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BrașovtL 19 Martie 1886.
Turburările în Belgia atragă atjl în mare 

măsură atențiunea publică, mai cu sămă în Francia 
și în Germania. Aceste două state se armăză 
necontenită!, cu ochii ațintiți unulu asupra ce- 
luialaltă. Dâr nu scimu de ce ară trebui să se 
tămă fiecare din aceste două imperii mai multă, 
de armata contrară ori de inimicul!! din întru, 
care se’nmulțesce și se întăresce pe di ce 
merge. Acesta inimicii este socialism u lu.

Mișcarea lucrătoriloră în Belgia este de
natură a deștepta cele mai mari îngrigirl în im- 
periele vecine și principele de Bismarck a și 
accentuată în Reichstagulu din Berlină pericululu 
mișcăriloru socialiste, ce se făcu sub egida așa 
numitei „Internaționale.11 Ba cancelarulu germană 
a mersă și mai departe și a vorbită de „stogu
rile cele roșii din Francia“, cari și astăzi ară 
amenința unitatea Germaniei."

„Nu scimă, 4>se Bismarck, ce va mai fi în 
Francia. Dăcă însă se voru nasce asemeni miș
cări ca cea din 1792 în contra dinastieloră, 
preoțimei și a nobilimei, atunci așă dori ca im- 
periulă germană să fiă tare și mare. Amă a- 
vută 15 ani pace, poporulu încă n’a ajunsă a 
fi mulțămită, dăr încă este timpă; de aceea mă 
grăbescă cu reformele, ca dăcă se va face res- 
boiu Germania să fiă tare.“

Acâstă nouă espectorare a lui Bismarck în 
contra Franciei a produsă mare sensațiune, dăr 
nu a putută scdte presa francesă din tactica ei 
prudentă. Acji însă nu voimă să vorbimă despre 
relațiile între Francia și Germania, ci voimă să 
ne ocupămă numai de turburările socialiștiloru 
în Belgia. S’a lățită deja faima, că din inciden- 
tulu acestoră turburări principele Bismarck ar 
avă de gândă a propune puteriloră o comună 
procedere în contra anarchismului.

După scirile ce ne sosescă din Belgia răs- 
vrătirea lucrătoriloră a luată nesce dimensiuni 
fdrte mari, ei nu numai că facă grevă, ci se 
ridică în contra stăpâniloră loră fabricanți, dis
trugă fabricele, ba mergă'pănă a ataca și caste- 
lurile și a aprinde clădirile celoră avuțl. Se vede 
că „Internaționala" a declarată răsboiu tuturoră 
fabricanțiloră și proprietariloră în Belgia, din 
causă, că nu voră să mai îmbunătățdscă starea 
lucrătoriloră.

Guvernulă belgiană s’a vădută constrînsă 
a convoca reservele și a mobilisa armata în con
tra răsvrătitoriloră.

Nemulțămirea între lucrătorii belgianl este 
într’adevără mare, din causă că numărulă 
loră este forte însemnată și dedrece poporațiunea

în Belgia e multă mai dăsă, ca în alte țări ale 
Europei, este și lăfa ce o capătă ei mai mică ca 
in alte țări ale apusului. De aci vine nemulță
mirea, de aci încercările de a resolva acăstă ces- 
tiune socială cu forța.

Câtă pentru organisația „Internaționaliloră" 
în Belgia — scrie Emile de Lavelaye în opulă 
său „Socialismulu contemporană" între altele:

„In anulă 1865 a începută să se stabilăscă 
„Internaționala" și între Belgia. Prima secțiune 
s’a formată în 1868 în Liittich, de atunci încolo 
s’a înmulțită numărulă secțiuniloră succesivă și 
la finea lui Decemvre 1868 s’a stabilită o uni
une între tote aceste secțiuni, alegendu-se ună 
consiliu generală de 16 membrii și înființându-se 
fdia „Internaționala." Secțiunile aveau să tri
mită în fiă-care ană delegați la congresulă ge
nerală. In 1873 a decisă ală doilea congresă 
din Anvers, să se facă pregătiri pentru o grevă 
generală a lucrătoriloră.

„Internaționala" în Belgia ajunse prin acăstă 
organisațiune a representa 8 secțiuni cu vr’o 
200,000 de membrii. Mai tânjiu a încetată se 
funcționeze uniunea generală, dividându-se socia
liștii belgianl în două partide. Unii adecă vo- 
escă, ca și socialiștii germani, să ajungă la pu
tere pe calea alegeriloră și de aceea pretindă 
votulă universală în conformitate cu elementele 
radicale ale burgesiei; ceilalți, pe cari îi repre- 
sintă diarulu „Le Mirabeau" susțină ca și nihi- 
liștii, că spre a ajunge la scopu trebue mai 
nainte să se distrugă totă.

In turburările <4ilelortt din urmă se vede că 
partida celoră din urmă, are conducerea. De 
aceea mișcarea nu s’a mărginită la simpla grevă, 
ci greviștii au distrusă și jăfuită fabrice și mine 
din care causă s’au și întâmplată nesce ciocniri 
sângerâse între resvretitorl și între armată.

Ori câtă de mare ar fi pericululă, de care 
este amenințată Belgia din partea socialismului, 
ea totă este multă mai fericită, ca țâra năstră, 
unde nu cundscemă încă acestă soiu de socia- 
lismu. In Belgia e vorba de aceea, ca muncito- 
rulă să p6tă trăi mai ușoră, la noi nu mai p6te 
trăi mei celă ce muncesce și sate întregi de ță
rani îșl părăsescă pementulă emigrândă din 
causa miseriei și greleloră sarcine publice.

Resultatele convenției cu România.
Deputatulu Nemănyi susțină în interpelarea 

sa, făcută în camera din Peșta, că de avantagele 
convenției ndstre comerciale cu România s’a bu
curată numai și numai acestă stată, ear’ monar- 
chia năstră a avută a Buferi numai desavanta- 
gele ei.

Dăcă a fostă consultă, ca în ajunulu trac- 
tăriloră pentru noua convențiă ună deputată din 
dietă să producă astfelă de esagerațiune a stă- 
riloră faptice, care e de natură a pricinui și mai 
mare fierbere în România și prin urmare și mai 
mari greutăți înclieiării convenției, se pâte apre
cia și din următărele date ce le găsimă într’o 
dare de sâmă publicată în diarulă „Națiunea" 
din BucurescI:

Sub titlulă de „Politica năstră comercială și con
venția cu Austro-Ungaria11, d. Ștefană Popă a dată la 
lumină, acum câteva 4>le> o broșură tractată cu o de
plină cunoscință de causă, într’o limbă ușără și inteligi
bilă pentru tătă lumea. Autorulă espune, pe temeiulă 
dateloră statistice oficiale, resultatele mai multă decâtă 
desastrose ce regimulă convenției cu Auslro-Ungaria a 
avută pentru comerciulă și micile nOstre industrii în 
formațiune. Media anuală a esportului nostru totală dela 
anulă 1871 pănă la 1876 era de aprăpe 159 miliăne lei, 
pe când media anuală a importului abia trecea peste 101 
miliâne, de unde resulta în favărea ndstră ună plus de 
aprope 58 milione pe fiecare ană. Dela 1876 încăce pănă 
Ia 1886. media esportului în paguba nășiră este de aprope

90 miliăne de lei pe fiecare ană. Cu alte cuvinte, de 
unde dela 1871 pănă la 1876 câștigamă pe fiecare ană 
aprăpe 58 miliăne de câtă cheltuiamă, dela 1876 pănă 
la 1886 consumămă cu 90 de miliăne mai multă decâtă 
producemă.

„Când amă avea în țâră, cjiee d. Ștefană Popă, 
„mine de aură său de argintă, cari să ne producă ună 
,,câștigă anuală netă de vr’o 90 miliăne celă puțină, 
„atunci amă pută (jice, că consumămă totă ce producemă 
„și materialicește stămă pe locă, nu mergemă nici îna- 
„inte nici înapoi; dâr pe câtă vreme aurulă nu se pro- 
„duce în țâră, ci se aduce din străinătate pe o părtă și 
„pe cealaltă iese în cantități mai mari, este învederată 
„că mergemă îndârătă său, cu alte cuvinte, consu- 
„mămă din economiile ce amă făcută în trecută, 
„său facemă datorii pănă când va veni o cji, în care 
„se va goli saculă economiiloră vechi, vomă pierde și 
„creditulă și atunci vomă fi siliți să consumămă numai 
„atâta câtă producemă".

Trecândă la comerciulă nostru cu Austro-Ungaria 
autorulă broșurei în cestiune constată, ârăși pe temeiulă 
cifreloră oficiale, că esportulă nostru in acâstă țâră, de 
la 1871 pănă la 1876 a fostă în medie anuală de 
58,090,000 lei, âr importulă nostru din acea țâră de 
39,945,000 lei, astfelă că, pe fiecare ană, rămânea în 
favorulă nostru 18,145,000 lei, pe cari îi primeamă re
gulată din Austro-Ungaria peste suma ce’i trimiteamă noi. 
Aceasta a foslă era galbiniloră austriacl, cari se găseau 
cu mulțimea la noi, pe acele vremuri, și cari astătjl s’au 
rărită așa de tare, lncâtă n’au mai rămasă nici chiară 
de sămânță.

Dăcă pe de altă parte, consultămă datele statistice 
dela 1876 pănă la 1886, în privința relațiuniloră ndstre 
comerciale cu aceeași țâră, găsimă că în acestă din 
urmă intervală, noi amă trimisă în Austro-Ungaria câte 
71 Va miliăne lei în aură pe fiecare ană mai multă, de- 
câtă ceea ce amă primită dela dănsa în monedă.

Așadâr, pe când nu avâmă convențiă comercială 
cu Austro-Ungaria, acâsta ne da nouă câte 18,145,000 
lei pe ană mai multă decâtă îi damă noi, âr sub impe- 
riulă convenției i-amă dată în cursă de tjece ani câte 
71,537,000 lei pe fiecare ană; va să tjică diferența în 
favorulă ei și în paguba nâstră este mai mare decâtă 
897a miliăne pe ană.

»Esto curiosă, observă d-Iă Ștefană Popă, că pe 
»când importulă nostm din imperiulă vecină s’a totă 
.urcată, importulă lui dela noi s’a totă redusă, așa că 
»pe când înainte de convențiă din România treceau în 
.AustrO'Ungaria 367a la sută din exportulă nostru to- 
>tală, pe timpulă convenției imperiului vecină a scosă 
„din țâra năstră numai 337a la sută din exportulă nostru 
«totală, âr exportulă Austro-Ungariei în țâra năstră după 
«convențiă s’a urcată cu 370 la sută peste cifra dinainte 
„de convențiă. Cu alte cuvinte, Austro-Ungaria înainte 
«de convențiă cumpăra dela noi mai multe producte și 
»ne vindea mai puțină marfă, âr după convențiă ne-a 
«vândută mai multă și a cumpărată mai puțină."

DiscursuIU deputatului Truța
(Ședința camerei din Pesta dela 10 Martie 1886.)

Onorată dietă 1 In viâța nostră constituțională stămă 
în fața unei reformări nouă de lege, care este o cestiune 
de fărte mare însemnătate pentru administrarea de josă.

Nu se păte nega, on. dietă, că în era de desvol- 
tare a vieții nâstre sociale, prin grabnica crescere perio
dică a relațiuniloră sociale și a cerințeloră loră, s’a a- 
rătată necesitatea d’a întregi și deosebitele instituțiunl 
amăsurată pretențiuniloră timpului; și este îmbucurătoră, 
că guvernulă este cu atențiune și la suplinirea lipseloră 
ce se simțescă prin praesă în instituțiunile societății.

Este o întâmplare îmbucurătOre și d’abia am aș
teptată acestă proiectă de lege municipală de multă 
promisă, pentru că credă, că toți amă fostă con
vinși, că disposițiunile legale de pănă acuma în acâstă 
privință nu mai potă corăspunde actualei libertăți indi
viduale și a dreptului de aulonomiă politică mai des- 
voltată.

Nu pentru aceea, on. dietă, căci după mine pârghia 
cea mai de frunte a bunei administrațiunl a statului este 
ca în aceea sâ se esprime desvoltarea naturală; căci, ca 
domnirea dreptului și a libertății să fiă asigurată în viața 
comună, numai instituțiunile de dreptă constituționale 
nu suntă de ajunsă, ci suntă de lipsă tăfe acele institu-
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țiunl administrative, cari facă cu putință validitarea prac
tică a ordinei de dreptă și a libertății, și a asigura pre 
singuraticul^ ca și întregulă contra volniciei și vexa
țiunii din partea oficiolateloră.

Insă fiecare reformă numai atunci păte fi salutară 
și folosităre pentru regularea rapărteloră sociale, dăcă 
acea reformă, desvollându-se în viăța poporului, țîntesce 
la asigurarea libertății individuale și politice, și prin es- 
tinderea ei la înaintarea intregității sociale și a intere- 
seloră de esistență.

Trebue să recunăscemâ, că instituțiunile năstre ad
ministrative de pănă acuma suntâ forte defectuose, însă 
totodată trebue să mărturisimO și aceea, că acesta 
proectă de lege nu le îndrăptă de locă, pentru 
că în părțile sale mai de frunte acesta proecta 
de lege nu schimbă întru nimica administrațiunea 
de pănă acuma, ci numai în acela unicii puncta, 
că din dreptulâ de supraveghiare a guvernului 
face o putere nemărginită, astfela încâtă cu acăsta pu
tere guvernulă, ignorândă funcționarii comitatensl aleși 
prin organele nerăspuncjătdre denumite de ela, nisuesce 
volnicesce a nimici dreptulâ autonomă ce a mai rămasă 
din sistema comitatensă de pănă acuma. Nu numai, 
ci pe funcționarii aleși pe basa dreptului autonomă co
mitatensă după placă îi păte suspinde și după plă
cuta său păte dispune și substituțiunl. (S’aucjimă! 
S’au^imâ!)

Aceste disposițiunl tendențiăse ar vătăma adăncă 
nu numai autonomia comitatensă, ci ele esprimă și ne
încredere față cu cetățenii singuratici, declarându i de 
incapabili a-șl isprăvi afacerile administrative între mar
ginile autonomiei.

Mă rogă de erlare, on. dietă, însă acăstă direcțiune 
administrativă, la care guvernulă și esecutiva țintesce 
spre lărgirea puterii loră în contulă drepturilorâ de li
bertate a. poporelorâ, nu va ajuta nici binele comună 
nici interesele comune, ci va face să crescă volnicia 
funcționariloră și vexațiunile față cu drepturile de liber
tate ale poporului, și prin acesta va îngrămădi neîndes- 
tulirea în straturile de josă ale poporului, și neîncre
derea față cu guvernulă (S’audimă! S’audimă!)

Dăcă în vr’ună stată ală Europei suntă cestiunl și 
relațiunl politice gingașe, cari în interesulâ statului nea- 
mănată trebue resolvite, apoi deosebită la noi suntă la 
ordinea dilei. Aceste se potă resolva numai pe teme- 
iulă egalei îndreptățiri și cu estinderea libertății, cu uni
formitatea legii electorale, cu judecătoria administrativă, 
cu ștergerea instituțiunii virilismului, cu pragmatica ofi- 
cieloră și cu introducerea votisării secrete. Aceste suntă 
astfelă de lucruri cu cari rămânemă datori viitorului, 
cari însă și astădi ar ajuta multă înaintarea administra- 
țiunei nostre (S’audimă 1)

Proectulâ de lege însă tăte acestea nici nu le a- 
mintesce, ci, dreptă o disposițiune escepțiunală, sporesce 
numai puterea guvernului, deși trebuința acestei sporiri 
eu n’o găsescă de locă de lipsă.

Recunoscă, că în cașuri estraordinare se potâ face 
și astfelă de disposițiunl escepponale, însă numai dăcă 
ordinea legală este clătinată; dără în patria năstră nu 
suntă astfelă de împregiurărl, dăcă nu cumva s’au luată 
la ochi naționalitățile spre motivarea astorfela de dispo
sițiunl escepționale. Pe când acestă proiectă de lege era 
încă numai în plămădeală, am aurjită accentuându-se, 
că astfelă de disposițiunl escepționale suntă necesare pen
tru înfrânarea agitațiunilor^ și aspirațiuniloră naționali
tățiloră.

Acăstă motivare mă îndămnă să mă ocupă mai cu 
d’amănuntulă de acăsta cestiune, pentru ca să arătă, că 
pentru naționalități astfelă de disposițiune este superfluă 
și fără resultată.

On. dietă! Este adevărată, că la noi este cestiune 
de naționalități, precum este în fiă-care stată poliglotă, 
unde naționalitățile se nisuescă a elupta egala în
dreptățire, ără elementulă domnitoră li-o denăgă. Insă 
acăsl’a este o cestiune, care se află între marginile 
legii și nu este o cestiune, care se vateme ordinea le
gală său se aibă trebuință de disposițiunl escepționale. 
Dăcă guvernulă vră să îndrepte actuala nostră adminis- 
trațiune, ceea ce dără cu toții dorimă, atunci nu intere
sele guvernului, ci ale patriei comune trebue să le ținemă 
înaintea ochiloră și să nisuimă spre intemeiarea convie-

țuirei paclnice, spre regularea și consolidarea relațiuni- 
loră năstre sociale.

înainte de tăte însă trebue să isprăvimă cu resol- 
varea cestiunii naționalitățilorO și se insistămă la severa 
esecutare a legiloră, penlrucă cestiunea naționalităților 
într’ună stata poliglotă, cum este și alâ nostru, este ces
tiunea unui contracții socialu, fără a cărui deslegare sta- 
tulă nu se pite consolida; căci pănă când în societate 
este neîndestulire, pănă când tocmai în contra politicei 
guvernului se ridica gravamine întemeiate, pănă când o 
parte a cetățenilor țenO, că politica guvernului statului 
este îndreptată contra propriei loră rasse și contra limbei 
lorii, pănă când guvernulă cu intențiune negligă a duce 
în deplinire legile create de legislațiune pănă atunci, on. 
dietă, indestulirea și împreunarea tuturora puterilor este 
cu neputință, eră fără acăsta nu se păte așetja o admi- 
nistrațiune bună.

Neîndestulirea naționalitățiloră cu actualele rela
țiunl politice este justificată, întemeiată; pentru că în 
străbuna loră patriă comună ele suntă considerate de 
colonl, de străini și se procede față de ele ca față cu 
popore cucerite cu puterea armelor, cari trebue cons- 
trinse prin forță se respecteze ordinea. (Gontradicerl.) 
Acăst’a se vede și d’acolo, că puterea statului ajată spre 
înaintare esclusiv numai interesele Maghiarilor. Cele
lalte rasse de popore nu numai se negligă și nu se im- 
părtășiescă de nici una ajutoră din visteria statului, ci 
se impedecă încă și în intemeiarea și ridicarea instituțiu- 
niloră din puterile loră proprii, menite a desvolta starea 
lorâ spirituală și materială. Spre esemplu gimnasiulă 
din CaransebeșO și Aradă, căruia guvernulă le-a dene- 
gată licența înființării; reuniunea de femei din Sat-mare 
și reuniunea economică din Sibiiu, a cărora statute gu- 
vernula n’a vruta să le aprobe. Insă nenumărate alte 
cause d’aceste ași pută inșira, din cari se păie vedă, că 
politica guvernului este îndreptată d’adreptulă contra li
berei desvolfări a naționalitățilorO.

Să vedemă inse mai încolo! Nu-i destulă, că sub 
actualulO guvernă legea de naționalități se scăte deplină 
din tălă vigorea și valorea parte prin alte legi, parte 
prin abusuri comise de oficianțl, și parte prin ordinațiunl 
d’ale guvernului, astfelă încâtă acea lege în viăța prac
tică nici după umbră nu esistă; nu-i destulă că tătă 
puterea statului este în mâna guvernului; nu-i destulă 
că a sumuțată și societatea maghiară contra naționa- 
litățiloră.

Președintele dietei-. >Rogă pe d-lă deputată să 
binevoescă a șl alege espresiunile; a »sumuța< nu este 
espresiune parlamentară.» (Aprobări).

Deputatulâ P. Truța: Este faptă, că statuia prin 
deosebitele societăți aflătăre sub scutulă său a declarată 
mărte naționalităților!1! (Contra4icerl.) Nu i d’ajunsă cu 
atâta, ci acuma nisuescă încă și la fabricarea de dispo
sițiunl escepționale contra naționalitățilorO.

Cu tăte aceste d-lă ministru-președinte în deosebite 
răndurl a bine-voită a tjice, că naționalitățilorO aici așa 
bine le merge precum nicăirl în altă locă. (SrigărI în 
stânga estremă: «Așa și este!») Așa este?! Ertare, însă 
eu credă, că față cu ilegalitățile și nedreptățile ce se 
comită contra naționalitățilorO, a mai 4ice, că așa este! 
și că pentru naționalități trebue făcute încă și disposi
țiunl escepționale: acăsta este mai multă ca neumanitate! 
(Mișcare : strigări: La ordine!)

Insă, on. dietă, cu ce justificați tăte aceste dispo
sițiunl escepționale? UnO motivă îlă luați din inteme
iarea reuniunei culturale din Clușiu, spunândă că acăstă 
reuniune s’a înființată din motivulă, că rassa maghiară 
este atacată și periclitată din partea naționalitățiloră, că 
națiunea maghiară, elementulă maghiaro se asimileză 
celorlalte naționalități, deci este necesară ca în contra 
naționalitățiloră să se facă ărecari deosebite disposițiunl 
contra naționalitățiloră. Eu credo, că nici d-vostră nu 
credeți acăstă afirmare, căci dăcă a-ți crede-o, aceea In 
ultima analisă ar însemna, că in soiulă maghiară nu 
este destulă tenacitate, nu destulă vitalitate pentru ca să 
se pătă pe sine însuși conserva. Dără nu acăsta este 
adevăralulă motivă. Să fimă. sinceri. Eu credă că cu 
sinceritatea ajungemO cu multă mai departe.

Din pricină, că în poporală nostru este atâta tărie 
sufletăscă și putere morală, și se alipesce de naționali
tatea și de limba sa în așa măsură mare, încâtă de locă

nu-i aplecată a se asimila, pentru aceea trebue să facemă 
totă felulă de disposițiunl pentru ca se-10 slăbimă ? Și 
tăte aceste se întâmplă din motivulă și în acea credință 
greșită, că naționalitățile se potO asimila, și prin acăsta 
se păte croi stată națională din acesta stată poliglota.

SuntO mulțl, cari ^ică, că la noi cestiune de na
ționalități nu esistă, că nici nu cunăscemO naționalități; 
alții ără mărturisescă, că suntă, ce e dreptă, însă că nu 
ne place când se face amintire de ele aici în dietă. La 
afirmarea primă fiă-ml permisa a răspunde, că acăsta o 
combată faptele însele; referitoră la a doua declară sin
ceră, că nici mie nu ’ml place a o aucji, și multă mi-ar 
plăcă dăcă la noi ar fi astfelă de relațiunl, ca nimeni să 
nu fiă constrînsă a aduce pre tapetă acăstă cestiune, pănă 
când nu se va da gscultare deplină plângeriloră poporu
lui, pănă atunci nu păte fi nici vorba de consolidațiune 
și bună înțelegere; pănă când egalitatea de dreptă și li
bertatea nu dobândesce egală garanțiă pe săma fiecărui 
cetățiană fără osebire de naționalitate și confesiune; pănă 
când legile aduse de legislațiune nu se voră esecuta cu 
fidelitate, pănă atuncia jălbuirile de neîndestulire nu se 
potO iua în nume de rău. (Va urma).

SOIRILE DILEI.
Scrisorile lui Kossuth, ce ie-amâ publicata și noi, 

n’au rămasă fără efectâ. In comitatulă Hunedirei deja 
s’a și începută acțiunea pentru .remaghiarisarea Maghia- 
riloră valachisațî» și anume contele Kuun Kocsârd din 
Tordoșâ dă câte ună. dară de 50 II. tuturoră acelora 
tordășenl, cari voră lua de neveste fete maghiare. Foia 
bugetară speră că acestă faptă „nobilă" se va imita în 
tăte satele espuse primejdiei valachisării. Acum a ve
nită timpulă să-și arete Românii din Hunedăra hărnicia. 
De voră ține Ia religia, la părinții Ioră și la nămula 
loră voră respinge cu dispreță acei bani ai lui Juda. 
SuntemO convinși că nici ună Română nu va uita că a 
suptă la sînulă mamei române.

—x—
„Kolozsvâri Kăzlony» tjice, »că «ficsori» (feciorii) 

valachl din comitatulă Zarandu amenință în măsură mare 
siguranța personală. Nu trece di, fără ca feciorii va
lachl să nu spargă ușile vre-unui proprietară maghiara. 
Așa mai alaltăerl vr’o câțiva feciori ar fi spartă ușile unui 
franzelară maghiară, der prin ajutorulu gendarmiloră au 
fostă respinși și âu luat’o la fugă în codri. — Er au 
ncepută reptilele să calumnieze și se facă din țințară 
armăsarO. Semne de slăbiciune.

—x—
Doi călugări cerșitorescă din casă’n casă, după 

cum spună, pentru o biserică. N’ar fi nimică dăcă sfiin- 
țiile loră s’ară mulțămi cu ce le dă omulă, der ni se 
spune, că unui particulară i-au refusată cu dispreță cei 
20 cr. ce le dase. Asemenea purtare din partea »cuvio- 
șiiloră» loră indingnâză publiculâ și astădată li se va 
închide ușa’n față. Mai acum ună ană totă nisce că- 
ugărî au avută aceiași purtare.

—x—
.Răposatulă Stoianu Mihalovici a lăsată ajutăre în 

aanl scăleloră centrale române din Scheiu,; scălei române 
din Brașovu-vechiu, fondului meseriașiloră și spitalului 
civila. Fiă’i memoria neuitată și nobila faptă imitată!

—x—
Ministrula Irefort a mai .pricopsită» pe preotulâ 

gr. or. Neculae Cocoșiu cu 50 fl. Te pui cu Cocoșiu; 
odată a cântată cucurigu și i s’a și plătită cotcorogăla. 
Ertă-lă, Dămne, că n’a sciută ce ’i face ciocul0!

—x—
Comitetulă balului română din Viena răgă pe tăte 

acele persăne, care au primită liste de subscripția, sâ

FOILETONU.

O privire asupra scrierilorii poporale.
(Urmare.)

La noi, când este vorba de cărți poporale, puține 
într’adevărâ merită acestă nume: — le-ai pute număra 
pe degete — mai alesă p’acelea, cari ară ofere lectură 
bună și potrivită pentru tinerime, mai alesă pentru acea 
tinerime, care a eșită din cursulă cuotidiană (6—12 ani) 
și de repetițiune (12—15) trecând peste anii 15 și in- 
trânda astfelă în etatea pubertății numită în limba șco
lară «etatea adultă».

Celelalte cărți menite pentru poporă, nefiindă bune 
de nimica, nu merită nici o atențiune. Să vedemă, de 
ce?! Ne vomă sili, pe câtă ne va tăia capulă, să spu- 
nemO părerile și convingerile năstre sinceră și inde
pendentă ..

Se scie — ba este o cerință imperativă pedagogică, 
că literatura tinerimii trebue să formeze comăra și că
lăuza nemincinăsă a vieții preste totă. Intr’adevără, ca 
să reformezi ună poporă — dându-i o direcțiă adevărată 
culturală, nu este destulă scălă educația până la 15 ani 
de etate: ci să-i dai tinerimii în mână de aci înainte o 
lectură bine alăsă și potrivită; căci scrierile ce se com
pună pentru junime, trebue să întărăscă, să consolideze 

caracterulă încă de tînără, ăr nu să-lă împedece și strice. 
0 carte bună dată în mâna unui adultă trebue să-10 
facă pre acesta atentă la erorile și defectele sale proprie 
față cu preferințele altora; trebue să-lă facă atentă la 
inferioritatea sa față cu meritele altora. Acăstă compa
rare de caractere îlă va pune de sigură pe adevărata 
cale a virtuții. O adevărată lectură educativă și instruc
tivă totodată va îmboldi pe omulă adultă, să imiteze ce 
este nobilă și adevărată, dându-i tăriă să învingă predis- 
posițiunea cătră minciună și falsitate, îlă va face să cu
gete seriosă și-I va nobilita purtarea sa în societate. 
O lectură bună oferă junimii adulte și peste totă omului 
în orele de suferință, o recreațiă spirituală, ferindu o de 
acte imorale și periculose, îl întregesce învățământulă 
școlară. Cu unO cuvântă, o literatură avută și bine 
alesă pentru generațiunile tinere este ca ună isvoră nesecat 
de precepte estetice și învățături morale și folosităre, 
cari au să le conducă pe cărarea virtuții și fapteloră 
bune și mari. Pră de multe ori săîntemplă însă, că cu- 
vântulă bună ală învățătorului, care pe timpulă anilorâ 
de scălă n’a putută pătrunde bine în inima și capulă 
copilujui, găsesce primire căldurăsă prin influințele ceva 
mai multă concentrate ale unei bune cărți de cetire, 
care prin limbagiulă său atrăgătoră păte deștepta și hrăni 
cele mai sânte sentimente. Trebue să se scie și aceea, că 
învățătorulâ pră de multe ori voindă a se estinde, pe 

lângă tătă bunăvoința, nu va pută face acăsta, pentru 
că este avisată la o mărginire strictă a materialului din 
causa etății copilului. De aceea cu dreptă cuvântă avi- 
săză pedagogia mai nouă la literatura poporală, dăr mai 
alesă la acea literatură, menită pentru tinerimea adultă 
a fi o putere, a cărei importanță nici pe departe nu-i 
destulă de aprețuită mai cu sămă la noi, cari mai erl 
alaltăerl n’aveamă nici scălă, nici începuturi seriăse de 
o literatură pedagogică poporală. Totă cu acestă dreptă 
vomă accentua încă, că nu trebue să primimă orbesce de 
bună totă ce s’a scrisă pentru tinerime și pentru po- 
porâ în genere. Dăcă este vorba, ca o literatură să 
influințeze decisivă și in modă salutară asupra educa- 
țiunii ulteriăre a junimii nostre, a tinereloră generațiunl 
peste totă: atunci trebue să se părte grigea cea mai mare 
atâtă întru alegerea materialului, câtă și ce privesce pe 
autoră și lada librarului, unde găsescl cărți și bune și 
rele, unde între o sută de cărți abia una-două ară fl 
corespuncjătâre scopului. In alegerea cărțiloră de cetire 
să nu credemă, că este destulă, ca o scriere să fiă pentru 
cetitoră d’o influință educativă ăre-care; să nu ne mul- 
țumimă cu atâtă, ci să vedemă, dăcă oferă ea și resul- 
tate corăspundetăre pentru pregătirea viitorului cetățănă, 
ca elă să fiă harnică și pregătită deplină, când va fi 
chemată să fiă membru activă ală familiei, bisericei, 
statului și națiunei sale, patriei sale etc.
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binevoiască a la înapoia cu orice resultată, pentru a se 
pută încheia socotelele balului.

Concertă înpreunată cu danță să va arangia din 
partea junimei române din Budapesta în favorulă socie
tății de lectură «Petru Maiorii» în 3 Aprilă st. n. 1886 
înlocalitățile căpitanatului din Ferenczvâros, Bakâcster 14. 
In pausă se voră danța jocurile naționale »Călușeriulâ 
și Bătuta.» Inceputulă la 8 âre săra. Bilete de per- 
s6nă 3 fl., de familiă de 2 membri 3 fl., de aici în susO 
de fiecare membru 1 fl., Ofertele marinimâse se voră 
primi cu mulțămită și se voră cuita pe cale Ziaristică.

—x—
Astă sără Mercur!, trupa germană va juca „Ein 

Tropfen Gift,« dramă în 4 acte de dakar Blumenthal.

.Ellenzăk' se umflă ca curca nulă de mâniă, că 
unii oficeră din Arad a, mergândă la casina oficeriloră 
unde este și ună birtă, a tăiată în bucăți o tinichea cu 
inscripț.iune maghiară. Oficerulă să fi strigată: „Aicea 
nu putemă «suferi nimicii ce este maghiară? £r „Ei- 
lenzek“ sbiără: »In Ungaria său în pustietatea Africei 
suntă oficerii austriac!? Zadarnice suntă fote nisuințele 
nâstre de împăcare cu armata austriacă? — Mare focă 
au »patrioții,< că mai vădă armată comună. Der voră 
rămână cu foculă la inimă.

—x—
După o statistică nouă în Europa suntă 300,000 

de âmeDl orbi.

Academia Română.

Raportulu secretarului generalii 
asupra lucrăriloră Academiei Române în decursulă anului 

1885—1886.
(Fine.)

VI. Colecțiunile. Colecțiunile Academiei au conti
nuată a cresce forte multă și în decursulă anului înce
tată. Biblioteca, cu colecțiunile sale de cărți tipărite, 
manuscrise și documente, s’a îmbogățitu prin numerăse 
donațiuDi, pe lângă cele ce s'au putută procura cu aju- 
torulă sumeloră puse in budgelă spre acestă scopă. De 
asemenea s’au dată cele mai mari silințe pentru pune
rea loră în bună orînduială și pentru facerea catalâge- 
loră, întru câtă a fostă cu putință în condițiunile în cari 
se află localulă și personalulă cancelariei. Comisiunea 
Bibliotecei va comunica Academiei relațiunl mai amă- 
runțite asupra stării și progreseloră bibliotecei. Aici voi 
aminti următârele:

1. Băposatulă membru onorară ală Academiei și 
cunoscutulă filo-română Ubicini, prin testamentulă său, 
a lăsată tată biblioteca sa Statului română. Ministe
rială Instrucțiunii publice a dispusă ea acăstă bibliotecă 
să se deie Academiei. Biblioteca a fostă primită la 14 
Martie 1885. Ea se compune din 1049 volume tipărite 
și 8 manuscrise. Cărțile au fostă regulate și Introduse 
în catalâgele bibliotecei nâstre.

2. D-lă Generală PencovicI a dăruită Academiei o 
prețiâsă colecțiune de cărți românesc! în numără de 809 
volume. Acăstă colecțiune, adunată în decursă de mai 
mulț! ani, este compusă mai cu semă din cărți și bro
șuri publicate pe la sfârșitulă secolului trecută și în în
tâia jumătate a celui presentă. Intre ele se află multe 
adevărate rarități bibliografice române. Colecțiunea D-lui 
PencovicI s’a primită la Academie la 12 Maiu a tr. și 
s’a instalată și catalogată.

3. D-lă C. Hepites dela Brăila, prin scrisârea co

municată în ședința dela 6 Septemvre, a făcută cunos
cută că dăruesce biblioteca sa Academiei. Așteptămă 
numai timpulă favorabilă, în care donatorului i-ar con
veni a o preda.

4. Ministerulă instrucțiunii publice In vâra anului 
trecută, a aprobată a se aduce pentru Biblioteca nâstră 
colecțiunea de cărți, cari s’au aflată în vechea biserică 
a Mitropoliei din Târgoviște. Biblioteca nâstră s’a îm
bogățită astă-felă între altele cu trei preț.âse cărți din 
prima epocă a tipografiei în România, adecă din întâia 
jumătate a secolului XVI.

5. Colegulă nostru D-lă N. Cretzulescu, profîtândă 
de petrecerea sa în capitala Rusiei, a isbutită a căpăta 
pentru Biblioteca nâstră fârte bogate colecțiunî de publi- 
cațiunl dela Archivele imperiale din Moscva și dela Uni
versitatea din Petersburg, stabilindă în același timpă re- 
ațiunl de schimbă pentru publicațiunile Academiei nâstre 

și ale aceloră instituțiunî.
6. In urma călătoriei în Galiția făcută de Biblio- 

lecarulă Academiei, după cum s’a arătată mai înainte, 
s’a Intrată în relațiunl de schimbă și cu Institutulă Osso- 
linski din Lemberg.

7. In urma unei invitări ce ni s’a făcută, aceleași 
relațiunl s’au stabilită între Academie și Ministerulă de 
lucrări publice și comerciu din Mexico,

8. Subscrisulă a avută plăcere a dărui în decursulă 
anului pentru Biblioteca nâstră o colecțiune de manus
crise românesc! și cărți tipărite.

9. La 2 Aprilie 1885 s’a sancționată legea, prin care 
se obligă tâte tipografiile din țeră a trămite Academiei 
precum și biblioteceloră centrale din Bucuresc! și Iași 
câte 3 exemplare din tâte imprimatele loră. In urma 
acestei legi s’au primită, pe lângă o mare colecțiune de 
jurnale, peste 400 de volume și broșuri. Acestă lege va 
înzestra pe viitoră cele trei biblioteci cu colecțiunî com
plete de totă ce se publică în țeră.

10. Colecțiunea numismatică a crescută fârte multă 
și în anulă trecută. Suma pusă în budgetă pentru cum
părare de monete a fostă departe de a pute satisface 
trebuințele în fața oferteloră ce ni s’au făcută. Spre 
a veni în ajutorulă acestei dificultăți D-nii Gheorge Gr. 
Cantacuzino și Ioană Calinderu au donată celă dintâiu 
800 și ală doilea 500 lei, pentru caii Academia le-a 
exprimată mulțămirile sale cele mai vii. In urma neo- 
rînduelii, In care ajunsese colecțiunea numismatică cu 
ocasiunea incendiului, monedele au începută a fi din nou 
clasificate și descrise.

VIL Concursurile. Pentru anulă curentă erau pu
blicate concursuri pentru două premii anuale:

1. La concursulă premiului Năsturelă-Herescu de 
4000 lei s’au presentată următârele publicațiunl, cari au 
fostă trămise membriloră comisiunii spre studiare:

V. Gr. Borgovană, îndreptară teoretică și practică 
pentru învățământulă intuitivă. Gherla 1885. — V. Gr. 
Borgovană, Ântâia, a doua și a treia carte de Aritmetică 
pentru șcâlele populare romane. — Th. Alexi (Stană 
Pârjolă), Mârtea lui Mihaiă Vitâzulă. Tragediă in 5 acte. 
Brașovu 1881. — G. Dem. Teodorescu. Poesii populare 
române. Bucureseî 1885. — Ar. Densușianu, Istoria lim - 
bei și literalurei române. Iași 1885. — G. G. Meitani, 
Studii asupra conslituțiunei Românilrră, Fasc X. Bucu- 
resci 1885. — Gr. H. Grandea, Miosotulă, Poesii. A 4-a 
ediție. Bucuresc! 1885. — Gr. H. Grandea, Fulga sau 
ideală și reală. A 8-a ediție. BucurescI 1885. — lonă 
ală lui G. Sbiera, Codicele Voronețeană, cu ună voca- 
bulară și studiu asupra lui. Cernăuți 1885.

2. La concursulă premiului Lazără s’au presintată 
următorii concurențl, a căroră lucrări au fostă asemenea 
trămise comisiunii:

Col. A. Costiescu, Equerulă grafometru sau Qua-

drantulă de companiă. — I. I. Pușcariu, Supra structura 
de cale metalică cu studiulă unui nou sistemă. Bucu
rescI 1885.

3. La concursulă premiului Heliade pentru cea mai 
bogată colecțiune de arii populare române s’a presintată 
ună singură concurentă, d-lă Vulpiană. Colecțiunea de 
arii presentată a fostă pusă la disposițiunea comisiunii 
însărcinate cu studiarea ei.

VIII.
Ca încheiare a acestei scurte relațiunl asupra acti

vității Academiei în decursulă anului trecută, am onâre 
a vă expune în următârele resumatulă operațiuniloră casei 
Academiei pentru anulă budgetară 1885—86.

Secretarulă Generală 
_________  D. Sturdza.

DIVERSE.
NECROLOGtf. — Stoianu Mihalovits, comerciante, 

în 17 (29) Martie a. c. după grele suferințe și. împărtă
șită fundă cu sfintele taine șl-a dată sufletulă în mânile 
Creatorului în etate de 76 de ani. Rămășițele pămân- 
tescl ale decedatului s’au așezată spre eternulă repausă 
în cimitirulă bisericei grecesc! St. Treimi din cetatea 
Brașovului.

Fiă-i țărîna ușârăf
* * *

Critică englesescă. — Actrița Abrams din Londra 
intentase nu demultă ună procesă în contra lui Hudson, 
critică teatrală, care scrisese într'ună Ziară despre ea ur
mătârele: „Dâmna Abrams ne aduce aminte cercetările 
profesorului Schliemann, pentru că ea este o adevărată 
— anticitate," Judele în zadară s’a nisuită a liniști pe 
actrița cu aceea, că anticitățile nu suntă desprețuite, ci 
cu câtă suntă mai vechi, cu atâta suntă mai scumpe. 
Actrița supărată răspunse, că publiculă ce vine în tea
tru nu se ocupă cu archeologiă și adause: când a apă
rută despre mine aceea critică, de atunci primescă, In 
tâte Z'Iele mai multe scrisori anonime, în cari mă întrâbă 
că âre nu se află pe mine înscripțiunl latinescl ?” In 
sfârșită judele i-a Împăcată pe amândoi. In Z^a urmă- 
târe Hudson scrise despre actrița următârele: „Suntemft 
informați, că Dâmna Abrams în curândă îșî va serbâ ono
mastica sa de 18 ani. Băeții și nepoții ei se voră aduna 
cu toții cu acâstă ocasiune.1'

BIBLIOGRAFIA.

Catecliismulft pentru horticulturii, compusă de 
Andreas Buchholzer, învățătoră în Brașovă, și edată de 
librarulă Heinrich Zeidner, a eșită Zilele acestea de sub 
țipară. Cuprinde 18 capitule cu 72 de pagine și costă 
numai 30 de crucerl. Devenindă obiectulă grădinăritului 
necesară și de mare importanță și în scâlele nâstre, 
acestă opușoră pâte servi învățătoriloră ca ună bună 
conducătoră, fiindă totodată lucrată pe basa unei espe- 
riențe îndelungate pe terenulă acesta. Autorulă tractâză 
într’ună modă practică și ușoră: despre diferitele soiuri 
de pomi, despre pământulă potrivită singuraticiloră pomi, 
despre nobilitarea loră, despre multele bâle de pomi, 
precum și despre modulă delăturării acelora, despre fe
rirea pomiloră de animale stricăciâse, despre culegerea 
și conservarea pâmeloră, despre folosulă celă mare ală 
acestora ș. a. Deci se recomândă acâstă cărticică. Și 
avendă ea căutare și trecere și Intre învățătorii noștri, 
autorulă e dispusă a o traduce și în limba românâscă.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

De aceea dâr să alegemă din tâte cărțile, ce îna- 
vuțescă literatura, pre cele mai potrivite scopului. Tre- 
bue să ne deshrăcămă odată de stricăciosulă obiceiu 
d’a pune totă atâta preță pe orî-ce carte vei lua în 
mână. Păcală de Limpulă perdută și de ochii stricați. 
Pănă acum mai că nu s’a purtată grije seriâsă de ale
gerea materialului și a cărțiloră menite pentru cultura 
tineretului și poporului nostru presta totă. Am vădută pe 
la târguri mulțime de âmenl îmbulZindu-se pe la șetre, 
la așa numitele librării ambulante și cumpărândă câte 
cărți stricăciâse aruncate în publică de autor! cu cres- 
cere și cultură îndoiâsă: scrieri de tentațiune, de col- 
portagiu, aventuri tâlhăresc!, crime etc. Și ceea ce e și 
mai tristă, puțini suntă acei âmenl pricepători, cari s’au 
gândită, că e nevoiă de o acțiune energică și concen
trată spre a putâ abate pe părinți și alț! âmenl d’a nu 
ceti și a nu permite în mâna copiiloră și tineriloră ase
menea cărți periculâse. Dâr veZI chiară sumă de cărți 
poreclite didactice, unele mai rele decâtă altele, vred
nice de aruncată în focă; apoi câteva romanurl și no
vele, care pe lângă aceea că suntă scrise într’o limbă 
stricată, mai urmărescă și tendințe centrifugale, produ- 
cândă în educațiunea nâstră presta totă ună haosă 
cumplită.

Compunerea unei cărți de cetită este totă ce pâte 
fi mai greu: asta trebue repetată totdâuna pentru înțe

legerea și aceloră nențelegătorl. Dâr alegerea este peste 
măsură grea, adecă alegerea bucățiloră de cetită, ca să 
corăspundă trebuințeloră cetitorului.

In reflecsiunea atâtoră idei mă găseam, când m’am 
cugetată la literatura nâstră poporală, revocându-mi iute 
și degrabă în memoriă impresiunile, ce mi-au causată 
unele cărți scrise pentru biblioteca nâstră poporală.

Voiu schița deci în cele următore unele puncte de 
vedere ca condițiuni prealabile la compunerea și alegerea 
cărțiloră de cetită, ca mai Ia urmă se putemă înțelege, 
cari cărți merită a fi date în mănile junimii adulte și 
cari în mânile etății virile de mai târZiu, și cari trebue 
eschise cu totulă de pe terenulă educativă.

La judecarea cărțiloră populare scrise pentru ju
nime și pentru poporă în genere — ca la orice carte 
de lectură și învățătură— trebue să se ia în considerare 
strictă și mai de aprâpe: 1. cuprinsulă, 2. stilulă și 3. 
forma.

Vomă trebui să recunâscemă încă din capulă lo
cului ca prima condițiune: scrierile poporale menita pen
tru junimea de ambele sexe și pentru poporă în genere 
trebue să fiă de cuprinsă morală. Ca morale nici în
tr’ună chipă nu se potă desemna scrieri, cari înfățișâzâ 
cititoriloră totă numai eroi și eroine, cari suntă recom
pensați cu bunătățile Chanaanului, unde curgea lapte și 
miere, grămădiți de mai mari cu funcțiuni și onoruri 

âră de DumneZeu cu tâte fericirile pământesc! și ceresc! 
gândite și negândite — văZute și nevăZute. Astfelă de 
scrieri constituescă mai multă ună periculă.

Ce este adevărată și bună să se descrie cu tragere 
de inimă și cu culori viue dâr nu ajunge ca să i se per
mită cititorului să admire numai acestă bine gândită în 
potența cea mai înaltă: ci trebue să i se arate și calea, 
trebue însoțită și ajutată. Cu alte cuvinte să i se ofere 
junelui descripțiun! de caractere și esemple, de subiecte 
cu adevărate mulțumiri, împliniri de datorii cu fidelitate, 
cu adevărate iubiri părintescl și fiiesc!; mai rară descrieri 
unde abnegațiunea și sacrificiulă pentru o persână său 
pentru ună ideală să fiă deprinse în colori prâ triste, 
prâ posomorite, din simpla causă, că omulă în anii fra- 
geZi ai copilăriei și pubertății sale are mai multă nevoiă 
de încuragiare în lupta pentru esistență, decâtă să se 
veștejâscă prâ de timpuriu printr’o icână prea înfiorălâre 
a vieții nâstre omenescl. Descripțiunea și istorisirea să 
se facă într’ună modă câtă se pâte de sinceră; modulă 
de predare să fiă alesă, nobilă și de totului to'ă natu
rală, cu atragere, iubire și claritate, — ca prin acâsta 
adevărulă internă cuprinsă în istorisirea și espunerea su- 
getului să se pătrundă și să se înțelegă deplină fără să 
lase urme de îndoiâlă în sufletulă și mintea cititorului, ci 
scopulă să se ajungă pe deplină. (Va urma).
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Ouraulfi la bnraa da Vîsna
din 30 Martie st. n. 1886

Bonuri croato-slavone . . 104 75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ 100.—
împrumutul^ cu premiu

ung................................. 121 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.80 
Renta de hărtiă austriacă 84 90 
Renta de arg. austr. , . 84.95
Renta de aură austr. . .114 20 
Losurile din 1860 . . . 139 75
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 875 —
Act. băncel de credită ung. 304.25
Act. băncel de credită austr. 298.— 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei .... 5.93
Napoleon-d’orI .... 999.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 65 

| Londra 10 Livrea sterlinge 125.70

Rentă de aură 4% . . . 103 05
Rentă de hârtia 6°/0 . . 95.05 
Imprumutula căiloră ferate

ungare..........................152.75
Amortisarea datoriei căi-

lorft ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.10

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostO ung.
(2-a emisiune) .... 127 — 

Amortisarea datoriei căi-
iorO ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . . 115; — 

Bonuri rurale ungare . . 105 — 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C3 — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt............................105 —
Bonuri cu cl. de sortare 104 80 
Bonuri rurale transilvane 104 80 |

se potă face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

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

PREȚULU ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni .... .... 3 fi. —

w șăse luni .... . . . . 6 fl. —
tf ună ană .... . ... 12 fl. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . . . . ... 10 franci

n șăse luni..................... ... 20 H

,, ună tană..................... ... 40 11

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.^

Cota oficială dela 17 Martie st. v. 1886.

Bursa de Bucuresci.

Cump. vend.
Renta română (5%). . 92*/, 94i/a
Renta rom. amort. (6°/0) 95V2 96V,

> convert. (6%) 88— 89l/s
împr. oraș. Buc. (20 fr.) SI1/» 33—
Credit fonc. rural (7°/0) 1021/a 103l/4

> „ „ (5°/o) • 86i|, 87—
> » urban (7%) . 99V. 100—
» » (6%) . 927, 93Va
> » (6°/o) • • 83— 84—

Banca națională a României 600 Lei ------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. ---- _

« * » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 14 */* 14—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.03

Cursulu pieței Brașovii

din 31 Martie st. n. 1886,

Bancnote românescl . . . Cump. 8.67 Vând . 8.70
Argint românesc .... 8.60 » 8.66
Napoleon-d’orI................. > 9.97 10.—
Lire turcescl..................... „ •» 11.20 » 11.30
Imperiali......................... 10.20 » 10.30
Galbeni............................. t • 6.86 » 5.90
Scrisurile fonc. «Albina* ■ * 100.— > 101.-
Ruble Rusesc!................. » 124.— • 126.7a

j Discontulti ... » 7—10 °/0 pe ană.

AnunciurI în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia â fi. — cr 10.

Pentru repețiri se aedrdă următdrele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori .....................................10°

M 11 V 5-- 8 11 ............................................15°
11 11 11 9—11 11 .....................................20°
11 11 H 12--15 ii ............................................30°
V 11 11 16—20 11 ............................................40°

Dela 20 de repețiri în susă ............................................50°
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

(Ăvisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită (|iarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiți scă a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANS.a

99

Activ e.
si economii în

9

Cassa în numărară..................................
Monetă ...................................................
Cambie de bancă..................................
împrumuturi pe hipotece:

a) în scrisuri fonciare.........................
b) în numărară..................................

Credite fixe..............................................
Avansuri pe efecte publice.................
Credite de contă-curentă.....................
împrumuturi pe producte.....................
Cassa institutului și diverse realități de 

vânzare...............................................
Effecte publice......................................
Efîectele foudului de garanță ale scrisu- 

riloră fonciare......................................
Effectele fondului de pensiuni ală func- 

ționariloră institutului.....................
Mobiliară..................................................

după amortisare de.........................
Diverse conturi debitâre.....................

fl. cr.

58,248.73 
6,334.45 

1,212,086.32

/

P a s s i v
4

e. o. cr.

1,026,664.52
77,074.29 1.103,738,81

123,685.77
102,946.03
60,304.04

7,269.40

125,604.66
170,841.07

222,701.49

15,652.90
5,166.86

516.69 4,650.17
87,924.25

fi. 3,301,988.09

Popa m. p.,
ală direcțiunei.

Capitală socială
3000 acțiuni â fi. 100.................

Fondulă de reservă ală acționariloră 
Depuneri pentru fructificare . . ■. . 
Scrisuri fonciare în circulațiune . . 
Scrisuri fonciare eșite la sorți In circu 

lațiune..............................................
Fondulă de pensiuni ală funcționariloră 
Dividende neridicate.........................
Cambie de bancă reescomptate . . . 
Interesele anticipate pro 1886 . . . 
Diverse conturi credităre.................
Profită curată......................................

300,000.—
46,640.17

1,749,780,88

i

P. Cosma m. p4?
directoră esecutivă.

970,300.—

1,800.— 972,100,—
15,756.58

1,700.—
128,298.69
13,849.13
29.550.33
44,312.31

fi. 3.301,988.09

losifu Lissai m4 p.
comptabilă.

1885.

loanu
membru

am esaminată bilanțulă presentă și confrontându-lă cu registrfele principale și ausiJiare ale societății ținute
în

Sibiiă, 31 Decembre 

Șuluțiu m. p4, 
membru ală direcțiunei.

Subsemnatulă comitetă
buna regulă, l’am găsită în consonanță cu aceleași și esactă.

Sibiul, în 17 Martie 1886.
de supravetpiiere:

Dr. Aurelii Brote m. p. Michailu Kabdebo m. p+ Corneliu Tobias m. p. N. Frateșiu m. p.
Tipografia ALEXI Brașovă,

ii


