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Nou abonamentu
la

„ Gazeta Transilvaniei,".
Cu I Aprilie 1886 st. v., se va începe usaft nou 

abonament fa. la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori âi foiei uostre.

Prețulfi Abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
,, șâse ,, Q ,, 
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se p6te face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de pân’acum li-se recomanda 
a însemna pe cuponU numărulă fâșiei sub care 
au primitu (Jiarulu.

Domnii ce se voru abona din nou sd binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimii.

Administrațiunea.

Brașovu 20 Martie 1886.
In numărulu de erl amă amintita impor

tanta enunciațiune, ce a făcut’o principele de Bis- 
marck cu privire la relațiunile germano-francese. 
Discursuld său dela. 26 Martie a deșteptată legi
time îngrijiri dedrece elu descrie relațiunea cu 
Francia într’ună modă puțină satisfăcătoră pen
tru situațiunea esteriâră a Germaniei. Va inte
resa, suntemă siguri, și pe cetitorii noștri de a 
cundsce textulă părții aceleia din cuvântarea can
celarului, care se ocupă de actuala și momentu- 
6sa cestiune a relațiuniloră între Francesl și Ger
mani. Principele de Bismarck după, ce vorbi de 
eventualitatea unei schimbări a constituțiunei ger
mane, declarândă, că acâsta nu se va face pe 
„cale nelegală,“ cțise din cuvântă în cuvântă ur- 
mătdrele:

„D-loră! Imperiulă germană pâte fi espusă 
unoră pericule, ce nu isvorescu imediată din re
lațiunile ndstre interidre. Confederațiunea ger
mană de mai înainte, parlamentulă federală dela 
Frankfurt (Frankfurter Bundestag), era asemenea 
basată de mai înainte pe nesce contracte temei
nice, ddr în cele din urmă totuși nu pută să 
resiste nici 24 de dre vântului dela 1848, care 
nu era tocmai prd tare. ț)ică că „nu era prâ 
tare“ fiindcă nu se afla streinătatea la spatele lui. 
Cu tdte acestea confederațiunea (Deutscher-Bund) 
s’ar fi desființată și în anulă 1854 dâcă răsbo- 
iulă de Crimea s’ar fi desvoltată astfelă ca 
Austria să trâcă cu totulă pe partea puteriloră 
apusene. In anulă 1866 confederațiunea a fostă 
disolvată de Prusia în aplausele marei maiori- 
tăți a națiunei germane, pentru că n’a corăs- 
punsă așteptăriloră națiunei germane, n’a îm 
plinită trebuințele ei, și înainte de tdte, pentru 
că nu a ținută contă de reacțiune, de pondero- 
sitatea stateloră singuratice, de ponderositatea 
dinastieloru."

„In anulă 1866 erau mai vârtosă certe di
nastice, cari desbinau Germania. La aceste 
certe s’au mai adausu și altele interne, naționale 
și internaționale. Avurămă atunci la 1866 o 
mișcare socialistă, dâr aceea nu era astfelă de 
desvoltată ca astăzi, avurămă și discompunerea 
națională, ura între Germani și Slavi la noi și 
la amicii noștri, dâr nu era în așa măsură des
voltată. “

„Nesce mișcări mari europene ce s’aru ivi 
acum, ară pută dâr să fiă complicate prin des- 
binările ce înstrăinâză țările și popdrele una de 
alta. Mai departe vă aducă aminte de. vremile 
primei revoluțiuni francese, când încă trăia Fri- 
derică celă Mare și când încă puțini dmeni vi

sau, că împeriulă germană milenară e așa aprdpe 
de finitulă său. Primele resbdie francese în 1792 
au fostă conduse de o idea politică despre care 
se dice cu nedreptă, că s’a împărtășită lumei 
întregi. Adevără este însă că ideile, cari au 
adusă stogurile francese dela 1792 în țâră, lupta 
contra monarchiei, a preoțimei și a nobilimei, 
lupta pentru statulă ală treilea, a fostă ună pu
ternicii motorii spiritualii ală victoriiloră francese.

„Cine garantâză. că dâcă vomă avă erăși 
răsboiă cu aceeași țâră nu ni se va oferi conti
nuarea, așa (|ic£ndu a patra parte a aceleiași 0- 
pere, cine ne garantâză, că nu vomă vedâ în
scrise pe stâgurile armatei inimice, pe stegurile ei 
roșii ideile socialiste ?

„Astăzi armata francesă stă față cu mișcă
rile lucrătoriloră în Decazeville. Nu sciraă cine 
va eși în cele din urmă învingătoră din acâstă 
mișcare. Cu ună cuvântă, dâcă ar veni ârăși 
mari sguduirl europene, ele voră fi multă mai 
complicate ca cele trecute și voră fi în parte de 
natură internațională. Spre a agrava asemeni miș
cări așă dori să fiă tare imperiulă germană."

Amă avută 15 ani pace, dâr credă că nu 
amă folosit’o așa cum trebuiă pentru întărirea 
imperiului, mai alesă pentru restabilirea mulță- 
mirei prin micșorarea sarcineloră publice, prin 
esecutarea reformeloră socialiste ce le-amă înce
pută. Dâr mai avemă încă tempus utile. Nu 
vSdu încă unii periculu ce ne-aru amenința ime
diata, cu tdte că trebue s’o spună, că în primă
vara anului 1870 asemenea n’am prevăzută că 
în puține luni împrejurările se voră schimba cu 
totulă."

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

(Fine.)

On. dietă! Nouă dâră maică ne-e mai greu de câtă 
d-vâstre, că acâstă patriă este constituită din mai multe 
naționalități. (Ilaritate.) Fie toți Maghiari, fie toți Ger
mani său fie toți Români. (0 voce: Credem!) Dară fiă 
o națiune; pre noi ne dâre, că nu este așa. Decă însă 
natura, sârtea, a dictata astfelă, atunci apoi este dato- 
rința bărbatului de stată a țină sâmă de aceste împre
jurări și a aduce în consonanță viața poporului, a socie
tății cu țintele statului. Insă direcțiunea politică de acjl 
se abate de totă dela relațiunile naturale, etnografice. 
In Ungaria se face o esperimenfare cu ținta de totă gre
șită, pentru că rătăcescă cei ce credă. că prin astfelă de 
disposițiuni escepționale ne vor înfricâ, Noi n’avem ce 
ne teme nici de efectul disposițiuniloră cuprinse în acesta 
proectă de lege, pentru că ilegalitate nu suferimă, a do
ua pentru că astfelă de disposițiuni, abusurl au esistată 
și pâuă acuma la noi unde suntă naționalități și acele 
acuma se înaugurâză în lege, a treia, pentru că noi nu 
avemă funcțiunarl. Ga se înșiră vr’o două trei esemple, 
ajunge să aminteseă, că în comitatulă Albei-de-josă, cu 
80% Români, este ună unică adjunct de pretore; în ală 
Uniădorei cu 85°/0 Români suntă șese funcționari infe
riori; în ală Aradului cu 72% Români, este ună adjunct 
de pretore și ună asesoră orfanală, cari suntă Români. 
On. dietă dâră pâte vede că noi n’avemă funcționari, 
deci n’avemă să fimă îngrijiți de sârtea loră. Insă re- 
sultatulă astorfelă de disposițiuni escepționale va fi, că 
vomă semți cum din 4i în 4*  drepturile nostre individu
ale și politice voră scădâ, se voră împuțina, fără ca să 
ajungeți scopulă, ce vi l’ați propusă față de naționalități. 
Nu ne tememă de efectulă acestui proiectă de lege, toc
mai precum nu ne tememă nici de diferitele reuniuni 
culturale, cari și-au întinsă sfera de activitate în tdte 
direcțiunile; nu ne tememă pentru că naționalitățile, de
osebită naționalitatea română de secuii este ună poporă 
probată.

Ca să nu mergă mai îndereptă, voiu aminti numai 
că în seclulă ală 16-lea pe Români i a persecutată re- 
formatiunea, apoi catolicismulă și, în fine, fuseră dațl 
sub hierarchia sârbâscă, carea cu forța a vrută să-i con 
topâscă în slavismă; a schimbată numele loră, liturgia 
în biserică; și tote aceste s’au întâmplată atunci, când 
noi gemeamă sub jugulă greu ală feudalismului, când nu 
ni se recunoscea încă nici libertatea individuală.

Cu tdte acestea noi neclătinați ne-amă alipită de 
patria, naționalitatea și de limba nâstră; și tote unelti
rile cari au nisuită a ne despoia de ele au rămasă za
darnice. Noi nici nu suntemă contra reuniuniloră cul
turale pentru că dâră ne-amă teme de ele, ci numai

pentru că scumpulă timpă, ce ar trebui să-lă întrebuin- 
ămă spre progresarea nâstră materială și spirituală, sun

temă constrînșl a-lă prăda spre paralisarea străduinței 
acestoră reuniuni culturale.

Nu mă îndoiescă, on. dietă, că din acestă proiectă 
de lege se va face lege ; însă nici prin acâsta nu veți 
dobândi mai multă putere contra nâstră. Tâtă puterea, 
esecutiva, legislativa și justiția și pănă acuma a fostă 
doră în mâna d-vâstră, precum o aveți și astăcjl, o pu
teți întrebuința contra nâstră; însă simțirea și convin
gerea se pâte suprima, înăbuși, însă nici când nu se păta 
ucide. Și încă și atunci vomă rămână neclătinați în ali
pirea nâstră nu numai cătră patria, naționalitatea, și 
cătră limba nâstră, ci vomă și lupta ca dimpreună cu 
concetățenii noștri Maghiari să ne simțimă bine aici în 
acâstă patriă comună.

Madarâsz Iosif: In patria maghiară, nu în cea co
mună ! (Sgomotă. S’au^imă!)

Deputatulă P. Iruța : On. dietă, cu ocasiunea des- 
baterei trecute asupra bugetului, on. d nă deputată De- 
sideriu Szilâgyi, ne luândă în sămă dâcă gravaminele 
naționalitățiloră suntă întemeiate sâu ba, a statorită o 
ideiă de stată și declară, că celă ce acceptă acea ideiă 
de stată este cu noi, cine nu, cu acela ne vomu lua la 
luptă. Eu, on. dietă, negă că în patriă ar fi cineva mai 
bună patriotă de cum suntemă noi, și de cum suntă eu. 
Respingă pre fie cine, care ar cuteza a 4ice, că eu nu 
mă lipescă cu tâtă sinceritatea și din totă sufletulă de 
acâstă patriă. Inse o ideiă de stată, care ar cere dela 
noi dreptă jertfă naționalitatea și limba nâstră, o astfelă 
de ideiă de stată noi nu paternă accepta. De bătută nu 
ne vomă bate cu d-vâstră, pentru că n’avemă putere. 
Acâstă luptă numai morală pâte fi; d-vâstră vă veți lupta 
pentru egemonia maghiară, noi pentru naționalitatea și 
limba nâstră; d-^âstră ajutați de întregă aparatulă de pu
tere ală statului, eră noi cu armele dreptului și ale drep
tății; d-vâstră veți procede agresivă, noi simplu ne vomă 
apără. (Ilaritate).

Insă care ar fi resultatulă luptei nefericite ? Pentru 
că e faptă, că d-vâstră pre noi nu ne puteți maghiarisa 
âră noi nu suntemă periculoși pentru d-vâstră; și aît- 
felă lupta ar fi numai în folosulă aceluia, care de secuii 
a avută interesă, ca aceste două rasse de popâre, celă 
maghiară și celă română, în răsăritulă Europei, isolate 
între puterile cele mari, niciodată să nu se pâtă înțelege. 
Insă neîncetată suntemă acusațl că gravitămă în afară; 
dâră de câte ori amă respinsă și respingemă acea insi- 
nuațiune nimenea niciodată n’a putută cu ună unică 
esemplu dovedi acâstă acusare. In fața acestora însă 
o spună cu tâtă sinceritatea, d-vâstră v’ațl aliată cu 
Germania, România, Serbia șt chiar și cu Rusia, numai 
pentru ca aici acasă să puteți apăsa naționalitățile. (Ila
ritate viuă generală.)

On. dietă! Desă aucjimă aici accentuându-se acu- 
sarea de nepatriotismă. La acâsta n’așă 4'°® nici ună 
cuvântă, dâcă pre lângă acele dese acusărl măcară o 
unică dată s’ar fi produsă vr’o dovadă. Eu însă declară 
aici, că noi naționalitățile în acâstă patriă totdâuna amă 
fostă cu cea mai mare lealitate și alipire cătră tronă și 
cătră pământulă acestei patrie, și suntemă cei mai cre
dincioși amici ai națiunii maghiare. Cu ea vremă să 
trăimă în acestă patriă și recunâscemă ei ântâetatea și 
drepturile împreunate cu acâsta, dâră sclavi, sclavi po
litici nu vremă să fimă (Strigări: Dâră cine vrea? Miș
care.) căci de câte ori patria a cerută jertfe dela na
ționalități, deosebită dela Români, fiă materiale, spi
rituale sâu fisice jertfe, totdâuna fără șovăire le-au adusă 
și le aducă ; însă totodată au dreptulă a pretinde, ca în 
acâstă patriă comună, unde dimpreună cu concetățenii 
loră Maghiari au luptată pentru patriă ; naționalitatea și 
limba loră să fiă asigurată, să se împărtășâscă și ei de 
bunătățile statului amăsurată jertfeloră aduse de ei.

Ni se impută agitațiune, că agităm contra națiunei, 
contra rassei maghiare. Dâcă vreunulă sinceră și cons- 
ciințiosă ar scruta lucrările, pre cari d-vâstră le numiți 
agitațiuni, vațl convinge și ați găsi, că acele nu suntă 
agitațiuni, ci numai manifestarea neîndestulirei și a ne- 
dreptățiriioră. Ci din contră nu esistă uriciune și bălă- 
căritură — ertare pentru espresiune — pe care foile să 
nu le arunce pre spinarea naționalitățiloră, însă fără 
temeiu și luate numai din vântă. Spre ilustrare voiu 
aminti numai vr’o două esemple. Astfelă s’a întâmplată, 
că în primăvâra trecută în o fâiă clușiană, în „Ellenzâk,*  
se publicase, că secrelarulă episcopului din Gherla s’ar 
fi dusă într’o comună și acolo ar fi agitată poporală 
contra Maghiariloră. Acâsta s’a tipărită cu titere mari. 
Secretarulă cum cetesce acâsta, numai de câtă scrie re- 
dacțiunii, că elă n’a fostă acolo și râgă să se facă rec
tificarea scirei; însă redactorulă îi răspunse, că nu-lă 
crede pănă când nu dovedesce. La acâsta secretarulă 
episcopescă își ceru din Gherla atestată, că tâtă 4'ua a 
fostă în Gherla, și deci nu-i adevărată, că a fostă în 
aceea comună și că a agitată acolo. Trimițândă re- 
dacțiunii acestă declarațiune, ea o publică adăugândă, 
că, 4eu, se pâte că tâtă afacerea să fiă numai o rătă-
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cire, dâră și ea redacțiunea a împrumutata scirea din 
„Egyetârtâs/

Alta la mână. In comitatulă Glușiului nesce jăfui- 
torî au atăcată undeva între cucuruze pe unii cancelistă, 
și numai decâtă se publică cu litere mari scirea, că «irre- 
dentiștii» lucră deja. Așa informau opiniunea publică- 
însă puține 4>le după aceea și aduseră scirea, că atăca- 
rea s’a comisii cu intențiunea d’a jăfui.

Mai astă tbmnă t6te fiarele răspândiră scirea, că 
în Ighiu au dată de 48 de lădi cu dinamită, că irreden- 
tiștii se organisăză deja, și în sfârșită, târândă pre res
pectivii la judecătoria, se dovedi, că au fostă numai 
patru lăcjl cu dinamită, și că acele au fostă trimise pen
tru pescuire de păstrăvi.

Nu de multă a venită dintr’ună sată de lângă Si- 
ghișâra, unde era comasațiune și unde, nu sciu, dâră 
p6te că este ună ingineră română, a venită scirea, că 
înginerulă a resculată comunitatea contra dominiului și 
contra maghiarimii. In fine s’a adeverită, că acâstă 
scire este o scornitură.

Ecă astfelă se informeză opiniunea publică contra 
naționalitățiloră.

Oratorulă amintesce apoi de ună arliculă ală se
cretarului reuniunei de cultură din Clușiu, Sândor losif, 
publicată în «Budapesti Hirlap» dela 8 Martie. In acestă 
articulă se întortochiază ună articulă ală «Tribunei», 
spunândn-se neadevăruri și calumnii. Rogă pe ministrulă 
sâ asemene acestea și să se convingă cum se facă la noi in- 
formațiunileși opinia publică maghiară, pice apoi că 
asigurarea esistenței sale patria năstră n’o pâte afla, dâ- 
câtă numai în buna înțelegere internă și in concentrarea 
puteriloră.

Deorece acestă proiectă de ltge este eflusulă 
unei politice, ce și-a greșită ținta, și nu este potrivită a 
îndrepta defectele administrațiunii, ba nici nu asigură 
validitarea practică a ordinei de dreptu și a libertății, ci 
tocmai țintesce la periclitarea și nimicirea libertății, a 
drepturiloră individuale și politice pre cum și a autono
miei municipale, oratorulă nici în gener nu acceptă pro- 
iectulă de lege.

SOIRILE PILEI.
«Egyetârtâs» scrie: »Valachii din Sigetulă Mar- 

m a ți ei au dată o probă nouă despre dacoromânismulă 
loră. Orașulă adică a voită se cumpere o grădină a 
scălei normale (preparandiă) pentru de a clădi acolo ună 
teatru ungurescă, care ar avea menirea să propage ,spi 
riLulă maghiară și patriotică/ Comunitatea școlară însă 
a respinsă cererea orașului cu maioritatea voturiloră. 
Nu putemă să nu condamnămă purtarea familiei Mihalyi 
și a mai multoră preoți, cari în limba fanatică daco
română au sbierată, ca loculă să nu să vândă Maghia- 
riloră. S'au aflată însă și vr’o câți-va Români onești 
ca Mihâlka cu fiulă său, preotulă română J6dy ș. a. cari 
au condamnată atitudinea lui Mihâlyi. E caracteristică 
vorbirea preotului J6dy, care 4'ce între altele: .Sunt 
mândru, că ca Română potă vota în contra d-vostre 
cari nu sciți alta, decâtă numai să împedecațl mișcarea 
culturală a Maghiariloră. D-v6stră n’ațl umblată în lume 
și nu puteți să sciți ce scopă nobilă are ună teatru un
gurescă. Multă mai tare iubimă noi pe Valachii decâtă 
voi cari vă retragețl dela ori ce mișcare culturală a fra- 
țiloră Maghiari și cari jucațl rolă totdâuna numai în a- 
căstă haină îndoelnică.» Partida daco-românului Mihâlyi 
a scăpată ună surisă drăcescă. Resultatulă a fostă, că 
partida „patriotică» a rămasă în minoritate, er partida 
dacoromână a învinsă și s’a dusă la rachiu/ — Ade
vărată e părinte «Jody» că te-ai purtată atâtă de «pa
triotică? — Noi j>țl-amă recomanda să lași crucea și 
să te faci actoră ungurescă ca să te poți nobilita împre
ună cu Mihâlka. Familiei Mihâlyi, celorlalți preoți și în 
genere maiorității cu doră de inimă de nemulă loră le 
dorimă tăriă în luptă contra adversariloră nâmului ro- 
mânescă.

Poporațiunea maghiară și rutână din comitatulă 
Sabolciu, Beregă, Ungă și Zemplină se pregă- 
tesce de a emigra în America din causa miseriei. Pănă 
acum 127 de familii suntă gala de plecare. Guvernulă 
se nisuesce a-i rețină, dâr locuitorii desperați de miseriă, 
stăruescă în hotărîrea loră. — Și șoviniștiloră le mai 
trebue tichiă de mărgăritară — maghiarisare! Dă-le 
minte, Domne!

—x—
Ună nou «Kulturegylet» s’a înființată in Ungaria 

de sudă între Sârbi și Croațl. Scopulă acestei reu
niuni este, după «Egyetârtâs*.  a consolida nația maghiară 
a răspândi cultura maghiară și a câștiga pentru scopulă 
«patriotică» pe elementele nemaghiare.» — Vorbă să fiă!

Ni se scrie din Câmpiă cu data 28 Martie n.: 
.Pănă în timpulă de față nu eramă obiclnuițlsă audimă 
și pe Maghiari plângându-se de aceste triste timpuri, care 
în prima liniă apasă pe poporulă română, și numai în 
a doua și pe sărăcimea maghiară. Că rău o ducă și 
Maghiarii, ne-amă convinsă în săra de 24 Martie, când 
nisce Maghiari săraci au venită la ună economă română 
să câră ceva de mâncare și sălașă. Avândă Românulă 
de comună o inimă nobilă, i-a încuartirată peste nâpte 
4icândă, că sălașulă este ală lui Dumnezeu. Fiindă din 
întâmplare și eu acolo, am fostă silită a vorbi unguresce, 
fiindă că aceștia nu pricepeau limba română, i-am între
bată de unde suntă și că de ce umblă p’aci? Bieții 
omeni îmi răspunseră că suntă din Iszlo și că fiindă să- 
mânăturile în vâra trecută bătute de pâtră, suntă siliți 
a culriera Câmpia, ca să cerșâscă și să potă trăi dintr’o 
di într’alta, să’și p6t.ă plăti dările, care în loc-u să scatjă 
se totă sporescă. S’au mai plânsă că’i cercetâză fărte 
desă esecutorii de dare, le iau vitele, așternutulu din 
pată și ultimulă grăunte. E durerosă, dâr nu sunt pe 
deplină convinsă, că 6re nu cerșescă și aceștia în favo- 
rulă «Kulturegyletului» ? Părerea mea ar fi ca kultur- 
egyletiștii să ajutoreze sărăcimea maghiară, âr nu să’și 
bage nasulă unde nu le ferbe ola, și să nu se’ntimjlă a 
prinde stelele, luna și sârele de pe ceră, că nu le voră 
ajunge niciodată/ — Câmpeanulu.

—x—
AcJI pe la orele 11 înainte de amâcjl doi cai dela 

o căruță s’au spăriată în piâță și trecândă peste o 
bielă țigancă, ce vindea linguri, a rănit’o greu. In că
ruță se afla o femeiă, căci bărbatulă sărise josă de 
frică. Caii au fostă opr’țl.

La 227 și 28 Martie n. comandantulă divisiei 
35 de infanteriă, prințulă Lobkowitz a inspectată cu 
deamăruntulă regimentele Nr. 50 și 64 în Alba-Iulia 
la tiră și pe loculă de esercițiu. Comandantulă- a lău
dată f6rte multă aptitudinile acestoră două regimente, 
care suntă românescl.

—x—
O fâiă ce apare, în Ungaria publică ună articulă, 

în care cetimă următârea proposițiune: «O sută de Schil- 
lerl și o sută de Grillparzerl nu potă cântări câtă ună 
Grigorie Csiky/ Mai departe de lăutarulă țigană Erde- 
lyi Nazi <4’ce că e superioră lui Sarasate. Se p6te ea 
în cantitate așa să fiă, dâr în calitate — ca cerulă de 
pământă.

—x—
piarele serbescl din Neoplanta («Branic» și „Zas- 

tava*)  publică epistola ce le-a adresat’o d. deputată Vin- 
cențiu Băbești, ca răspunsă la adresele de felicitare ale 
Sârbiloră. £tă-o : ... .

Budapesta 16 (28) Faură 1886.
.Scumpe amice! Te rogă să ai bunăvoință d’a-ml 

permite a mă adresa prin mijlocirea organului d-tale că- 
tră connaționalii d-tale din Neoplanta, Ciacova, Verșeți 
și Biserica-albă, cari în numele locuitoriloră sârbi din 
acele orașe, apoi încă unora din Neoplanta, cari în nu
mele foștiloră CiaicașI locuitoriloră din districtulă Titel, 
prin depeșe telegrafice, în fine și celoră mulțl amici ai 
mei, cari din diferite părți locuite de Sârbi, prin epistole 
private m’au felicitată, descoperindu’ml consimțământulă 
și încrederea și iubirea loră pentru apărarea, ce deună4I 
cu ocasiunea desbaterei budgetului, am făcută causei de 
dreptate și legalitate a naționalitățiloră nemaghiare din 
patriă, a mă adresa spre a le mulțămi tuturoră deodată 
pentru manifestarea aceloră sentimente cătră mine. Râs- 
punsulă meu e: ferice d’acea țâră, ai cărei cetățeni au 
priceperea și curagiulă ideiloră de dreptă și de lege. Nu
mai atare țâră sigură este de progresă și are îndreptă 
țirea la ună viitoră frumosă; precum d’altă parte per- 
dută este țera, în peptulă cetățeniloră căreia perit’a pri
ceperea de dreptă și de lege! Acâstă credință a mea pote 
să vă convingă, câtă de veselă mă face esperiența, că 
frații sârbi și cu acâstă ocasiune dovediră, cumcă în ei 
esistă acea pricepere. Eu îi salută din t6tă inima mea.» 

V. Băbești.
—x—

In 17 Martie n., în Sebeșă foculă a prefăcută în 
cenușe mai multe șuri, grajduri și locuințe. Foculă a 
isbucnită mai ântâiu în șura lui George Moldovană, care 
a fostă greu rănită pe când își mântuia vitele de focă. 
Trei capre i-au perilă în flăcări.

—x—
Pe Marea Nigră, scrie «Răsboiulă», s’a înecată din 

causa furtunii patru corăbii încărcate cu grâne și vite 
din România.

Astă sără Joi trupa germană va juca în bene- 
ficiulă directorului Carol de Remay, «Ună creițară*,  co- 
mediă originală cu cântece în șâse tablouri de Carol 
Costa.

Arendarea dreptului regalii de cârciumăritii 
în Buciumiî.

De lângă Scurta, 10 Martie n. 1886.
Domnule Redactoră! Avândă unele afaceri, am 

trecută Duminecă în 7 Martie prin comuna Buciumă, de 
lângă Făgărașă. Firesce, că nu plăcuta impresiă, ce a 
făcut’o asupra mea acea comună și împrejurările îmbu- 
curătâre din ea, ci din contră, contrariulă la aceste mg 
îndâmnă a vă scrie câteva șire. Căci îndată ce ajunsei 
în comună, mă surprinse împrejurarea, că vă4ui adunați 
ici și colea, în grupuri mai mulțl 6menl, cari însg sg 
păreau tare agitați. Acâstă era ună presemnă, că are sg 
se întâmple ceva în acea 41 în respectiva comună. Acâstă 
mg interesă în fine și pre mine. Ce va fi p’aci ? mg în
trebai eu. Curândă aflai, că în acea (ți are sg se lici
teze sâu esarendeze din nou dreptulă regală de cârciu- 
mărită. La au4irea acestei neașteptate veste îmi cuge
tai îndată, că are sg fiă ceva la mijlocă, deârece sciam 
bine din o corespondință apărută în Nr. 140 a. tr. ală 
prețuitei nâstre «Gazete», că arenda comunei s’a fostă 
licitată încă din anulă trecută, și adecă în 28 Iuniu, 
când a fostă luat’o d-lă parochă I. Dobrină, și încă dupg 
cum se 4’cea în acea corespondință „pre lângă mari 
jertfe», cântându-se osanale la adresa d-lui părinte, în
tre altele: ...«carele voindă binele comunei și sg scape 
cu ori ce preță acâstă comună de lipitorile evreeștl, chiară 
cu «risiculă de a’șl face sie’șl o daună materială însem-

FOILETONU.

O privire asupra scrierilor!! poporale.
(TJrmare.)

Din contră descrierea de caractere cu sujete întu
necate de totă ordinare și rele sg se ocolâscă cu dese- 
vârșire. Prin aceea, că ar vrea cineva în descrierile sale 
se înfacișeze cititorului vițiulă cu t6te ingrozitoriele sale, 
consecințe și variante, n’ar îndruma sâmțută lui, mai alesă 
dâcă e copilă, cătră virtute, nu l’ar impinge spre bine. Este o 
ofensă directă, ună atentată chiar la nevinovăția copilului 
a desemna chipuri și caractere în aintea ochiului copilărescă, 
— a descrie fapte și sentimente, la a căroră inferiori
tate cititorulă încă nici nu s’a putută gândi, — cari 
prin urmare nici nu suntă luate imediată din cerculă 
intăițiunii sâle și cari siluescă pre copilă sg vâdă sub 
elă, în locă sg-lă destoinicimă prin lectură a se uita și 
a imita ceva mai nobilă — rgdicându-i privirea mai susă 
de linia, unde se află; va să cjică '■ cătră ceva mai no
bilă, mai sublimă. In acestă punctă suntă de acordă 
fără nici o reservă toți pedagogii mai de renume. Mai 
departe nicl-odată nu trebue arătată vițiulă în haine ne
tede și atrăgătâre; nicl-odată erorea sg nu se învglue în 
mantale. Binele sg nu se remunereze în modă prâ dis
tinctivă: râulă se nu se pedepsâscă înlr’ună modă prâ 
aspru. Cititorulă trebue sg recunâscă, cum binele pârtă 

în sine însuși adevgrata resplată, și cum râulă sg res- 
bună prin sine și de sine. Cetitorulă trebue sg fiă mul
țumită, satisfăcută, dâcă binele isbutesce, și sg sâmță 
bucuriă, dâcă râulă sg nimicesce. Ună avertismentă spre 
bine, o conșciință deșteptată d’a pune pe omă imediată 
pe calea virtuții: eată primele inceputurl spre indreptare 
— spre ajungerea scopului.

Cu deosebită accentuare trebue sg menționămă aici, 
că la alegerea de cărți eu cuprinsă religiosă prevalentă 
sg ocolimă scrieri, cari au de scopă ascunsă a lua în 
diri4iune adevăratele precepte religiâse, intenționândă slă
birea simțului morală-religiosă în creștină. Regule ste- 
reotipe, aftărl și sentințe neînțelese nu oferă, nu garan- 
tâză nici unu folosă morală și reală. Ele servescă mai 
numai spre a conduce pre cetitoră la ună resultată secă 
și fără nici o importanță, incuragindă totodată scrierile 
mediocre și prin urmare lipsite de cuvenita basă educativă.

Elementulă erotică sg nu se pre intoneze în litera
tura poporală, cu tote că o escludere totală nu se p6te 
pretinde. Nu este nici sfătuită, nici permisă de princi- 
piele pâdagogice, ca erotica să-e constituimă de objectă 
ală espunerii. Erotomania ar trebui eschisă cu totulă 
din scrierile poporale. Declarațiunile de amoră după 
lungi introduceri de romanurl sensaționale, scene despre 
ruperea fidelității, tractărî viclene fi flecsibilitățl indoiose 
în purtare și conversare 4Ho'că în stilă și limba espu

nerii, jocuri stilistice cu tendințe reservate și ascunse 
etc. nu trebue sâ aibă locă în scrierile menite pentru 
educarea generațiuniloră tinere. In tâte acele cașuri 
însc, în cari amorulă socială ar avea să reiâsă ca o ce
rință divină, trebue sg-lă descriemă ca pe ună mijlocă 
de legătură între 6meni comandată și prescrisă de 
Dumne4eu.

Acestă amoră apoi trebue menageată în sensă mo
rală religiosă, d’a stima și iubi pe cari i-amă învățată 
a stima și iubi! Ună pedagogă renumită încă susține, 
că iubirea sexuală socială, pănă când ea nu degenerâză 
în sentimente bestiale, ordinare, posede o forță morali- 
săt6re puternică, carea pe mulțl tineri și feciore nu nu
mai i a abătută și oprită dela calea corupțiunii și depra- 
vațiunii, ci i-a însuflețită și entusiasmată spre fapte no
bile, ținându-i pe calea virtuții, unica solutară.

Pe lângă aceea, că pretindemă dela orl-care scriere 
sâ fiă morală, și subiectulă espunerei, adecă caracterele 
persâneloră descrise și particularitățile întâmplăriloră 
espuse și desfășurate din viața omenâscă sâ fiă adevă
rate, sâu celă puțină cătă mai aprope de adevărate. 
Ceea ce se 41ce despre țâri și pop6ră, despre viața cas- 
nică-familiară, de referințele sociale între tinerii de am
bele sexe, de raportulă dintre tată, mamă și fii etc, 
precum și despre plante și animale, în genere despre 
natură: trebue sâ corâspundă adevărului. 
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nată, a oferită pentru regalulă de cârciumărită ală mice, 
comune Buciumă suma de 461 fi. 50 cr. v. a. anuală*  ect.. 
Frumâse vorbe I! Insă ce folosă, căci au fostă numai 
vorbe gâle. E lucru cunoscută, că unde se facă multe 
„voiblrii" nu’să fapte; âr unde’să fapte, acele vorbescă 
de sine și nu-să de lipsă «vorbăriile*  gâle.

*) Celelalte (fiare încă suntă rugate a reproduce 
notița acâsta.

Să vedemă acum, cum și pentru ce s’a întâmplată 
a doua licitațiune? Căci după cum m’a informată ună 
locuitorii din acea comună, lucrulă s'ar părâ tare hazliu 
căci pretorele subst., d. Aclolf Closs, după ce s’a presen- 
tată în comună, a spusă cam următârele: ...„In urma
unui condusă ală representanței comunale d-to...., amă 
fostă silită a lua disposițiile de lipsă, ca să se esarân- 
deze arenda comunei din nou, deârece >protoc61ele pri
mei licitațiunl întâmplată în 28 Iuniu a. tr. s’au „pier
dută" din archiva preturei, nu se află nicăirl, și prin ur
mare neputându-se încheiâ contractă formală — în lipsa 
acelora — cu celă ce a oferită mai multă, seu cu arân- 
datorele de atunci, carele a fostă d-lă parochă I, Dobrină, 
a trebuită în interesulă comunei, ca acăsta să nu sufere 
daună, să se determine o altă (fi de licitare*  ect... Dâr 
6re așa n’a suferită daună comuna?

Iată dâr, on. publică cetitoră, motivele nimicirei pri
mei licitațiunl. Mai au âre lipsă de comentără? Acum 
întrebă eu: Da âre pentru ce s’a neglesă atâta timpă 
încheiarea contractului, și ore pentru ce nu s’a încheiată 
tndată după terminarea primei licitațiunl? Său că acăsta 
a întrelăsat’o d-lă parochă — arândătoră— pentru inle- 
resulă celă mare ce-lă are față de comună? Și ore pen
tru ce să retrage acum d-lă parochă de pe ună terenă 
așa bogată, unde a ajunsă „pre lângă mari jertfe*  și de 
unde ar putea lucra așa de bine pentru multă sbuciu- 
matulă bine ală comunei? — £r din interesă față de 
comună s’o facă acesta?

Pentru aceste isprăvurl numai s’a făcută »sfară în 
țâră" prin (fiaristică cu corespondințe inspirate?? . . . . 
La acestea (fice Românulă: „Lauda de sine ..." Triste 
desamăgirl! ....

Ca și când ar fi avută o presimțire profetică, ună 
altă corespondentă în Nr. 188 ală prețuitei > Gazete» i-a 
spusă d-lui parochă că nu face nici o ispravă și că totă 
lucrulă e trâbă de , geschătt,“ și nimică alta; dar nici 
decum interesă pentru binele comunei. Și âtă după 
d6uă luni și 7 (jile de arândătoriă a d-lui parochă Do
brină, comuna a venită In mai mare încurcătură.

Va să dică, d-lă parochă Dobrină âmblă în ruplulă 
capului să descurce comuna, și ca din fatalitate să în
curcă totă mai rău. Dăr nu-i destulă cu atâta, comuna 
din acâstă fatală esperimentare de arândășită ală d-lui 
parochă are să sufere și daune materiale însemnate, și 
în cele din urmă în oomună domnesce totă lipitârea — 
Evreulă d-sale/ Căci arânda Ia a doua licitare — fiindă 
luată totă de Evreu — s’a urcătă numai la 403 fl; prin 
urmare în totă anulă are comuna o daună de 58 fl. 50 
cr. 6r în decursă de 3 ani, pre câtă timpă a fostă lici
tată arânda, suma de 175 fl. 50 cr. adecă: o sută șepte 
(JecI și cinci florini și 50 cr. v. a., care la o comună 
mică și fără alte venite este într’adevără o sumă destulă 
de însemnată, care are a se atribui numai încercărei ne- 
norocâse și meritului d-lui parochă.

Iată dăr pre față dovedită cu cifre și cu fapte bi
nele și folosulă ce l’a adusă comunei arendășia d-lui 
parochă. Ba încă mai multă. D lă parochă a dovedită 
prin acâsta și lipsa de tactă și prevedere, a mânată nu
mai apă pe mora lipitârei d-sale, bunului prietină de odi- 
ni6ră, de care (jicea că a »mântuită*  comuna, încă de 
astă-vâră. Acum și celă din urmă plugară s’a putută

convinge de isprăvile ce pâte face d-lă parochă, cari 
nici-decum nu-i facă onore ; âr’ pre de altă parte, căju- 
pânulă Itzig pâte mai multă ca d-sa. Rele presemne! I 

Cu treburi de acestea părintele Dobrină nu’șl câș
tigă iubirea poporului. Căletorulu.

Elena Teodorini.
Joi săra în septămâna trecută, precum s’a 

anunțată, s’a făcută d-ș6rei Teodorini o primire 
strălucită în Craiova. La gară se aflau mai mult 
de o sută de persâne din societatea craiovănă, 
scrie „România.11 Săra, membrii mai multoră 
societăți din localitate, cu torțe și cu musica în 
frunte s’au presentatu la domiciliulu divei ro
mâne. D. Grecescu, președintele societății „Aju
torul, “ i-a urată bună venire printre dânșii, în 
aclamațiunile mulțimei. D-șăra Teodorini, eșind 
în balconă, a mulțămită concetățeniloră săi, cu 
o voce fdrte mișcată, pentru primirea ce i se 
face, și a adăugată că, decă este mândră de a fi 
româncă, se simte cu atât mai mândră că este 
craiovăncă.

Urale nesfârșite urmăză cuvinteloră privi- 
ghiătărei Olteniei. Cu astă ocasiune, d-șăra Te
odorini a făgăduită că va contribui la restaura
rea teatrului ce părtă numele tatălui său.

A doua (Ji, Vineri, la concertulă ce a dată 
în teatru d-șăra Teodorini a fostă cu adevărată 
sărbătorită.

înainte d’a pleca la Viena, unde va da câ
teva concerte, d-șăra Teodorini va da o repre- 
sentațiune în Craiova în folosulă săraciloră.

Luni săra, la teatrulă națională din Bucu- 
rescl s’a făcută d-rei Teodorini ovațiune, scrie 
„ România “. Studenții i-au dată o corănă, Re
gele și Regina, cari asistau la representațiune au 
trimisă cântăreței române pe scenă o diademă; 
publiculă nu mai isprăvia cu aclamațiunile.

Sărbătorita artistă păte că va juca și în Iași, 
unde a fostă invitată.

Concurstl*).
In adunarea ordinară a despărțământului I ală reu- 

niunei învățăforiloră rom. gr. or. din districtulă ală X-lea 
Brașovă, ținută la 9 Martie a. c. în comuna Dârste, pa- 
rochulă locală, Toma Bârsană, însuflețită de cuprinsulă 
disertațiuniloră cetite în acâstă adunare asupra temei: 
„Disciplina în șc6lâ“ s’a aflată îndemnată a destina ună 
premiu de 7 fl. v. a. pentru elaborarea unei teme de 
cuprinsulă :

„Cum se fie crescerea ce părinții au a o da copii- 
loru lorii, pentru ca șcâla se 'și pâtă ajunge mai cu în
lesnire înaltulu seu scopu ?u

La acâstă ideă sublimă s’au mai alăturată d-nii: 
Irimie Popa, economă cu 10 fl., Ioană Găvrușă, notară 
cu 4 fl. și Victoră Popea cu 5 fl. Acâstă sumă con- 
crecfându-se comitetului despărțământului amintită, acesta 
publică următorulă concursă cu terminulă până la Du
mineca Tomii a. c.

Suma de 25 fl. v. a. să va oferi acelui Domnă, a 
cărui lucrare va fi judecată din partea comitetului ca cea 
mai bună, întrunindă condițiunile următâre :

a) Tema să fie lucrată in formă de cuvântare;

b) Stilulă să fie câtă se pâte la tnțelesulă po
porului ;

c) Fiecare temă să fie însoțită de ună motto
d) Numele autorului să fiă cuprinsă într’ună plică 

sigilată, care va purta motto temei.
e) Lucrările să fie scrise de mână străină.
f) Lucrările nepremiate se voră retrimite la cere

rea autoritară, âr necerându-le dânșii pliculă se va arde 
și lucrarea, se va păstra în archiva bibliotecii reuniunei.

g) Dreptulă de proprietate asupra lucrării premiate 
rămâne alu autorului, care pentru vulgarisarea ei în po- 
porulă nostru este rugată a o publica în broșuri.

h) Reflectanții au a’șl trimite lucrările loră până la 
terminulă amintită la președintele despărțământului, Ion 
Dorea, în Satulungă (Hosszufalu).

Sa tu lungă, 18 Martie 1886.
I. Dorea I. Dariu

președinte. notară.

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

BELGRADU, 1 Aprilie. — Regele a încre
dințată din nou d-lui Garașanin formarea noului 
cabinetă. După o versiune neconfirmată, acâstă 
misiune să se fi încredințați! d-lui Risticl.

BERLINtl, 1 Aprilie. — Reichstagulii a 
primită cu 173 contra I46 voturi legea în con
tra socialiștilor™, reducându’i însă durata aceleia 
la doi ani. Legea prevedea adecă durata de 
cinci ani, pe care însă au susținut’o numai con
servatorii și fracțiunile.

ULTIME SOIRI
VIENA, 31 Martie. — Pre credința informa- 

țiuniloră ce i-au venită, „Noua Presa liberă11 spu
ne, că Rusia face preparative pentru a ocupa 
Bulgaria.

Niște ordine în plică pecetluită s’ar fi adre
sată la Odesa, pentru a face s& se transporte trupe 
rusesci la Vama, în momentulă voită.

DIVERSE.
Intre antropofagi. — Un austriacă, care trăește în 

Australia, a scrisă nu de multă din Spirito-Santo cătră 
o fâie ungurească, între altele, următârele: »Eu sunt 
aici în Spirito Santo, lângă fluviulă Mordană, între mân- 

’cătorl de ârnenl. Nicăirl pe lume nu e așa lățită și în
rădăcinată obiceiulă de a mânca carne de omă, ca în 
acestă ținută, pe care l’a descoperită cuceritorulă spa
niolă Quiros la 1606. Misionarii au făcută totă posibilulă, 
dâr n’au fostă în stare a face pe aceste bestii să nu mai 
guste carne de omă. Acum 45 ani ei au friptă și mâncată 
pe celebrulă misionară englesă Wiliams. Când îșl potă 
procura carne de omă ei o mănâncă și astăcjî mai bu- 
curosă decâtă orice. Dâcă n’am ajunsă și eu în frigarea 
loră, aceasta o datoreză numai împrejurărei că acești 
sălbatici vădă în mine o ființă divină. Acâsta este a se 
atribui aparatului meu fotografică, minunatului meu re- 
volveră, unei lăzi de rachete plesnitâre și nemărginitei 
lașități a acestoră ticăloși. Când și-au vădută chipurile 
loră, făcute de Aine, au începută să mă adâre ca pe 
ună Dumnezeu, căci așa minuni n’au văzută de când 
suntă. Insă acum câteva (file am aurită, că acești mon
ștri au prinsă pofta să guste din corpulă mân. Ei au 
(fisă lingându-șî buzele: „Și acesta ar fi o bucățică 
bună.*  Auzindă acâsta, m’am înfiorată. Iute aprinsei 
o rachetă și îndreptai scânteile spre acei flămânzi, cari 
săriră îngroziți și fugiră în tâte părțile."
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Au fostă scriitori în tâte timpurile, suntă și astăzi 
încă — durere — din cei mai mulțl, cari scriu orbesce 
și aducă în piață astfelă de producțiunl literare, de cari 
ună autoră solidă și seriosă pregătită trebue să se ruși
neze. Mai cu sâmă greșescă în direcțiunea acăsta cei 
mai mulțl noveliștl beletristici, cari voră să scrie pentru 
tinerimea de ambele sexe și cari împreună cu mediocrii 
noștri autori didactici voră să ne înavuțâscă literatura 
poporală cu felă de felă de scrieri ordinare, pline de 
fantasii scrinlite și condamnabile, fără nici ună scopă 
nobilă, instructivă și educativă, decâtă dâră să șl câș
tige reputațiunl literare pe contulă educațiunii poporale.

Mai încolo esagerațiuaile trebuescă ocolite cu tată 
itricteța și cu deosebire In caracteristica persâneloră, 
pentru că nimică nu pâte fi mai stricăeiosă inimei ti
nere, decâtă când scriitorulă se mișcă între estreme, 
ridicândă pe omă acum în regiuni superiâre ângerescl, 
acum a-lă cufunda în atmosfera diavolului. In asemenea 
casă nu-i rămâne cetitorului altceva decâtă pe celă d’ân- 
tâiu să-lă admire, fără să-și fi câștigată ună stimulentă 
statornică spre imitare, âră p’ală doilea omă să-lă com- 
pătimâscă său să-lă condamne fără d’a cugeta măcară 
la o asemenea cădere! Chiar și scrieri în versuri, în 
oare licența merge prâ departe, tiebuescă aruncate în 
focă.

Scrierile pentru tinerime și pentru poporă în ge-

nere trebue să cuprindă și elemente creatâre. Ele potă 
avea ună scopă întreită: a distrage, a nobilita și a îna
vuți capitalulă sciințifică ală cetitorului. Cu câtă scrierea 
va atinge mai multă acestă Întreită scopă, cu atâtă e 
mai de preță.

Dâcă vremă prin astfelă de scrieri să esercitămă 
o influință nobilă și binefăcătore asupra inimei cetito
rului : atunci scrierea trebue să aibă ca principiu o ideă 
mai înaltă. Adevărurile și descrierile de caractere tre
buescă espuse în modă de totă intuitivă, ca cetitorulă 
să-și pâlă câștiga ușoră o direcțiune morală puternică și 
neschimbăciâsă în totă percursulă vîeții sale pământescl, 
oricum ar fi să sufle vântulă sorții; să recunâscă însuși 
cetitorulă o influință vindecătâre din aceste istorisiri. 
Recunâscerea unui adevără nu este ertată să resulte din 
cașuri norocâse său nenorocâse, anume pricinuite cu 
voia ori plăsmuite din întâmplare. Istorisiri, In cari â- 
menii fiă chiar nevinovați, căluți în totă felulă de lipse 
și nenorociri, și apoi chiar și fără propria loră voință, 
diligență și muncă prin moșteniri neașteptate, prin pa- 
tronagiurl venite fără veste dela persâne înalte, prin gă
sirea dș comori ascunse, jocuri de loteriă, peripeții de 
călătoriă etc., scapă apoi din tâte acestea frici și per- 
plesități, constituescă pentru cetitoră mai multă ună 
periculă decâtă ună avantagiu concretă.

Și chiar în opuri de cuprinsă curată instructivă

(biografii, istoriă, geografiă, sciințe naturale, artă, tech- 
nică ș. a.) să se tracteze numai materia care în adevără 
crează și instruesce. Negreșită cuprinsulă trebue să în
cordeze atențiunea. Dâr sub cuvântulă încordare nu 
înțelegemă acea încordare, pe carea o găsimă mai pe 
fiecare pagină în romanurile de sensațiune și colportagiu. 
Ci curata scriere didactică poporală să se distingă mai 
cu sâmă prin claritate, prin agerime și pregnanță In es- 
presiune și stilă; ea trebue să omită deducțiunile inutile, 
să urmărâscă ună plană hotărîtă și să nu trâcă margi
nile întru împlinirea și ajungerea scopului său instructivă 
și educativă nici în sensă subiectivă, nici în sensă obiec
tivă. Pe lângă o descriere viâiă și cu căldură, chiar 
cu humoră, unde se pâte să aibă scrierea și timbrulă 
autenticității. Numai astfelă de scrieri ne dau convin
gerea că s’au lucrată seriosă și că suntă instructive tot
odată. Scrierile didactice de cuprinsă istorică și menite 
pentru poporă în geneie astfelă să fiă țăsute, încâtă pe 
lângă o dislracțiune solidă să ofere și îmboldulă d’a pre
dispune pe celă ce o cetesce cătră bine, cătră totă ce 
este nobilă, frumosă și măreță. In fine cuprinsulă tre
bue să corăspuntjă etății, dâr și gradului de desvoltare 
psychică a tineretului și poporului peste totă.

(Va urma.)



Nr. 66. GAZETA RTANSILVANIE1 1886

Cursul â la bursa de Vioua. Bwraa «le BucureseL
din 30 Martie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/o • • • 103.05
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.05 
împrumutul^ căilorti ferate 

ungare.............................152,75
Amortisarea datoriei căi

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

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 115. —

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

miști...............................105.—
Bonuri cu cl. de sortare 104.80 
Bonuri rurale transilvane 104 80

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

vină ung...........................100.—
Impmmutiilfl 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

împărătesc! .... 5.93
Napoleon-d’orI .... 999.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.65 
Londra 10 Livres sterlinge 125.70

Cota oficială dela 17 Martie st. v. 1886.
Cump. vând.

Renta română (5°0). 92Va 947,
Renta rom. amort. (5°/0) 95Va 967,

» convert. (6°/0) 88— 897,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31V, 33—
Credit fonc. rural (7%) 1027, 1037*

> „ „ (6°/o) • 86*| s 87—
» » urban (7%) . . 997. 100—
» > (6°/0) < 92V, 937,
> > (5°/o) • - 83— 84—

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

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

Cursiilu pieței Brașovii

din 31 Martie st. n. 1886.

' Bancnote românescl . . .1 . Cump. 8.67 Vând 8.70
Argint românesc................. . » 8.60 8.65
Napoleon-d’orI ...... . > 9.97 > 10.—
Lire turcescl......................... . « 11.20 » 11.30
Imperiali............................. . » 10.20 • 10.30
Galbeni................................. . > 5.86 > 6.90
Scrisurile fonc. «Albina* . » 100.— • 101.-
Ruble RusescI..................... . » 124.— > 125.7,
Discontulă ... » 7—10 8/0 pe ană.

Avisu
Subsemnatulă aducă la cunoscință Onor, publică că 

curăndă voiă deschide noua mea
în

în Ulița negra Nr. 348, casele D-lui Joh. Wocet.
Fiindu prov&(j.utu cu totu felulă de cărnuri din cea mai 

bună calitate, precum: carne de vită, de porcu, de vițelă, 
șuncă și slănină, și ven^ându unii Kilo cu 2 cr. mai eftină ca 
alți măcelari, mă rogu pentru sprijinirea On. publică.

Totu odată facă cunoscută, că carne de bivolă nu voiă 
vinde, și că la casă contrară mă supună la o amendă.

Carne de vită 34 cr. carne de porcu 36 cr- Kilo.
Cu distinsă stimă Stefanu Burețea^

măcelarfl.1—2

(Avisu 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 4’aruld nostru până acuma.

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

MersulU trenurilor^
pe linia IPredealîi-Biidapesta și pe linia ^©juștt-Aradîî-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealîi-Budapesta Budapesta—Predeald

i

Trenă 
de 

paradne

Tren 
accelerat

Trânti 
omnlbua

Trend 
omnlbua

BucurescI 7.45
( 12.50Predealu ' — — 1.09 —

Timiști

Brașovă

— — 1.40 —

6.22
2.27
2.55

Feldiâra 7.01 — 3.38 —
Apatia 7.33 — 4.17 &
Agostonfalva 8.01 — 4.47 —
Homorodii 8.45 — 5.42 —
Hașfaleu 10.10 — 7.37 —

Sighișâra
Elisabetopole

10.29 — 8.01 __
10.39 — 8.21 —
11.19 — 9.05 —

Mediaști 
Cop sa mică

11.54
12.12 —

9 43
10.02

Micăsasa 12.56 — 6.20 —
Blașiu 1.30 — . 6.59 —
Crăciunelti 1.45 — 7.15 —
Teiușft
Aiudii

2.11
2.55 —

7.43
8.29 _

Vințulti de susti
Ui6ra'

3.17
3.24 —

8.55
9.04

Cucerdea 3.31 — 9.12 —
Ghirisft 4.09 — 10.23 —
Apahida

• (Clușiu
Nedeșdu

5.36
5.56 —

12.32
12.59 __

6.08 — — 8.00
6.29 — — 8.34

Ghirbtiu 6.45 — — 8.59
Aghiriști 7.00 — — 9.34
Stana 7.26 — — 10.16
Huiedinti 7.48 — — 11.04
Ciucia 8.28 — — 12 17
Bucia 8.47 — — 42.47
Bratca 9.06 — — 1.21
R6v 9.26 — — 2.05
Mezd-Telegd 10 01 — — 3.08
Fugvi-Văsărhelv 10.20 — — 3.39
Vărad-Velințe 10.30 — — 3.55

Oradia-mare
P. Ladăny

10.37 — — 4.06
10.51 — 10.37 —
12.37 — 12.59 —

Szolnok 2.58 — 4.45 8.22
Buda-pesta

V (
6 00 — 10.05 10.30

6.35 — 10.50 —
Viena 3.00 — 6.05 —

Nota: Orele de nopte suntti cele dintre liniile grâse.

Trenă 
omnlbua

Tren 
accelerat

Tren fi 
omnlbui

Trenă 
t< de

pcrnone

Trenă 
omul bus

Viena — — — 1

Budapesta 6.47 — 3.15 6.20 8.00
Szolnok 10.37 — 7.29 9.11 11.4<
P. Ladăny 1.44 — 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 — — 1.28 —

Vârad-Velencze — — 9.45 2.00
Fugyi-Vdfcărhely — — 9.59 2 11 —
Mezo-Telegd — — 10.28 2.34 —
R6v — — 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.48 4.01 —
Ciucia — — 1.31 4.26 —
Huiedin — — 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.00 5.50 —
GhirbSu — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 --
Clușin

1- - _ 5.05 6.43
12.05 — 7.03 —

Apahida 12.31 — — 7.26 —
Ghiriș 2.16 — — 8.51 —

3.12 _ 9.31 __ _
Cucerdea 3.32 — — 9.43 .—
Uiâra 3.41 — — 9.51 —
Vințulti de susti 3.50 — — 9.58 —
Aiudii 4.25 — — 10.24 —
Teiuștt 4.50 — — 10.44 ...
Crăciunelti 5.41 — — 11.28
Blaști 6.02 — — 11.44 —
Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
Cop șa mic 7.00 — — 12.36 --
Mediaști — — 1.22 6.01
Elisabetopole — — 1.56 6.40
Sigișdra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03 11.37
Feldiâra — — — 6.35 12.14

Brașovă
— — — 7.14 1.09
— — — 1.50

Timiști — — — — 2.48

Predealu

BucurescI

_ _ — — 3.23
— — — — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă.

Teiușâ" Budapesta» âradft-'ffeîușu.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnlbua omnlbua peradne persâne accelerată omnlbua

Teiwșft 11.09 — 3.66 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8 00
Vințulă de josă 12.20. — 4.53 11.02 3.44 11.40,
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 4.02 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradfe 3.37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — >L12 Bărzova 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 Gurasâda 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
Aradfa 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4.53 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena -1 8.00 6.05 Teințifi 12 05 — 2.24

Aradăi«’S,iMaî0ra Staaeiria (Piski) Petroșeud

Trenă Trenu de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus peradne peraâne pera&ne omnlbua omnlbua

Aradii 6.00 12.55 8.25 ■Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Grivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
Tfl.iisafișdr»! 8.42 3.40 10.06 Petroșenl 10.43 4.04 6.39

TAmișdra-Aradft l’etroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâne peradne omnlbua

1 omnlbua omnlbua de pers.

6.07 12.25 5.00 fi’eiroșeiii 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 Grivadia 8.06 10.54 6.4*
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nâmeth-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
Airadft 7.50 3.10 7.40 SimerSa 10.53 1.35 9.15


