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Cestiunea naționalităților^ și Maghiarii. 
II.

Cum că legea naționalitățiloră a fostă și a 
rămasă literă mârtă, acâsta-i fdrte naturală, în
dată ce puterea de stată s’a pusă pe acea basă, 
că Ungaria ar fi unu stată națională, ca Ger
mania, Francia, Serbia, România ș. a., cum a 
accentuat’o acâsta Tisza de curândă și în modă 
respicat.ă. Suntă mai mulți ani (1879) de când 
ună deputată sârbă răspunse la o asemenea afir
mare a lui Tisza: dâcă Ungaria ar fi ună astfelă 
de stată națională, atunci nici că ar esista o ce- 
stiune a naționalitățiloră în Ungaria, precum nu 
esistă nici în acele state, dâr pe câtă timpă Ma
ghiarii voră fi în proporțiune numai de una a 
treia față cu celelalte naționalități, nu este ertată 
a asămena Ungaria cu state ca Germania, 
Francia ș. a.

Discusiunea asupra cestiunei naționalitățiloră, 
ce s’a încinsă nu de multă în dietă, a adusă însă 
la lumină o mărturisire, pe care pănă acuma se 
sfiau a o face. Pănă acuma Maghiarii nu cutezau 
a mărturisi pe față, că legea de naționalitate se 
violâză. Desider Szilâgyi, unulă din conducătorii 
oposițiunei, a declarată în aplausele camerei, că 
dăcă legea naționalitățiloră s’ar întrebuința ca 
armă contra statului maghiară, elă însuși este 
de părere, că guvernulă bine va face, dâcă va 
restrînge acăstă lege. Cornițele Apponyi, de altă 
parte, a desvoltată între strigări sgomotdse de 
„l£ljen“ tesa: că naționalitățiloră nu le este er
tată de a avă decâtă o cultură maghiară, și 
că de aceea bine face statală, dăcă cu mijlă- 
cele sale promovăză numai cultura maghiară. 
Acăsta totuși i s’a părută prea multă unui vechiu 
șefă ală stângei estreme, Lodovică Mocsâry, și 
elă strigă, spre marea supărare a camerei: dăcă 
procedemă astfelă, atunci facemă cu naționalită
țile tocmai ce au făcută Germanii cu noi pe 
timpulă sistemului Bachiană. Mocsâry a mai 
declarată de o mare nedreptate, că naționalitățile 
n’au nici o singură scălă secundară, care să fiă 
susținută din visteria statului, cu tăte că legea 
obligă pe guvernă a înființa din mijlăcele statului 
școli medie cu limba de propunere a diferiteloră 
naționalități. Dăr din causa curentului domni- 
toră, vocea lui Mocsâry a rămasă o voce în pus- 
tiă. Chiar propria sa partidă a protestată în 
contra vorbirei sale.

Nu se păte mira omulă îndestulă asupra 
colosaleloră amăgiri, de cari se conducă Ma
ghiarii în cestiunea naționalitățiloră. Din discur
surile deputațiloră șerbi Sabovljevici și Gyurco- 
vici, deduseră ei, că esistă între Șerbi ună 
curentă maghiarofilă. Ei, dăr Gyurcovici apar
ține partidei guvernului și ca omă intimă ală 
patriarchului Anghelici elă este adl persăna cea 
mai multă urîtă între Sârbi. Câtă pentru Sa
bovljevici, elă a făcută parte odiniără din opo- 
sițiunea serbăscă, dăr în urma așa numitului pro
gramă dela Chichinda, care este unu programă 
deghisată ală partidului guvernamentală sârbescu 
— a devenită guvernamentală. Sabovljevici, 
deputată ală orașului Chichinda, a disă între 
aplausele camerei ungare, că acăstă programă 
țintesce a stabili frățietatea cu Maghiarii și că 
ămenii de bine sârbi au acceptat’o. în realitate 
însă acăstă programă a făcută, încă înainte de 
doi ani, pretutindeni între. Sârbi ună fiasco cum
plită și astăzi nimenea dintre Sârbi nu mai vor- 
besce de programa dela Chichinda. Dăr Ma
ghiarii luară tăte de bani buni, ce le spuse Sabov
ljevici. Sabovljevici a trecută cam prin ace
leași metamorfoze, ca Baussnern la Sași — în- 
tâiu Sasă înfocată, apoi omă ală guvernului.

Este aprăpe de necredută, câtă de departe 
merge și înamăgirea Maghiariloră în cestiunea na
ționalitățiloră. Așa a produsă discursulă lui Bis- 
marck, în desbaterea asupra Poloniloră, ună viu 

răsunetă la Maghiari, cu tăte simpatiele pentru 
Poloni. Ei dică, că acăsta este metoda cea mai 
bună spre a o pută isprăvi cu naționalitățile. Dăr 
ce asemănare! Cele 43 miliăne Germani față cu 
2 miliăne Poloni, și cele 5 miliăne Maghiari față 
cu 10 miliăne Nemagliiarfe

Dăcă ămenii de stată unguri n’ară fi așa de 
orbiți și n’ară fi prea multă răpiți de curentulă 
șovinistă, atunci soluțiunea cestiunei naționalită
țiloră în Ungaria n’ar părea o problemă atâtă 
de grea. Ar trebui să li se lase naționalitățiloră 
în municipii, în comitate și orașe, unde se află 
în maioritate, o mai mare libertate, ceea ce n’ar 
împedeca controlulă guvernului dela centru. Ar 
trebui se se urmărăscă față cu naționalitățile acea 
cale, pe care pășise provisoriulă dela anulă 1861 
pănă la 1867, în care intervală naționalitățile 
puteau a se mișca liberă în municipiu.

Dăr ămenii de stată maghiari (|ică că așa 
ceva ar fi periculosă, pentru că naționalitățile 
ar avă tendințe centrifugale. Acăsta trebue s’o 
negămă categorică, pentru că naționalitățile sunt 
pătrunse de o viuă iubire de patriă, și nu li s’a 
putută dovedi pănă acuma că ar voi să se 
rumpă de cătră Ungaria. Dăr presupunândă 
chiar că naționalitățile ară avă tendințe contri- 
fugale, ăre acestea prin asuprirea naționalități
loră nu se promovăză mai multă decâtă se îm- 
pedecă ? Și ăre nu este timpulă supremă, ca cu 
privire la crisa în Orientă atătă cei din Pesta, 
câtă și cei din Viena să se gândăscă puțină mai 
multă asupra cestiunei naționalitățiloră din Un
garia ?“

Broșura d-lui Mocsary.
(A Kozmuvelodăsi egyletek ăs a nemzetisăgi. kărdăs. 

Ii ta X. Y. Budapest, Kăkai Lajos, 1886.)
(Urmare.)

In învălmășala amărunteloră, ce le cuprinde în sine 
cestiunea naționalitățiloră, nu vrău să intru, numai asu
pra duoră momente importante vrău să atragă atențiunea 
amicalului cetitoră. Dăcă o rupemă cu politica, ce amă 
înaugurat’o în cestiunea naționalitățiloră în anulă 1860, 
dăcă contrară acestei politice păsimă pe tăremulă ma- 
ghiarisării, atunci două lucruri facemă imposibile: impo
sibilă lupta cu succesă a patriei năstre pentru indepen
dența națională, și imposibilă libertatea cetățenăscă, ega
litatea de dreptă, peste totă instituțiunile liberale cele mai 
însemnate. Șoviniștii maghiari, bărbații reuniuniloră de 
cultură, să se gândăscă că: a declara răsboiu naționali- 
tățiorlă și a susțină și desvolta mai departe independența 
năstră de stată, suntă lucruri, ce nu se unescă, și totă 
asemenea nu se unescă cu acelă răsboiu susținerea ega
lei îndreptățiri și continuarea legislațiunei și guvernării în 
direcțiune liberală.

Am avisată deja la politica, ce a urmărit’o în ces
tiunea naționalitățiloră „puterea» din acelă momentă, de 
când acăstă cestiune a câștigată actualitate și de când 
maxima divide et impera i s’a oferită ca mijlocă puter
nică spre ajungerea țeluriloră ei. Vedemă ce face pu
terea la ea acasă, în Austria, unde chiar acelei națio
nalități îi detrage favorea sa totă mai inullă, despre care 
pănă acum admiteamă, că puterea o va considera ca pe 
propria sa naționalitate și că fiindă astfelă îi zace cu 
deosebire la inimă. Nu mai am nevoiă să arătă mai cu 
deamăruntulă, în ce modă puterea a mănuată politica de 
naționalitate; felulă și modulă cum s’a întâmplată acăsta 
se p6te considera ca cinosură sigură, că ce avemă să 
așteplămă dela ea pentru viitoră. Pactă încăce, pactă 
încolo; dualismă încăce, dualismă încolo! Restabilirea 
monarchiei unitare este ținta statornică, ce nu se păte 
stîrpi, a puterei și acăstă țintă nici ădată nu se va perde 
din ochi, câtă vreme mai esistă o posibilitate d’a se sus
țină acea combinațiune politică, pe care noi o numimă 
monarchia auslro-ungară. Ga unulă din mijlăcele cele 
mai eficace spre ajungerea acestui țelă, esploatarea ra- 
porturiloră naționalitățiloră va rămână totdăuna nedes- 

| părțită legată cu acea nisuință d’a se restabili unitatea 

imperiului. Dăr nimică mai naturală și mai sigură pe 
lume, decâtă ca naționalitățile, îndată ce ne punemă pe 
picioră de răsboiu cu ele, să se împingă dreptă în tabăra 
puterii. Zace în natura lucruriloră, ca puterea să întrebe 
pe amăndouă părțile beligerante, anume de o parte pe 
noi, pe de altă parte pe naționalități: cine dă mai multă ? 
cine e gata să facă mai multe concesiuni ideii unității 
imperiului? Naționalitățile și pănă acum ’și-au vestită 
în gura mare .lealele loră simțăminte" și ne-au supra
licitată, și acesta le-au și adusă totdăuna deplina recu- 
noscință. Dăcă acum noi Maghiarii înepemă o nouă po
litică de naționalitate, dăcă întreprindemă o cruciadă 
pentru maghiarisare, atunci ânteia năstră problemă tre
bue să fiă, ca și noi din parte-ne să supralicitămă na
ționalitățile, căci e necontestabilă, că pentru o operă 
nouă avemă nevoiă a ne câștiga învoirea și sprijinulă 
puterii; ceremă dela ea ună lucru nou, adecă să renunțe 
de dragulă nostru la politica urmată nentreruptă pănă 
acum față cu propriele ei naționalități'. Astfelă nu nu
mai că devine imposibilă pentru noi d’a face indepen
dentă statulă maghiară, ci și d’a obțină măcară fărîma de 
independență, ce o posedemă în strimtele granițe de a<|I. 
Trebue să mai dămă și din acesta, să apelămă din casă 
în casă la putere, se intrămă mai afundă în Bosnia, să 
mai susținemă convențiunea vamală... pentru a ne asi
gura grația puterii și a săverși acea problemă mare na
țională (?), d’a maghiarisa pe fiecare omă din acăstă pa
triă. Și așa, ceea ce amă imputată pănă acum lui Tisza 
și partidului său ca păcată, că adecă pentru a avă fa- 
vărea puterii dă nentreruptă din drepturile naționale, 
devine o jertfă indispensabilă și o împlinire de datorință 
de mare patriotă.

Pentru a esecuta politica de maghiarisare, avemă 
neapărată nevoiă de încuviințarea și sprijinulă din partea 
puterii. Trebue să ne aliămă cu ea, trebue așa (jicendă 
să conspirămă cu ea contra naționalitățiloră. Da, dăr 
pentru acăsta trebue să plătimă ună prefă și acestă preță 
constă în abtficerea la independența năstră de stată, în 
jertfirea și a restrînsei autonomii de acum. Și la acăsta 
partida independentă, care cu vr’o două escepțiunî este 
și ea totdăuna în primulă răndă la licitare pentru renu- 
mele de cei mai buni patrioțl, să se gândăscă bine: a 
se alia cu Austria în contra naționalitățiloră are ună 
sensă, se păte numi politică reală; a se alia cu națio
nalitățile în contra puterii, care se cugetă la nimicirea 
independenței, năstre de stată, este o altă politică; pentru 
esecutarea politicei dinteiu, e necesară jertfirea indepen
denții de stată; pentru esecutarea celei de-a doua, se 
cere respectarea drepturiloră naționalitățiloră. Acestea 
suntă cele două căi, pe care se păte apuca, dăr a ne 
strica și cu Austria și cu naționalitățile, acăsta e, nu 
vrău să spună ce, dăr politică de sigură nu este.

Pe lângă politica de maghiarisare orice libertate 
constituțională, orice instituțiune adevărată liberală, este 
imposibilă. Chiar dăcă se mențină încă deocamdată for
mele constituționale, care suntă garanțiele libertății, voră 
deveni fărte repede forme găle, din care nedreptatea, 
volnicia își voră găsi mii de unghiulețe d’a scăpa afară. 
Spiritulă e care dă viăță. Dăr și aceste forme se voră 
sfărîma una după alta. Pănă în (Jiua de a<Șî esistă stri- 
gătărea anomaliă a legii electorale ardelene — o ade
vărată batjocură pe egalitatea de dreptă. In comitatulă 
Hunedărei se vine la 100,000 suflete ună deputată; în 
Secă, Olafalău și alte locuri de refugiu ale mameluciloră 
căluți se vine ună deputată la vr’o 2000 de suflete.

Amă modificată legea electorală, dăr amă menținută 
acăstă absurditate, ca și cum esistența maghiarismului 
în Ardeală ar aterna de aceea, ca să nu se alăgă nici 
ună deputată de ală naționalitățiloră, său câtă se păte 
mai puțină, ca și cum deputății ară merge la Clușiu și 
nu la Budapesta, ca și cum s’ar prăpădi tipulă maghiară 
ală camerei deputațiloră, dăcă ară sta în ea vr’o doi 
Români mai multă, ca și cum în fine acăsta n’ar fi de 
o sută de ori mai bine, decâtă actuala absentare inten
ționată a Româniloră. Ardelenii au pusă cerulă și pă- 
măntulă în mișcare, ca să mențină vechia împărțire a 
cercuriloră electorale; ei nici acji încă nu suntă pătrunși 
de spiritulă uniunei și se țină încă și adi încleștați tare 
de plăcuta loră părticică de lume cu orizontulă ei în-
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cipele Cuza cu ,,națiunile de dincGce de Carpați'- și care 
să-i fi permisă o influință asupra naționalitățiloră Un
gariei.

întrebă acum pe Escelența sa d. ministru-preșe- 
dinte: are elă cunoscință despre astfelă de tractate, ce 
le-a încheiată principele Cuza cu națiunile de dincGce 
de Carpaț*, așadară cu guvernulă austriacă de atunci, și 
care necondiționată ară interesa fGrte multă legislațiunea 
ungurâscă?

Dâcă n’are nici o cunoscință despre aceea: ii adre- 
seză prâ supusa rugare, să pună să caute în ministerulă 
comună de esterne tGte tractatele încheiate cu principele 
Cuza și să le comunice legislațiunei ungurescl. Acâsta-i 
cu atâtă mai necesară, cu câtă aserțiunea lui Kogălniceanu 
deștâptă credința în esistență astorfelă de tractate atâtă în 
poporațiunea ardeleană, câtă și în cea română. In ferberile 
naționale însă pGte aduce pericule și ună sgomotă neîn
temeiată. De aceea este necondiționată necesară, ca le
gislațiunea ungurâscă să afle, dăcă esistă său nu astfelă 
de tractate și de ce natură suntă?

Ministrulă-președinte Tisza: înaltă cameră! Reser- 
vându-mi, la casă de lipsă, să mă esprimă mai pe largă, 
vrâu acum, fără a mai face cercetări, atâta să declară 
de totă categorică, că nici cu România, nici cu princi
pele Cuza, nici cu altcineva în lume nu s’a încheiată 
ună astfelă de tractată, care ar îndreptăți pe cineva d’a 
se amesteca în afacerile interne ale Ungariei. (Eljen-url.) 

Paulă Hunfalvy: Eu suntă cu tGte astea de su
pusa părere, că n’ar strica a afla, ce felă de tractate 
s’au încheiată. Chiar dăcă cumva sgomotulă amintită 
este numai o născocitură, (Ente) astfelă de născociturl 

□,n 1 ale diareloră au aripe și piciGre puternice și aceste pa- 
ar.a sări înotă deja în tote păraele României (Ilaritate) și de- 

pună pretutindenea ouă. Dâcă așadâră amu afla, că nu 
esistă astfelă de tractate, atunci s’ară împrăștia cu acesta 
tGte nălucirile.

Răspunsulă ministrului-președinte să ia apoi la cu
noscință.

gustă, — pe când de altă parte nu potă uita amintirile 
acelei supremații, ce au esercitat’o odiniGră principii 
Transilvaniei asupra ținuturiloră de amândouă părțile 
Kiralyhago-ului... _________ (Va urma.)

na-

Interpelarea Iui Hunfalvy.
Dămă IocGl în întregulu ei interpelărei ce 

i-a adresat’o Paul Hunfalvy ministrului-preșe
dinte Tisza, în ședința dela 8 Martie a camerei 
magnațiloru, cu privire la interpelarea d-lui Ko
gălniceanu.

Hunfalvy. înaltă cameră! In sensulă §-lui 40 din 
regulamentă fiă ’ml permisă a adresa Escelenței sale 
d-lui ministru-președinte o întrebare, respective o rugare. 
La 25 Februariu, Kogălniceanu a jinterpelată pe guver
nulă română din BucurescI în afacerea Ardeleniloră es- 
pulsațl și cu acea ocasiune a spusă lucruri, care suntă 
de natură a atrage atențiunea nGstră asupra loră. A 
(fisă adecă, că dieta ungară a tratată de repețite ori le
gea de naționalitate și acestă împrejurare permite, ca și 
parlamentulă română să o tracteze.

Acâsta este o aserțiune, de care cu dreptă cu
vântă ne putemă mira, căci decă dieta nGstră a tractată 
legea de naționalitate, ea a creat’o numai pentru națio
nalitățile acestei țări și nu s’a amestecată țn afacerile 
naționalitățiloră altei țări. Cu acesta însă o altă țâră 
n’are nici ună dreptă, anume n’are vecina Româniă, d’a 
se amesteca în afacerile naționalitățiloră nGstre.

Dâr Kogălniceanu șl-a și sciută motiva pretențiu- 
nea sa și adecă cu astfelă de tractate, ce le-au încheiată 
pe timpulă principelui Cuza națiunile de dincolo de Car-; 
păți, adecă noi, cu națiunile de dincGce de Carpați. 
aceste tractate a voită elă să deducă dreptulă ce-lă 
parlamentulă română ca să se amestece îa afacerile 
ționalitățiloră Ungariei.

Kogălniceanu a fostă, precum scimă, pe timpulă 
principelui Cuza membru ală guvernului română, ba, de 
cumva sciu bine, de câteva-orî chiar șefă ală aceluia, j 
Elă pGte avâ deci cunoscință despre astfelă de tractate I 
și le-a atribuită o greutate atâtă de mare, încâtă a (fisă 
deducândă din ele, că Cuza a fostă ună principe cu ’ 
chipă de-a cugeta în adevără românesce, și- cu acâsta' 
de asemenea aduse pe acestă principe în contrastă cu 1 
actualulă domtiitoră. Apoi se adresă cătră ministru- j 
președinte de-acolo și’i aduse aminte de ceea ce puse1 
acesta în perspectivă, când se aduse în senată pentru 
întâia dată afacerea Ardeleniloră espulsațl. Brătianu a 
(fisă atunci, că elă nu s’amestecă în cârta surorei și 
comnatului său; — sub soră înțelegea elă pe Românii 
ardeleni, sub cumnată pe guvernulă ungurescă — dâr 
totuși, dâcă va vedâ, că cumnatulă vatămă pe sora, 
atunci își va ridica mâna sa.

Kogălniceanu dice acum: Ungurii nu respectă legea 
de naționalitate, de aceea România trebue să’șr ridice 
mâna. Dâr elă merge mai departe. Elă se adresâză 
cătră rege și (fice: acesta a fostă principe ală Româ
niei mai nainte d’a fi rege și domnitorulă este moșteni- 
torulă acelui dreptă, ce l’a câștigată națiunea.

De aci puteți vedâ, că Kogălniceanu înfățișază lu- 
crulă astfelă, că și cum ar avâ elă cunoscință despre 
niscaiva tractate și deduce din ele astfelă de drepturi, 
ce nouă ni suntă necunoscute, De aceea întrebă pe 
Escelența sa d. ministru-președinte: Are elă cunoscință 
despre astfelă de tractate, ce le-a încheiată principele 
Cuza cu națiunile de dincGce de Carpați, așadâră ne
condiționată cu guvernulă austriacă de atunci; și dâcă 
n’are nici o cunoscință despre astfelă de tractate, atunci 
llă rogă să pună să caute în ministerulă comună de es
terne tGte tractatele, ce s’au încheiată pe timpulă prin
cipelui Cuza între guvernulă română și între celă aus
triacă și acele tractate să le comunice legislațiunei 
ungurescl, fiindă că acelea interesâză mai alesă legisla
țiunea ungurâscă.

Acâsta e cu atâtu mai necesară, cu câtă sunt 
convinsă, că acâstă aserțiune a lui Kogălniceanu deștâptă 
în Ardeală ca și în România credința în esistență astor
felă de tractate și în cuprinsulă loră. In ferberile na
ționale pGte deveni pericuiosă și ună sgomotă neînteme
iată. De aceea trebue să aflămă cum stă lucrulă. Ko
gălniceanu dice, că elă nu e aderentă ală ideii dacoro
mâne, căci aceea aparține istoriei. Dâr acele ferberl ale 
naționalitățiloră, ale căroră martori suntemă, se nutrescă 
esclusivă de idea dacoromână. Ori cum ar sta lucrulă, 
fiă că avemă de a face cu o fabulă, sâu cu ună faptă 
— eu jsunt convinsă,. că aceea aserțiune a lui Kogăl
niceanu numai va nutri idea dacoromânismului. De aceea 
rogă pe Escelența sa d. ministru-președinte încă odată 
d’a pune să caute aceste tractate, ca, de cumva esistă, 
să vedemă cum stă lucrulă.

Interpelarea mea cătră d. ministru-președinte este:
La 23 Februariu a. c. Kogălniceanu a interpelată 

pe guvernulă română din BucurescI în afacerea celoră 
șâse Ardeleni espulsați și cu aceea ocasiune s’a provo
cată la nisce tractate nepublicate, ce le-a încheiată prin-

SOIRILE DILEI.
Deputății unguri din Ardâlă au ținută o nouă con

ferință în afacerea institutului maghiară de credită fi
nanciară ardelenă. Deputatulă Horvath a raportată, că 

iîn acâstă afacere s’au făcută pași pe lângă ministru-pre- 
ședinte, celă de finance și singuratice institute de bani. 
Guvernulă a promisă, că e gata a oferi tGte favorurile 
de stată noului institută. A rămasă să se lucreze sta
tutele câtă mai repede. Se scie, că acestă institută nou 
are scopulă a paralisa institutulă «Albina» și tGte cele
lalte institute de bani românesc!. Atâta numai, că 
cotâla d’acasă nu se potrivesce cu cea din tergă.

—x—
După cum spune „Pester Lloyd,“ 

se hotărască răscumpărarea generală
—x—

Industria Ardealului dă îndărătă.

SO-

să

!*■ 
în curândă i 
a regalieloră.

are

Fabrica de pe- 
troleu din Ciucă-Ghimeșă nu mai funcționăză, fiindă că 
a suferită în timpulă din urmă pagube din pricina greu- 
tățiloră comunicațiunii. Asemenea numita „Prima fa
brică de petroleu săcuiască< totă în Ciucă-Ghimeșă, ce 
s’a zidită cu mari cheltueli, după o esistență de 2 3
ani de asemenea a intrată în vacanță. Mina de aramă 
din Bălană a trebuită să sisteze lucrările totă din ace
eași causă.

—x—
0 îndrăsnâță încercare de hoția s’a întreprinsă în 

3 Martie la 2 ore după amâdi în Dobrițină. Ună domnă 
elegantă îmbrăcată întră în biuroulă cassei dela mGra 
de vaporă Jstvan*, unde se afla cassierulă cu mai mulți 
funcționari. Cu ună revolveră încărcată în mână, ne- 
așteptatulă 6spe îmână cassierului o scrisGre, în care se 
cerea 2500 fl. «pentru brigandii, cari an năvălită în 
orâșă.» Cassierulă se scusă, că n’are atâția bani la în
demână, hoțulă însă arătă banii, ce erau grămădiți pe 
masă. Cassierulă fu silită, să-i dea suma cerută. Hoțulă 
eși repede afară, se aruncă într’o birje și strigă birja
rului: >Iute, căci allfelă te’mpușcă». Funcționarii de
feră alarmă, hoțulă se urmări și fu prinsă, cu tGte îm
pușcăturile ce le-a dată asupra celoră celă urrnărâu, 
dâr care n’au atinsă pe nici unulă. Hoțulă cjise, că se 
numesce Emerich SGzsa, din Balmaz-Ujvaros, de 26 
de ani.

—x—
Din ordinulă ministrului honvedimei, în Budapesta 

s’au conscrisă caii și carăle. S’au conscrisă: 173 ar
măsari, 7058 cai jugănițl, 2978 epe, 11 vite de sarcine. 
cu totulă 10,220 capete; între cai se află 27 mânzl, 
Cară s’au conscrisă: 1166 de ună cală, 1254 de doi cai, 
pentru persGne; 2011 de ună cală, 2725 de doi cai, 
pentru sarcine; cu totulă 7156 cară. Afară de acestea, 
s’au mai găsită 55 cară de boi.

—x—
A apărută în Viena o interesantă broșură intitulată 

«Ein Herbstausflug nach Siebenburgen," (O escursiune de

de Românii din

t6mnă în Transilvania), datorită penei d-lui dr. Wilhelm 
Lauser, directorulă «Corespondinței din Viena.“ Autorulă 
vorbesce în terminii cei mai măgulitori 
Transilvania.

comuna Monoru 
„Besztercze-Mo- 

De 
care

Semnă ală timpului! Oficiulă

—x—
Ni se scrie, că din ('4 Martie n.

are oficiu poștală, sub numele oficială 
nor,‘ care comunică în tGtă tfiua cu Nagy-Sajo.
asemenea Monorulă are și postă de gendarmeriă, 
l’a primită mai dinainte.
poștală e ocupată de o văduvă maghiară din comitatulă 
Bacl-Bodrogă.

—x—
La 5 Martie n. au arsă în Mândra șurile și graj

durile a cinci economi români, dintre cari numai unulă 
a fostă asigurată.

D șora Teodorini 
Opera din BucurescI în

—x—
va juca în (filele acestea la 

»Lucia,“ ,,Faust“ și „Traviata.» 
—x—

Dintr’ună tablou statistică, făcută de direcțiunea 
generală a penitenciariloră, resultă că la 1 Februariu 
1886 numărulă deținuțiloră aflați în cele 19 penitenciare 
centrale din România a fostă de 3,882, ast-fe!ă repartisală: 
BisericanI 282, Bucovăță 384, Constanța 18, Cozia 183 
Craiova 129, Dobrovăță 230, Focșani 56, Iași 1.71, Măr
gineni 431, Mislea 95 PângărațI 276, Plătărești 82, Ră- 
chitGsa 49, Salinele mari 249, Slănică 178, Târgu-Ocna 
283, Telega 307, Tulcea 105 și Văcărești 374. 

—x—
costumată ală oficeriloră. — Oficerii 
de aici aranjâză în fiecare ană ună 
cu dansă. Gelă mai frutnosă este

Balulă 
ai garnisGnei 
de petreceri 
dăuna ultimulă bală costumată. Sâmbătă săra cu acesta 
jală s’a încheiată în Brașovă carnevalulă. Balulă a fostă 
line cercetată de familii distinse din tGte naționalitățila. 
■’rin costumele loră frumose se distingeau d-na Agnes 
4roch (ca turcoică) d-ș6rele: L. Konopassek (ca indiană) 
Tillemann (Jockey) Blebea, Dimitriu, Baboianu și altă 
d-ș6ră Konopassak (costumă românescă), d-na 
îoniges (costumă germană) d-șGra Koniges ș. 
ntre damele în toalete de bală amă remarcată 

maiorului Fogarași, d-na Hiltscher, d-na de Prunculă, 
r’ollet ș. a. apoi pe d-șGrele Hiltscher, Pollet, Pușcariu 
Ratky, Minco, Schmidt, Schnell ș. a. Balulă a fostă forte 
animată și notămă cu plăcere că și „Romana’ s’a dan- 
;ată de-o colonă mare, cu multă precisiune.

c. r. 
ciclu 

întot-

Giesel-
a. ș. a. 
pe d-na

Reforma administrativă.
In ședința dela 2 Martie a camerei deputațiloră din 

Pesta se continuă desbaterile asupra proiectului de lege 
municipală.

Nicolau Bartha dice, că guvernulă procede siste
matică într’ună lucru : restrînge drepturile autonome ale 
țării și ’șl lărgesce sfera sa de putere. Legea din 1870 
s’a motivată cu aceea, că comitatulă trebue să se aducă 
n armoniă cu regimulă parlamentară. Atunci s’au es- 
îprimată în gura mare îngrijiri — ministrulă-președinte e 
ună martoră classică pentru acâsta — că națiunea se 
despGiă prin acestă lege de libertățile publice și de avan- 
tagiele unei bune administrațiunl, precum le oferă auto
nomia. Esperiința a justificată aceste îngrijiri și vedemă, 
cu tGte că administrațiunea autonomă a corăspunsă aș- 
teptăriloră, cum se lărgescă granițele cenlralisării. Pro- 
iectulă de față vrea să măture ultimele resturi ale comi
tatului; cenlralisațiunea se ivesce în cea mai necioplită 
formă. Se Introduce ună căpitană de cercă cu plenipo- 
tență, a cărui sGrte atârnă de guvernă, care cu caprițiele 
sale va domina toți sorții alegeriloră. Proiectulă pare 
că se basâză pe presupunerea, că toți omenii suntă răi 
și neperfecți, ăr organele guvernului suntă escelente. Prin 
garanțiele de putere cuprinse îd proiectă se garantăză 
fiecărui guvernă eternitatea. Acestă sistemă de lanță de 
porunci, care ajunge dela ministrulă parlamentară pănă 
la alegătoră, crează din parlamentarismă o sofismă. Cen- 
tralisațiunea este cu atâtă mai pericuiosă pentru noi, cu 
câtă avemă să ne tememă nu numai de escesulă de pu
tere ală guvernului națională, ci și de aceea, că o mână, 
care conduce frânele guvernului, și adecă ceea pentru 
răsboiu și eslerne, este străină, deGrece se află în Viena. 
Centralisarea la noi nu numai că nu va spori puterea 
statului, ci din contră tGte elementele independente se 
voră retrage dela administrarea de sine, deGrece șefulă 
cercului nu va țină sâmă (de părerile loră. Guvernulă 
nu va mai fi sprijinită de acele cercuri independente, 
care se voră retrage dinaintea puterii șefului de cercă. 
Dâcă atfl chiar esistă patrioțl sub Grecare condițiunl, atunci 
statulă va avă să stea față ’n față cu individulă. Ora- 
torulă nu împărtășesce îngrijirile acelora, cari se temă, 
că comitatulă ar pută fi pericuiosă unității statului. Ce 
comitată s’a întorsă în contra guvernului? Proiectulă 
nu va scuti unitatea statului, nu crează funcționari, ci 
servitori. Oratorulă respinge proiectulă, care Introduce 
volnicia și face propunerea d’a se lua dela ordinea dilei
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și a se avisa guvernulă să presinte unii proiectil de lege 
In spiritulO legislațiunei din 1848, care se reșlrîngă pu
terea centralisătâre și să asigure principialii alegerii func
ționarilor. Propunerea e subscrisă de 22 deputațl.

Victoră Bezertdj dice că e necesara, ca guvernulă 
să esercile influință în tâte părțile administrațiunei, și 
prin proiectula de față, guvernulă satisface unei tre
buințe viu simțite. (Mișcare în stânga ) Fără adminis- 
trațiune bună nu esistă ordine și libertate. Oratorulă 
încuviințâză manținerea comitatului ca unitate adminis
trativă. Dâr spre acesta scopa trebue desvoltata nu nu
mai simțula pentru autonomiă, ci trebue lărgită și cer- 
cuia de activitate autonoma și dreptula de controla ala 
municipieloră. (Larmă’n stânga estremă. Audiți 1 AudițI! 
în drepta.)

Ludovica Csernatony: Nici noi nu vă voma asculta 
când veți vorbi. (Așa e! în drâpta. Larmă’n stânga. 
Strigăte: La ordine! La ordine!)

Vicloră Bezerâdj găsesce necesară numirea func- 
ționarilora administrativi, introducerea administrațiu- 
nei statului și întărirea dreptului de controla ala 
puterii centrale. Autonomia se interpretâză falsa 
la noi, se consideră ca una drepta ce se cu
vine tuturora cetățenilortt. Introducerea administrațiunii 
statului e în înteresula unității administrațiunii, mai alesa 
din punctuiu de vedere ala unității statului. Diferitele 
elemente ale națiunii numai prinlr’una guverna puternica 
cu conștiință de sine, se pota contopi. Prin numire se 
scapă funcționarii de influințele locale. O problemă a 
viitorului este și înființarea tribunalului administrativa. 
(Aprobări în drâpta și în centru.) Lărgirea cercului de 
activitate a fișpanului o salută oratoruia cu bucuriă; gu ■ 
vernuia trebue să aibă una organa, care să validiteze 
în provincia voința statului. (Vii aprobări în drepta.) 
Ela primesce proiectula ca basă a desbaterii speciale, 
fiinda că prin ela se face una pasa spre Introducerea 
administrațiunii statului. (Vii Eljenuri în drâpta.)

Akos Beofhy declară, că proiectula are de scopa 
estinderea puterii guvernului. In cadrulă organismului 
de adî e cu neputință o admnistrațiune bună. Suntemă 
continuu siliți a restrînge sistemula representativa în 
administrațiunea nâstră. La noi mereu se arată nece
sitatea reformelora administrative. In loca să desvoltăma 
sistemula representativa, suntemă siliți a-la restrînge 
continuu. In prima iiniă ama păstrată incombatibila 
procedură a candidărei, care nu e altceva, decâlă una 
resta ală sistemului aulica, pe care bunii patrioți voiau 
să-la înlăture. Apoi ama introdusa încă o restricțiune, 
calificarea, care nu e alta ceva, decâta introducerea ideei 
administrațiunii statului în sistemula autonomiei. Dâr e 
cu neputință a aduce în armoniă logica duoră sisteme 
contrare. Intrăga instituțiune va pluti în aera ca cos- 
ciugula lui Mahomeda. Asta dovedesce că acesta sistema 
nu se păte țină, ci e nevoiă să se schimbe, și acăsta în- 
semnâză, că funcțiunile de stata ale administrațiunei 
trebue să se ocupe de organe ale statului. La noi tâtă 
lumea 4,ceJ trebue să se păstreze «alegerea. E o erăre 
a se restabili ca corectivh în contra morasmului ce 
domină în comitate vechile drepturi ale acelora; acele 
drepturi n’au fosta atribute ale unei autonomii locale 
sănătâse, ci au fosta drepturi politice, legislative, care 
duca la descompune/ea statului, care au adusa la cale 
în Elveția confedera,iunea separată, în America seces- 
siunea. Alegerea funcționarilora nu crează o adminis- 
trațiune bună. Celă mai buna sistema e administra
țiunea statului. In anula 1848 a creata țâra unitatea 
legislativă; acum trebue să creăma unitatea administra
tivă. Oratorulă vrea să dea statului ungurescă putere, 
ăr nu guvernului; dăr fiinda că proectulă n’ar crea alt
ceva decâta anarchia puterii guvernului, îlo respinge. 
(Vii aplause în stânga și în stânga estremă,)

(Va urmâ.)
i

Dela DespărțSmentiilti s61agianfi alii 
Asoeiațiunei.

(Publicare de premii.')

Din partea Despărțământului XI (Selăgiana) ala 
Asoeiațiunei transilvane pentru literatura română și cul
tura poporului româna se publică concursă la următorele 
premii: 1. Una premiu: o vacă cu vițela. 2. Două pre
mii: câte de o scrâfă cu purcei. 3. Una premiu: 4 gal
beni. 4. Una premiu: 20 fl. 5. Una premiu 10 fl. 6. 
Una premiu: 10 fl. 7. Una premiu: 2 hectolitri grâu 
de sămânță de calitate escelentă.

La aceste premii pota concurge singura învățătorii 
români din Selagiu, cari în decursula anului scolastica 
1885/6 s’au destinsa întru împlinirea consciinciăsă a 
chiămărei loră de propagatori ai culturei între poporulă 
rurala. Dela concurențl se recere:

1. Să fiă membrii ai Despărțământului (tacsa 
anuală 1 fl.) și ai Reuniunei învățătoriloră români Se- 
lagieni (tacsa anuală 1 fl.) și tacsele de membri se le fi 
răfuita în ambele locuri:

2. Să fi ținuta scâla regulata, nu numai de tâte 

dilele. ti și scâla repetițională și să fiă data esamenă de 
vâră cu elevii din aceste ambe despărțăminte.

3. Să fi observata stricta planulă de învăță- 
mânta prescrisa prin autoritățile superiâre scolastice.

4. In deosebi, pre lângă alte condițiuni la confe
rirea premiului 6 se voră preferi învățătorii, cari vora 
escela întru instruirea industriei de casă și vora espune 
la adunarea generală a Despărțământului în anula 1886 
cele mai perfecte lucrări de industriă de casă gătite de 
școlari.

5. La conferirea premiului 7 se voră preferi aceia, 
cari cu decursula anului scolastica au progresată mai 
multa în propunerea practică a economiei de câmpă.

Învățătorii români SelagenI, cari ară dori a fi îm
părtășiți în careva din premiele escrise, suntă invitați 
ca prin cuitanță dela casarulă reuniunei învățătoriloră 
români Selagieni probândă că suntă membri la aceea 
Reuniune (decă suntă membrii și la Despărțământă se 
va veoâ din registrele, ce se pârtă la acestă locă,) 
— să se insinueze la directorulă său la actuarulu des
părțământului celă multă până la 30 Aprilie a. c. pentru 
ca încă înainte de esamenele de vâra și cu ocasiunea 
acelora să se pâfă trage informațiunile necesare la con
ferirea premieloră. Premiele se voră distribui cu oca
siunea adunărei generale a despărțământului, ce se va 
țină în acestă ană.

In urmă avândă comitetulă a procura cărți pentru 
premiarea scolarilorl mai diligențl, d-nii protopopi și 
învățători suntă rugați, ca pănă la acelașă termină (30 
Aprilie a. c.) se binevoiâscă a ne trimite lista celoru 
mai buni școlari, pe cari d-loră îi judecă demni de 
premiată.

Din ședința comitetului Despărțământului, XI ținută 
în Șiumleulă Selagiului la l-a Martie 1886.

Alimpiu Barboloviciu, Andreiu Oosma,
vicariulă for. gr. c. episc. a Silvaniei actuariu.

și directoră

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

VIENA, 11 Martie. — (Soirea lui „Pester 
Lloyd.) Negociările cu România pentru încheiarea 
convențiunei comerciale a ajunsu așa departe, în- 
câtu din ambele părți s’au numită deja delegați, 
cari să voră întruni în curendă. Loculă întru- 
nirei încă nu e hotărîtă.

VIENA, 11 Martie- — Faima despre înlo
cuirea ambasadorului austriacă din Constantino- 
polă, Calice prin ambasadorulă din Bucuresci 
Mayer, să desminte.

DIVERSE.
Ună aventurieră. — In 25 Februariu a fostă con

damnată de tribunalulă din Viena Raimund Kutschera 
pentru înșelătoria. Acestă individă e cunoscută și în 
Ungaria și în Ardeală, și pole chiar și în România din 
timpulă răsboiulă ruso-româno-turcă. Elă este fiulă unui 
hotelieră din Brunn și întră la finea anului 1850 în ar
mată unde cu tâte că a fostă odată degradată ajunse 
iute erășl la gradulă de sub-locotenentă. In anulă 1860 
întră în armata papală, âr după ce armata acâsta s’a 
disolvată, fu primită ârășT în armata austriacă, din care 
însă în curnâdă eși din nou pentru ca să intre în armata 
națională polonă ca căpitană de cavaleriă. In scurtă 
timpă ajunse maioră, și mai apoi fu însărcinată cu for
marea de bande de insurgenți proprii, ală cărora șefă 
era elă însuși. După revoluțiunea polonă vagabundă 
prin Elveția și Franța și la finea anului 1864 pășindă 
pe teritoriu austriacă fu arestată la Passau, adusă îna
intea consiliului de răsboiu la Cracovia și aci pentru 
crima de a fi turburată ordinea publică și pentru înșe
lătoria, a fostă condamnată pe 5 ani, și pedâpsa trebuia 
să și o facă în fortărâța Petru-Varadin. In anulă 1867 
fu grațiată, veni la Viena și trăi aci ca corespondentă 
ală foiloră polone. Fiindă însărcinată de fostulă regimă 
națională polonă, scrise elă schițe din istoria revoluțiunei 
polone și primi pentru acesta 20,000 de franci. In 
anulă 1871 veni în conflictă cu judecătoria penală și fu 
condamnată pentru defraudare la închisâre pe 5 ani. 
După espirarea acestei pedepse veni din nou la Viena 
și fu numită de ministerulă de externe corespondentă 
politică pentru Orientă și Ungaria, cu o lefă lunară de 
100 fl. pe lângă spese și diurne.

Se pare însă, că nu l’a avută multă postulă acesta, 
că îl la 25 Ianuarie 1877 din causă că incomoda auto
ritățile a fostă scosă din rada polițienâscă a Vienei și 
petrecu mai multe luni în Pesta. De aci se duse pe 
timpulă răsboiului ruso-turcă în Turcia, întră în legiunea 
polonă și fu numită în curândă comandantă și colonelă 
ală aceleia în tabăra dela Șumla. A fostă însărcinată 
apoi de Abdul Kerim-pașa cu formarea unei legiuni un
guresc! în folosulă Turciei și călători din causa acâsta 
în Ungaria. Pe când cei dintâiu înrolați treceau în Tur

cia, ministeriulă interzise înrolarea voluntarilor^ și prin 
acâsta se puse stavilă activității lui Kutschera. Kutschera 
însă nu se întârse pe câmpulă de răsboiu, ci se puse în 
legătură cu comitetulă ungurescă, care plănuia cunos
cuta năvălire în România (așa numitulă «Putsch» ală Se- 
cuiloră) și deveni comandantulă voluntariloră. Putsch-ulă 
a suferită „fiasco" completă, lui Kutschera însă îi succese 
de a ajunge ârăși în tabăra turcâscă și luă parte la espe- 
dițiune pănă în Octomvre. Când Pârta disolvă legiunea 
polonă și membrii acesteia fără mijloce de esistență se 
aflau în Constantinopole, Kutschera dimpreună cu alțl su
puși austriac! au fostă aduși la Triest pe spesele Aus
triei. Trăi apoi câțiva ani în Pesta și reapăru la 1883 
în Viena sub numele de «Alexandru Gilbert* confroloră 
ală «Societății de navigațiune pe Dunăre". Acusatulă se 
declară acum vinovată de anunțare falsă și de reversiune. 
Înșelătoriile caută elă să Ie înfrumusețeze prin o mulțime 
de istorii aventuriâse. Intre altele istorisesce multă de 
legăturile sale amicale cu prințulă Beniamin Rohan 
ală cărui frate de cruce era, și căruia de multe ori i-a 
împrumutată bani, când a avută lipsă. Acusatulă crede 
mai departe, că generalulă Klapka i-a promisă 1000 de fl. 
și afirmă încă că prin breveturl papale a fostă numită 
jbaronă/ Ca martoră a fostă ascultată prințulă Benia
min Rohan; este în etate de 28 ani locotenentă în 
reservă și apăru în sala judecătoriei în uniforma de hu- 
sară. — Președintele: Cunoști d-ta pe acusată ? — 
Martorulă: Da — Președintele: Ați fostă cu elă în 
relațiunl de afaceri?—Martorulă: Da. — Președintele: 
In ce constau aceste relațiunl? — Martorulă: Avea 
sâ-ml procure bani. — Președintele: V’a procurată 
ceva? — Martorulă: Nu. — Președintele: Elă vorbesce 
însă de o sută de fl. — Martorulă: Acești 100 fl. mi-a 
împrumutată zălogindă o pușcă a mea. —■ Președintele : 
Ați dată cei 100 fl. în derătă? — Martorulă: Nu a voită 
să-i primâscă. — Președintele: In fine, elă face o soco- 
tâlă mare, în care se arată, că d-ta i-ai fi datoră cu 
4234 fl. și adecă pentru țigarete stricate și pentru per- 
dere de vreme. (Ilaritate). Suntă adevărate aceste? — 
Martorulă: Nu. Eu am luată dela elă numai pentru 
frate-meu 400 de țigarete. — Acusatulă: Lucrulă stă cu 
totulă altfelă. Eu mi-amă dată fârte multă ostenâlă, 
pentru ca să procură prințului bani, căci elă adeseori 
se afla în lipsă de bani, dâr creditorii nu dedeau nimică 
pe testamentulă tatălui său, ci voiau să fiă prenotațl la 
moștenire. — Președintele: Aceste suntă lucruri, ce nu 
ne interesâză. Este întrebarea, dâcă vi se cuvine atâția 
bani pentru țigarete stricate? — Acusatulă: Se înțelege 
eu nu am putută răscumpăra țigaretele, fiindcă prințulă 
nu a plătită cei 100 fl. — Președintele: Așadâr d-ta 
ceri o despăgubire de o natură fârte problematică. D-le 
martoră, nu recunâscețl acâstă provocare? — Marto
rulă: Nu. — Kutschera a fostă condamnată la 5 anj 
închisâre grea,

* **
Limba universală „Volapuk“. — «Volapuk', limba 

universală) a intrată în ună stadiu seriosă; bărbați se
rioși eu posițiă socială înaltă se ocupă cu acâstă limbă, 
și Francesii se străduescă, ca să se răspândâscă în Parisă, 
în Franța și în coloniele ei. Acâstă limbă a alcătuit’o 
Schleyer în 1881, după o ostenitâre muncă de 20 ani. 
„Volapuk* e o astfelă de limbă, care e compusă din 
rădăcinile limbeloră europene. Prin acâstă limbă, care 
se păte învăța — după cum tjice profesorulă din Parisă 
Kerekhov — în decursă de 8 cjile, s’ar înlesni călătoria 
în tâtă lumea, s’ar înlesni comerciulă și industria. 
«Volapuk» este compusă din limbele romanice și ger
manice și are 13,000 de cuvinte, dintre cari vomă cita 
câteva: Durere doi (din dolor), fluviu ftum (din flumen), 
înțelepciune sap (din sapientia), poporă pop (din populus), 
cămpă fel (din nemțesculă Feld), sfâră fad (din nem. 
Faden), domnă Iod (din angl. lady), fumatulă smok (din 
smoke), pâtră ston (din stone), timpă tim (din româna) 
etc. Din aceste pilde se vede, că cuvintele limbei 
«Volapuk» suntă mai tâte cunoscute. Cuvintele se ros
tesc după cum sunt scrise, fără nici o accentuare. Formarea 
euvinteloră ârăși e fârte simplă, de pildă: Europa lulop, 
europână julopelă, România Bom, din România sâu ro
mână romei, Bucuresci Buk, buburescână bukel, Franța 
Flent, din francia sân francesă fentei, Parisă Plis, pari- 
siană plisel. Să vedemă acum, cum se lâgă cuvintele 
sâu cum se formâză o dicere. De pildă: Președintele 
republicei Biziedal, Duminecă baludel, MercurI maludel, 
servitoră dunei, camerieră cemadunel, diară lazed, femeiă 
vom, femeiă măritată of-man. picerea: La mine este 
cartea Hortensiei: Lobob bulei de Hortensia. Am cum
părată o sticlă de vină: Elemob fladi de vin. Aurelă 
vine dela vânătâre: Aurel komom de jag. Fiulă meu e 
în Bucuresci: Son obilc binom in Buk. Voiu călători în 
Italia: Moto^ob ab Tael. Bună diua, domnulă meu: 
Glidi szol. Cum vă simțiți: Lilco stadols ? Gion-Ionescu 
astăcji a scrisă ună articula despre teatru: Gion-Ionescu 
epenom laltugi do teat. Aici vorbescă In limba volapuk: 
Volapukon. Cuvântulă «Volapuk» însemnâză : limbă uni
versală, din cuvintele: voi lume (din nemțesculă Welt) 
și puk a vorbi (din englesesculă speak). E de observată, 
că cei dela „Egyetârtâs* se supără fârte, că d-lă Schleyer 
n’a luată în nici o sâmă limba maghiară, deși, tjică ei, 
nu este nici o limbă, care se aibă atâtea cuvinte de o 
silabă și de o rădăcină mai clară, ca limba maghiară. 
Ce să i faci, dâcă nu e limbă europână!

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactară responsabilă; Dr. Aurel Mureșianu.
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Cursul ă la bursa de Vlona
din 9 Martie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . , . 104 85 I Bonuri croato-slavone . . 104.75 
Rentă de hârtiă 5% . . 95.90
Imprumutulă căiloră ferate 

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

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.85

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 115.20

l&ursa de Bueuresei.

Despăgubire p. dijma de 
vină ung........................100.—

Imprumutulă cu premiu 
ung................................. 122 —

Losurile 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

Bonuri rurale ungare . . 104 75 , Act. băncel de credită austr. 299.—
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 75 I Arvintulă____ GalbinI
Bonuri rurale Banat-Ti- j împărătesei .... 5.91

mișă............................ 104.75 . Napoleon-d’ori , . . 999.—‘/s
Bonuri cu cl. de sortare 104.75 I Mărci 100 împ. germ. . . 61.60

Cota oficială dela 25 Fevruarie, st. v. 1886.
vend.

931/a
96Va
8974
32— 

103—
86—
99—
93 —
83*/a

Renta
Renta

» 
împr. 
Credit

>
>
»
»

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< > > Națională
Aură contra bilete de bancă .

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.)
fonc. rural

» 
urban

H
»
>

(7°/o) •
(5°/o) •
(7°/o) •
(6°/o) -
(5»/o) • •

națională a României 500 Lei

Cump.
92Va
96—
881/.
30— 

102—
85^4
98—
92—
82*/<

DUI1I1H CU VI» oUl Lcvl tî Ivx. / tJ 1 ITlcLI. VI AW 1111^1 • gCllll< ■ • Ux.W .

Bonuri rurale transilvane 104 75 \ Londra 10 Livres sterlinge 125.85 | Bancnote austnace contra aurfl. .
15Vi
2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 4 Martie st. n. 1886.

Bancnote românesc!
Argint românesc . .

Napoleon-d’or! . . .

Lire turcesc! . . . .

Imperiali 

Galbeni .
Scrisurile fonc. »Albina»

Ruble Rusesc!

Discontulâ

. . Cump.

»

»

»

»

>

»

>

>

8.62

8.50

9.97
11.22

10.20

5.90
100.—

123.—

Vând.
*

*
>

*

>

>

»

8.65

8.60

10.02

11.32

10.30

5.95
101.
124.-

7—10 »/0 pe anii.

Patriciu Branoviciu gr. cat. din Sanpaulii — după-ce de unii 
ană șl-a părăsită domiciliulu și pe legitima sa soția Rachila Branoviciu 
născ. Popa, gr. cat. din Futacu, — și nu se scie locuiți ubicațiunei sale, 
să citâză prin acăsta, ca în terminu de unu anu și o di să se presenteze 
înaintea subscrisului foru matrimonială, căci la din contră procesulă di- 
vorțială urnită in contra-i de cătră numita sa muiere, se va pertracta și 
decide și în absența lui, conformă s. s. canone și a legiloră în vigdre.

Dela forulă matrimonială gr. cat de l-a Instanță ală Eparchiei 
protopopesci a Iernotului.

Petrilaca română, în 8 Martie 1886. Arone Gerasimă
v. protopopii.

din adresele, ce domnii abonați le insâmnă pe 
poștale, s6u că nu suntu destulu de esacte, s6u

De 6re ce multe 
cuponulă mandateloră 
oă nu se potă bine descifra, rugămă pe acei D-ni prenumeranți, a că- 
roră adresă nu ar corespunde, ca să binevoiască a ne face câtă mai cu- 
rândă cunoscută îndreptarea dorită și a scrie adresa câtă să p6te mai 
lămurită. ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANS.“

Societate pe acții

Turnătoria și fabrica de mașini alui Schlick in B.-pesta 
Biuroulă centrală; W^8itZ118r~B0lll6W3rd 17 — Fabrica de mașine : 

Ăussere Waitznerstr. 1696 — 1699

Beccman.d.ă, escelezitele si patentatele

Pluguri Schlick cu doue și cu trei fcare
Prețulă dela fi. 58 în susă

Pluguri Sclilick de o brazdă și Pluguri Rayol
Ș>

Pluguri-V idats-Or igina le
cu prețuri reduse precumă și

Mașim pentrii prepararea, mitrețulnii 
u Garnituri de mașine cu aburii

pentru treeratft, si cu aparatu de rotatiune (Gopel) 
<K cu prețurile cele mai ieftine

*
*

&
| (2—6) Liste de prțuri se trimită la cerere gratis și franco.

Mersul!! trenurilor!!
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiașd-AB*adii«®adapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Bndapesta
Trenă 

de 
pârsdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

BucurescI

Predealâ (
(

Timișă

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișâra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Ai udă 
Vințulă de susă 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină
Ciucia 
Bucla 
Bratca 
R6v 
Mezâ-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare 
P. Ladăny 
Szolnok 
Buda-pesta

Viena (

s

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
6.00

6.35
3.00

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 48

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
10.05

10.50
6.05

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

8.22
10.30

Trenă 
omnibus

Budapesta—PredealA

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnlbua

Viena — — —
1

—
Budapesta 6.47 — 3.15 6.20 8.00
Szolnok 10.37 — 7.29 9.11 11.40
P. Ladâny 1.44 — 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 — — 1.28 —

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 - -

Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2 11 —
Mezo-Telegd — — 10.28 2.34 —
R6v — — 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —
Ciucia — — 1.31 4.26 —
Huiedin — — 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.00 5.50 —
Ghirbău — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —

Clușiu
__ ___ 5.05 6.43

12.05 — 7.03 —
Apahida 12.31 — — 7.26 —
Ghiriș 2.16 — — 8.51 —
Cucerdea 3.12

3.32
,—_

z 9.31
9.43 z

Uiâra 3.41 — — 9.51 —
Vințulă de susă 3.50 — — 9.58 —
Aiudă 4.25 — — 10.24 —
Teiuștt 4.50 — — 10.44 ...

Crăciunelă 5.41 — — 11.28
Blașă 6.02 — — 11.44 —
Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
Copșa mic 7.00 — — 12.36
Mediașă -III — — . 1.22 6.01
Elisabetopolo — — 1.56 6.40
Sigișâra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03 11.37
Feldiâra — — — 6.35 12.14

Brașovfi
Timișă

— — — 7.14 1.09
— — — 1.50
— ■ — — — 2.48

— — 3.23
Predealu S

BucurescI

__ — — — 4.56

1

9.40

Tipografia ALHXT Brașovâ.

Teiwșik- Iradik-JBw da pesta Budapesta- Arad ft-Tefiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persdne persdne accelerată omnlbua

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8 00]
Vințulâ de joșii 12.20 — 4.53 Szolnok ' 11.02 3.44 11.40
Șibotft 12.52 — 5.19 11.12 4.02 12.00
Orăștia 1.19 5.41 Aradik 3.37 7.63 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațâ 4.13 __ 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 6.461
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișii 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopii 5.38 — 7.51
Zam 4.25 ---- 1 «.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bgrzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopii 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișii 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațâ 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ! 2.S9 12.00 4 5y. Șibotii 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulâ de «joșii 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 I Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 | Teliișfi 12 05 — 2.24

Aradft-TlliKiaifți6ra Simeria (Piski) JȘPetroșeiai

Trsnu Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trena
omnlbua perafino peraâne persâne omnlbua omnlbua

Aradfii 6.00 12.55 8.25 (ăisaerln 6 30 11.50 2.23
Aradulâ nou 6.25 1.21 8.36 Strein 7.05 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegâ 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orezifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Mevczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
TiMăișdra 8.42 3.40 10.06 SFetroșeuI 10.43 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Petroșeut—Siasseria (Piski)

Trenă de 
persâne

Trenă de 
persdne

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibufl

Trenă 
omnibus

Trenă 
de pere.

Timișâra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orezifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.4*
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
N6meth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegâ 9.31. 12.17 8 02

- Aradul!! nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
Aîfiidft 7.50 3.10 7.40 10 53 1,35 9.15


