
BKUACț’IUNEA ȘI ADlSINIS'S'BA'ț'IUMEA» 
BRAȘOVC, piața mare Nr. 22,

,GAZETA" IESE ÎN FIECARE ț)l.

Pe u n Q ană 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior, 
liomftnla și strftinfttate i

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

SE PRENUMERÂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

&ÎJUNUIUBILE:
O seriă garmondfi 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

ANULU XLIX.
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m 64 Mercuri, 19 (31) Martie.

Nou abonamentu
la

„ Gazeta Transilvaniei^.
Cu I Aprilie 1886 st. v., s’a început tanft nou 

abonamente, la care învitămu pe toți onorați! amic 
șl sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulă Abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria ?pe trei luni 3 fl. „ șâse „ 6 „„ unu anii 12 „

Pentru România și străinătate:pe trei luni 10 franoi „ șâse „ 20 „„ unu anu 40 „
Abonarea se p6te face mai ușorii și mai 

repede prin mandate poștale.
Abonațilortt de pân’acum li-se recomanda 

a însemna pe cuponfl numărulu fâșiei sub care 
au primitA (jiarulu.

Domnii ce se voril abona din nou să binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea. 

BrașovtL 18 Martie 1886.
Scimu că in afacerea Rumeliei orientale Ita

lia a fostă făcută o propunere mijlocitdre, spre 
a împăca pe prințulu Bulgariei cu puterile eu 
ropene. Italia sS fi propusă adecă a se (țice în con
venția: „guvernulă Rumeliei orientale va fi în
credințată prințului, care guvern&ză Bulgaria?' 
Astfelă ar fi fostă numită prințulă Bulgariei 
guvernatoră generală pentru Rumelia, fără ca să 
i se amintăscă numele său se se stabilăscă vr’ună 
termină pănă la care să dureze guvernarea sa. 
Prințulă Alexandru s’ar fi mulțămită cu acăștă 
propunere, dâr Rusia s’a opusă, cu t6te că ea 
însăși o făcuse la începută.

După cea mai nouă scire a „Agenției Havas" 
celelalte puteri s’au alăturată la părerea Rusiei 
și au respinsă cu țâțele propunerea Italiei, so- 
mândă pe prințulu Bulgariei și pe guvernulă său 
de a se supune clausule stabilite în protocolulu 
dela Constantinopolă, care prevede numirea lui, 
ca guvernatoră ală Rumeliei, numai pe cinci ani 
cu condițiunea, ca reînoinrea numirei să fiă de
pendentă dela învoirea tuturoră puteriloru, con
formă articulului XVII ală tractatului de Berlină.

Se vede că și de astădată puterile au fostă 
conduse de temerea, ca nu cumva să se com- 
promiță așa cjisa „unitate de acțiune" între sta
tele mari europene, și de aceea s’au grăbită a 
se conforma și de astădată dorinței Rusiei. Va 
să cjic& totă Rusia predomină acțiunea diploma
tică în Orientă, deși deocamdată mai multă în 
sensă negativă.

Agenții diplomatici ai puteriloru au ame
nințată pe prințulu Alexandru și pe guvernulă 
său, că la casă când nu s’ar supune voinței pu- 
teriloră europene, aceste voru trece simplu asupra 
întregei afaceri la ordinea 4’Ieb

Nu scimă cum să înțelegemă acestă pa
sagiu din telegrama de aeji dela Sofia, dâr dâcă 
puterile au de gându în casulă din urmă a re
gula cestiunea uniunei bulgare fără consimțămân- 
tulă poporului bulgară și ală Domnitorului său, 
atunci se va crea „unității" Europei o situațiune 
fdrte dificilă și periculdsă.

Cine scie ce se va pută întâmpla în Ru
melia orientală și ce va mai întreprinde prin
țulă Alexandru, dăcă în adevără tăte dorințele 
lui ară fi paralisate printr’ună dictată ală pu- 
teriloră 1

încordarea între prințulă Alecsandru și în
tre Țarulu în locă de a se slăbi devine pe 4’ 
ce merge mai acută. Soirile mai nouă din Bul
garia vorbescu de agitațiuni rusescl în Bulgaria, 
cari au de scopă de a submina posițiunea prin

țului Alecsandru și de a nimici simpatiele, ce 
și le-a câștigată prin eroismulă și înțelepțiunea 
sa dovedită cu ocasiunea ultimului răsboiu. A- 
ceste agitațiuni au luată dimensiuni așa de mari, 
încâtă guvernulă din Sofia s’a ve4ută constrânsă 
de a desavua în modă indirectă pretinsele sim
patii ale poporului bulgară pentru Rusia.

S’a lățită chiar faima, că prințulă rusescă 
de Leuchtenberg ar fi desemnată ca urmașă 
ală lui Alecsandru. De altă parte se vorbesce, 
că amicii prințului Alecsandru l’ar consilia să se 
proclame elă însuși de Rege ală Bulgariei-unite, 
ră4imându-se pe armată, pentru ca astfelă să 
scape cu o singură lovitură de urmările pericu- 
16se ale agitațiuniloru rusescl.

Ce-i dreptă, faimele de felulă acesta trebuescu 
primite cu mare reservâ, deărece ele potă fi scor
nite și de una său cealaltă dintre puterile, cari 
țesă la pânza intrigeloră în Orientă. Dâr unde 
nu este focă nu ese fumă și credemu că nu 
greșimă dăcă vomă constata, că fierberea e ma
re în Bulgaria.

Paralelă cu acâstă, fierbere merge iritațiunea 
și agitațiunea în Grecia. E aprâpe de mintea 
omului, că Grecia să aștăptă tocmai la ivirea 
unoră neînțelegeri între puteri și la isbucnirea 
dre-căroră turburărl în Bulgaria, ca să se pro
fite de ele. Situațiunea în afacerea uniunei bul
gare este așadăr a4i nu mai puțină ca înainte 
cu șăse luni câtă se pote de critică.

Interpelarea lui Nemânyi.
In ședința dela 27 Martie a camerei deputațiloră 

din Pesta, deputatuiă Nemâayi a adresată guvernului o 
interpelare în afacerea tractatului de comerță cu Româ
nia, „Interpelantulă vede că de sigură retnoirea conven- 
țiunei pănă la 1 Iunie a devenită imposibilă. Căușele 
nu suntă nici greșelele guvernelorft nici opinia pu
blică din monarchia năstră. Deosebirea în tractarea 
acestoru lucruri în monarchia năstră și în vechia Ro- 
mâniă se vede în fie-eare (ji. Interpelantulă <|ice că, 
deși în cei ejece ani din urmă s’au ridicată multe plân
geri în contra guvernului română, a cărui procedere ne
motivată a vătămată interesele legitime ale comerciului 
nostru, totuși opiniunea publică a monarchiei a tractată 
cu deplină obiectivitate acestă obiectă și a ținută sâma 
de țâra vecină. Și cu tăte astea în România e o agita
țiune fără frâu, chiar și în camere, ca și cum România 
ar avea se declare răsboiu vamală.

> Acestea arată la ce ne putemă aștepta în viitoră 
dela o țâră, care a dovedită atâta volniciă în timpulă 
duratei tractatului, fără să’șl împlinescă datoriile inter
naționale. Autoritățile vamale române au supusă totă 
comunicațiunea năstră celoră mai aspre vexațiuni; jus 
tiția română n’a oferită destulă scută supușiloră noștri, 
nici persănei, nici averei; în contra și în disprețuia trac
tatului s’au Introdusă octroări și s’au formată statute 
orășenescl, cu țînta d’a confisca libertatea comercială a 
supușiloră ungari; avantagele noue ni s’au scuturată, 
bucurându-se numai cealaltă parte de ele. Preferă o 
stare fără tractată, deși e de dorită reînoirea tractatului, 
dăcă ni să dau garanții îndestulitore. Unu răsboiu vamală 
între România și Austro-Ungaria ar aduce folose Germa
niei și Angliei, nu sciu însă ce folăse ar aduce Ro
mâniei.

»Nereînoindu-se tractatulă pănă la 1 Iunie, ni se 
va acorda ună timpă provisoriu de 40 dile, ’și dela 10 
Iulie guvernulă română ne va aplica tarifulă autonomă, 
care e o complectă prohibițiune, și dăcă vomă considera 
trecutulă, acea lege ni-o va aplica asupra năstră fără 
nici o considerațiune. Legea năstră din contră nu e 
destulă de aspră, dăr ne dă voiă să facemă escepțiuni 
pentru cașuri ca celă cu România. Efectele se voră 
vedâ, mai cu sămă că și România espărtă mai esclusivă 
producte, ce esportămă și noi, prin urmare eschiderea 
loră de pe teritoriulă nostru s’ar saluta cu bucuriă. Deci 
opiniunea publică trebue să fiă liniștită, că guvernulă 
îșl va face datoria, acesta-i scopulă interpelării mele, pe 
care o adreseză ministrului de comerță:

»1) Prelungi se-va tractatulă celă vechiu chiar ș 
peste durata obiclnuiteloră 40 de ijile? 2) Dăcă nu, ce 
măsuri va lua ministrulă în contra sistemului română de 
prohibițiune, și anume contra tarifului autonomă? 3) Ne 
pote lămuri ministrulă despre actuala stare a tractări- 
loră și despre motivele ce le-au întârejiată? — Interpe
larea s’a îmânată ministrului de comerță.*

Kossutli și temea româna.
(Scrisorea a doua.)

(Fine.)

Collegno al Baraccone, 10 Maiă 1877.

Dăr dăcă credi D-ta, că o circulațiă mai viă în vi
nele nngurimei valachisate său aplecate spre valachisare 
din Transilvania o va pută efectul, fără nici o aplicare 
a altoră ajutore laterale numai introducerea de învăță
tori maghiari: atunci D-ta escl în rătăcire. Căci pusă 
în față acestă activitate cu aceea a vatrei părintesci, re- 
saltatulii nu va fi maghiarisarea băețiloră valachl ai po
porului valachisatu, ci aceea, — că și învetătorulă ma
ghiară se va valachisa Să scii D-ta că așa are să se 
întâmple.

Nu (jică eu, că nu este lipsă de învățătorulă ma
ghiară. Ba este, și încă forte mare. Lipsă neevitabilă. 
Nici chiar aceea nu o tfică, că asta apaiține primeloră 
năstre agende. Numai aceea o tfică, că această metodă 
trebue să meargă mână în mână cu alte lucrări. Căci 
de altmintrea nu ne va duce la scopă. Suntă muite lu
cruri, cari fără dascălă nu se potă îndeplini. E o forță 
mare și binecuvântată acâsta. E faurulă viitorului pa
triei năstre. Dăr în punctulă limbei și naționalității, 
preotulă dela altarulă vetrei părintesci: mama, face mai 
multă ca 10 învățători.

De almintrea problema e de natură pură practică, 
la care numai ieferințele date potă da îndigitările nece
sare. Că am înțelesă lucrulă corectă în privința comu- 
neloră valachisate, despre asta vă va convinge practica 
lucrului; dâr unde sângele maghiară nu s’a perdută încă, 
ci stă numai amorțită, așteptându să fiă pusă în miș
care: acolo pâte că ar pută ajuta și învățătorulă ma
ghiară.

Și tocmai pentru aceea, te rogă să nu treci așa 
ușoră. cu vederea peste idea de a procede după tre
buință, când într’ună locă, când într’altulă. Să-mi crecjl 
pracsei câștigate în lunga mea viață, — este ună me
todă fărte practică acesta. Ajungi cu elă multă mai 
departe, decâtă cu începuturi grandiăse

D-ta (jicl, că nu e esecutabilă, fiindcă >nu are cine 
să-lă esecuteze,* Asta să n’o mai dicl. Pulsate et ape- 
rietur vobis.» Se află, numai trebue căutați/ Căci dăr 
tocmai în aplicarea intereseloră locale ca pârghii în pu
nerea în lucrare a forței inerte, consistă metodica unei 
activități sociale cu șanse de-răușită....

Kossuth susține, că tăte națiunile de a4l ale Euro
pei s’au formată prin amestecă, și încă ună amestecă 
atâtă de variu și mare, încâtă poporală genetică, care 
a servită de basă și care i-a dată nume națiunei cutare, 
e de totă disparentă representală în sânulă poporăloră 
de atjl. Sentimentulă de rassă, dise elă, este resultatulă 
tipului colectivă a națiunei formate prin amalgamisarea 
atâtoră elemente străine. Apoi continuă astfelă:

Că D-ta, ca celățeană ungară dâr de origine Ger
man, în patria D-tale, în Ungaria, te-ai desvoltată întru 
Maghiară cu ună puternică sentimentă de rassă, — de 
aici eu nu potă deduce, că precum asta la D-ta ca in
dividă e o naturală desvoltare, ar fi și la popărâle for
mate prin amestecă totă asemenea, și că prin urmare 
ar fi ună lucru firescă, ca maghiarimea în țâra sa pro
prie se valachisâză în masse. Asta din urmă nu e des
voltare, ci o părăginire națională, pe care numai lipsa 
sestimentului de rassă o pâte esplica, precând casulă câtă 
dintâi este o simplă adoptare socială, în fața căreia adu
cerea aminte la originea genetică a individului dispare. 
Celă ce trăiesce în Ungaria ca cetățeană ungară și se 
semte aplecată de a trăi în viața tipică colectivă a patriei 
sale, acela — lucru f6vte firescă — trebue s5 adopteze 
tipulă istorică (celă maghiară) ală patriei sale, afară 
dicu cumva nu e dusmanulu ideei, ca Ungaria se re- 
mână și pentru viitorii totă Ungaria.

De când limba maghiară ’și-a reocupată terenulă, 
ce era dominată în viața publică de cea latină, din cji 
în di mai viu se dovedesce afirmațiunea mea de mai 
susă și pretutindeni lucrulă stă totă astfelă. Fiecare na
țiune ce formâză ună stată, primesce în sînulă sâu ne
contenită elemente singuratice de venituri, fără ca îm- 
pregiurarea aceasta sâ însemne decădința sentimentului 
de rassă ală acelei națiuni, căreia individulă a aparți
nută de origine.

Cu ună cuvântă este ună lucru formațiunea din 
elemente mieste a națiuniloră; altă lucru acomodarea 
singuraticiloră la tipulă istorică ală patriei loră; și ea- 
rășî cu totulă altceva este valachisarea în masse a po-
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propagandă pentru »idea de stată maghiară" și să lățâscă 
gustulă de cetire maghiară între Valachl și Sârbi, așa ne 
spune >Egyetărtâs«. — Valahii și Sârbii voră fi așa de 
cu minte să ’șl citâscă scrierile loră, au destule, nu e 
nevoiă tocmai de ale „patrioțiloră* de monopolă.

—x—
Simeonă Moldovană, subjude regescă la judecătoria 

din Verșeță, a fostă transferată totă în acea calitate în 
Kârolyfalva, în pustietatea Ungariei, unde nici pomană 
nu este de Români. — Tâte înzadară.

In Becîchereculă-mare „reuniunea de cultură 
maghiară" a înființată ună cursă de limba maghiară, pen
tru răspândirea limbei maghiare în acele cercuri nema
ghiare. .Egyelârtâs* <|ice, că astfelă de catedre s’au în
ființată și în Pojună, Șopronă, Timișâra, Sibiu, Brașovă 
ș. a. și speră că reuniunile cele multe de cultură maghiară 
nu voră încetă d’a înființa astfelă de cursuri cu scopă 
de a deștepta în toți spiritulă »patrîotică<. — N’avemă 
nevoiă de elă. Ună omă fără demnitate va fi acelă Ne
maghiară, care va simți nevoia d’a învăța „patriotismă* 
dela șoviniștl.

—x—
«Patrioții» din Sigetulu Marmațieî au hotărîtă, ca 

toți să țină câte ună toastă in birturi și cari nu voră vorbi 
bine să plătâscă 1 11. pentru .Kulturegylet". Așa a pă- 
țil’o ună notară săracă, care vrândă nevrândă trebui să 
plătâscă 1 fi.— £ta ună nou mijlocă d’a bea pănă plouă 
în numele «culturei* și «patriotismului*. Batjocură!

—x—
Gassa orașului Iabluma, comitatulă Trencinu, fu 

spartă de cătră trei indivizi din Silesia, cari .la gara Tes- 
chen fură prinși. Suma cea enormă ce an furat’o nu 
s’a găsită la ei.

—x—
Imediată după sărbătorile Sf. Paști ună însemnată 

numără de familii israelite din Iași voră pleca la Ame
rica. Comitete suntă instituite pentru acestă scopă și facă 
tote înlesnirile posibile, ca cei săraci să pâtă pleca și cu 
puțină. Pe lângă acâsta, prețulă drumului e redusă Ia 
mai multă de jumătate. Placarde suntă deja lipite in 
ulițî, prin cari se vestesce tuturora de a fi gata de drumă 
după Paști. Numărulă familiiloră care plâcă ar fi, după 
,Opiniunea<, numai din orașulă Iași de câteva sute.

D-ș6ra Elena Teodorini a fostă obiectulă unei pri
miri splendide și entusiaste la Craiova. O mulțime 
imensă de lume i-a eșită înainte și i-a făcută o adevă
rată ovațiune dela gară și pănă în orașă.

—x—
Regimentulă de geniu a transportată Joi, scrie „Ro- 

mânulă*, Ia gara de Nordă 24 hacheurl (trăs.url mari, 
cari servescă la transportulă vaseloră pe cari se bonstru- 
iescă podurile militare). De aci ele voră fi trimise la 
Brăila unde geniulă are 2 companii de pontonierl. Con- 
strucțiunea acestoră hacheurl este escelentă. Pontonierii 
ncepă a se echipa după modelulă din statele cele mai 
înaintate.

Ministrulu română de resboiu a însărcinată o co- 
misiune de oficerl superiori, scrie „Răsboiulă", ca să 
examineze sistemulă nou de revolveră inventată de d. 
căpitană Diraancea. Același ministru va presenta came
rei ună proiectă de lege pentru reorganisarea flotilei.

—x—
pilele trecute, a încetată din viâță, în Bucurescî, 

emeia Safta Antonescu, din suburbia Bărbătescu Nou, 
strada Viiloră No. 7, în vârstă de 120 ani. Ea a fostă

porului maghiară în propria sa patriă maghiară; nici 
unii necs causală, nici o analogiă faptică între aceste 
trei nu esistă.

Kossuth nu împărtășesce vederile lui Herman, că 
curentulă de estindere ală omenimei de cătră răsărită 
spre apusă ar fi o . lege firăscă. Elă în genere nici nu 
o pâte admite ca lege. Văcjândă în sfârșită că prea s’a 
abătută dela obiectă adauge:

In sfârșită aceste numai întru atâtă se țină de 
obiectulă nostru, întru câtă d-ta din ele ai dedusă 
pentru nascerea și stângerea sentimentului de rassă, 
acea lege; că curentulă din ostă spre vestă ală ome- 
nimii face amalgamisărî continue, stârpindă pe de o 
parte, și formândă nouă individualități pe de altă 
parte.

Din punctă de vedere obiectivă, am șă-țl observă 
aci, că amestecarea Valachiloră din Ardâlă cu maghia- 
rimea de acolo e împreunată în stârpirea acestora, der 
o nouă individualitate nu se formâză, ci simplu numai 
Maghiarii devină Valachl...

Colonisatorii ,par excellence11 ai omenimei, En- 
glesii, câtă se amestecă cu alte popâre pe acelă mare 
teritoriu din jurulă pământului întregă, der nouă indivi
dualități naționale nicăirl n’au creată; crează staturi 
nouă, cari au interese nouă, de multe ori străine de ale 
loră, dâr naționalități nouă ei nu au produsă; și curiosă, 
în vreme ce Englesii îșl risipescă limba cu atâta ușu
rință în cele mai espuse depărtări, — acasă la ei nu 
le-a succesă să amalgamiseze nici massele stabile ale 
Francesiloră din Jersey și Guernsee, și nici cele ale 
Celțiloră din Wales — pe când valachimea Ar
dealului e în stare să valachiseze pe Maghiarii 
din țâra loră propjriă. Celțiidin Wales nu 
ausucumbatcultureienglese, â r p e Maghiarii 
din Ardealăîi absârbe necultura valachă!'1....

Kossuth combate tâte părerile lui Otto Herman es- 
mise ca motivele seu ea esplicările faptului, — care lui 
Kossuth, deși nu se îndoiesce pe față, nu vrea să i între 
în capă — că Ungurii ardeleni se valachisâză, Și spre 
încheiere reasumâză astfelă :

In scurtă, eu sunt convinsă, că tote aceste nu es- 
plică valachisarea în Ardeală. ~ Nimicirea sentimentului 
de rassă o esplică. Ei, dâr acâsta prin ce se esplică ? 
Nu se pâte face spontaneu ca bureții după plâiă. Ei, 
der ce o esplică ? Femeia o esplică. Soția valachă, mama 
valachă...

Ruth din testamentulă vechiu ii cj icea sâcră-si: po- 
porulă tău va fi ală meu poporă, D dâulă tău, ală meu 
Dumnedău. valaehisatu ală Ardealului n’a
clisă așa, dâr a făcută întocmai...

Și ’șl luară fiii Ungurului fete valache de femei; și 
poporulă acestora alu loră poporă se făcu; și D-deuIă 
loră ală loră D-(Jeu. Afâta-i totă. Mama valachă a 
adusă apoi la îndeplinire, ceea ce soția valachă a în
cepută.

Isvorulă ne indigitâză medicamentele. Eu așă în
cepe lucrulă în localitatea aceea, care s’a valaehisatu așa 
de repede dela 1848 înedee, încâtă i-au mai remasă 
numai 10 case. Cu daruri de nuntă în valâre de câte
va mii de florini, împărțiți în carnevalulă viitoru serbă- 
toresce între 12 părechi ce se voră cununa, și cu unu 
învețătoriă maghiară cu familia, eu a’și remagliiarisa 
tâtă comuna... Kossuth.

SOIRILE DILEI.
O telegramă din Timișdra cătră »P. Ll.< spune, că 

ministerulă pretindândă, ca textulă ungurescă ală statu- 
teloră institutului de bani «Timișiana* să trâcă de celă 
autentică, adunarea generală dela 25 Martie n. a numi
tului institută de bancă a atacată violentă disposițiunea 
ministrului. In urmă, adunarea a luată cu tâte astea o 
hotărîre în sensulă pretențiunei ministrului. — Tote în- 
zadară, nu papă ministerulă după ce’i lasă gura apă, 
ci va rămână cu âtulă uscată.

—x—
In Verșețu a apărută ună diară maghiară subven

ționată de guvernă, țliarulă va avea menirea să facă 

măritată în două rânduri, și dela bărbatulă celă de ală 
doilea are ună băială care trăesce fi este în vârstă de 
81 ani, sănătosă și In stare de a’și agonisi hrana.

—x—r
Prin Orșova mai alaltăerl au fostă transportate 33 

lătjl mari în Bulgaria. In aceste lăcjl se aflau mai multe 
instrumente pentru facere de fortificațiunl și vr’o câteva 
tunuri sistemă Krupp.

Guvernulă italiană va da ună premiu de 10,000 
lire aceluia, care va deslega tema: Cum s’ar pută împe- 
deca sporirea casuriloră de orbire ? In Italia aprâpe la 
30,000 indivizi îșl perdă vederea in totă anulă

—x—
Pentru restabilirea ordinei în Belgia, consiliulă mi- 

nișlriloră a luată hotărîrea, ca să chieme sub arme pe 
reserviștii concediațl. Greva lucrătoriloră ia dimensiuni 
fârte mari. Mai multe ciocniri s’au întâmplată îatre sol
dați și greviști, _________

Emigrarea din cansa miseriei.
De pe Secașiu, 24 Martie 1886.

Era o vreme când Secașenii noștri erau pismuițl de 
frații loră Români din Sibiiă și până ’n Orăștiă, de aci 
până în Cetatea de Baltă și până pe la Mediașă. Și de 
ce? Numai de aceea, că ei erau unici în felulă loră, ei 
voiau ca totă ei să fiă fruntea, cu vitele loră în târguri, 
cu bucatele, cu productele loră în piețe și cu nevestele 
și fetele loră, la ospețe, la jocă și la petreceri. Și aveau 
dreptate Secașienii noștri. Boi ca ai loră nu găseai în 
tâte târgurile, gândeai că-să spălați în lapte dulce, să 
nu te fi uitată cu ochi răi la ei. Grâne ca ale loră nu 
mai găseai. Neguțătorulă de grâne nu se da in târgă 
cu omulă până nu-lă întreba că de unde-i? . . . scia elă 
bine de unde-i grâulă b >rbonată ca mazărea, roșu ca 
jăraticulă și alesă ca pe masă; de departe i-o spunea, 
că e crescută pe vatra Săcașiului, e cernută și alesă de 
Secășiene, cum sciu ele să facă lucrurile, ca să nu le 
fiă bărbațiloră loră rușine între streini... Și apoi nici 
bărbațiloră loră nu le era rușine cu nevestele și fetele 
loră, nu, căci când îmbracă ele portulă loră celă răpi
torii, de departe-țl fură ochii, îți împedecă pașii, îți în- 
crucișâtjă drumulă, îți turbură mințile âr inima țl-p fură, 
ca și când te-ai afla în grădina fermecată a (Jîneloră din 
poveste. Ce să faci, așa’să Secășenele dela firea loră, așa 
a vrută D-tJeu să fiă ele! Așa au fostă Secașienele, așa 
suntă atjl, și așa voră fi pururea, căci ce-țl dă firea, țl-a 
dată pentru veciă, nu țl-o mai pâte lua nici prjetiflu? 
nici dușmanu.

Mai de demultă în orașele de prin prejură pentru 
SecășienI era locă anumită, unde să stea ei la târgulă 
de țâră cu vitele loră, și era mândru Tîrnoveanulă, sâu 
Mureșianulă care se putea vîrî printre ei. Neguțătorii 
de boi când veneau între SecășienI apoi sâu Ie cumpărau 
toți boii, sâu nici unulă. Și apoi să ști, că dâcă nu se 
vindeau vitele Secășieniloră. nu era bine, era lipsă de 
bani în țâră. Când ună tîrgă se prevedea a fi slabă se 
(Jicea: acjl nici Secășienii nu vândă

Tâte acestea îmi vină în minte când mă uită la 
lucrurile de acum, la acele despre cari vreau să vă scrin 
d-Ie Redactoră. Au trecută vremile cele bune, au tre
cută căci s’a schimbată lumea, s’au schimbată âmenii 
s’au schimbată așa de tare încâtă să învieze cei ce au 
murită înainte de asta cu 20 de ani, și-ară face ei de 
ei mârtea. «

Și de ce era atunci mai bine ca acum? D’apoi 
de acea, căci stăpânirea era mai bună, era mai cu tragere

FOILETON O.

O privire asupra literaturei poporale.
Mai dilele trecute mă preumblamă prin târgă și 

trecândă pe lângă nesce șetre, din întâmplare vătjui mul
țime de âmenl adunați la ună locă — îmbul- 
dmdu-se să cumpere ceva! ’MI grăbescă pașii, ca să în- 
tâlnesc-ă pe ună omă în vârstă. Ce vinde acolea nene?
— Cărți, domnule, fti răspunsulă! Și dumnea-ta ai cum
părată una, cum vădă?! — Da! am luată și eu una 
că-să efline și ne mai trece din vreme, citindă în ele 
copii noștri în aceste seri lungi de ârnă, —- ne mai 
trece de âlă năcasăl

Ce carte îșl cumpără omulă, mă veți întreba pâte?
— Ună romană, o scriere sensațională de colportagiu 
ală cărei subiectă întunecată era ună tâlchară, care, 
după ce comisese atâtea ș’atâtea crime oribile, îșl cur
mase ticălâsa sa viață aici pe pământă prin a se sinu
cide spre a nu cădea în mânile justiției, care-lă aștepta 
de multă cu furcile gata! Ce i-am spusă eu, credă, că 
mă va ținâ minte!...

Cine din noi nu-șl aduce aminte cu înfiorare de 
acele librării ambulante, cari nepedepsite încă de lege și 
de opinia publică colporteză totă felulă de scrieri ano
nime cari de cari mai veninate și cari ară merita să se 

arunce în focă; âră autorii loră să se tragă la răspun
dere și să se pedepsâscă, pentru că au vătămată în 
modă criminală maiestatea nevinovăției omului tineră. 
Am convingerea, că este o datoriă sântă pentru orice 
omă, care doresce să fiă folositoră societății, în care se 
mișcă, să combată bărbătesce astfelă de scrieri ce co- 
rompă și strică moralulă poporului.

Mă sâmță obligată și eu la rândulă meu ca în 
marginile puteriloră mele se 4*câ Ș> eu ună cuvântă în 
acâstă materiă, cu atâtă mai vârtosă, că de ani 20 ser
vescă țărei și nației mele ca învățătoră — avândă oca- 
siune în acestă șiră lungă de ani a vedâ de aprâpe re
lele, de cari suferimă.

Ună bărbată fârte erudită cu mari merite pentru 
scâlă, <Jise mai deunădfile la ârecare ocasiune, că lectura 
tinerimii este în consecințele sale d’o influință decisivă 
pentru educațiunea și instrucțiunea ulteriâră a viitorului 
cetățiană. Deși potă fi toți convinși despre adevărulă 
acesta— mai cu sâmă cei anume chiămațl d’a se ocupa 
cu luminarea poporului — cu tâte acestea — cu durere 
profundă trebue să constateze despre aceste lecturi, că 
suntă încă ună cooperatoră indirectă pentru educațiunea 
ulteriâră a tinerimii nâstre și a poporului în genere, care 
nu esaminâză niciodată din nesciință — ori din rea vo
ință, că âre ofere acestă cooperatoră în educarea tine- 
reloră generați uni o hrană sănătdsă seu nesănătâsă ? I Pă

rinții și peste totă casa părintâscă -în genere cu puține 
și onorabile escepțiunl stăruescă într’o negligență vred
nică de osândită în acestă punctă decisivă întru com
pletarea educațiunii nâstre ulteriâre culturale. Carte să 
fiă, c’o fi sciindă celă care a făcut’o, cum a făcut’o! Așa 
raționâză cei mai mulțl dintre âmenii noștri îd naivitatea 
și simplitatea loră. Te miri apoi, că de unde a putută 
căpăta copilulă mică și junele, omulă de curândă însu
rată și bătrânulă atâtea cugetări scrintite, atâtea sensuri 
deșuchiate, ce se manifestă fapte, ș; aparițiunl stranie în 
purtarea loră «Jilnică, lipsite de orice fundamentă morală 
religiosă, cari potă avâ urmările cele mai periculâse pen
tru societate și chiar pentru viitorulă unui poporă.

Aci, că ne este vorba d’o literatură pentru tineri
mea nâstră și pentru poporă în genere, să nu crâdă, că 
pentru mulțimea op riloră de acâstă natură — inundați 
fiind de ele — n’amă sci de unde să începemă mai în- 
tâiu. într’o astfelă de situațiune s’ar găsi pâte ună Fran- 
cesă sâu vr’ună Germană, cari au opuri de acâstă cate
goria legionă. La noi însă lucrulă este fârte ușoră. Este 
cu atâtă mai ușoră, cu câtă ună recensemântă statistică 
ne-ar încuragea să începemă discuțiunea fârte degrabă 
și fără multă gândire — neavândă nici să alegemă — 
nici să culegemă multă. (Va urma).
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du-se decopiarea documentelor^ semnalate. Cu oeasiunea 
călătoriei sale, D-lă Bianu a făcută cercetări în mai 
multe biblioteci și archive ale Galiției, luândă însemnări 
despre documentele privităre la istoria Româniloră. Pe 
basa acestora însemnări s’a dispusă de o cam dată de- 
copierl de documente în biblioteca Ossolinski din Lem- 
berg, în Archivulă Instituțiunii Stavropighia din același 
orașă, in bibliotecele Czartoryski și a Universității Jagel- 
onice din Cracovia. S’au primită pănă acum copii de pe 
numărăse documente din aceste colecțiunî și lucrarea 
continuă.

Cu deosebire istoria relațiuniloră Domniloră Moldo
vei în secululă XVII cu Polonia câștigă o mulțime de 
năuă informațiunl de cea mai mare însemnătate,

8. D-lă colegă V. A. Urechiă, în mai multe ședințe 
de peste ană, a atrasă atențiunea Academiei asupra ,nu- 
merăseloră documente istorice, cari se află prin archivele 
tribunaleloră și curțiloră de justiție ale Moldovei,

Spre a mijloci decopiarea celoră mul prețidse din
tre dînsele i s’a pusă Ia cțisposițiune de cătră Delega- 
țiune 200 Igi. Copiile câștigate voră aparțină Uiater’"îe- 
loră istorice ale colecțiunii Hurmuzaki! cu țî’h cărei fonda 
se facă.

IV. Cercetări și esplorărl șciințifice. Restrînsele 
mijloce de cari dispune Academia ne permită a da fărte 
puține însărcinări și a dispune fârle puține cercetări 
șciințifice de orl-ce natură,

1. Suma de 5000 lei trecută în budgetulă anuală 
pentru copiarea de documente istorice a fostă împărțită 
între D-nii colegi A. Odobescu și G. Bariță. Pănă acum 
numai D-lă G. Bariță a trimisă mai multe documente 
copiate în Transilvania și Ungaria, cari au fostă comu
nicate Academiei în ședința dela 12 Iulțe trecută.

2. In decursulă anului s’au dată Directorului Mu- 
seului de anlicitățl sumele remase pentru Museu din 
anulă trecută, cari au fostă cerute pentru aducerea an- 
ticitățiloră descoperite la Adam-Glissi și pentru alte chel- 
tuell ale Museului,

3. Inființându-se Institutulă metereologică în Bucu- 
rescl, Academia, în ședința din 31 Maiu, sub reserva 
aprobării sesiunii generale, i-a dată instrumentele me
teorologice cumpărate în anii trecuțl și din cari o parte 
s’au deteriorată cu oeasiunea incendiului. I s’a dată 
totă o dată și suma de 300 lei, care fusese trămisă de 
județulă Iași pentru a se face acolo o stațiune mete
orologică.

4. In urma relațiunii verbale făcute de D-lă V.
Babeșă, în sesiunea trecută Secțiunii istorice^ asupra 
cercetăriloră archeologice în Bănată cu cari a fostă în
sărcinată acum doi ani, D-sa va presinta acuma rapor- 
tulă său asupra progreselor^ ce au făcută aceste cer
cetări. >-

V. Legate și donațiuni, In decursulă anului s’au 
făcută Academiei trei legate testamentare, asupra cărora 
Academia, în ședințele de peste ană, a luată decisiunl 
provisorie, remâindă ca în sesiune generală, conformă 
art. 7 lit. n. din statute, să se ia asupra loră decisiunl 
definitive și să se regulamenteze:

1. Răposalulă A. I. Dimitriu, fostă profesoră și di- 
rectoră la scâla comercială din Iași, a lăsată prin testa- 
mentulă său Academiei două bucăți obligațiuni 6°/0 de 
câte 500 lei, cu condițiunea ca să se dea ca premiu 
celei mai bune composițiunl literare pentru scâlele co
merciale din Iași și pentru biografia sa.

In ședința dela 12 Aprilie Academia a decisă a nu 
primi acestă legată.

2. Răposatulă Gheorghe Sân Marină, proprietară 
în BucurescI, prin testamentulă său a lăsată (fece mii lei 
Academiei Române, ală căroră venită va servi de a se 
da premiurl ce voră purta numele său.

Academia, în ședința dela 11 Octomvre a tr., a 
decisă a primi acestă legală și după acâstă decisiune s’a 
și încasată suma fondului.

3. Răposatulă Dr. M. Gr. Obedenaru, prin testamen- 
tulă său, a lăsată Academiei nuda proprietate a înlregei 
sale averi, fără a impune nici o condițiune asupra ‘în
trebuințării ei. Acâstă avere constă în:

a) 3000 franci venită în rentă francesă 3°/0. Titlu
rile de rentă suntă depuse la Banca Franciei, afară de 
ună titlu de 50 franci venită, care se afla la răposatulă.

b) 65,000 lei în scrisuri fonciare rurale 7°/0 și 
12,000 în scrisuri funciare 5°/0 depuse la Banca Națio
nală a României.

c) Partea răposatului din moșia Obedenii, care 
aduce 12,000 lei venită pe ană.

Usufructulă averii de sub a și b. răposatulă l’a 
lăsată soției sale câtă va trăi; âr usufructulă moșiei, 
fratelui său Pândele pe viâță. După mdrtea acestora în- 
tregă venitulă va fi ală Academiei.

Academia, în ședința dela 16 Augustă, a decisă a 
se primi acestă legată. In consecință s’au făcută for
malitățile necesare pentru intrarea în posesiunea averii 
lăsate.

S’a mijlocită rădicarea valoriloră aflătore Ia Banca

de inimă cătră țărănime, călră Români, mai vedeai și 
Români de ai noștri prin deregătoriile țârei; omenii stă
pânirii erau âmenl de aceia, cari țineau multă jca să 
ludestulâscă pe toți, cari dela Dumnezeu au fostă avi- 
sațl a trăi la olaltă în acâstă țâră, și-’.șl dau sângele și 
munca, pentru binele și ridicarea ei! Nu erau atâtea 
dări, dăr acelea se administrau mai bine și cu mai bună 
folosă pentru țără. Nu erau atâtea legi, si nu cu atâtea 
suciturl, nu eu atâta vicleniă făcute ca cele de atjl 
Bagă samă după âmenl mergă și legile. Alțl âmenl 
făceau legile atunci, și altl acum.; alții le tălmăceau 
atunci, și alții acum.

0 jale adâncă ce mi-a învelită fotă sufletulă meu 
mă face, să prindă condeiulă în mână și să scriu aceste 
șire. Suntu vaetele, suntă țipetele de durere ale țăra- 
niloră noștri, cari aduși la sapă de lemnă de stăpânire, 
’șl părăsea :ă cu grămada vatra părinfâscă și plăcă pri- 
begindă în lume să-și câștige pânea pentru câte <J>'e 
voră mai ave. Segregările le-au luată imașiulă (pășuna- 
tulă) boiloră, așa încâtă săteniloră nu le-a rămasă atâta 
câtă să șl mai p6tă ține vitele trebuincidse Ia purtarea 
economiei. Comasările le-au luată locurile (nu înțelegă 
la tOte comunele pe Săcașă căci încă nu s’a făcută pe 
totă loculă comosare) cele bune, ba și cele rele scurtându-i 
îngrozitorii, căci ce li’să bune locurile, dâcă nu mai au vite 
pu ce să ie lljcre, âr puținulă ce le-a mai rămasă ne având 
cu ce-Iă npi Ipcra m| mai produce atâta cu câtă se 
acopere înfricoșatele dări pe lângă hrana de tăte Qilele; 
și așa după restanța de câțiva ani Statuță iptabu- 
lâză ce-a mai remasă, âr bietulă țărână se vede deodată 
desmoștenitrt, se uită cu jale, cu durerea în sufletă, cu 
lacrimile in ochi și cu suspinulă în pieptă și plânge (fl- 
cjȘndă: «Nu am pâne nu am sare, Tote le-a dusă darea 
mare. — N’arrj nici casă n’am nici masă. Numai sufle- 
tulă în 6se.* Nu este comună din întregă ținutulă nos
tru, din care să nu plece în tâtă septămâna câte 2—3 
familii cu copii mici cătră Rornâniâ. In cereală preto- 
rială ală Cunței migrațiunea 4 luată astfelă de dimen
siuni mari încâtă l’a pusă pe gânduri pe D-lă szolga- 
birău, și din sată în sală a âmblată ca să se convingă 
că ce e causa de poporulft 'și pftrăsesce țâra?.... Dările, 
greutățile publice, sarcinile ce se inmulțescă din d‘ ee 
merge, ni-au amărîtă traiulă, mămăliga luată din gura 
copiiloră de esecutorl fără sufletă ne silescă se pribe- 
gimă în lume. Inzadară suntă tdte promisiunile D-lui szolga- 
birău, că se va ruga de Inspectorulă de dare și acela 
le va ierta restanțele, le va scări dările — poporulă nu 
mai crede vorbeloră găle.

Ți se sfășiă inima de durere privindu-i pe acești 
nefericiți, cum sărută mormintele copiiloră părințiloră, 
blestămându-șl sdrtea. O sdrte! câtă de tirană ești! 
La unii le dai tbte, âr pe alții îi lipsescl de tote! Nu 
este urmă de pământă care să nu fiă îngrășiată cu sân
gele străhuniloră noștri. Ore să fi fostă ei atâtă de răi, 
de blăslămațl, încâtă din sângele loră pentru noi, pentru 
urmașii loră, să răsară numai urgiă, numai chină și vai? 
O patriă iubită câtă de vitregă ai devenită tu pentru 
noi, pentru noi, cari nu amă avută în peptulă nostru 
altă doră decâtă mărirea și prosperarea ta! Nu îți e 
ție milă de fii tăi, cari te părăsescă eu deci de rane în 
peptă primite dela inimică in răsbăie pentru apărarea și 
mărirea ta? Noi țl-amă câștigată cu pepturile ndstre, 
noi și strămoșii noștri, cu sângele nostru, țl-amă pusă pe 
frunte corâna de lauri, țî-amă dată mărirea în istoria 
popdreloră înainte de sute de uni, și tu nu ne dai, nu 
ne Iași nici atâta locă în sînulă tău unde să ni se în- 
grăpe trupurile? Așa oftâză acest! nefericiți și apoi plăcă 
plângândă:

„Ori ce omă suspină e scumpulă meu frate4* 
„Surorile mele inimi sângerate" I

Și se ducă bribegindă. 
Secășianulu.

Academia Română.

Raportulu secretarului generală
asupra lucrăriloru Academiei Române în decursulit anului 

1885—1886.
(Urmare.)

6. Decopiarea de documente din Archivulă de Stată 
din Veneția sub îngrijirea D-lui Cechetti și din Biblioteca 
Marciană sub a D-lui C. Soranzo, continuă și pri- 
;nimă numărăse copii de documente de celă mai mare 
preță mai cu sămă pentru istoria secoliloră XVI, XVI 
și XVIII.

7. In vâra anului trecută Ministeriulă Instrucțiunii 
publice a însărcinată pe bibliotecarulă Academiei, D-lă 
I. Bianu, a face o călătorie în Galiția pentru cercetări 
literare și istorice, comunicându-i totă odată, că relațiu- 
nea asupra acestei călătorii să o presinte de a drep- 
tulă Academiei.

Academia, ascultândă acâstă relațiune, a decisă, în 
ședința dela 10 Octomvre trecută, ca resultatele și in- 
formațiunile adunate în acea călătoria să se întrebuin- 
eze pentru completarea colecțiunii Hurmuzaki, dispunân- 

Națională și depunerea loră la Casa de depuneri și con- 
semnațîunl, dându-se dâranei văduve Obedenaru cupânele 
aceioră valori.

De asemenea s’au luată măsurile necesare pentru 
rădicarea valoriloră depuse la Banca Franciei.

După punerea Academiei de cătră Tribunală în 
posesiunea întregei averi, doi din frații răposatului au 
deschisă procesă asupra succesiunii. D-lă colegă T. 
Maiorescu a bine-voilă a se însărcina să apere interesele 
Academiei înaintea justiției în totă ce privesce acestă 
legată.

4) Academia nu a putută încă intra în posesiunea 
legatului ce i s’a făcută de răposatulă Dimilrie Hagi- 
Vasile și primită de Academie în ședința dela 13 Ianuarie 
1884, din causa unoră dificultăți, cari s’au ivită la ese- 
cutarea disposițiuniloră testamentului. Regularea acestei 
sucqesiunl se află înaintea justiției și sperămă că ea va 
lua în curăndă soluțiunea dorită.

_________  (Va urma.)

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ala »Gaz. Trans.*)

CANEA, (Insula Creta) 30 Martie. — Ad- 
miralulu rusescu a informată pe ceilalți coman
danți ai floteloră europene, că pl6că cu flota ru- 
sâscă Ia Smyrna.

SOFIA, 30 Martie. — (Soirea „Agenției 
Mavas“) Representanții diplomatici ai puteriloru 
s’au dusu eii Ia prințulfi Alexandru și la minis- 
srulă de esterne bulgară, arâtându-le că propu
nerea Italiei (ca să fiă numită prințulu ca gu- 
vernoru ală Rumeliei pe timpu nemărginită) a 
ostă respinsă de cătră puteri; mai departe le 

arătară, că prințulu Bulgariei va trebui să pri- 
m^scă clausula, ce s’a fostă hotărîtu în urmă în 
Constantinopolu (numirea s’a ca guvernoră pe 
cinci ani). Agenții diplomatici declarară mai 
departe, că dâcă Bulgaria refusă primirea acestei 
clausule, puterile europene voră trece simplu la 
ordinea peste acostă afacere.

In urma acestora se țină în sâra aceleiași 
cjile în Sofia ună consiliu estraordinară de mi
niștri sub președința prințului Alexandru.

DIVERSE.
Ună biftecă scumpă. — La 14 Martie, a sosită la 

Parisă principele de Wales, pentru o scurtă ședere în 
capitala Franciei. îndată după sosirea lui, principele co- 
rânei s’a dusă la palatulă baronului Rothschild unde fu
sese invitată la dejună. La masă servindu-să roastbeaf, 
principele după ce gustă din elă cjise: «Lucru ciudată! 
acâstă carne e gătită în tocmai cum mi se servă acasă 
in tâte <Fel9 *a dejună.» Baronâsa Rothschild îi replică 
c’ună surisă: — »Nu e de mirare, căci am adus’o de 
a Londra și chiar dela măcelarulă înălțimei v6stre.< — 
)âr, observă principele corânei, și preparațiunea e iden
tică cu cea d’acasă.“ — Acâstă să pâte esplica lesne, 
răspunse stăpânulă casei, am telegrafată la Londra și am 
adusă d’acolo pe’bucătarulă clubului juniloră cavaleri 
unde dejunați adesea, ca să vă gătâscă acestă roastbeaf 
după placulă înălțimei vâstre." După o scurtă tăcere, 
principele de Wales, împinsă de curiositate, se adresă din 
nou cătră stăpânulă casei: — „Scumpulă meu baronă, 
suntemă vechi amici, spune-mi câtă te-a putută consta 
acestă roastbeaf ală meu?“ — Baronulă Rothschild se 
sculă, eși și după puține minute reintră cjicendă : — „Dim
preună. cu remunerațiunea bucătarului patru mii de 
franci. “
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Amicală familiei, diară beletristică și enciclopedică 
literară cu ilustrațiunl, redactoră N. R. Negruțiu. Anulă 
X, numârulă 6. Broșura dela 15/27 Martie conține ur- 
mălorele: „Legenda vulturului* poesiă de Georgiu Simu. 
„Oh! spune-mî ce gândesc!?*, poesiă de Floriană Selă- 
gianu. «Babeta* romană originală de Theochar Alexi. 
.Puterea amorului*, novelă de Paulina C. Z. «Rovinară.» 
.Privire asupra literaturei române*, de A. Drăghi- 
cescu. „Numerii 76 și 77*, narațiune de I. Tanco. 
«Diverse*. «Bibliografia*. „Ghicituri1*. Gherla, imprimăria 
„Aurora11,

Mica revistă, făia societății âmeniloră, cari sciu 
ceti, apare odată pe lună. Anulă I, numârulă 1 dela 
15 Februarie conține următârele: „Inlroducțiune.44 „Sta
tutele societății âmeniloră, cari sciu ceti-4. „Doctoriă 
pentru socre41, comediă în 1 actă de Costache Radu. 
„Formele și transformațiunile concurenței11 de G. de 
Molinari. „Cronică41. Bacău, tipografia „Tâută44 1886 
OS" Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta

Transilvaniei^ se potti, cumpăra în tutungeria 
lui I. GJROSS.
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Nr. 64. GAZETA RTANSILVANIE1 1886

ClK.vauJ'ă la bursa do Vîena
din 29 Martie st. n. 1886

Rentă de aurit 4«/0 . . . 102,25
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.90 
Imprumutultt căilonl ferate 

ungare..........................152.75
Âmortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de osttt ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.10

Âmortisarea datoriei căi* 
lord ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Âmortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 115. —

Bonuri rurale ungare . . 105 —
Bonuri cu cl. de sortare 1C3 — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt............................105.75
Bonuri cu cl. de sortare 104.80 
Bonuri rurale transilvane 104 80

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

vinii ung........................100.—
împrumutul)! cu premiu

ung................................. 121 —
Dosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.75 
Renta de hărtiă austriacă 84.70 
Renta de arg. austr. . . 84.70
Renta de aurii austr. . .114 20 
Losurile din 1860 . . . 139 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 875 —
Act. băncel de credita ung. 304.25 
Act. băncel de credita austr. 298.— 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesei .... 5.93
Napoleon-d’ori .... 999.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 65 
Londra 10 Livres sterlinge 125.70

IBiivsa <le Bucuresci.
Cota oficială dela 15 Martie st. v. 1886.

Cump. vând.
Renta română (5%). 94 — 95—
Renta rom. amort. (5°/0) 96*/* 96s/4

> convert. (6%) 89— 89*/a
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . 1021/, 103*/*

» »t n (5°/o) • 86*|a 87—
> • urban (7%) • 99 >/* 100—
» , (6»/0) - 92V, 931/,
» > (5°/o) • 83— 83*/«

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

< > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă • • 14 «A 14—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.03

Cursulu pieței Brașovii
diD 30 Martie st. n. 1886,

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.67 Vând. 8.70
Argint românesc .... . . ’ 8.60 » 8.65
Napoleon-d’ori................. . . > 9.97 > 10.—
Lire turcesci..................... . . > 11.20 * 11.30
Imperiali......................... . . » 10.20 • 10.30
Galbeni............................. . . > 5.86 • 5.90
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.— * 101.—
Ruble Rusesc!................. . . » 124.— • 125. V,
DLscontulă . . . » 7—10 % pe ană.

de Theochar ,Alexi
in 8° câ. 320 pagini, prin urmare îndoitu atâtU de mare ca edițiunea primă, va apăre la finele lui Aprilie 

viitorii. Prețuit! fi. 1*50 sâu 3 lei 50 b. de esemplartt

publicată în luna lui Septembre din anulă trecută 1885 privitoră la aparițiunea unei a douaCu referință, la prospectulă ce am
edițiunl a dicționarului Alexi, venimă a însciința pe m. o. publică, că tipografia Thiel & Weiss din Bucureacl, fără acirea și autoriaațiunea 
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 judecătordscă.

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

Brașovă, 1 Martie nou 1886. Tipografia

MersulU trenurilorU
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușfi-Ajpadfi-lBudapeste a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—IPredealsl

BucurescI

Predealu

Timiștt

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

(
(

Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediaș# 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
GrăciunelO 
Teiușft 
Aiudii 
Vințulii de 
Uiâra' 
Cueerdea 
Ghirisii 
Apahida

Clușiu 
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriști 
Stana 
Hiiiedintt
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

susfi

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena
l

Trenă 
de 

peradne

Tren 
accelerat

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

Trenă 
omnlbua

Trenfl 
omnlbua

Trenă 
omnibna

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibu"

Trenă 
de 

paradite

Trenă 
omulbiu

6.05

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.08

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vaaârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbgu 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

i

3.15
7.29
8.27

8.00
11.40
2.31

Clușin

Apahida
Gliiriș

Cueerdea

Ui6ra 
Vințulfi de 
Aiudfi 
Teiușfi 
Crăcicmelii
Blaștt 
Micăsasa 
Copșa nuc, 
Mediașâ 
Elisabetopole 
SigișGra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

(
(

(

(

susti

12.05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.02

6.40
7.00
-fi!

BucurescI

(
(

Nota: Orele de ndpte suntă cele dintre liniile gr6se.

Tipografia ALEXI Brașovă.

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Teiușifc- (v s-adft»®ndapesta Budapesta- Aradft-’a’eiwșft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnlbua omnlbua pers duo peradne accolerată omnlbua

Teiuișfi 11.09
1

3.66 Viena 11.00 7.15
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.0o 1.45 8 00
Vințulft de josfi 12.20 — 4.53 11.02 3.44 H.4o;
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Arsdft 3.37 7.53 5.26
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațtt 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 4.25 — 8.12 Bârzova j 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 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
Aradik 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
^zftluok ( 2.39 12.00 4 5'-; Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 1 Vințulă de jos# 11.04 — 1.22
ISradapesta 7.10 | 2.10 8.16 Alba-Inlia 11.19 — 1.40
Viena 8.00 6.05 Teiușilk 12.05 — 2.24

Aradft-TimJștira Siimea’ăsB (Piski) Petroșeirf

Trenă Trenă do Trenă de Trenă de Trenii Trenă
omnlbua perfida s peradne peradne omnlbuR omnlbua

Aradâi 6.00 12.55 8.25 SîssaerSa 6 30 11.50 2.23
Aradul# nou 6,25 1.21 8.36 Strein 7.05 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațeg# 7.53 1.19 3.49
Vlaga 7,19 2,18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
Tâmiș&ra 8.42 3.40 10.06 Petroșani 10.43 4.04 6.39

Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenii do Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdne peradne omnlbua omnlhnp omnlbua de pers.

Tias5ș6s’Jî. 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 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 6.41:’
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
N6meth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12 17 8 02
Aradulă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
Ajfadfe 7.50 3.10 7.40 Simbria 10.53 1.35 9.15


