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Brașovu, 6 Martie 1887. t
Cunoscendu „bontonulu“, ce domnesce la j 

Jidano-Maglriarii din Pesta, nu ne pote surprinde, 
că Monitorul ii lorii nemțescă îlu declară de „nă- 
tărăuli pe d-liî Dr. Gregr, pentru că șl-a luatil < 
voia a vorbi în camera din Viena de „asuprirea j 
naționalităților!! în Ungaria" (j'cendă, că „Ma- ] 
ghiarii sugrumă orl-ce mișcare și ori-ce semnă de ( 
vieții alu popâreloru nemaghiare“ și că „nu vo- 
iescCi ca lumea să scie, că în Ungaria mai t.ră- 
iescu afară de Maghiari și alte naționalități". Nu ‘ 
ne surprinde nici cutezarea, cu care susține ace
lași Monitorii, că afirmările lui Gregr suntii nea
devărate. (

Nu ne trece prin gându de a aduce dovedi ( 
în favdrea afirmărilorti deputatului cehu. Cea i 
mai eclatantă dovadă, că așa este cum a disti , 
elii și nu altfelii, nî-o dă însăși turburarea ce a 
produs’o între șoviniștii unguri acea parte a dis- 
cursului său, care se ocupă de s6rtea naționalită- ' 
țiloru în Ungaria. Este o apucătură vechiă și 
comună tuturora acelora, cari nu se semtu în 
drepții, de care se folosesce în casulii acesta 
„Pester Lloyd,“ când dice: „pentru aceasta parte 
a discursului lui Gregr n’avemii nici unii cu- 
ventu spre a-i răspunde.“

F6ia guvernamentală din Peșta nu vrea să 
stea de vorbă cu Gregr în ceea ce privesce s6r- 
tea naționalitățilorii nemaghiare din acestii stătu. 
Purtarea ei este ușorii de înțelesu : Dăr am ii face 
rău noi, Nemaghiarii, dâcă n’amii lua actă de impu
tarea indirectă ce ni-o face Dr. Gregr din causa 
moliciunei ndstre.

„Dăcă creatorii dualismului11, dice Dr. Gregr, 
„au credutu, că va fi cu putință a suprima în 
Austria popârele nemaghiare, atunci acești domni 
și-au greșită cumplită socotea, căci noi suntemă 
tăcuți din altă aluată mai tare decâtă sărmanii 
Slovaci în Ungaria și ceea ce in Ungaria se în- 
covdiă și se mlădie, ar pută aici fdrte ușoră să 
se frângă și să plesnăscă“.

Este vorba aici ce-i dreptă mai vertosă de 
„bieții Slovaci11 și rămâne la aprețiarea celoră 
nepreocupați, dăcă este „desprețuitdre11 — cum 
dice „Pester Lloyda — ori nu, imputarea ce se 
cuprinde în pasagiulă acesta ală vorbirei lui 
Gregr. Dăr cetitorulă atentă va găsi, că Dr. 
Gregr aduce pe Slovaci numai ca esemplu și că 
în realitate susține despre tăte naționalitățile din 
Transilvania și Țăra ungurăscă, că se’ncovăiă și 
se mlădiă, ca să le p6tă Ungurii cu atâtă mai 
bine suprima.

Nu este vre-o descoperire nouă, ce o face 
deputatulu cehă. De ună șiră lungă de ani nu 
ni s’a dată numai odată ocasiune de-a ne plânge 
și noi asupra moliciunei popăreloru nemaghiare 
față cu atacurile necurmate și din ce în ce mai 
obraznice ale contrariloră esistenței loră na
ționale.

Și când e vorba de „încovoiare11 și de 
„mlădiere11, nu scimă de cine să ne mirămă 
mai multă, de „bieții Slovaci11, cari în desvol- 
voltarea naționalității loră au rămasă îndăretulă 
tuturoră popăreloră acestui stată, ori de „bieții 
Români,11 cari suntă și mai înaintați, și mai 
număroși decâtă ei și cari, deși numai pentr’ună 
timpă fărte scurtă, s’au bucurată în Transil
vania de drepturi politice-naționale!

Bărbații cunoscători de istoriă susțină, că 
popârele îusăși își crescă despoții loră și că fie
care poporă are guvernulu, ce îlă merită. Mai 
multă său mai puțină se păte aplica acăsta și la 
noi Românii din Transilvania și Ungaria.

Nu ne sfiimă a-o spune pe față, că după a 
nâstră convingere, numai atitudinei loră molatice 
au să mulțămăscă Românii, că suntă acjl așa de 
multă ignorați și de rău tractați în acestă stată; 
numai slăbicii nei loră neînțelese au să mulță
măscă, că mai alesă de vre-o câți-va ani încâce

fiecare funcționărașă lingură venetică cuteză a-i 
lovi în față, călcândă legea și abusândă de lea
litatea și de îndelunga lorii răbdare.

Colonele fâiei nâstre suntă pline de cele mai 
revoltătâre raporturi despre neîncetatele abusuri, 
călcări de lege și insulte ale celoră dela’putere. 
Puține insă, de totă puține suntă cașurile, când 
ni se dă satisfacțiunea de-a raporta despre câte 
o apărare energică a celoră încălcați și batjocu- 
riți, despre câte o resistență legală dămnă de 
acestă poporă și de marile interese ale vieței 
sale naționale.

Fără a voi să tragemă o paralelă între po- 
porulă nostru și între popârele negermane din 
Cislaitania, trebue să mărturisimă, cumcă impu
tarea indirectă ce o face Dr. Gregr naționalită- 
țiloră nemaghiare, că nu se sciu apăra cum se 
cade în contra asupririloră, este rușinătdre mai 
alesă pentru noi Românii, cari în’cursulă isto
riei amă dată dovetjl, că nu suntemă făcuți 
dintr’ună aluată așa de slabă, cum crede lumea 
străină vedendă, că nu damă nici ună semnă 
de viață de Dâmne ajută.

Și aceea ce crede lumea cea mare despre 
noi trebue să ne insufle îngrijire, căci ună po- 
porii care nu se afirmă, și care nu este ținută 
în sdmă nu-și va pută recâștiga niciodată drep
turile, la cari aspiră.

Cehii potă să aibă multe, ce noi nu le 
avemă, ei suntii mai avuți și mai culțl,^ dăr 
ceea ce îi face cu deosebire tari în apărarea 
drepturiloră lorii suntă bunii, înțelepții și enei 
gicii conducători, ce îi au.

Putemă să dicemă și noi asemenea despre 
poporulă nostru ? Etă o întrebare, la care 
trebue să ne gândimă seriosă tocmai acum, când 
ne stau înainte nouă și însemnate lupte. 

TextulO poliglota alu bancnotelora.
Discursulă deputatului Dr. Gregr ținută în ședința dela

14 Martie a camerei deputațiloru din Viena.
(Urmare și fine.)

Negreșită se va dice, că guvernulă a încercată și 
acăsta e o astfelă de bagatelă, incătă nu făcea să se 
îndușmănâscă pentru ea cu Ungaria. Am disfl deja, că 
ceea ce dorescă popore întreg1, nu este bagatelă; dăr 
abstrăgendă de aceea, rogă cu tăte astea pe guvernă îă 
ne spună, ce lucruri mari și însemnate a esecutată elă 
față cu Ungaria .(Vi< aplause’n drepla și ilaritate’n stânga.) 
Lumea niPscie nimică .despre aceea (nouă ilaritate’n 
stânga) și ar fi o pră mare modestiă a guvernului, dăcă 
’șl-ar escunde marele ei fapte față cu Ungurii. (Ilaritate’n 
stânga.) Ungurii nu voescă, ei cJicCi că construcția de 
acum a bancnotelorii -corăspunde sistemului dualistă, 
dualismulu e paritate, și deorece pe partea ungurăscă 
se află numai textulă maghiară, fără considerațiune la 
celelalte naționalități din Ungaria, de aceea și pe partea 
cislaitană trebue să fiă numai textulă germană, fără 

> considerațiune la celelalte naționalități ale imperiului. 
( Maghiarii ca rassă domnilâre in Ungaria nu voescă, ca 

lumea să scie, că in Ungaria trăescă și alte naționalități, 
nu numai Maghiari. De aceea suprimă ori ce mișcare, 

. orice semn de vieță a popâreloru nemaghiare, de aceea nici 

. nu voescă, ca să se cetescă de pe textulă bancnotelor esis- 

. tența astorfelă de popâre. Der nu vreu nici aceea, ca să 
se’ntămple acesta pe partea austriacă, fiindft că credă că 
popărele nemaghiare ale Ungariei, seduse prin esemplulă 
rău ală părții cislaitane, ară pute cere in fine să se 

‘ țină semă și de naționalitatea loră de pe bancnote. 
( Ăsta’i motivulă, pentru care s’a respinsă cererea năstră, 

de aceea guvernulă nostru a trebuită să capituleze. 
Ăsta’i sâmburele afacerii. Decă d. ministru de finanțe nu 
vrea să mărturisescă acăsta, îi e tocmai rușine a o face. 

1 (Ilaritate’n stânga.)
5 Nu vreu să mă esprimă mai departe asupra dua-
J lismului. Noi n’avemă pe consciință dualismulă, acâstă 
; crimă comisă contra Austriei. (Bravo! Bravo! în drâpta.)
- Der dăcă creatorii dualismului^au credulă, că va fi po-
- sibilă a apăsa popărele negermane din Austria, precum

apasă Ungurii popărele nemaghiare, atunci amară s’au 
înșelată domnii, căci noi suntemă făuriți dintr’ună me- 
tală ceva mai tare, decâtă bieții Slovaci din Ungaria, și 
ceea ce în Ungaria se’ncovăiă și se’mlădiă, aci ar pută 
forte ușoră să se rupă și să plesnâscă. Ființa dualis
mului este paritatea ambeloră jumătăți ale imperiului și 
se basâză pe principiulă neamestecului unei jumătăți a 
imperiului in afacerile celeilalte, și scimă cu ce energiă 
scie Ungaria să se apere contra acesta. Stămă pe ace
lași punctă de stadiu și ceremă reciprocitate. (Forte ade
vărată! în drepta.) Der câtă de departe a înaintată deja 
amesteculă Ungariei, despre acăsta ne dă celă mai bună 
esemplu laptulă, că nu mai e cu putință ca, fără gra- 
țiosa încuviințare a Ungariei, să compunemă textulă 
bancnoteloră pe partea năstră după trebuințele și do
rințele acestei jumătăți a imperiului. Asta nu mai e pa
ritate, când unulă poruncesce și celălaltă trebue să as
culte. Astfelă de amestecuri ale Unguriloră ară trebui 
să fiă respinse cu totă energia, și e datoria guvernului 
nostru să apere independența acestei jumătăți a impe
riului și să nu admită, ca Austria să ajungă scaunulă de 
piciâre ală șovinismului maghiară. (Bravo! Bravo! în 
drâpta.)

Ce însemnăză textulă germană esclusivă pe banc
note? Preferirea, supremația unei rasse de poporă asu
pra celeilalte. Der însemnăză și limba germană a statului, 
ună punctă de stadiu, pe care niciodată nu ne veți mai 
căpăta. (Bravo! în drepta.) Austria a fostă este și ră
mâne ună stată de diferite popâre; Austria este ună 
stată poliglota și natura lui să se manifeste în tâte do
cumentele sale. Der dăcă bancnota se compune numai 
în limba germană, atunci acesta însemnăză, că statuia 
austriacă este ună stată germană și acesta este o min
ciună înaintea lui Dumnedeu și a âmenilorO. (Aplause’n 
drâpta.) Asta însemnăză, că popârele negermane suntă 
atâtă de decăzute, încâtă nici nu merită ostenălă a țină 
semă de dorințele și ostenelele loră. Asta’nsemnăză, că 
rassa germană singură represintă o jumătate ’a impe
riului și Negermanii suntă trimiși în camera servitoriloră. 
(Aplause’n drâpta.)

Raportorulă <}i ’e in raportulă său, că acâstă ce
rere se va analisa în proximulă deceniu. Eu însă vă’n- 
trebă.spentru ce nu e cu putință deja acum? La acăsta 
a răspunsă ministrulă de finanțe: fiindă-că prin acăsta 
se îngreuiază și se întârițiă pactulă cu Ungaria. Nu mai 
lipsesce decâtă să ijică: fiindă-că prin acăsta nu s’alege 
nimica de pactă și se sgudue basele statului. Cine ar fi 
credulă, că două cuvinte în limba boemă, polonă și ita
liană cuprindă în sine o astfelă de putere magică, în- 
câtă să potă răsturna guverne și să pâtă sgudui basele 
statului! Privilegiul băncii naționale espiră cu finele acestui 
ană, acum ne aflămă în mijloculă lui Martie, și credă în 
adevără, că cele nonă luni ară fi de ajunsă ca în acestă 
intervale de timpă să aducemă in clară cu Ungaria 
acâstă estra-ordinară și „încâlcită* afacere. (Ilaritate.) 
Acâstă ostenâlă pentru o nouă tractare cu Ungaria ar fi 
singura urmare rea, dâcă s’ar primi acjî propunerea 
nâstră. (Așa este! in drâpta.)

Nu sciu, cum voră vota singuraticele fracțiuni din 
acâstă parte (drâpta) a camerei. Cum că conaționalii 
noștri din Carniolia, Carintia, Stiria sudică și Dalmația 
voră vota de sigură pentru propunerea nâstră, despre 
acâsta sunt sigură (Dep. Trojan: Și deputății din Istria!); 
căci ei consideră de sigură acâstă afacere a nâstră ca și 
p’a loră. După cuvintele fârte demne de observată, ce 
le-a vorbită în acâstă afacere înainte de câteva <Jile prin- 
țulă Lichtenstein, speră că și membrii de naționalitate 
germană din acâstă parte (drepta) nu voră vota contra 
nâstră. Nici nu potă crede, că aliații noștri poloni voră 
vota în acâstă afacere contra nâstră; căci nu potă crede, 
că ună poporă atâtă de cavalerescă, cum suntă Polonii, 
sâ stea în cestiunea onârei naționale îndărătulă popo
rului democrato ală Boemiioră. Dâr fiă cum va voi. Dâr 
dâcă ar fi să ne vedemă înșielațl în acâstă a nâstră spe
ranță, atunci <Jiua de at|I va contribui la întărirea și îm- 
putenrea cercului de fieră, care are să fiă,’ună bastionă 
pentru noi toți și care se pâte contribui numai pe basa 
sprijinului reciprocă (Aprobări în drâpta), va contribui 
acâstă d> în adevără la întărirea și imputerirea cercului 
de fieră. (Fârte adevărata I în drâpta.)
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Der și alte urmări ar ave respingerea propunerei 
nostre. Bancnota cu o limbă ar depune in măna a 
milione de omeni testimoniu publică ori despre slăbi 
ciunea. ori, ceea ce e mai tristă, despre lipsa de bună
voință a guvernului. Fiecine în Boemia, care ia în mână 
acesta bancnotă, cu o litnbă, s’aî întreba: Pentru ce 
servimă unui guvernă și pentru ce aducemă unui gu
vernă atâtă de mari jertfe, care nu are nici măcar pu
terea ori voința, a satisface ăstorfelă de cereri ori do
rințe ale poporului? Acăstă bancnotă cu o limbă va face 
mineinosă pe guvernulă actuală, căci ea va demonstra 
miliâneloră de locuitori ad oculos, că promisiunea gu 
vernului privitore la egalulă scutii a!ă tuturoră naționa
lităților!), n a fostă nimică decâtă vorbe și vorbe gole. 
Astfelă acesta biletă de bancă va deveni ună biletă de 
permanentă actisare a guvernului de acum. Lasă să 
chibzuiescă guvernulă, decă între aceste împrejurări n’ar 
li vrednică de ostenelă, a tracta incă odată cu Unguri! 
în acestă cestiune. Dăcă Ungurii voră respinge și a- 
tuncl cererea nostră, atunci camera, decă mai e în ea 
incă o scânteia de consciință de sine, scimă ce răspunsă 
e de dată Unguriloră. iFârte bine! în d-epta). Pe ina- 
ioritatea camerei o rogă să nu ne părăsescă în ace»tă 
afacere, care a devenită o afacere de inimă a popore- 
lotă negermane, și a vota pentru propunerea minorității 
comisiunei. (Aplause’n drăpta '

Ministrulă de finanțe Dunaiewski a răspunsă cam 
slabă. Qice că fiecare cuno»ce cifrele pe bancnote și 
prin urmare din causa textului nu se potă ivi neaiun- 
surî; nu pune preță pe aceea să figureze într'ună colță 
alo bancnotei două vorbe din limba lui maternă. Nu 
așa se manifestă esistența unui poporă. Cu două cu
vinte nu se face egala îndreptățire, Decă la noi e tex- 
tulă germană, causa e că limba germană e maijlățilă și 
mai cunoscută.

Din memoriulu predicatorului Kocli.
In dilele trecute a apărută in editura librăriei Ar- 

nold Bergstraesser din Darmstadt interesantulă memoriu 
ală d-lui Koeh, predicatorulă curții principelui Alexandru 
de Battenberg. Memoriulă descrie stările de lucruri în 
Bulgaria pănă la răsturnarea principelui. Privitoră la re- 
voluțiunea din Filipopolă, se dice că prințtilă Alexandru, 
fiindă însciințată prin doi trimiși ai comitetului secretă, 
însărcinați de Karavelov, despre planulă revoltei, a în
cercată să convingă pe trimiși că timpulă e rău alesă. 
Der pănă să se reintorcă trimișii, revoluțiunea a isbuc- 
nită. Prin ipele primi sciri despre cele petrecute. Ka
ravelov plecă la principele șl-lă consilia să se supună 
necondiționată voinței poporului. In timpulă acesta soseu 
din tote părțile telegrame, că poporulă ilă aclamă cu 
iubire și că trupele rumeliote au primită ordinulă de a 
pleca la hotare. Astfelă trebui să se supună prințulă 
Alexandru voinței poporului, der cjise: „Sciu sigură că 
voiu plăti cu persâna mea acăstă afacere, dăr ce’mî pasă 
de mine, decă țera mea va ave ună folosă din acesta.' 
Totodată, spre a fi corectă, telegrafia imediată împăra
tului Alexandru rugăndu-lă pentru înaltulă său ajutoră 
în favârea Bulgariei. Memoriulă continuă astfelă.

înainte de a urma, ași întreba: Decă Rusia era 
în adevăr totă așa de surprinsă ca și totă lumea de 
acăstă revoluțiune? Adevărulă este că consululă generală 
ală Rusiei, Igelstrom, și atașatulu militară rusă asistau 
la ședința hotăritore a comitetului secretă în Dermender. 
în care s’a stabilită timpulă de 27 Septemvre pănă la 2 
Octomvre pentru isbucnirea revoluțiunei și au fostă în 
persână de față la sub-scrierea procesului-verbală și asi
gurau pe principele că au trimisă raporte peste raporte 
ia Petersburgă despre apropiata revoluțiune. D’abia s’ar 
pută deci tăgădui că acea revoluțiune numai de aceea 
n’a fostă încuviințată de Rusia, fiind-că n a înlăturată pe 
principele Al xandru. Dela 1883 incoce centrulă de lo
vire ală politicei rusescl nu mai era Bulgaria, ci princi
pele Alexandru. T6te șcirile dela Skierniewice și Kremsier 
sosite la Sofia erau de acord în a susțină, că impăratulă 
Alexandru desaprobă cu deosebire pe principele Alexan
dru. Rușii cari se aflau la Skierniewice au răspândită 
vorba, că principele Bismarck la întrebarea: „cum mergă 
lucrurile în Bulgaria?» ar fi răspunsă: „Bulgaria nu me 
privesce și totă ce mă interesăză este că acolo este ună 
principe germană.»

Se făceau In deobște imputări principelui Alexandru 
că ar fi lucrată cu neobosire prin presă. Cei cari îlă 
cunoscă potă afirma tocmai contrarulă. De multe ori ii 
(jiceamă chiar eu să combată prin presă calumniile adver- 
sariloră săi și îi făceam observarea, că prea puțin consi
deră puterea presei; n’am fostă insă in stare spre a-lă 
face să consimtă. Singurulă motivă pentru care presa 
din tăie țările avea simpatiă pentru elă era silința ce 
ișl dădea pentru înflorirea țârei sale. într’ună modă 
nevisibilă, der cu o puternică tăriă, presa din tote țările, 
precum și toți ămenii de bine aprobau lucrarea princi
pelui și tote încercările oficiose și oficiale, de a dejosi 
pe principele în opiniunea publică, zadarnice au rămasă.

Italia mereu ișl manifesta simpatiile pentru princi
pele, insă nu putea și nu voia să-i ajute. Cu Turcia 
n’avea relațiunl Bulgaria. Turcia era mortă și numai 
pentru regularea bunuriloră Vakuf se găsea ună pașă 
la Sofia. Singurulă punctă de căriă ilă forma cererea 
Bulgariei de a sta in directă corespondență cu ministrulă 
afaceriloră streine, pe când Porta trata Bulgaria ca și 
pe celelalte provincii autonome și astfelă comunicațiunea

scripturistică voia să se facă prin mijlocirea biuroului de 
corespondință. Serbia și România prin domnitorii loră 
întrețineau strinse prietenii cu principele. In luna lui Oe- 
tomvre a anului 1880 a făcută o amicală visită la Bel- 
gradă, unde cu înalte onoruri a fostă primită. Principele 
Milană și poporulă lui se întreceau in arătarea smipa- 
tiiloră.

Principele a visitată in mai multe rendurî curtea 
princiară a României și la 1880 principele Carolu. cu 
oeasiunea venirei sale la Rusciucă, a fostă in modulă celă 
mai strălucită sărbătorită. Micile neînțelegeri, pe cari 
le ptovocase în cestiunea Dobrogei Zankov prin pi ostiile 
sale egoiste, au fostă uitate. România din recentulă ei 
trecută cunoseea bine boia copiiloră prin care trebue să 
trecă ună stată balcanică.

Puterile între ele păreau a fi unite, der numai când 
venea vorba de interese sta Germania. Austria și Rusia 
lață in față, cum s’a întâmplată de esempht în cestiunea 
Dunărei și a drumuriloră de feră. Nici una din aceste 
două partide nu țineau semă de dificila posițiune a prin
cipelui, și raporlându-se una la tratatulă din Berlină, er 
cealaltă la recunoscința ce-i datoresce principele și popo
rală bulgară, cerea fiăcare -u aceeași insistență ocroti
rea inlereseloră ei. Turcia suzerană nu oferea o stavilă, 
căci se temea de Rusia și cerșia favorea Germaniei.

Nici una din puterile cari au subscrisă tratatulă din 
Berlină nu credea a fi luată îndatorirea de a asigura 
principatului și principelui o putere de vieții. Principe
lui pururea i se spuneau numai datoriile, der de drepturi 
nimeni nu vorbia. Astfelă pentru ele Bulgaria era He- 
cuba. Principele Bismarck. care nu ține sima de binele 
poporeloră streine, ci îngrijesce numai de interesele ger
mane. dela începută privea în Bulgaria ună obectă de 
aplanare și prin urmare de sigură nu se gândea la o con
solidare temeinică a ei; cu câtă Bulgaria se întărea mai 
tare, cu atâtă lui ii venea mai bine la socoteală, nil pen- 
trucă ar fi avută în vedere binele poporului și a prin 
cipelui, ci pentru că cu drpulu acesta obiectulă seu de 
aplanare dobândea din ce in ce ună preță mai mare.

SUIRILE PILEI.
Corespondența ce ni s’a trimisă din coinitatulă Sol- 

nocă-Dobeca, despre prigonirea scălei românescl din Ciachi- 
Gâtbău, i dă d-lui (isolgăbirău Vallya Ferencz „bună“ 
ocasiune de a-șî manifesta în fața publicului eetitoră ală 
lui .Ellenzek» marele său „patriotismă*. Elă declară mai 
întâi de iote, că nu numai nu s’a obicinuită a ceti „Ga
zeta», der nici n’a vădnt’o niciodată. Câtă pentru cele 
ce s’au scrisă în -Gazetă» despre d-sa, admite că a che
mată la sine pe părinții a 24 copii români și le-a po 
runcită, ca 12 din acești copii se se înscrie la scâla ma
ghiară de stată, ăr 12 la -cea română confesională și prin 
acesta, dice, s’a urcată numărulă copiiloră dela scola un- 
gurescă la 60, er ală celoră dela scâla românescă la 30. 
In timpulă de adi — întrebă d. Vallya — este ore râu. 
dâcă copii de Valahă învăță limba ungurăseă, când fără 
de cunoscerea acestei limbi nu numai că nu potă să fiă 
funcționari, medici, advoiați ele der nu potă să fiă nici 
chiar popi valachl, dascăli și judi comunali. — Etă cum 
ințeiegă solgăbirăii unguri „egala îndreptățire» proclamată 
in legea dea 1868. N’avea dreptate Mocsary, când a 
disă că după legea de maghiarisare dela 1879 Ungurii 
voră veni și voră dice: acum aveți ocasiune să ’nvățați 
unguresce, acum tote trebue să mergă unguresce! Dealt- 
mintrelea cere d. solgăbirău să luămu ia cunoscință, că 
chiar și mai marii scotei românescl confesionale din Ciachi- 
Gârbău iși învăță copii loră la scâla ungurăseă. Destulă 
de tristă și rușinăloră pentru ei, tocmai pentru că suntă 
,mai marii scâlei". Mai de clară d. Vallya că nu e 
identică cu Valea, ci că e neaoșă ungură. De acesta 
ne pare bine, căci, mărlurisimă, că nu ne-ară face onore 
a-lă reclama ca Română !

-x—
Associațiunea transilvană, care in anulă acesta a 

fostă invitată în două locuri, la Bistrița și la Zernesci, 
a’și ține adunarea generală, și-o va ține, după cum a 
hotărită comitetulă Associațiunei, în Sibiiu în dilele de 
28 și 29 Augustă.

— x—
D-ra Elena Floriună, linera fiică a d-lui Ioană Flo- 

riană, președintele tribunalului din Odârheiulă săcuiescă. 
este multă lăudată de diareic din Budapesta pentru des- 
tinsulă ei talentă musicală ce și l'a documentată cu oca- 
siunea unui concertă arangială la 28 Februarie din par
tea conservatorului de musică din Budapesta. D ra Flo- 
riană a esecutată pe piano piesa „Concert de clavir» 
de Lisst (S dur) cu o destoinicia, care ne face a spera 
că d-șâra Floriană va ajunge o artistă renumită. Pu- 
bliculu a aplaudat’o frenetică; de 5 ori a fostă rechiă- 
mafă. Se dice că cardinalulă Haynald ar fi chiămat’o 
la sine pentru a-și esprima admirațitinea sa și pentru a 
stărui ca d-șâra Florianu să continue cariera musicală.

—x—
Studenții șerbi și slovaci din Braga au trimisă o 

adresă de felicitare d-lui Ludovică Mocsary, din inc-i- 
denlulă vorbirei sale rostite în dieta ungară în favorulă 
naționalitățiloră.

—x—
Din Kaposvăr se telegrafiază scirea, că deputatulă 

a tt-tnii: G ultr. viiiif .-ă-H t O la re asupra Iu 
Csondoi Jâi os. 11 d: < tc > i'lp dăinui -Kaposvăr». pentru 

nisce oki.se <e ii s au făcută in acestă fâiă, s’a dusă 
|a berăria unde se alia icdactorulă Csondor și a înce
pută a-lă bate <u Liciulă. Csondor iritată a luată re- 
volverulă și a împușcată asupra lui Grnber: glonțulă a 
trecută pe la urechia deputatului, der nu l’a nimerită. 
După acesta s’au înhățată de peptă și au începută lupta. 
In decursulă acestei lupte Csondor incă odată a slobo- 
ditu revolverulă asupra deputatului Grnber. der în locă 
de a-lă nimeri, glonțulă s’a oprită în mâna stângă a 
ui Csondor. S’a pornită investigațiune.

- -x—
Colonelulă de honvedi br. IJense Agost s’a împuș

cată în locuința s’a din Teresiopolă, Se dice că causa 
sinuciderei ar fi fostă împrejurarea, că ar fi vrută să-lă 
pună în pensiune.

* * *
(Doue rectificări} In Nr. 19 ală „Gazetei,» între 

-Scirile cjilei.' cineva din protopopiatul^ Crasnei trage la 
îndoială între altele fidela administrare a fondului die- 
cesană pentru ajutorarea văduveloră și a orfaniloră din 
dieeesa Gherlei: adăugendă în fine, că -multe văduve și 
copii orfani fără protectori nu capătă nimică, er cei ce 
capătă abia se impărtășescă eu câte 15—20 fl. pe ană."
— Din isvoru autentică sciu, și cine se indoesce se 
rote convinge din diuarele d-lui canonică manipulătoră, 
că ajulorele tuturoră văduveloră și orfaniloră de preoți
— fără nici o escepțiune — se espedeză din Gherla la 
adresa protopopiloră respectivi, când așternă chitanțele. 
Acolo nu remâne ajutorului nici unui îndreptățită la a- 
cesta. Decă nu le capătă cei ajutorați, să le reclame 
dela protopopii loră, eventuală și în Gherla, de unde ori 
când li se pole spune data, când li s’a espedată. Apoi 
că ajutorele nu suntă mai mari, vina nu e a manipulato- 
riloră, ci este a se căuta în modulă fructificărei capita- 
leloră. Astătji totă lumea cu bani iși depune capitalele 
n cassele de păstrare, numai în Gherla se mai susține 
(tatina a fructifica pe lângă inlabulare. unde de multe 
ori pieră interesele cu capitale cu totă, causându-se și 
dalorașiloră de multe ori ruinare loială. Causa? nu o 
amintimă, fiecare o pole afla de sine.

In Nr. 20 ală «Gazetei" totă între „Scirile dilei,« 
din împrejurarea că învățătorulă din Bicază Vasilie Sașii 
și-a schimbată numele in -Szasz Laszlo“ și a votată la 
alegerea de jude pre lângă ună jidovă se învinuesce di
recția instruirei din preparandia din Gherla, unde a în
vățată respectivclă — E dreptu, că Vasilie Sasă a ab- 
solvată în Gherla (in an. 1878), der era printre cei mai 
slabi eievî, așa incâtă de pe cursulă ală II a trebuită să 
repareze esamenulă, ca să potă obține absolutoriu. De 
atunci nu s’a mai arătată pe acolo nici baremi la esa
menulă de ealificațiune Prin urmare respectivulă este 
numai ună ImieldlorA suplinitora de cei mii slabi. Și 
apoi să fiă chiar ună isfeță dascălă in ale dăscăliei, ore 
din împrejurarea, că dintre 246 de preparandi absolvați 
in Gherla s’a aflată și unulii călbăgită și ună Juda, se 
pote frage la îndoială direcțiunea educ-ațiunei și a in- 
strucțiunei acelui instituită?! Cine se indoesce poftescă 
a onora institululă respectivă cu presența-i spre a se 
convinge de spiritulă ce domnesce acolo. In parlamente, 
unde se află lamura popdreloră, ore nu se află câte o- 
dată câte imă membru, care e spre rușinea celorlalți? 
Der pentru aceea, cine învinuesce intrega corporațiune?

C. P.

Academia Românit
Sesiunea generală din anulu 1887.

Ra port ut ii secretarului generalu asupra htcrâriloră făcute în 
anulu 1886—87.

Domnitorii colegi,
Cu puține <|de 111 urma închiderii sesiunii generale 

trecute, Academia nâstră a perdută pe unulă din membrii 
săi, G. M. Fontanină. care lovită de o crudă și durerâsă 
bălă, nu se mai putuse asocia la lucrările năstre de mai 
mulți ani. La 24 Aprilie 1886 mărtea a pusă sfârșită 
tristei posițiuni in care se afla.

La 11 Iulie st. n. 1886 a încetată d n viâță la Mi
lano Bernardino Biondelli, membru onorară ală Acade
miei. Biondelli, prin scrierea sa Saggio sui dialetti gal- 
lo-italici (Milano 1853), șl-a câștigată ună locă de 
frunte în filologia romanică, și elă a arătată totd’auna o 
simpatie deosebită pentru Români Frin mortea lui amil 
perdută pe umilă din vechii amici ai națiunii nostre din 
Italia.

1 Ședințele de peste ană.

Ședințele nostre ordinare de Vineria au fostă in 
acestă ană ocupate cu diferite discuțiuni și comunicări 
sciințifice făcute de membri.

Intr’o ședință extraordinară ținută la 15 Septemvre 
si in cea ordinară dela 17 Octomvre s’a discutată ces
tiunea stabilirii numiriloră proprii topografice ale Dobro
gei, asupra căreia guvernulă ceruse părerea Academiei. 
S’au exprimată asupra acestei însemnate cestiunl dâuă pă. 
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rerl deosebite. Una susținea că in principiu in locuia numi- 
riloră topografice străine, turcesc!, bulgăresc!, cari fote sunt 
relativă moderne și parte mare introduse prin doininațiunea 
tureâscâ, să se întrebuințeze numirile românesc! corăs- 
punijălâre, și chiar să se introducă numiri nouă spre a 
se pune in acestă modă sigilulă reintrării acestei vechi 
provincii românesc! in statală română Escepțiune dela 
acestă normă s'ar face numai cu localitățile de o in- 
semnătate mare, a căroră schimbare de nume ară pute 
produce ore-cari contusiuni. Cealaltă părere era, că nu 
Irebue a se atinge intru nimică nomenclatura topogra
fică, ci a se lăsa așa cum este, căci ori-ce schimbare ar 
aduce contusiuni și ar rupe firulă desvoltării istorice.

Academia n i a luată nici o decisiune, lăsândă ca 
guvernulă să hotărască soluțiunea acestei cestiuni impor
tante din punctă de vedere ala Statului.

In mai multe ședințe publice și private d iă colegă 
V. A. Urechiâ a făcută comunicări verbale despre do
cumente istorice adunate in călătorii, ce d-sa a făcută 
prin țâră. In ședința publică dela 14 Novembre d-sa a 
arătată cum a aflată la biserica din Brămșteni in jude- 
țulO Romanului mormentulă familiei lui Mironă Costină.

In aceeași ședință d-lă membru corespondentă St. 
Hepites a făcută comunicări despre clima Bucuresciloră 
in anulă 1885, după observațiunile și datele strinse și 
publicate de Institutulă meteorologică din capitală.

C.olegulă nostru d-lă (I. Barițiu a comunicată două 
lucrări: o dare de sâma despre exposițiunea istorică dela 
Budapesta din anulă trecută și ună raportă despre săpă
turile dela Aquincum lângă Buda. Amândouă aceste lu
crări au fostă trimese secțiunii istorice, care le va aduce 
dinaintea d-voslră.

II. Publicațiunile Academiei.
In decursulă anului incetată s’au executată urmă- 

lorele publicațiuni.
1. Din Anale s’a încheiată secțiunea II a volumului 

VII, adăogându-se la memoriile și notițele tipărite într’in- 
suiă înainte de sesiunea trecută, metnoriulă d-lui colegă 
A. Bapadopolă-Calimachă despre Dunăre în literatură și 
tradițiuni.

S’a tipărită și publicată volumulă VIII secțiunea I, 
cuprindendă partea administrativă, desbaterile și comuni
cările pentru anulă 1885—86.

Din secțiunea a II a acestui volumu, cuprindendă 
memoriile și notițele pentru anulă 1885—86, s’au tipă
rită urinătdrele lucrări, cari singure au fostă depuse la 
secretariată.

Amintiri despre Grigorie Alexandrescu de lonă Ghica. 
Apulum, Alba-lulia, Belgradă in Transilvania de 

George Barițiu.
2. Psaltirea în versuri a Metropolitului Dosofteiu, 

s’a publicată in nouă edițiune făcută după manuscrisulă 
originală și după edițiunea dela 1673. Edițiunea cea 
nouă este însoțită de ună facsimile ală titlului edițiunii 
dela Uniev din 1673, și de cinci facsimile din manuscri
sulă originală. Textulă Psaltirii in versuri este precesă 
de ună studiu asupra acestui monumenta atâtă de in 
semnată iu literatura română bisericâscă. In acestă stu
diu s’a cercetată versificațiunea lui Dosofteiu din tdte 
punctele de vedere, precum și modelulă după care elă a 
făcută acâstă lucrare.

încă din 1877, când am avută fericirea a dărui 
Academiei prețiosulă manuscrisu originală ală Psaltirii in 
versuri a lui Dosofteiu, am exprimată dorința, ca să se 
facă o edițiune a acestui însemnată monumente ală lite- 
raturei ndstre -«demnă de autoră și de societate".

Societatea Academică a decisă cu unanimitate în
deplinirea acestei dorințe și a dispusă a se prevede in 
budgetulă anului 1877—78 sumele necesare.

Ocupatiuni de tolfelulă și piedeci independente de 
voința mea au intârdiată realisarea dorinței ce aveaină 
de a pregăti singură or! cu alț! colegi acestă edițiune. 
Eram insă continuu preocupată de datoria ce aveamă in 
fața votului Academiei și a așteptării țârii, ca acestă e- 
dițiune se fiă făcută câtă s’ară pute mai bine și mai con
formă cu cerințele sciențifice, și am fostă fericită când 
d-lă profesoră I. Bianu s’a oferită a lua asupra sa a- 
câstă sarcină. Nime nu putea sâ ducă mai bine la ca
pătă acestă lucrare decâtă neobositulă nostru bibliote
cară, pregătită cum este prin studiile sale filologice, fă
cute in țâră și in străinătate.

D-lă Bianu și-a dată tote silințele ca Psalmii ver
sificați de Dosofteiu se fiă publicați in acâstă edițiune 
definitivă cu textulă loră autentică, ca sâ fiă și ca ma
terială prețiosă pentru studiele istorice asupra limbei 
nostre. Nu mâ indoiescă, că Academia va aproba a 
cestă lucrare și va primi cu bunăvoința ce merită lucra
rea d-lui Bianu, pe care d-sa a lerminat’o cu multă 
rivnă, fără a pretinde cea mai mică remunerare pentru 
oslenelele sale.

3. Edițiunea completă a opereloru lui Mironă 
Costină, cu a cărei publicare Academia a însărcinată pe 
colegulă nostru d-lă V. A. Urechiâ, este aprdpe termi
nată. Tomulă l s’a publicată; elă cuprinde scrierile 
principale și cele mai cunoscute până acuma ale mare

lui cronicaiă Moldovtană, adică Cartea pentru descăle- 
catulă dintuiu a țirei Moldovei și Letopisețul li țcrei Mol
dovei.

Aceste scrieri suntă precese de recensiunile d-lui 
Urechiâ asupra manuscriseloră după cari s’a făcută edi
țiunea și asupra documenleloră privitore la Mironă Gos- 
lină și familia lui, precnin și de studii biografice asupra 
familiei Costinesciloră și asupra Ini Mironă.

Tipărirea lomului II, care va cuprinde scrierile mai 
mici ale lui Mironă Costină, este forte înaintată și va fi 
terminată in «’ecursulu anului. țVa urma).

Convocare. — Subscrișii fundatori ai institutului de 
credită și economii „Arieșana“ —■ cu provo ‘ere la țj 154 
din legea comercială — convocă prin acesta pre acei 
P. T. Domni, cari au subscrisă acțiuni la numitulă in
stitute!, ca sâ biuevoiescă a participa in personă ori prin 
plenipolențiată la

Adunarea generală constituantă 
ce se va ține in Turda in 23 Aprilie 1887 la 10 ore 
anle-amedi in cancelaria adv. Dr. Rață.

in acestă adunare se voră statori statutele, se va 
alege comitetnlă de supra-veghiare, și se voră pertracta 
și alte agende prevâdute în susnumitulă țț a iegei comer
ciale. — Totodată suntă rugați acei preastimali Domni, 
caii au primită dela noi eole de subscriere, se binevoiasca 
ale retrimite până în 15/4 a. c. st, n. eu orice resultafă. 

Turda, in 28 Februarie 1887.
Dr. Rață m. p., Dionisiu St. Șuluță m. p. jude 

regiu pens.. Ioană Molnaru m. p. proprietară, Petru 
Roșea m. p. protopresbiterO gr. or., Simeonu P. Moldo- 
vană m. p. em. pro!., Iuliu C. Vlăduță m. p proprie
tară, Anania Moldovană m. p. advocată, Iosifă Chio- 
reanu m. p. proprietară.

Mulțâniitil publică.
Subscrișii în numele senatului scolastică parochială 

gr. cat. din Valea Jidanului veniină a aduce mulțămită 
publică Domniloră. caii cu ocasiunea petrecerei sociale 
împreunată cu danță, ținută in Bicază la 20 Februarie 
a. c. destinată fiindă venitulă curată scoleloră gr. 
cat. din Bicază și Valea Jidanului — au binevoită a 
contribui preste prețuia de intrare și anume: Haim Si- 
mon 50 cr., Barnc-h Feldstein 20 cr., I. Popoviciu 40 
cr., Moise Berco 10 cr, Alexandru Preeupă 1 fl.

Și eră Domniloră, cari deși nu au participată la 
amintita petrecere, totuși au binevoită a contribui în fo- 
losulă fondnriloră scoleloră mai susă amintite și anume: 
Ioană Urziceanu 2 fl., Miklos Lukăes 1 II , Alecu Șio- 
recn 1 II. 60 cr., Danes Samuel 1 fl. 50 cr., Ioană Ni- 
culescu 1 fl., Lancelă lancu 1 fl. 50 cr., Lancelă Da- 
vidu 1 fl. 50 cr., Grunberg lancu 1 fi. 50 cr., Au- 
guslină Risnița 1 fl., Aurelă Urzică 1 fl,, Todoră Ti- 
mariu 1 fl., Mihailă Popescu 1 fl

Valea. Jidanului, in 6 Martie 1887.
Aurelă Urzică. Alexandru Precupu.

Ultime sciri.
Sofia, 17 Martie. — D-nii Karaveloff și Ni- 

chiforoff au fostu din nou arestați sub cuvântă 
că s’au descoperita fapte nouă de o mare gra
vitate în sarcina lorii.

Petersburg, 17 Martie, Tote jurnalele au 
deschisă liste de subscripție spre a veni în aju- 
torulu familiilorti executațiloru bulgari. Țarulu a 
dată 5000 ruble, Țarina 3000 și principele im
perialii 1000.

lloma, 17 Martie. — Soirea „Agenției li
bere11. Concordatul ii, ce este a se încheia între 
România și Vaticami, se va face pe basele ur- 
mătdre: România va permite episcopului latinii 
din Bucuresci, Monsenioruhi Palma, de a înființa 
misiuni și școli de misionari. România va între
țină cu Vaticanuhi relațiunl diplomatice prin tri
miși extraordinari.

Berlină, 16 Martie. — Principele moșteni
torii ahi Austrii a sosită aici, elti a fostu întîm- 
pinatii la gară de principele moștenitorii ahi 
Germanii și de principesă, de prințuhi AVilhelm cu 
mari onoruri. Imediată principele Rudolf a foștii 
primită de Maiestățile Lorii și seara a prânditu 
la paiață.

Parisă, 16 Mertie. — Se asigură că t6te pu
terile, afară de Italia, a acceptată moțiunea ru- 
sâscă, care propune a se face o anchetă interna
tă nală asupra situațiunei Bulgariei și asupra fap. 
teloru ahi cărorii teatru a fostu acestă principatu- 
Acdstă anchetă se va face sub președința lui 
Riza-bey.

Parisă, 17 Martie.—Se anunță că guvernulu 
italiană nu voesce sâ disolve Camera, pentru că 
rapdrtele prefecților^ constată ostilitatea țârei’ pen

tru politica urmată în afară de cabinetulă ac
tuală.

Sofia, 17 Martie. — In urma unei decisiunl 
a Regenței, Bulgaria va fi divisată în două zone 
militare. Zona occidentală va fi pusă sub or
dinele comandantului Popof, er zona orientală 
va fi încredințată comandantului Petrof. Ambii 
voră ave puteri discreționare. Aceste nomina- 
țiuni au și apărută în Monitorulă Oficială.

Londra, 17 Martie. — După „Standard11 nu
mărul u persdneloră arestate la St- Petersburg ca 
compromise în recentulă complotu îndreptată 
contra Țarului ar fi de 120.

După același diaru cabinetulă rusescă ar fi 
în ajunulu unei modificări. Contele Tolstoi și-ai 
da dimisiunea și ar fi înlocuită print.r’ună gene
rală la ministerulă de interne.

DIVERSE.
Esposițiune de (Jiare. — Intru amintirea decrelărei 

libertății de pressă, societatea tipografilor^ din Buda
pesta a arangiată în localitatea societății o esposițiune de 
diare. Până acum suntă espuse ca la 700 diare și foi 
periodice. Din provincia suntă forte puține, cele mai 
multe sun’ă din Budapesia. Celă mai vechiu diară din 
cele espuse este «Nova Posoniensi11 dela 1721, scrisă in 
limba latină. Din diarele unguresc! celu mai vechiu este 
„Magyar IlirmondO" dela 1733. Se mai află la acâstă 
esposițiune „Minerva< din anulă 1821, „Fillârtâr< din 
1835. Din anulă 1848—9 se află vr’o 8 diare ungu
resc!. Din foile cari esistă astădi în Ungaria celă mai 
vechiu este «Kronstădter Zeitung» de 51 ani. Din cele 
unguresc! celă mai vechiu este „Debreczen nagyvârad- 
ârl.esito" de 45 ani. Din foile din Budapesta cea mai 
vechiă este „Pești Naplo,< înființată în an. 1848. Din 
Transilvania suntă representate la acâstă esposițiune 22 
de (Jiare, dintre cari 13 suntă unguresc!, celelalte suntă 
românesc! și nemțesc!. Din Slavonia Croația suntă re- 
presentale la esposițiune 20 de diare, celă mai vechiu 
este -Narodne No vine" de 53 de ani.

* ± *
Dragoste cu sila. — Ună studentă de medicină 

închiriase dela o văduvă in vârstă de patru-cțecl de ani 
o cameră din locuința ei, aprope de bariera Mariahilf la 
Viena. Spre a face economiă de luminări și de lemne de 
focă, junele studentă ceru și dobândi voiă dela stăpâna 
locuinței d’a petrece orele de sâră in camera ei și a’și 
face acolo studiile. Nu’i trecea prin găndă că vâduva ar 
pute sâ întemeieze p’acâstă împrejurare speranța unei 
căsătorii proiectate. Suntă câteva (file de când junele 
studiosă comunică stăpânei domiciliului sâu că, fiindă in 
ajună d’ași trece esamenulă de doctorată, va pleca, după 
acâsta, în orașulă sâu de nascere spre a se căsători 
cu amanta lui. A doua tji aspirantulă la doctorată primi 
o scrisore anonimă avându următorea cuprindere: ,Dâcă 
vei face cea mai mică schimbare în actuala d-tale po- 
sițiune, voiu denunța autoritățiloră copetente relațiunile 
d-tale anarchistice". Junele sciindu-se desăvârșită nevino
vată, depuse scrisârea anonimă in mâna judecătorului 
de instrucțiune, și după două cjile se descoperi, că ame
nințarea emanase dela vâduva amorezată, care îi închi
riase o cameră. Chiar in acea di studentulă părăsi lo
cuința sa, der stăpâna casei ii strigă in loch de adio: 
• Vei mai auifi de minei".

* * *
Permisă e. ca bărbatulu sâdesfacă scrisorile adre

sate soției sale? —Advocații din Parisă, discutândă in 
(filele trecute asupra întrebării acesteia, au ajunsă la 
resuliatulă, că: e permisă. Cu privire la obiectulă a- 
cesta interesantă s’au esprimată mai mulți scriitori re- 
numiți, dintre cari și Dumas, care a aflată corectă opi- 
niunea advocațiloră din Parisă, motivându-și părerea in 
următorulă modă: Bărbatulă și femeia au fostă în raiu, 
câtă timpă bărbatulu a urmată poruncii lui D-(țeu, dâr 
lucrulă celă dintâiu ală bărbatului a fostă, că a ascul
tată de sfatulă femeei. De aceea au și fostă apoi alun
gați din raiu, și ca să se pdfă ârăți aplana lucrulh. a 
trebuită ca Fiiulă lui Dumnezeu sâ searete pe pămentă. 
La nunta dela Cana Galilei Iotă femeia, adecă maica 
D-lui, cere ca Christosă să prefacă apa în vină. Femeia, 
a răspunsă Christosă, nu am nimică cu tine. Maria îlă 
pricepe și se supune (Jicendh: Faceți ce va <Jice Prin 
cuvintele acestea, maica 1) lui a primită în numele tu
turora femeiloră supunerea absolută. Femeia in întrâgă 
viâța ei e minorână, bărbatulă e stăpânulă, elă e stă
până preste secretele și cugetele ei. Femeia are o mul
țime de căi spre a-și ascunde cugetele, are ocasiune și 
de înșe'are, de unde provină destule neajunsuri, așaderă 
nspecțiunea de orice natură e necesară și îndreptățită. 
Bărbatulă, care n’are încredere în soția sa, și totuși du- 
bitâză că este dre îndreptățită sâ desfacă scrisorile ei — 
e ună nătărău.

Editoră: Iacobă llureșianu.
Hedactorh responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Oursnln 1* bursa de Viena
din 17 Martie st. n Hb?

Rentă de aură 5’/c . . . 100 80 
Rentă de liărtiă 5"/0 . . 88 65 
tmprumutulă căiloră ferate

ungare ........................150.—
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.80 

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostfl ung.
(2-a emisiune) .... 124 — 

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . .115 25 

Bonuri rurale ungare . . 104.25 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................. 104.25
Bonuri cu cl. de (sortare 104 25 
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................ 98.75
Imprumutulil cu premiu

ung.................................. 120.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 75 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 80.95
Renta de aurii austr. . . 11140 
Losurile din 1860 . . . 133.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  876 —
Act. băncel de credită ung. 293.95 
Act. băncel de credită austr.285. 0 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ..................6.00
Napoleon-d’orI .... 10 60 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 62 
Londra 10 Livres sterlinge 127.85

Bursa de BuciirescL,
Cota oficială (lela 27 Februarie st. v. 1887.

Cump. vend.
Renta română (5%). 88 — 89—
Kenta rom. amort. (5°/0) 91’zs 921/a

• convert. <6°/0) 83— 84—
îtnpr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36—
Credit tone, rural (7°/0) 99— 100—

n » (5°/o) ■ 82’/. 841/.
» » urban (70/0) 96— 97—

. (6°/o) • 90— 91—
> (â’/o^ • ■ 78— 79—

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

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 19.— 20.—
Bancnote austriace contra aură. . 1.98 2.00

Cursuiu pieței Brașovu

diu 18 Martie sl. n. 1887.

Bancnote roinănesci . . . Cump. 8.42 Vând. 8.47

Argint românesc................. . » 8.40 • 8.45

. » 10.07 A 10.10

Lire turcesc!.......................... . • 11.43 * 11.46

Imperiali.............................. 10.43 k 10.46

Galbeni.................................. . » 5.94 > 5'98

Scrisurile fonc. «Albina» . • 101.— » 102.- -

Ruble RusescI..................... . » 113.— A 114.—

Discontulă ... » 7—10°/e pe ană.

Minunea vienesă
pe IerOmulu industriei de cesornice cu penduiu.

fi. 2.50
astădi încolo unii

Numai
costă la mine de

î
XX

(Qesornicu cu pendulă 
escelentU, egulatu de sine luminătorii, cu aparată pentru deșteptată și 
sgomotu, cu doue glonțe (funți) bronzate, pendulă și cele aparținetore.

Aceste cesornice pompose și escelente suntă montate în pervasuri 
rotunde, frumosă colorate, imitândO lemnulO de nucO. de abanosQ seu pali
sandru, o podObă pentru fie-care salonO. 
neză noptea ca luna

și atragi! atențiunea, 
mirabilO de eftine se

Pentru tabla cu cifrele ce liuni- 
fără adausă de nici unO materialo dau pentru

IO anî garanția
că aceste cesornice minunate, escelente și totuși ad- 
află singură numai la mine bune și veritabile 

Afară de acestea dau cu

g
X( 
W 
s

ABONAMENTE
la

„(Gazeta Transilvaniei"
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoru 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esacfft arătându - se 
și posta ultimă.

Prețuia abonamentului este’.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni.......................................... 3 fi. —
„ șese luni.......................................... 6 fi. —
„ unu anii.........................................12fl. —

Pentru România și străinătate:

5
XX

unu cesornicfi roniontoir. siipralinfi Argiiitu-ăickel. de întorsă fără cheiă- 
cu mechanismă de Nickel adevărată, regulată, punctuală, cesornică nedis,

Numai
flo.prr\lcu mecnanismu ue îxicnei aacveraiU" regmaiu. punciuaiu, cesormeu iieuis,

• O DVJ | tructibilii. arătându secundele. Numai 11.6'50, mai nainte a costalii întreită.
Trimiterea în provincia se face cu rambursa post., seu trimițeinlu-sr preț ulii înainte prin

Exportliaus Fekete, Uhren-Depot,
Wien, V. Wehrgasse Nr. 13 59.

pe trei luni ................................
„ șese luni......................................

,, unu attu......................................

10 franci
20 „
40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/1Mersulu trenurilor!!
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Pretlealii-Butîapesla și pe linia Tei iașii-Aradu-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

1" redealîi-lSudapesta Budapesta -JPredealîi

Bucur» scl

Predealu

Brașov*

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorod a 
Hașfaleu

Sighițimi 
Elisabe ropote 
Mediașă 
Copsa miră 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiâra 
Cueerdea 
Ohirisa 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirb&u 
Aghirișă
Stana 
Hniedină
Ciucia 
Bucia 
Bretea 
lUv 
Mezo-Telegd 
Fngyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

ăradia-mare
P. Ladany 
gzolnok
Buda-peita

Viena

(

( 
(

( 
(

(
l

(

Trenă 
<!h 

peraâne

Tren 
accelerat

Trenă 
onmlbua

Trenă 
om ni bus

___ 7.30
— — 1.14

— z 1.45

7.47 _ 4.18 2.32
8.24 5.02 —
8 51
9.14

— 5.43 —
— 6.15 —

9 51 — 7.06 —
: i.Ob — 8.52 —
11.29 — 9.19 —
11.26 — 9.31 —
12 00 — 10.16 —
12.29 — 10.57 —
12 14 11.19 —
1.05 — 11.31

11.52 —
1.34 — 12.31
1 46 — 12.48 —
2.09 — 1.22 —
2.39 — 2.18 —
3.01 — 2.48 —
3.08 — 2 56 —
3.14 — 3 64 —
3.53 — 4 51 —
5.10 — 5.28 —
5.30 — 5 56 —
— 6 03 — 8.00
— 6.21 — 8.36
__ — — 9.02
— — — 9.32
— — — 10.111
— 7.14 — 10.5'
__ 7.43 — 12 161
_ — — 12.50
__ — — 1.21
_ 8.22 — 2.02
_ 8.48 — 3.06
— — 3.38
_ — — 3.54
— 9.13 — 4.05
_ 9.18 10.55 4.50
— 10.38 1 23 7.23!
— 12.20 3.24 —
— 2.15 10.05 —
— — 2.15 —
- 1 8.00 6.05 — 1

Viena
Budapesta 
Szolnvk 
P. Ladăny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
Răv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea

Uiera 
Viuțulă de 
Aiudă 
Toiu^ă 
Crăc’unelă 
Blașă 
Micăsasa 
Citpța uit 
Mediașă 
Elisabetopole 
Bigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

Timișă

sust

Prodealu

Bucuresc'

( 
(

(
(

(
(

Trenă Tren Trenă 
de pers. (accelerat omnlbuu

(

11.10 ! -
2.— 3.10

— — '
7.40 6.20 8.00 |

11 95 3.58 7.38 9.34 11.4(1
2 02 5.28 5 40 11.26 2.31|
4.12 6.58 9.14 1.38 ___1
— — 9.24 2 06
— — 9 41 2.17 _  li

7.33 10 19 2.40 —
— 8.04 11.38 3.24 —

— 12.18 3.47 —
— 2.54 4 07 —

8.58 1 57 4.33 —
— 9.28 3.11 5.15 —

— 3.40 5.34 —
— 4.15 5.55

— — • 36 6.07
— 4.58 6.24 -
10.28 5.26 6.43

11 .(III _ — 7.08
1 1 19 — 7.36
2 30 __ — — 9.06
1.01 _ — — 9.53
1 06 — — 10.—
1 13 — — 10.09
1 2o — — 10.19
1 41 — — 10.48
2 i o _ — — 11.14
2 35 _ — — 12.12
2.48 _ — — 12.30
3.20 _ — 1.12
3 36 _ _ — 1.32
4.1 0 _ — 2.18
4.35 — 3.03
5.12 — — — 3.49
;».37 — — — 4.28
7.0? _ _ — 6.16
7.43 _ — — 7.06
8.11 _ _ — 7.46
8.41 __ _ — 8.25
9.21 _ — 9.15
— — 1.55 — —

2.53 —
— —

— 3.28 — —
| 7 — 9 35

I
Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose.

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescI

Trenă Trenă 
de omuibus 

| peraăne |

Teiitșft- L n-iiilu-BudafiesIa Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Tre iu Trenă de Trenă de Trenu Trenă
oninibua omuIbiiB persone persdne de persan omulbui

TeiușA 11.10 12.1011.24 — 2.40 Viena 1 ---
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă
ȘibotQ

12.30
12.52 z 4.22

4.50 Szoluok 11.20
4.10

12.41
5.45

—

Orăștia 1.01 — 5.18 AradA 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovațb 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branicica 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 | 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 | Radna-Lipova 5.41 7.10 836
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopfî 6 09 7.37 — 1
Zam 4.25 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 - 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
ConopO. 6.27 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 llia 8 55 9.58 —
PaulișO 7.28 — 10.42 Branicica 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42 - -
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —

1 AraUfi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok 8.42 — 4 52 Șibotâ 11.43 12.— —

(' - — 5.12 Vințulă de josfl 12.18 12.29 - -
Budapesta __ 1 - 1 8 20 Alba-Inlia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 , TeflușA . 1.29 1.41 —

Aradft-Ttiffiișiâra Simeria (Piski) PetroșenI

Trenă Trenă de Trenu Trenă de Trenă Trenă
omnibna poreâne mixt persâne omnlbafl mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulâ nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nein&'h-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațeg ti 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifaiva 7 47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.581
Merczi(alva — — —' Banița 3.05 — 6 40

9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timiș6ra-Aradfr Petroșeni—Simeria (Piski)

Tronă de Trenă de Trenă ' Trenă Trenă Trenă
peraâne persăne omnibufl de pers. omnibufl mixt

Tiniișrtra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10.48 — 6.53
Orezifaiva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegti 12.42 — 9.01
Aradulfi nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
AradA 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.311


