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Cestiunea naționalităților^ și Maghiarii.
Maghiarii s’au lăudată în parlamenta și în pressă, 

că s’au «împăcată» și s’au .înfrățită* cu Serbii din Un
garia. Reproducemă adl unu importantă articulă ală 
unui oraă politică serbă apărută 4>'ele aceste în „AUge 
meine Zeitung“ din Munchen, din care se păte vede lă
murită ce cugetă Serbii independenți asupra acestei .îm
păcări* și „înfrățiri:*

I.
„De multă vreme nu se mai aude nimicii de 

luptele naționalitățiloră în Ungaria. Conducă
torii de odinidră ai naționalitățiloră parte s’au 
retrasă, parte li s’a făcută imposibilă prin apa- 
ratulă administrativă de a dobendi ună mandată. 
Etă de ce 10 milidne de nemaghiari nu suntă 
mai de locă representați în dieta ungară. Afară 
de câțiva deputațl sași, Românii au de presentă 
numai doi pănă la trei deputațl, Serbii numai 
unulă, 6r Slovacii nici unulă (scriitorulă articu- 
lului retace cu totulă politica de absistență a 
Româniloră din Transilvania — Red. Gaz. Transă 
Este sciută, că partida guvernului se recrutdză 
mai multă din cercurile electorale ale naționa
litățiloră mai alesă în Banată și în Transilvania. 
Guvernulă combate ce-i dreptă la alegeri și opo- 
sițiunea maghiară, ddr nici pe departe nu se co
mită față cu ea nelegiuirile, ce se comită față 
cu candidații naționalitățiloră. Este o minune 
când unulă din aceștia p6te reuși ici și colo, 
și astfelă ddcă cineva din sînulă naționalitățiloră 
voesce să ajungă la vr’ună mandată trebue să 
se facă guvernamentală. Acești deputațl ser- 
vescă apoi partidei guvernului din Pesta ca sta- 
fage: că naționalitățile suntă „mulțumite," căci 
acești deputațl întrebuințâză ori ce ocasiă spre a 
pledâ pentru „idea de stată maghiară" și spre 
a accentua „frățietatea" cu Maghiarii, cum făch 
de curândă deputatulă Sârbă Szabovlyevicl . . .

Enunciațiunile lui|Tisza, Apponyi și Szilâgyi 
asupra cestiunii naționalitățiloră, făcute de curândă 
în dietă, culminâză în pretensiunea, că acâstă 
cestiune s’ar putâ „resolva" numai prin aceea, că 
rassa maghiară va „întipări" caracterulă său sta
tului ungară.

E clară, că o asemenea soluțiune a cestiunei 
naționalitățiloră nu e nici o soluțiune. Nu încape 
îndoială, forța statului p6te să înfrângă resistența 
naționalitățiloră, precum în parte a și înfrânt’o, 
dăr periculele, ce le păte nasce cestiunea națio
nalitățiloră neresolvată în Ungaria, suntă neasă- 
mânată mai mari, ca în cealaltă parte a monar- 
chiei. Elementulă germană în Austria este ună 
elementă de cultură și e și mai numărosă de- 
cătă elementulă maghiară în Ungaria. Și totușă 
cei din Austria au crezută de lipsă a păși pe 
terâmulă concesiuniloră față cu naționalitățile.

Dăcă cei din Austria voiau se resolve ces
tiunea naționalitățiloră după receta Maghiariloră, 
n’aveau decâtă a face din cestiunea naționalită
țiloră o cestiunea de putere. Așa au făcută 
Maghiarii, dâr departe de a fi resolvată prin 
acâsta cestiune naționalitățiloră, ei au făcut’o și 
mai periculăsă, mai alesă în vederea cestiunei 
orientale neresolvate. în cealaltă parte a mo- 
narchiei, cestiunea naționalitățiloră e neasămănată 
mai puțină periculbsă ca în Ungaria, pentru că 
în Austria, contrastele naționale, ori câtă de rele 
ară fi, totuși se potă manifesta, în Ungaria însă 
ori ce mișcare a naționalitățiloră, chiar și pe 
tăremulă cu totulă nevinovată ală culturei na
ționale este suprimată cu mână de feră.

Și în acâsta privință nu-i speranță, că lu
crurile se voră întdrce spre mai bine. Acdsta 
a dovedit’o cu destulă claritate discusiunea me
morată în dietă. Dâcă niște bmeni așa de lu
minați ca cornițele Apponyi și Szilâgyi potă să 
susțină, că pentru naționalități numai o cultură 
maghiară p6te fi și că dreptă este, că cu mijlb- 
cele statului să se promoveze numai cultura ma
ghiară, atunci în adevără, devine imposibilă o 

discusiune a cestiunei de naționalitate între Ma
ghiari și nemaghiari.

D6r celă puțină acuma suntemă în clară 
despre aceea cum stămă cu Maghiarii, scimă că 
în cestiunea naționalitățiloră guvernulă și oposi- 
țiunea mergă mână în mână și că toți Maghiarii 
o privescă ca o cestiune de putere.

Față cu acestă punctă de vedere multă po
menita lege a naționalitățiloră n’a putută ajunge 
la nici o valdre. Ea a fostă dela începută o li
teră m6rtă și literă m6rtă a rămasă timpă de 
18 ani.... Când în anulă 1868 deputății națio
nalitățiloră n’au reușită cu contra-propunerea loră 
părăsiră cu toții sala dietei demonstrativă „în nu
mele celoră 10 milidne de nemaghiari". Atunci 
s’a adusă legea naționalitățiloră. Ea n’a mulță- 
mită nici pe Maghiari, nîci pe naționalități: pen
tru statulă națională maghiară ea a mersă pră 
departe, pentru autonomia națională a municipie- 
loră, la care nisuiau naționalitățile, n’a făcută 
nici o concesiune. Singura concesiune pentru na
ționalități a fostă instrucțiunea în scblele primare 
și secundare. Dâr acâstă concesiune s’a luată 
ârăși înderătă prin legea pentru scblele poporale 
dela 1879 și cea pentru scblele secundare dela 
1883. Nu s’a respectată de altmintrelea nici 
măcară o singură disposițiune a legei de națio
nalitate cu privire la folosirea lirnbei materne. In 
anulă 1879 deputatulă română Cosma a. dove
dită într’ună discursă, ce a durată 2 bre și ju
mătate, cu cașuri concrete că nici măcară ună 
singură paragrafă ală legei de naționalitate n’a 
fostă respectată de guvernă..."

și din Rauschenbach (Răcze). Hotărîrea d’ale închide o 
luase adecă conventulă evangelică, dăr esecuțiunea, ro- 
lulu de pandură îlă luase guvernulă. Asta a fostă în 
totă casulă o grea lovitură pentru naționalitatea slovacă 
și ună efluxă ală acelui curentă șovinistică, care s’a ivită 
de curăndă.... Autonomia protestantă este ună factoră 
de o valâre nemăsurată pentru • aplanarea contrasleloră 
dintre naționalități și de aceea este o crimă, vrednică 
de mbrte, în contra națiunii, dăcă se țîntesce la nimi
cirea autonomiei protestante, precum face Trefort, care 
se umilesce înaintea clerului catolică, și Tisza, care stă 
ca dușmană în fața oricărei administrațiunl de sine peste 
totă. Der pe acăsta nu se pune preță și se ceră ab
surdități dela luterani. Și aceștia greșescă în aceea, că se 
lasă a fi seduși prin larmă la pași nesocotiți față cu 
Slovacii. Spre ce folosă ar servi d. e. ca să se cără cu 
totă forța purtarea matriculeloră în limba maghiară, de 
ce să se persecute în așa măsură școlari nematurl său 
singuratici lărmuitori cu mijloce, a căroră legalitate ade
seori e îndoibsă?....

închiderea scăleloră! O straniă operațiune de cul
tură; a astupa isvărele culturei! A închide calea culturei! 
dinaintea omeniloră tineri dotați, cum au fostă d. e. 
aceia, cari s’au eliminată din institutulă teologică din 
Pojună! Și acăstă mișcare se îndrăptă peste totă în 
contra fiă-cărei scăle cu limba de instrucțiune slovacă, 
în vreme ce noi ne’ncetată aucjimă asigurarea, pănă și 
în adunările reuniuniloră de cultură, că pentru lumea 
asta nu’i trăsnesce cuiva prin capă, d’a împedeca națio
nalitățile în cultivarea lirnbei loră. Dăr unde să-șl cul
tive ele limba loră, dăcă nu o învăță nici în scăle și 
dăcă reuniunile loră școlare li se disolva, ca fiindă con- 
venticule de agitatori panslaviștl? Cum să predice cu- 
ventulă lui Dumnezeu său să instrueze pe copii acelă 
preolă său învățătoră, dăcă i se ia posibilitatea d’a se 
cultiva în limba aceea, în care are să vorbăscă cătră 
poporă? Dăcă e seribsă asigurarea, că mai bucurosă 
vremă să scimă naționalitățile cultivate, decâtă să ră
mână îndărătă pe o mai mică trăptă de cultură, atunci 
zace în înteresulă nostru propriu d’a îngriji, ca naționa
litățiloră să nu le lipsescă instrucțiunea școlară în limba 
loră, chiar noi să înființămă și să sprijinimă astfelă de 
scăle.

Guvernulă, autoritățile, corporațiunile organisate de 
orice soiu și societatea esercită la totă pasulă însutită 
presiune asupra naționalitățiloră. Și acăsta se întâmulă 
fără deosebire de partidă și anume la alegeri. Îndată 
ce se ivesce ună candidată română său slovacă, imediată 
e timbrată ca Dacoromână său Panslavistă și fiăcare 
partidă își socotesce ca ună merită și nu puțină se fă- 
lesce, dăcă a isbutită a înfrânge din arenă pe ună can
didată ală naționalitățiloră. Partidulă guvernamentală 
crede, că a satisfăcută patriotismului, dăcă face larmă, 
că Apponyi se încercă a-șl câștiga în Banată naționali
tățile pentru partidulă său, cu tote că cu nimică nu se 
păte face mai bună serviciu patriei, decâtă căutândă să 
cuprindemă într’ună întregă diferitele naționalități pe 
tăremulă instrucțiunii. Partidulă independentă a apucată 
o cale forte greșită, făcăndă causă comună politică în 
conți a naționalitățiloră, er cu ocasiunea alegeriloră a 
comisă o mare greșălă, când a scosă afară din dietă pe 
veteranulă ei membru Georgiu Popă, luându’i altă ade
rentă loculă. (Va urmâ.)

Pacea dela Bucur esci.
Iată în înlregulă său textulă tractatului sărbo- 

bulgară:
In numele atotputernicului D-ijeu, Maiestatea Sa Sul- 

tanulă, impăratulă Osmaniloră, în calitatea sa de Suzeran 
ală principatului Bulgariei; Maiestatea Sa Regele Serbiei 
și Alteța Sa principele Bulgariei, inspirați de aceeași do
rință, d’a restabili pacea între regatulă Serbiei și princi- 
patulă Bulgariei, au însărcinată în acestă scopă, d’o parte 
Maiestatea Sa imperială Sultanulă pe Abdullah Madjid- 
pașa, begler-beg ală Rumeliei etc., ca îniâitl delegată; 
Alteța Sa principele Bulgariei pe d. Ioană Evastatievă Ge- 
șow, directoră ală Băncei naționale Bulgare, etc., ca al 
doilea delegată, a cărui alegere a fostă aprobată de Ma
iestatea Sa imperială Sultanulă; de altă parte Maies
tatea Sa Regele Serbiei pe d. jCedoniel MijatovicI, tri
misă extraordinară și ministru plenipotențiară la Londra 
etc. ca delegată ală său. Aceștia au verificată deplinele 

Broșura d-lui Mocsary.
(A Kăzmăvelbdăsi egyletek 6s a nemzetisăgi kărdăs. 

hta X. Y. Budapest, Kăkai Lajos, 1886.)
(Urmare.)

0 însemnată ispravă a guvernului Tisza, deși mai 
vechiă, a fostă disolvarea reuniunei «Slovenska Matica* 
și predarea averei ei comisiunei, ce se află sub condu
cerea lui Csaszka și Zsilinczky. «Matica a fostă o reu
niune curată culturală, asta nu o păte nimeni contesta, 
precum nici aceea, că ea s’a înființată prin jertfele 6me- 
niloră săraci. Când în sînulă naționalitățiloră se înfiin- 
țăză astfelă de reuniuni, trebue Să ne bucurămă, debrece 
se simte mare lipsă pentru răspândirea culturei între ele, 
și însuși Kossufh dice: „Fiecare cultură din acăslă pa- 
triă contribue la totalitatea culturii patriei.* E o pro
blemă a statului d’a promova astfelă de reuniuni și d’a 
le sprijini, ăr nu d’ale suprima: este ună pasă totă așa 
de tristă, ca și odiosă, d’a suprima o reuniune, a cărei 
țintă este lățirea culturei și trebue forte bine cumpănită 
lucrulă, înainte de ce ună guvernă se hotăresce la ună 
asemenea pasă. Dăr eu sunt de părere, că încă n’au 
secată guvernului mijlbcele d’a pune capătă așa numi- 
teloră nisuințe dușmane statului, ală căroră cuibă să fi 
fostă, cum se dice, acăstă reuniune. Căci, dăcă reu
niunea a lățită d. e. scrieri, care servău unei agitațiuni 
periculbse, să se fi condamnată autorii, său editorii, pre
cum meritau, pe basa legii de pressă, dăr a disolva 
reuniunea — asta a fostă o censură preventivă în cea 
mai aspră edițiune. Totă așa de puțină se păte con
testa, că comisiunea formată de guvernă în loculă „Ma- 
ticei“, nu păte fi eredele legală ală .Maticei;* voința 
întemeiătoriloră n’a fostă, ca o comisiune instituită de 
guvernă să dispună de banii loră, său să lucreze tocmai 
într’ună sensă opusă intențiuniloră loră. Să replică la 
acăsta, că și comisiunea lucrăză în interesulă culturei 
Slovaciloră, deărece ea edităză cărți slovace. Dăr ăre 
e eschisă posibilitatea, ca să li se (Șică Slovaciloră în 
limba slovacă: «voi Slovaciloră încetați d’a fi Slovaci, 
devenițl Maghiarl“ și că pentru acăsta se servesce de 
limba slovacă numai de aceea, ca mai ușoră să se pătă 
apropia de Slovaci. Intrega procedură are timbrală vol- 
niciei.

0 asemenea faptă a guvernului a fostă închiderea 
scoleloră numite »panslaviste“ din Turoță-Sân-Măr tină
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loră puteri, le-au găsită în bună și deplină formă și au 
convenită asupra următoreloră:

Articula unică. — Pacea între regatulă Serbiei și 
principatulă Bulgariei s’a restabilită din (jiua semnării 
acestui tractată.

Acesta actă se va ratifica și ratificările voră fi 
schimbate în BucurescI după patru-spre-Qece s®u 
mai curândă de se va putea.

Ca dovadă despre acâsta, delegații respectivi au 
semnată acesta actă cu numele loră și au pusă sigi- 
lulă loră.

Făcută în BucurescI, la 19 Februarie (3 Martie 
1886.

(Semnați) A. Madjid, I. Geșovă, G. Mijatovici.

SOIRILE PILEI.
Ni se scriu următorele din comit. Hunedârei: „Se 

scie, că bieții iconari români pănă acum au umblată țâra 
intrigă cu icâne, precum și prin România, pentru ca 
din icâne să’și câștige pânea de tâte dilele și să-și potă 
plăti dările și aruncurile cele grele. Acum însă o aspră 
ordinațiune ministerială, ce s’a trimisă tuturoră oficieloră 
administrative și comandeloră de gendarmi, opresce vin
derea icâneloră, âr autoritățile să’i trimâtă cu gendarmi 
acasă, de ori unde îi voră găsi. Ună asemenea casă 
s’a întâmplată la Dobra, unde gendarmii au arestată pe 
doi iconari, le-au luată iconele, âr pe ei i-au escortată 
la oficiulă solgăbirăescă, de une apoi s’au trimisă sub 
escortă acasă. Sărmanii omeni plângeu de fome, căci 
din vândarea iconeloră trăescă, și bieții Români din 
Dobra le-au dată de mâncare pe drumă, ce-au avută 
și ei. Au începută, cum vedemă, dușmanii noștri luptă 
și în contra iconeloră nostre. Nu cumva numai sfinții 
ungurescl au locă în acestă țeră? Seu voescă ca ico
narii noștri se porte ’n cârcă pe Tisza-Trefort și pe alți 
sfinți împintenațl? Amu ajunsă vremile păgâniloră.“

—x—
• Bisericei și Scolei< din A radă i se scrie, că ze- 

losulă și bravulă învățătoră, din comuna Criscioră, 
comilatulă Bihorului, d-lă Petru Bogdană, însuflețită 
de iubire față de poporulă din care face parte, ca ună 
adevărată apostolă ală culturei naționali, — și dotată 
fiindă de D deu cu o stare materială îmbucurătore, este 
decisă a face o fundațiune școlară de o miiă florini v. 
a. pe sâma scoleloră nâstre din numita comună. Dea 
Dumnedeu să aibă mulți imitatori !

—x—
Ni se comunică următârele din Secusigiu: „Ves- 

titulă intrigantă și învățătoră suspendată Damaschină 
Mărginențiu esoperase, în ce modă nu vrâu sâ spună, 
ună stipendiu dela familia Mocioni pentru fiulă său Titu, 
care cu chiu, cu vai abia a terminată gimnasiulă. In 
același timpă însă acesta mai trăgea și alte stipendii, bu- 
năâră dela br. Șina din România ș. a., și acâsta într’ună 
timpă, când tată-său ca învățătoră în Secusigiu avea ună 
venită pănă la 1000 fl. Fiulă Titu, studentă în dreptă 
la Pesta, unde în momentulă acesta mai trage ună sti
pendiu națională de 300 fl., fiindă de presentă acasă, 
nu vorbesce românesce scuzându-se, că și-a uitată limba 
mamei. Nu e nevoiă de comentară, dâr dau de scire 
acelora, cari împartă banii adunați din crunta sudore a 
Românului, să ’șT deschidă bine ochii când dau ajutoră, 
să se informeze bine de tâte împrejurările familiare, ma
teriale și morale ale celui, pe care voescă a-lă ajuta, ca 
nu cumva se crâscă șărpe veninosă în sînulă națiunei."

—x—
»Egyetertâs* scrie, că „Kulturegyletulă“ din Sige- 

tulă Marmației în 24 Februarie șî-a ținută adunarea 
generală sub președința fișpanului Lânyay, care a făcută 
cunoscută, că ministeriulă de interne a întărită statutele 
„Kulturegyletului Marmațiană*. Viceșpanulă Mihâlkaținu 
ună discursă, în care premări înființarea „Kulturegylet
ului* și dise, »că elă e Valachă (?) de religiune gr. cat., 
dâr adevărată Maghiară; părtinesce cultivarea limbei va- 
lache, vorbesce (?) vaiachește dâcă e de lipsă, iubesce 
(?) pe frații sei, der nu doresce, ca totă mereu să aucjă 
cuventulă .naționalitate". ,Suntemă Maghiari, suntemă 
patrioțl aicea în Maramurășă ; Maghiarulă, Valachulă, Ru- 
tănulă deopotrivă îșl iubescă patria loră. O dorință avem 
toți: să trăâscă și se ’nflorescă patria maghiară!* Sala 
răsuna de aplause la sferșitulă acestui discursă bombas
tică. Mai în urmă apoi s’a hotărîtft să se trimiță mai 
multe mii de liste în tâtă țâra, pentru de a face colectă. 
—Ținemă a spune, că Valahi uscături nu recunâscemă și 
Românii să nu se lase a fi mușcațl de inimă de șârpele 
maghiarisării; dâcă' vrâu să dea bani, să dea pentru cul
tura loră românescă; să se ferâscă d’a-și atrage bleste
mele națiunei române asupra capeteloră loră.

—x—
In 3 Martie n. gâdele Kozarek a esecutatu în 

Bistrița prin spendurare pe ucigașulă Teodoră Moldovanu, 
care în 13 Septemvre 1884 omorîse pe Hu-
rubană.

—x—■
Lui »Egyetârtâs“ i se scrie, că balulă casineiro

mâne din Beiușă a avută ună splendidă succesă mo

Reforma administrativă.
Bela Grunwald: încă nu s’a desbătută nici ună 

proiectă de lege, care sâ fi provocată în țâră mai mare 
neliniște, decâtă acesta. Elă a deschisă ochii âmeniloră 
și vedemă adl starea regimului cu totulă în altă lumină 
decâtă până acum. Națiunea vede, că ceea, ce a ținută 
ea pănă acum de autonomiă, nu este autonomia, că 
ceea, ce a privită ea până acum de o garanțiă a liber
tății, a fostă numai ună instrumentă de volniciă. In 
1870 s’a vorbită de împăcarea instituțiunii comitatului 
cu regimulă parlamentară responsabilă, despre asigurarea 
esecutării legiloră, despre crearea garanțiiloră libertății ș. a. 
In realitate s’a făcută contrarulă. In cerculă guvernului 
a trăită tradițiunea, că comitatulă e ună dușmană ală 
puterei guvernului; în comitată a trăită tradițiunea că gu- 
vernulă e ună dușmană ală comitatului și ună periculă 
pentru libertatea generală. Din lupta ăstoră două con- 
cepțiunl a eșită legea din 1870 Concepțiunea comita- 
teloră a isbutită a paralisa guvernulă în realisarea inlere- 
seloră generale; concepțiunea cercuriloră guvernului a

rală și materială. »Românii și Maghiarii din acestă cercă 
trăescă în cea mai bună armoniă", (jice „Egyetertâs*.— 
Ore așa să flă? După cele întâmplate în vâra anului 
trecută cu alegerile de notară în două cercuri, cu ruși- 
nosa faptă, cu care l’au întâmpinată Maghiarii cu solgăbi- 
răulă în frunte pe episcopulă română din Oradea mare 
și după trista sinucidere a fostului notară S. Mangra, 
care a provenită din insultele și persecuțiunile neîntre
rupte ale Maghiariloră, — noi n’amă crede, ca Românii 
BeiușenI să fiă atâtă de servili, să se căciulâscă și acum 
Maghiariloră. Celă ce a scrisă Iui .Egyetârtes* trebue 
că alârgă după vr’ună osă de roșă patriotică.

—x—
Mare sensațiune a produsă sinuciderea căpitanului 

de artileriă Iulius Gerstel, decorată cu marea medalia de 
argintă pentru vitejiă, care se afla în garnisâna Vienei. 
Pentru o mică abatere, numitulă căpitană, care e bine 
cunoscută în cercurile române din Brașovă, se afla în 
cercetare judecătorâscă, dâr pe picioră liberă. In 4 
Martie a fostă citată înaintea tribunalului de răsboiu, ca 
să și audă sentința. Genstel s’a presentată în mare ți
nută, cu trei decorațiuni pe peptă. O mică pedâpsă i se 
dete, care l’ar fi ținută în casă câteva diile. Căpitanulă 
ascultă liniștită sentința, eși apoi în camera d’alălurî și 
trăgându-și cu revolverulă ună glonță în tâmpla drâptă, 
căcju mortă pe scânduri. Gerstel a fostă în Brașovă ca 
sublocotenentă și locotenentă dela 1872 mai mulți ani și 
era fârte iubită și stimată, atâtă între militari, câtă și 
între civili.

—0—
Dumineca trecută a fostă mare întrunire a oposiției 

coalisate în sala Joji, care a fostă cercetată de ună nu- 
mârosă și alesă publică. Au vorbită d-nii Dumitru Bră- 
tianu, Vernescu, Alesandru Lahovari. In fine adunarea 
primi unanimă între aplause următorea resoluțiune pro
pusă de d. Ilariu Isvoranu: ,In urma discursuriloră ros
tite și în vederea releloră, ce bântue neîndurată România, 
Adunarea promite, fără reservă, oposițiiloră aliate asis
tența și concursulă sâu pentru răsturnarea guvernului ac
tuală; și cu respectulă și devotamentulă cuvenită m. s. 
Regelui, ’i chiamă atențiunea și binevoitârea sa ocrotire 
spre a se pune capătă regimului personală și despotică, 
ce ne cârmuește, regimă, care în întru corupe și sără
cește țâra, âr în afară o discreditâză cu desăvârșire.»

—x—
Extragemă următârele dintr’o corespondență, pe care 

„Românulă" o primește din Sofia: In $iua de 1 (13) 
Februariu a sosită în Sofia la „Grand Hotel de Bulga
ria" o dâmnă numită Măndica Georgescu, decla- 
rândă, că este Româncă din BucurescI, și ceru comi
sionarului hotelului să ducă o cartă de visită la ună 
oficeră, profesoră la scola militară. Comisionarulă a 
luată această carte de visită și a dat’o oficerului, (jJcendă, 
că această domnă îlă poftesce la hotelă Bulgaria. Ofi- 
cerulă a răspunsă supărată: «Spune’i, că dâcă are nece
sitate să mă vac^ă, să vină la mine, căci nu ’mi este 
cunoscută acestă nume.* Comisionarulă s’a întorsă cu 
răspunsulă și d-na Măndica a cerută să îi aducă o birjă 
și însoțită de comisionară a mersă la oficeră. cu care s’a 
întreținută mai multă timpă. Totă în această di d-na 
Măndica a făcută cunoșcință cu domnulă ingineră Cirici, 
care a venită de mai multe ori pe Ia d-sa. La 3 (15) 
Februariu, nâptea la orele 2 și jumătate, d-na Măndica a 
cerută ună faitonă cu 4 cai pentru a putea merge grab
nică la Lompalanca. In diua de 10 (22) Februariu s’a 
aflată, că acestă oficeră este născută Sârbă, a studiată 
în Rusia, și elă, asociată cu înginerulă Cirici, ar fi dată 
tâte planurile de bătaiă și de posițiuni bulgare în mâna 
d-nei Măndica Georgescu, pentru a le transporta în Ser
bia. Oficerulă este acum arestată la garda principală, 
care esta lângă paiață. Judecătorii, câtă și procurorulă 
militară, cercetează afacerea. înginerulă Cirici și d-na 
Măndica au dispărută.

isbutită a desbrăca instituțiunea comitatului de orice 
independență.

Cum se scie municipiele suntă supuse guvernului, 
dâr au dreptulă a refusa esecutarea ordinațiuniloră gu
vernului. Astfelă s’a păstrată acâstă vechiă praxă din 
timpulă absolutismului, pe când noi aveamă deja ună 
guvernă parlamentară națională. Acestă dreptă ală mii- 
nicipieloră ar fi făcută imposibilă guvernarea; dâr s’a 
îndreptată lucrulă prin aceea, că legea împuternicesce pe 
fișpană a suspenda pe funcționarii neascultători, a’i în
lătura și înlocui cu alții. Legea a împedecată așadâră 
activitatea guvernului, fără a asigura libertatea generală; 
căci permițându-se, că fișpanulă să pună a se esecuta 
eventuală chiară și ordinațiunl ilegale prin mijlâce escep- 
ționale, s’a Introdusă în instituțiunea comitatului spiritulă 
forței și volniciei.

Totă așa de periculose au fostă disposițiunile legii 
din 1870 și pentru administrarea de sine. Negligându-se 
a se pune administrațiunea de sine sub scutulă unui tri
bunale independentă, trecându-se o mare parte din agen
dele statului în sfera autonomiei municipale și creându-se 
o autonomiă, care nici măcară financiară n’a fostă de 
sine slătătâre, i-au oferită guvernului destule ocasiunl, 
d’a pune sub epitropiă municipiele. Astfelă, cu tâtă ale
gerea funcționariloră, a desvoltată guvernulă o măsură 
de centralisare, cum nu se găsesce în nici ună stată 
europână (Mișcare în dreptă.) Aclualulă ministru-preșe- 
dinte a disă în 1870, când s’a creată acâstăjjlege, că ea 
introduce prin contrabandă centralisarea sub mantaua 
autonomiei (Ilaritate în stânga).

Restaurarea funcționariloră e punetulă celă mai 
negru din viâța nâstră publică. Funcționarii, cari pe 
acâstă cale ajungă la posturi, nu potă avâ vaijlă la po- 
poră. Vedemă la alegeri pe Maghiari pactândă cu duș
manii țării pentru voturi, vedemă oliciele odihnindu-se 
luni întregi înainte de restaurare, vedemă grupându-se 
consorție, în care singuraticii membri în raportă cu lâfa 
oficiului la care aspiră contribue la capitală. Bosițiunea 
nesigură espune pe funcționară la orice presiune și toți 
factorii, cari au înfluință asupra Iui, ceră dela elă să nu 
dea atențiune interesului generală, legii; îlă facă capabilă 
de corupțiune. Alegerea subordineză pe funcționară in- 
fluințeloră locale, și acâsta e ună periculă pentru inte
resele naționale, căci acâsta însemnâză totă atâta, ca și 
cum d. e. s’ar organisa o armată, numindă dușmanulă 
pe oficerl. Nici cu cele mai mari geniuri în frunte, cu 
asemenea organe n’ar pută apăra guvernulă interesele 
statului și ale națiunii. Chiar ministrulă-președinte a 
disă în 1870, că legea, creată atunci,’ introduce domnia 
personală, absolutismulă în instituțiunea .comitatului.

Legea din 1870 este cea mai mare minciună a 
vieții nâstre publice, ne-a dată centralisare fără putere, 
biurocralismă fără ordine, volniciă fișpanului și funcțio
nariloră în locă de libertate, în locă de alegere numire 
cu forța, în locă de realisarea interesului publică domnia 
intereseloră locale și personale.

O reformă ar fi așadâră desființarea acestei min
ciuni. Dâcă alegerea falsificată amăsurată legii din 1870 
se apără cu aceea, că nu putemă lăsa să intre în admi- 
nistrațiune elemente dușmane statului, de ce nu aplicămă 
celă mai simplu și mai onestă mijlocă, numirea, și de 
ce nu aceea, ce nu se unesce cu demnitatea statului? 
(Mișcare.)

Autonomia comitatului numai atunci pâte deveni 
ună adevără, cândă vomă separa agendele statului și 
vomă lua guvernului pretestulă și ocasiunea d’a pune 
sub epitropiă comitatele. Marea centralisare creată prin 
legea din 1870 ar înceta, posițiunea fișpanului, acestă 
periculă forte mare ală libertății .generale și ală auto
nomiei ar fi superfluu, Reforma ar trebui să fiă con- 
servatâre, în sensulă, ca numirea gsă se mărginâscă 
numai la acele organe, care ocupă funcțiuni de stată, și 
în care numai acele elemente s’ar întrebuința, din care 
constă corpulă de atjî ală funcționariloră și cari tocmai 
prin noua organisare să se educeze în simțământulă da
toriei, legalității și curățeniei morale.

Ministru-președinte a numită in 1870 proiectulă de 
lege municipală de »cea mai periculosă lege, ce le-a creată 
dieta* și adl elă susține acea lege. îmbunătățirea, ce se 
pretinde că se țîntesce prin proiectă în administrațiune, nu 
se ajunge prin lărgirea competinței fișpanului. După ce 
audă oratorulă administrațiunea prusiană, ca cea mai 
drâptă și mai onestă, declară, că nu primesce proiectulă 
de lege ca basă a desbaterii speciale. (Vii aprobări în 
stânga și în stânga estremă).

Bela Vâmos laudă proiectulă, care posede o îndrep
tățire de esistență. Statulă și societatea trebue să se 
asimileze astfelă, încâtă viâța poporului și instituțiunile 
statului maghiară să se contopâscă într’ună totă organică 
și acestă proiectă e ună mijlocă eficace pentru acâsta. 
3rimesce proiectulă ca basă a desbaterii speciale. (Vii 
aprobări în drâptă). (Va urma.)
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RSsboin sângeroșii, fomete, epidemii... ?
Ijiarulă scorni turiloră senzaționale, nesăbuituhl „Ellen- 

zek“ în numărulă său dela 9 Martie scrie următorele:
♦ Suntă 8 dile, de când locuitorii valachi din Chel- 

bazără, Bârtă, Poiana etc. în urina unui pretinsă ordină 
dela Papa și din B'așiu tâtă (Jiua, de diminâța până sâra, 
âmblă la biserică rogându-se și pocăindu-se; preotulă în 
tâte diminețile Ie predică despre lucruri ingrozitâre, anume 
despre ună mare răsboiu sângeroșii, în care va peri ună 
neamă, despre o fomete mare, despre mortăciuni și des
pre plâiă de sânge! Poporulă este forte mișcată, șop- 
tesce și se rogă tainică; totă 4>ua umblă la biserică și 
sunt de aceia, cari într’o di mergă de (jsce ori; de Joi 
săra pănă Duminecă diminâța a fostă ordonată ună 
postă aspru.“

»Bătrânii și tinerii plângă și vărsă lacrimi, că în 
curândă are se vină devastațiunea, prada și judecata 
cea de pe urmă. Bărbații umblă în tăcere și pe gân
duri și numai eu câte ună cuvântă scăpată, cu fetele 
loră hipocrile tradăză celoralalte naționalități, că acolo 
în biserică sunt pregătite spiritele la ceva; dela babe și 
dela băețl se pâte auiji mai multă, și înțelegemă atâta, 
că poporulă se pregătesce în secretă pentru ceva, pen
tru bătaiă. “

„Țăreaii noșlrii maghiari — că și de aceștia se află 
vr’o câteva familii, — au venită la mine și m’au rugată 
să le spună, ce scriu parele despre bătaiă, pentru că 
Vălachii și anume I. S. astăcp a (jisă cătră ună Sasă : 
♦ peste vr’o două săptămâni se vii numai la mine, se-țl 
dau fărtate haine valache.»

.Pe semne în cerculă nostru se pregătesce vre-o 
intensivă revoltă secretă sub masca indulgenței biseri
cesc!, pâte că tocmai după porunca ,Iridentei,< ca îna
inte de isbucnirea ultimei revoluțiuni polone, când Polonii 
din Rusia în biserică și la procesiuni au pregătită revo- 
lnțiune! N’ar strica, dâcă energiosulă nostru fișpană ar 
cerceta, ce felă de ordinațiune papală seu mitropolitană 
a dispusă acâstă evlaviă bisericâscă neobicinuită? Are 
ceva basă, seu e vre-o apucătură numai, său din ordi- 
națiunea „sfintei Iridente" sunt îmboldite spiritele credin- 
cioșiloră, suntă alarmați locuitorii cu astfelă de lucruri 
prâste.

„Dintre preoții din acestă cercă celă mai cu re
nume este Pavelă Popescu din Borta, și ar fi de dorită, 
ca solgăbirăulă să aibă mai multă grijă de acestă preolu, 
care ține predicațiuni despre ploi de sânge.

♦ Ore cașului cu dinamită din Oțelă, — de s’a în
tâmplată într’adevără — nu ne-ar pune pe urme sigure aici 
în Bortă, dâcă vomă combina, că tocmai ginerele aces
tui Rolando, R.„. D...., care șede în Mediașă și e unulii 
din malcontenții valachi, e de nascere din Oțelă și e 
posesoră acolo?" —

Atâta din «Ellenzek.“ Nu cumva tâte aceste tainice 
pregătiri, ce se facă pentru o ploiă de sânge suntă puse 
la cale de cei dela „Ellenzâk», cari voră acum să mas
cheze lucrulă, aruncându-le totă în spinarea Româ- 
niloră? —

Esportulti și importulâ României.
Acum câteva (Jile, d. senatoră V. Obedeanu a fă

cută o propunere senatului română de a numi o comi- 
siune din sînulă său pentru a pregăti tâte elementele 
trebuinciâse, cari voră servi de basă la discutarea tari
fului română autonomă. Acâstă propunere s’a trimisă la 
secțiuni, și d. V. Obedeanu, delegată, a făcută următo- 
rulă raportă:

' Domniloră senatori! Țâra nâstră fiindă eminamente 
agricolă a trebuită să ne dămă bine sâma, cari suntă 
principalele cause de scădere a exportului nostru, mai 
vârtosă celă de vite cornute și rîmătorî, față cu starea 
lui de înflorire de mai nainte.

Incepândă der cu anulă 1871 și pănă la 1876, se- 
mestrulă I, găsimă la exportă suma de lei vechi 874,153,337 
lei. La importă suma de lei 557,588,575 ; o diferință 
prin urmare în favârea nâstră de 316,547,762 lei vechi.

Exportulă din semestrulă II, pe anulă 1876, este 
de lei vechi 142,587,465. Importulă pe același semestru 
este de 123,968,060; prin urmare o diferință ârăși în 
favârea nâstră de 18,621,415 lei vechi.

Calculândă sumele exportului și importului nostru 
pe anulă 1877 găsimă la exportă 141,081,100. La im
portă 335,548,299 lei vechi; o diferință deja în defavâ- 
rea nâstră de 194,467,899 lei vechi.

Calculândă asemenea sumele exportului nostru pe 
cei 7 ani dela 1878, de când s’a promulgată și noua 
lege monetară, găsimă la exportă 1,530,624,948 lei noi. 
La importă 2,014,904,256; o diferință în defavârea nâs
tră de 493,279,308 Iei nuoi.

Acâstă stare de lucruri e ingrozitâre. Diferință e- 
normă între exportă și importă ne impune datoria, ca 
adevârațl representanțl ai națiunei, să nu mai facemă 
teorii abstracte, ci cu o oră mai înainte se căutămu cu 
toții se aducemu îndreptarea acestei stări de lucruri de- 
răpănătâre, stabilindă pe câtă va fi în putința nâstră 
echilibrulă ce exista între importă și exportă mai 'nainte 
de acești dece ani în România.

Ca să cunâștemă cu deamănuntulă consecințele de 
sastruâse ale încheierei convențiunei nâstre comerciale ci 
Austro-Ungaria, să ’ml permiteți d-loră senatori a pum 

sub ochii d-vâstră relațiunile nâstre comerciale și resul- 
tatulă pură dobândită numai cu Austro-Ungaria.

Incepândă ârăși de la anulă 1871 și pănă la 1876, 
semestrulă I. avemă la exportă suma de 319,495,543 lei 
vechi. La importă lei vechi 219,691,025; o diferință în 
favârea nâstră de 99,804,518 lei vechi.

Dela semestru II 1876 și pănă la 1877 înclusivă, 
la exportă avemă 138,733,607. La importă 242,635,041; 
o diferință în defavorea nâstră de 103,901,434 lei vechi.

Pe anii însă dela 1878 și pănă la 1884 la exportă 
avemă suma de 507,797,460. La importă 972,516,882; 
o diferență în defavârea nâstră numai din relațiunile co
merciale cu imperiulu vecină de 464,719,422 lei noi.

Cu toții cunâștemă părerile exprimate ale cameri- 
loră de comerciu din Austro-Ungaria, în privința unei 
nouă reinoirl a convențiunii comerciale și încă pe base 
mai favorabile industriei austriace. Ună pasă încă îna
inte pe acestă priporă și inaugurarea din nou a unui 
astfelă de sistemă economică, nu va aduce cu sine de 
câtă însăși sdruncinarea financeloră nâstre, paralisarea 
cu totulu a creditului particularilor u și chiar existența 
Statului românii.

Acestea suntă, d-loră senatori, motivele, cari m’au 
îndemnată pe mine unulă de a propune onor. Senată, 
ca să bine-voiască a numi o comisiune, ca să pregă- 
tâscă tâte elementele necesare relative la discuțiunea ta
rifului nostru autonomă.

Aducândă acestea la cunoștința d-vâstră am onâre 
a vă ruga să bine-voițl a admite conclusiunile acestui 
raportă de a se numi o comisiune compusă din șâpte 
membri din sînulă unor. Senat.

Raportorii, V. Obedeanu.

% 
Ranele poporului.
Godrulu Selagiului 1886 Marțișoră 7.

Cine nu cunâsce starea vitregă a poporului selă- 
giană ar cugeta, că se află în sînulă lui Avramă, de nu 
se căesce de sărăcia, care a înăbușită tâte straturile po 
porului. Ar cugeta, că afirmațiunile D-loră dela cârmă 
tâte suntă drepte. Dâr cu inimă deschisă și îmbrăcată 
în hainele inocenții vină a spune serbătoresce, că afirma
țiunile .eroiloră 4'lei,» cari t^ieO : că, sub guvernarea de 
astădl naționalitățile suntă fericite, indestulite și se bu
cură de-o stare bună materială, suntă numai visuri fan
tastice sâu suciturl răutăciâse. Sciută este, că sărăcia 
totdâuna a avută cuibă unde și unde, dâr astăzi sără
cia e generală așa cjicându șl cuibărită în tote căminele 
poporului de-arendu-lă.

Și fără frică de pecată afirmă, că acâstă sărăciă 
generală este urmarea administrațiunei sale, care e la or
dinea (filei. Astădl contra legii i se vinde bietului po- 
poră vaca ultimă de cătră esecutorii, cari din luna lui 
Noernvre cutrieră comunele dearândulă pentru o restanță 
de 5 fl. Ii râmână câte 4—5 copii fără o linguriță de 
lapte și plângă amară, de cugeți, că ți-se rupe inima. 
I se iau tâte bucăciârele ce asemenea nu este ertată, 
și rămână familii nenumărate fără o bucățică de pâne. 
Se vendă moșii fără cruțare, fără preță, mai numai pe 
pere moi. I se iau bietului poporă și mobilele necesare 
din casă. Și tâte aceste lucruri legale și ilegale se în
tâmplă într’ună tâmpă secă, când din nimica nu pâle face 
bietulă poporă banii. Se întâmplă atunci, când poporu
lui ar trebui să i se dea ajutoră.

Așa se vede, că au scăpată din vedere d-nii dela 
cârmă sâatulă principiu: că o țâră numai atunci pâte 
ave speranță de a înflori, când (opinca) clasa inferiâră 
a poporului, care este talpa țării și ratjemulă, ei se bu
cură de o stare materială bună!

Dâcă tâte aceste s’ar întâmpla cu toți, fără deose
bire de rassă și de posițiă socială, așă mai tăcâ, dâr nu 
se întâmplă așa. ’ Scrutătorulă ageră fără multă încor
dare pâte afla și arăta âmenii de posiția mai înaltă cu 
restanții de dare de câte 800—1000 fl., cari nu suntă 
espuși nici esecuțiuniloră celoră legale. Aci zace răulă 
și nedreptatea. Multe de soiulă acesta v’ași mai putea 
scrie 1

Să aruncămă o privire scurtă preste (cerculă) fo- 
rulă judecătoriei. Aici asamenea se (ractâză rău cu po- 
porulă, așa că pentru orice causă câtă de bagatelă e si
lită țăranulă a merge cu advocatulă la lege, căci alcum 
i se face nedreptate. Advocatulă pretinde bani și aceste 
contribuescă la sărăciă.

La cărțile funduare am fostă martorulă unei scene, 
când anume ună »Măria-sa« pe ună țărână, pentru că 
a avută curagiulă de a-Iă întreba cum sta moșia lui 
N. din comuna N. l’au amenințată cu bătaiă (ficendă: 
afară moțule prostă, că te pălmuescă (Ki paraszt mâcz, 
mert felkâpellek.)

Rău esemplu dela ună omă pretinsă «cultă*. Șl-a 
uitată datorința »Măria-Sa« față de poporulă, căruia e 
datoră să servâscă. Ore nu poporulă pe care îlă batjo- 
coresce îi dă pânea în gură ? Paremi-se că și moțulă 
contribuesce Ia visteria statului din râdele muncei sale, 
câștigate cu sudâre, de unde îșl trage .Măria-Sa» lefa.— 
Tâte aceste neînțelegeri se întâmplă din acea causă, că 
„măriele loru“ nu cunoscu limba poporului românu,ca.ve 
în Sălagiu este în maioritate absolută. Se întâmplă mai 
departe, pentru ura ce-o nutrescă față de totă ce e ro

mână. De locă nu e respectată de cei dela cârmă § 27 
din legea de naționalitate din 1868 !

O ra<jă de speranță însă mai nutresce inima tare a 
poporului nostru multă îndurătoră, elă (jice: »D-deu să 
va îndura și ne va da și mai bine!» Dare-ar D <jeu of- 
teză și eu să ni se strămute sârtea, să ne bucurămă și 
noi câteva momente de viâța nâstră !

Diogene.

Bistriță în 3 Martie 1886.
(Petrecerea școlariloră din Bistriță). Duminecă în 

21 Faură st. n. sa ținută în Bistriță o petrecere între 
școlarii dela scâla română poporală, aranjată de d-lă 
Teofilă Grigorescu (alias Gherghelă), învățătoră la scâla 
poporală de aici, și a multă stimatului domnă protopopă 
Alexandrii Silași.

Petrecerea s’a începută la 7 âre sâra, în edificiulă 
scâlei, și a durată pănă cătră 1 âră din nâpte. La pe
trecere au apărută micuții școlari înbrăcați în costume 
naționale române: în cămăși fârte frumâse, încinși cu 
tricolorulă națională, cu opinci elegante legate cu petele 
tricoloră și avendă atârnate la piciâre zurgălaie. Feti
dele au apărută parte în costume bistrițenescl, parte în 
someșeneșci și parte în bărgăoneșci.

Petrecerea s’a deschisă cu cântări frumâse, esecu- 
tate de micuții școlari și fetițe in acompaniare cu învă- 
țătorulă loră. După aceea s’a danțată «Someșana.» In 
decursulă jocului au fostă școlarii fârte bine dispuși și 
săriau cu toții de bucuriă, micuții erau fârte mulțămițl. 
Mai departe s’au cântată totă de micuții școlari mai 
multe cântece, precum «Latina ginte e regină.* «Peneșă 
Curcanulă» ș. a.

La acâsta petrecere au participată în prima liniă 
toți părinții scolariloră, după aceea dintre inteligența ro
mâna din Bistriță au fostă: multă stimatulă d-nă proto
popă Alexandru Silași, domnulă Vasile Ranta Buticescu, 
jude la tribunalulă de aici, D. Lica, advocată; după 
aceea au fosiă și dintre oficerii români și anume: d-nulă 
Nico Marină c. r. căpitană, d. Ceușană și Hanganu, lo- 
cotenenți, d. Baila sublocotenentă, toți din regimentulă 
63 de infanterie, și alți mai mulți pe cari nu am putută 
a mi-i nota. Petrecerea a avută ună suecesă fârte 
strălucită, ceea ce nici nu se putea crede, că va fi așa. 
Merită laudă bravulă învățătoră, pentru întreprinderile 
lui cele multe și bune, căci e năobosită în înșiruirea și 
buna ereșcere a micuțiloră școlari.

Ună participantă.

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

PESTA, 10 Martie, 3‘30 6re. — In camera 
deputațiloră, cu ocasiunea desbaterei asupra ju- 
risdicțiunei, deputatulu română Truța ridica plân
gerea, că naționalitățile în Ungaria suntă apăsate. 
Pressa maghiară, societatea maghiară luptă în 
eontra naționalităților^. Chiar și proiectulă de 
lege ce se desbate nu are altu scopă de câtă 
apăsarea. Oratorulu arătă gravaminele naționa- 
litățiloră, espuse dorința lorii d’a se reforma 
legea electorală, d’a se introduce jurisdicțiunea 
administrativă, d’a se desființa dreptulă virilistO, 
d’a se introduce votarea secretă. Dela naționa
lități să nu se cără, ca ele să-și jertfescă naționa
litatea și limba. Oratorulu respinge proiectulă 
de lege.

Ministru-președinte Tisza reflectăză numai 
asupra duoru împrejurări. Antevorbitorulu se 
provocă la atacurile foiloră unguresc! în contra 
naționalitățiloru. Ministrulu negreșith că nu 
aprobă totu ce apare în foile unguresc! cu pri
vire la naționalități, cu t6te astea e rău, că se 
ia atâtu de strictu astfelu de emanațiunl, deârece 
în foile române se tipărescu astfelă de lucruri, 
ce nicăeri nu se suferu nepedepsite, și cu tâte 
astea antevorbitorulu a afirmată, că naționalitățile 
suntu apăsate. Afirmarea, că proiectulu de lege 
din desbatere e unu mijlocii de apăsare a națio
nalitățiloru, e deplină combătută prin împreju
rarea, că în proiectă nu se vorbesce de nici ună 
altă casă, decâtă de astfelă de cașuri, unde 
esistă momente dușmane statului. Dâcă aceste 
măsuri se privescă ca mijlâce d’a apăsa națio
nalitățile, atunci acâsta e o mărturisire a vinei. 
(Aprobări).

DIVERSE.
Ună pată da cristală. — Șahu Persiei a primită 

dela împăratule Alexandru ală Rusiei la 1825 ună dară 
fârte originală. Acesta e ună pată de cristală masivă, 
unică în felulă săă, cu multă argintă pe dînsulă, avendă 
d’asupra ună pologă prețiosă de cristală. Mai multe 
trepte de sticlă albastră ducă în susă și de ambele părți 
avea capete de lei, totă de cristală, spre a curge din ele 
apă aromatică, ală cărei murmură lină să legene în somnă 
pe monarhulă persiană. De acestă pată minunată să țină 
și candelabre mari de cristală, care-lă facă se strălucească 
ip tocmai ca o mie de diamande. Acâstă operă s’a fă
cută în Petersburgă și astădl,chiar este una din mobilele 
palatului din Teheran, ce merită mai multă a fi vădlută.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Ounrald la bursa d® Vîeaa 
din 9 Martie st. n. 1886

Rentă de aură 4% . . . 104 85
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.90
Imprumutulă căilorti ferate

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

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100 85

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

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 115.20 

Bonuri rurale ungare . . 104 75 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii..............................104.75
Bonuri cu cl. de sortare 104.75 
Bonuri rurale transilvane 104 75

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

vină ung........................100.—
Imprumutulti cu premiu

ung................................. 122 —
Los urile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 86 45 
Renta de arg. austr. . . 86.50
Renta de aură austr. . . 114 75 
Losurile din 1860 . . . 140 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 872.—
Act. băncel de credită ung. 306.25 
Act. băncel de credită austr. 299.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .... 5.91
Napoleon-d’orI . . . 999.—‘/a 

| Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.60 
i Londra 10 Livres sterlinge 125.85

Bursa de BucureseL
Cota oficială dela 24 Fevruarie, st. v. 1886.

Cump. vâna.
Renta română (5%). 92i/a 93i/a
Renta rom. amort. (5°/0) 96— 96Va

> convert. (6°/0) 887i 89^4
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fonc. rural (7°/0) . 102— 103—

* » » (b°/o) - 85Vi 86—
» » urban (7%) . 98— 99—

> (6%) • 92— 93 —
* ♦ » (5°/o) • 82»/< 831/a

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

« > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă 15 — 15V*
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Cursulu pieței Brașovâ
din 4 Martie st. n. 1886

i Bancnote românescl . . . Cump. 8.62 Vend. 8.65
! Argint românesc .... » 8.50 * 8.60
Napoleon-d’orI ..... T T * 9.97 > 10.02
Lire turcescl..................... *» 11.22 * 11.32
Imperiali......................... » 10.20 • 10.30
Galbeni............................. . > 5.90 » 5.95
Scrisurile fonc. »Albina < « * 100.— > 101.—
Ruble RusescI................. > 123.— » 124.—

I
' Discontulă ... » 7—10 °/0 pe anii.

A v iști.
pentru a cumpăra eftină o parte din mărfurile, ce le desface firma

Am onâre a face cunoscută p. t. publică, că am înfiiințatu ună jț 

Negoțti de croitoria j 
Strada Vămii Nr. 8.

Cunoscința perfectă a croitoriei și pracsa ce am făcută la 
croiala haineloră bărbătesci în timpă de 9 ani la d-nii

Schwarze & Bartha

I 
iKa;

precum și ună mare sortimentă de stofe indigene, franțuzesc! A 
englezesci, și journalele de modă cele mai nouă, mă pună în 
plăcuta posițiune a satisface pe deplină tdte dorințele On. muș- w 
terii, și mă rogu peniru o câtă mai numărdsă clientelă. W

Cu distinsă stimă r W
^si^mosad Afon, M 

w croitorii de haine bărbătesci S
(2~3) Strada Vămii Nr. 8. w

I«
5^ W

în marele Magazinu de Mode și Confecțiuni pentru Dame
— In Branovu, Piața mare----------

Mare alegere în stofe de rochii pentru Dame s. a. B e ige, Lo
den, Feullee, Cachemirii, Cretonu de spălat, Satinu, 
Wattmulu și Postavuri, preciimu și Mantile pentru plâiă 
și P a 116 n e (Hăinuțe) pentru

„sesonulti de
ce să apropie.

Din causa comandeloră mari ce amti făcută pentru mărfuri 
indigene și streine, și a lipsei de spațiu în locală suntemă siliți a 
vinde cu prețuri fdrte eftine.

Mersulu trenuriloră
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Tei ușii-Aradft-budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predesdii

BucurescI

Predealu

Timișfi

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

î
(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașii 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiuști 
Aiudti 
Vințuld de 
Uiora 
Cucerdea 
Gliiristt 
Apahida

Cltișin 
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinti
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vârad-Velințe

sustt

( 
/

Orartia-iuare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

Trenă 
de 

persâne

Tren 
accelerat

Trenu 
oranibufl

Trenă 
omnibua

Trenu 
omnibua

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
6.00

6.35

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43

10.02
6.20

6.59
7,15
7.43
8.29
8.55
9.04
9.12

10.23
12.32
12.59

10.37
12 59
4.45

(,
(| 3.00

10.05
10.50

6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu (
( 
\

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Ui6ra 
Vințuld de 
A indii 
’Mnștt 
CrăciunelO 
Blașii 
Micăsasa 
flopșa mit, 
Mediașii 
Elisabetopole 
Bigișăra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă
Timiștt

Predoalu

(

(

susfi

BucurescI

(
(

Nota: Orele de nopte suntti cele dintre liniile gr6se.

6.47
10.37

1.44
5.33

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibu

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnibua

—
11 —

3.15 6.20 8.00
7.29 9.11 11.41
8.27 11.26 2.31
— 1.28 —

.9.45 2.00 -
9.59 211 —

10.28 2.34
11.36 3.18 —
12.10 3.41 —
12.43 4.01 —

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.00 5.50 —
4.18 6.02 —
4.36 6.24 —
5.05 6.43 —
— 7.03 —
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44
— 11.28 - -
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36 —
— 1.22 6.01
-- 1.56 6.40
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5.30 11.02
— 6.03 11.3?
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
-— — 1.50
— — 2.48
— — 3.23
— — 4.56

9.4(

Tipografia ALEXI Brașovă.

Budapesta- AradA-Teirașii.1’eiușik- fLradji-Budajscsiia

>-•
Trenă 

omnibufl
Trenă 

omnibua
Trenă de 
persâne

Trenă de 
perflâne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnibua

Teiwșik
Alba-Iulia
Vințulâ de josă
Șibotă
Orăștia

Viena11.09
11,46
12.20
12.52

1.19

— 3.56
4.27
4.53
5.19
5.41

11.00 7.15 —
— Budapesta 8.05 1.45 8 00

— Szolnok ) 11.02
11.12

3.44
4.02

11.40
12.00

— Aradft 3.37 7.53 5.26
Siuteria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațft 4.13 — 6^19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46|
Branielca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam
Soborșin

4.25 — «.12 BSrzova 5.57 — 8.10
5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58

Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Guraâada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișâ 7.12 6.30 10.37 Branielca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

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-Inlia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 TTeiiKște 12.05 — 2.24

SlKisneî’fiffi. (Piski) JEPetroșejaS

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua persâne persâne porsâno omnibsn omnibua

Aradăi 8.00 12.55 iSfimaeria 6.30 2.238.25 11.50
Aradulft nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nâmeth-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
Merczifaiva

7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07

’B’Xauișd'ra 8.42 3.40 10.06 PetroșenM 10.43 4.04 6.39

Timișdra-Aradik PetroșemM—Simaeria (Piski)

Trenu de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenfi
persâne persâne omnlbus omnibua omnibua de pers.

Timișâru 6.07 12.25 5.00 Petroșeai 6.49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.40
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegft 9.31 12 17 8 02
Âradulfi nou 7.40. 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44

7.50 3.10 7.40 glmaeria. 10.53 1,35 9.15


