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Amu accentuată la t6te ocasiunile, că de o 

egală îndreptățire națională în acâstă monarchiă 
nu pdte fi vorba pănă ce nu se va resolva. mai 
intâiu grava cestiune a dreptului de limbă spre 
mulțămirea tuturoru popdreloru.

In regatulu s-lui Ștefană amu ajunsă cu 
limba statului," care este după lege cea ma

ghiară, aș i departe încâtă astădi în administrația, 
justițiă, în tdte scdlele subvenționate de stată și 
în comunicațiunea publică numai limba ma
ghiară mai are trecere. Acăsta limbă predomină 
cu desăvârșire tdtă viața publică în stată și le
gea naționalitățiloră dela 1868 a ajunsă a figura 
numai ca ună felă de relicviă din vremurile când 
bărbații de stătu unguri credeau, că este de 
lipsă să țină contă câtă de puțină și de esistența 
naționalitățiloră nemaghiare în Transilvania și 
Ungaria. Germanii centraliști din Austria în- 
vdcă acum statulă modernă ungurescă, ca ună 
stată, care cu nisuințele lui de unitate națională 
ar trebui să servescă de modelă pentru Austria.

Scimă, că în partea de dincolo a monar- 
chiei, în așa numita Cislaitaniă, nu este stabilită 
în lege „limba statului" și nici nu se spune care 
este noțiunea limbei statului. Autonomiștii și 
mai alesă Cehii au declarată, încă la 1848, când 
din partea germană s’a fostă făcută prima în
cercare de a stabili prin propunerea lui Wurm
brand principiulă limbei statului, că nu voră să 
scie nimică de ună asemenea principiu, < 
în contrazicere cu egala îndreptățire a tuturoră 
naționalitățiloră garantată prin articululă ală 
19-lea ală constituțiunei austriace.

Acum vină din nou Germanii austriac! și 
propună regularea prin lege a dreptului de limbă 
în Austria. Pentru scopulă acesta 116 deputății 
din diferite grupuri, au subsemnată ună proectă' 
de lege propusă de baronulă ■ Scharschmid, prin 
care se cere să se stabilăscă pănă unde se păte 
estinde dreptulă limbei statului și cum să se ese- 
cute articululă 19 ală constituțiunei privitoră la 
drepturile generale de limbă ale cetățeniloră.

Acestă proectă de lege s’a presentată adu
nării deputațiloră din Viena și în 12 Martie a. 
c. s’a încinsă o interesantă discusiune la prima 
cetire a acestei propuneri.

Două lucruri voescu să ajungă centraliștii 
nemți prin propunerea loră. Inteiu voră să să'
proclame limba germană ca limbă a statului, în nu e îndestulitoră. Gongregațiunea e puțină aptă de 
puterea unei legi fundamentale, regulându tot-,cOntrolQ; totQ a*a stă lucrulii cu comis,unile adminis' 
odată întrebuințarea celorlalte limbi „ale țârei" și|trative- Fișpanulă șl viceșpanulă nu controleză severă 
„usitate în țâră" așa, ca de pildă Germanii din|~ cu PuVne escepțiunl lăudabile. - Altă rău e, că dis- 
ținuturile curată germane în Boemia să nu fiă,trictele sunl° nepotrivită arondate. In fine mai e răulă,

- ; că legile administrative și ordinațiunile guvernului nu co-
JUJLiaLiiLiai ci i..LLvuycL iniiua uu- < ° vio

și acăsta este ținta tactică respundă totdeuna pretențiuniloră vieții practice; seu
’ suntă cu lacune, său întrecă pe cele ale sistemului cen- 
tralistică din timpulă lui Bach.

Să vedemă, dăcă proiectulă saneză relele. Proiec
tulă conține o cardinală disposițiune, anume măresce 

i puterea guvernului și a fișpanului. Ăsla’i sîmburele pro
iectului. Dându-se fișpanului puterea d’a dispune în co- 
! mitată, administrațiunea nu se îmbunătățesce; se peri- 
1 clitâză libertatea personală, electorală și publică. Fișpa- 
nulă nu va fi controlorulă, ci stăpânulă comitatului, 

1 dreptulă municipiului d’a dispune de sine va fi o ficțiune.
Puterea fișpanului e superfluă In timpuri normale, fără 
efectă în timpuri critice, fiindă că tocmai atunci nu dis
pune de organe de încredere, ca să împedece agitațiunea, 
deărece suntă funcționari, cari nu suntă amici ai statului 

[ ungurescă și ai ideii de stată maghiară. Deci se ceră 
[alte garanții, și anume încrederea în funcționari, garanția 
corectei conduceri a întregei administrațiunl, care să 
împace elementele ce gravitâză în afară, să le câștige 
patriei, și care să sustragă agitațiunilor^ tăremulă de 
sub piciăre.

Eu am fostă și rămână ună sinceră apărătorii ală 
autonomiei comitateloră, căci afacerile locale mai bine 
se potă regula de organe autonome, care cunoscă re-[loră de industriă și articuleloră de esportă din Ardâlăîn 

■4

nici într’unu cnipă constrinșl a învăța limba ce- 
hică; ală doilea — f 
a numitei propuneri — voru să constrîngă pe 
maîoritate și pe guvernă de a se pronunța în 
cestiunea regulărei dreptului de limbă.

Câtă pentru drepturile ce se acordă națio- 
nalitățiloră în proiectulă Scliarsclimid nu se pdte 
neffa, că suntă însemnate. Ele culminăză în 
aceea, ca fie-care naționalitate și acolo, unde ea 
formezâ numai a șăsea parte a poporațiunei, să 
aibă dreptulă d’a se folosi nu numai la tribu
nale, ci și la oficiele politice administrative, de 
limba ei și ca să pdtă să se adreseze în limba 
ei până la cele mai înalte oficii ale statului, cel îi 
puținii verbală.

La ce resultate voru să ajungă Germanii 
în Austria pe acâstă cale, putemă să conchidemu 
din entusiasmulu, cu care se exprimă vorbitorii 
ei în cameră, asupra pretinsei politice escelente 
a cabinetului Tisza, care vrea să formeze din 
Ungaria ună stătu naționalii europeană.

Nu se pdte nega de altă parte, că în spe
cialii pretensiunile Cehiloră în privința limbei 
au păte același scopu ascunsă pentru Boemia, 
care-lu au pretensiunile Germanilor^ pentru Aus

tria. Acăsta a caracterisat’o fdrte bine deputa- 
tulă Wurmbrand Zicândă: „D-vdstră voiți ca în 
tdtă Boemia să se pertracteze în limba cehică, 
să se primdscă hărții cehice și acolo unde nu lo- 
cuescîi Cehi. De ce voiți țdte acestea? (O voce: 
Dreptulu publică!) Voiți acăsta pe basa noțiunei 
limbei statului pentru Boemia, pe care ne-o re
tușați nouă în Austria."

Dăcă însă Cehii voră să mdrgă prea de
parte îu Boemia nu urrndză, că Germanii suntă 
în dreptă, când voră să stabildscă prin lege 
principiulă supremației limbei germane în Austria.

Cestiunea dreptului de limbă este îu ade- 
văru prea importantă și gravă decâtu să se 
pdtă resolva cu una cu două, ea de sigură nu 
se va resolva nici cu proectulă minorității ger
mane, care, după cum Zise Or. Rieger, vrea să 
răpdscă naționalitățiloră dreptulu egală, ce le 
este

care, după 
naționalitățiloru dreptulu 

garantata în constituțiune.

Reforma administrativă.
In ședința dela 5 Martie a camerei deputațiloră 

Pesta, luândă cuvăntulă asupra proiectului de lege din
municipală:

Alexandru KSrdssy întrebă, că unde ar duce ad- 
ministrațiunea de stata centraEsătăre, susținută de Grun- 
wald, decă cetățenii ar fi restrînșl simplu la plătirea 
dăriloră? In Franeia centralisarea administrativă totdeuna 
a nimicită libertatea, precum arată istoria, și a dusă la 

i răsturnări. Administrațiunea de stată centralisătore e 
caje s ă | vg(gmg[^re pen(ru nășiră. Der nu mai puțină vă- 

tăinătăre e și administrațiunea de sine esagerată, care vrea 
să facă din municipiele Ungariei cantone elvețiane. (Apro
bări în drăpta). Elă vrea autonomia cu o influință cu- 
viinciăsă din partea puterii statului. Proiectă, ce ține mijlo- 

[ culă între amendouă sistemele estreme. Asigură guver- 
' nului supraveghiarea asupra organeloră administrațiunii. 
Cerculă de activitate ce să dă fișpanului nu periclităză 
libertatea. Unele defecte ale proiectului se voră îndrepta 
la desbaterea specială. Introducerea tribunaleloră ad
ministrative va încorona acăstă operă. Primesce pro
iectulă.

Ludovică Horvath Z'ce, c& administrațiunea comi- 
tatensă nu e așa de rea cum spună unii; dăr firesce 
că defecte are; peste totă nu corespunde timpului și in- 
tereseloră statului ungurescă. Legile și ordinațiunile nu 
se esecută cum trebue de unii funcționari, unuia îi lip- 
sesce destoinicia, altuia energia său tactulă. Confrolulă

ferințele locale, autonomia întăresce spiritulfl comună 
iubirea de libertate și de ordine și interesulă cetățenilor^ 
la afacerile publice. Dăr din punctulă de vedere ală 
apărării eficace a ințereseloră statului, viceșpanulă, pro- 
tonotaru’ă. președintele scaunului orfanală, solgăbirăulă, 
să’i număseă guvernulă sub ărecare garanții. (Apro
bări în stanga, contraziceri în stânga estremă.) Garan
ția se fiă tribunalulă administrativu independentă. Cu 
țuncționari aleși nu se potă apăra interesele vitale ale 
statului. Sistemulă de numire deși nu înlătură răulă, 
îlă modereză. ("Mișcare în stânga estremă, aprobări în 
stânga) Ministrulă p6te ține sămă la numiri de acele 
calificațiunl, despre care legea de calificare nu scie ni- 
mică: de patriotismă, de onestitate, de energiă și încre
dere, 
țării, 
ci în

și are să alâgă din fotă inteligența disponibilă a 
Ființa autonomiei nu zace în libertatea d’a alege, 

libertatea și în măsura dreptului d’a dispune.
Acela, care vede mântuirea patriei în aceea, ca 

tote afacerile, prin urmare și acelea, ce se resolvă acum 
de congregațiune și de comisiunea administrativă, să se 
resolve prin organe numite, acela alege corectă cuven- 
tulă „administrațiune de stată. < Proiectulă însă estinde 
numai puterea fișpanului și de aceea nu-lă primesce. 
(Vii aprobări și Eljenuri.)

Iulius Mxirgittay se declară în contra proiectului.
Ministru-președinte Tisza dice, că proiectulă de față 

lămuresce mai esactă sfera de putere a fișpanului, ce’i 
este dată deja prin legea din 1870. Tribunalulă admi
nistrativă ar paralisa activitatea autoritățiloră adminis
trative. (Mișcare în stânga estremă.) Ce privesce prag
matica serviciului, am cetită ună proiectă, după care, 
decă s’ar esecuta, fiecare ar porunci în biuroulă minis
terială, numai ministrulă nu. Așa nu se păte adminis
tra. Alegerea judecătoriloră n’ar garanta independența 
loră. Alegătorii ară înfluința asupra lui. Prin proiectă 
i se dă fișpanului dreptulă și i se impune datoria, d’a 
urmări cu atențiune administrațiunea și să informeze pe 
ministrulă, asta o ceră interesele statului, și nu însem- 
năză spionagiu. Proiectulă va îmbunătăți administra
țiunea.

Aci ministrulă se duce la Apponyi, care avea să 
vorbăscă, și se gătesce să plece din cameră. Stânga es
tremă strigă, că ministrulă fuge. Mare larmă se nasce. 
Ministru Tisza c^ice, că la avisată pe Apponyi, ca să nu 
cră^ă, că se duce fiindă că vorbesce elă. Discursulă i-lă 
va ceti și de va pută va și răspunde.

_____  (Va urma).

Negocierile cu România.
Spre a satisface viului interesă cu care ur- 

măresce lumea comercială și industrială dela noi 
tractările cu România, privitdre la înoirea conven
ției comerciale, vomă înregistra tdte soirile foiloră 
române și străine, despre mersulu negociăriloră, 
sub rubrica de mai susă.

Asupra stadiului în care se află pentru pre- 
sentu tractările cu România raportâză „Coresp. 
de Budapesta" :

„Ministeriulă nostru de esterne a Invitată nu de 
multă în modă oficială guvernulă română, de’șl desemna 
delegații săi pentru viitorele negociări și a-i trimită la 
Viena. Guvernulă română a declarată după acăsta, că e 
gata la aceste negociări pentru convențiune, a arătată 
insă totodată, că înainte de a resolva tarifulă autonomă 
vamală, a căruia proiectă e depusă deja pe masa came
rei, nu păte începe negociările. DeOrece secțiunea ca
merei române discută acum, din nou proiectulă tarifului 
autonomă, ce se desbătuse odată, cu scopă de a se mo
difica unele tacse, cari apărură în urma reclamațiuniloră 
francese și englese prea urcate, nu se păte sci, când se 
voră presenta representanții guvernului română la nego- 
ciări — cari fără îndoiălă se voră face în Viena seu în 
Budapesta. Dăcă pănă la 30 Iuniu a. c. nu se va încheia noua 
convențiune comercială, tarifulă autonomă se va aplica 
față cu România, și acăsta va aduce mai multă pagubă 
României ca Austro-Ungariei, deărece esporlulă articule- 
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România, și astăzi esistândă încă convenția, întâmpină 
greutăți estraordinare și așa la vamă.'

D’ale deputatului Csanady.
Se discută proiectulă de lege municipală, în ședința 

dela 12 Martie.
Csanady Sândor: (Sgomotă. Ilaritate, S’audimQI) 

Are cineva cuventulă? (Strigăte: N’are! Ilaritate'. Ono
rată cameră! Lipsa de prudență, (E adevărată!) renega- 
tismulă, (E adevărată 1) egoismulă, (E adevărată!) ambi
ția prâstă, (E adevărată!) cu cari Colomană Tisza își 
menține puterea și pentru care gătesce proecte de lege... 
(Președintele îlă chiamă la ordine). Am aplicată terminii 
după cum merită Colomană Tisza. (Strigăte: Să trăâscă ! 
Ilaritate.) Primulă ministru trăesce numai cu înșelăciuni, 
îlă duce la sapă de lemnă pe bietulă poporă maghiară 
și mă miră, cum M. Sa regele sufere pe lângă sine ună 
astfelă de consilieră.

Președintele: Vă provocă să nu aduceți în discu- 
țiune persona M. Sale. (Aprobări).

Csanady Sândor: (Ilaritate). Renegatulă, care a 
fostă în stare să se scobdre în noroiulă afaceriloră pu
blice... (Sgomotă. Ilaritate. Strigăte: La ordine! La or
dine!) Nu mă potă mira îndestulă, cum M. Sa pdte șu
ieri ună astfelă de consilieră. (Ilaritate).

Președintele: Vă provocă a doua 6ră să nu adu
ceți în discuțiă persăna M. Sale.

Csanâdy: Eu vorbescă cu recunoștință despre per- 
sâna M. Sale...

Președintele: Nu discuta cu mine 1
Csanâdy: [jFeritum’a Dumnedeu! (Ilaritate. Strigăte 

de: Eljen Csanyâgyi bâ !—adecă să trăâscă badea Csa
nâdy.—S’audimă 1) După ce Colomană Tisza mereu co
mite păcate în contra patriei și a națiunei... (Ilaritate. 
Sgomotă. Strigăte de: Să trăâscă!) Nu primescă proiec- 
tulă. (Să trăâscă! Ilaritate).

SOIRILE PILEI.
Ministerială de interne ungurescă prin o circulară 

interzice întrebuințarea coloriloru Transilvaniei, sub pre- 
tecstă, că Transilvania nu mai există (?) și că forte 
mulți abusâză de acele colori. — Se seie, că colorile 
Transilvaniei suntă roșu, galbenă, vânătă. Dâr cum ră
mâne cu legea, care nu opresce colorile și însemnele ță- 
riloră coronei unguresc!? Crede d. Tisza că îmbată lumea 
cu apă rece? Astfelă respectă ministrulh legile? Amă 
ajunsă, ca circularele și ordinațiunile ministeriale să 
înlocuiască legile? CuriOsă constituțiune !

—x—
Din Baia-mare primimă următdrea declarațiune cu 

data 8 Martie c. din partea d-lui protopopă Ștefană 
Bilțiu, căreia cu plăcere îi dămă loch: «Domnule Re- 
dactoră! La noutatea curiâsă apărută în Nr. 32 ală Ga
zetei din a. c. dela ună Chiorană, unde se 4lce: 
protopopulă și preotulă gr. cath rom. din Baia-mare ar 
purta matriculele în limba maghiară,*  am să observă 
numai atâta, că acelă corespondentă când a scrisă acâslă 
noutate sâu n’a sciută ce face său a avută râua in- 
tențiune de a mă calumnia în publică. Vină respecti- 
vulă, sâu ori și cine altulă și se va putea convinge, că 
în matriculele parochiei de Baia-mare nu se află nici 
ună cuvântă în altă limbă, decâtă în cea română. Co- 
respondentulă respectivă ar face bine, decă s’ar ocupa 
cu lucruri adevărate, căci prin defăimarea altora pe ne- 

*) Fiecare Romană, care voia să trâcă de omă 
cultă, primia instrucțiune în trivium — așa se numia 
loculă, unde să întelniau trei sâu mai multe căi; la Ro
mani în astfelă de locuri se țineau prelegerile la 
începută.

dreptă nu se recomandă. Primiți etc. •—■ Ștefană Bilțiu 
protopopă și parochă gr. cath. rom. de Baia-mare.“

—x—
„Kulturegyletulă*  din Clușiu în ședința dela 12 

Martie a hotărîtă, ca să dea ună ajutoră filialei «Kultur- 
egyletului" din Brașovă, pentru înființarea mai multoră 
institute de copii, unde s’ar primi mai alesă băeții să
raci români. >Ne bucurămă forte de pasulă ce-lă face 
„Kulturegyletulă*  în locurile cele mai espuse. Astfelă 
putemă spera, că îndărătnicii, Valachi din Brașovă voră 
învăța cu dragă „armonidsa*  nâstră limbă, fiindcă o în
văță în cinste,*  csclamă «Egyetârtâs * — Ați greșită 
adresa, patrioțiloră.

—x—
Din Mercurea isescrie lui >Sieb. Deutsch. Tgbltt.“ 

cu data de 7 Martie: «Sâmbătă în 6 Martie se aduseră 
aci spre vendare 15 porci, confiscat! în Rodă de garda 
financiară, acum vr’o patru luni, unui Română din Po
iana, fiindă că n’a putută presenta biletă de legitimare 
asupra proveniența porciloră. Proprietarul^ loră a făcută 
apelă in contra vendării și porcii s’au predată în Mer
curea la așa numita curte de 4eciuiala și târgului, ca să’i 
îngrijască, pănă ce va soși decisiunea ministeriului asupra 
apelului. După o sută douăzeci și una de <Jile sosi 
decisiunea, ca imediată se se vândă porcii și din vân
zare să se acopere cheituelile. Acestea se suiă la aprope 
200 fl. Din vendare s’a luată 158 II., rămâne deci ter- 
gului încă o pretențiune de 38 fl.*  — Cine’i plătesce? 
Cu dreptă ar fi să’i plălescă erariulă, căci ministeriulă e 
vinovată de marele cheltuelf, Audl grabă ! O decisiune 
atâtă de simplă după 121 de dile!

—x—
„Progresă culturală!" strigă «Egyelertâs." „In co- 

mitatulă Aradului, după cum snutemă informați, instruc
ția limbei maghiare face progrese forte frumâse, așa în- 
câtă băeții valachi, începă acum a vorbi unguresce în
tre ei. învățătorii, mai alesă cei veniț! din scola nor
mală (preparandiă) din Oradea-mare, merită laudă din 
partea nostră, pentru că se nisuescă a sădi spirită pa
triotică în inimile băețiloră.*  — £r reclame, ca să nu 
crâdă t.ubliculă maghicră, că-șl aruncă banii în vântă, 
dândă reuniuniloră de „cultură.*

—x—
încă la începutulu lunei trecute ni s’a comunicată 

următorulă faptă, pe care însă n’amă voită a-Iă publica 
imediată, ca să nu ni se 4’°^, că vremă să ingerămă 
asupra judecătoriei: ,In 27 lanuariu subnotarulă Ludo- 
vică Turcu din Codleu, ducându-se la judecătoria din 
Betleană în nisee afaceri oficiale, la intrare a fostă în
tâmpinată de notarulă cărțiloră funduare Tordai Sândor. 
Acesta, scoțândă Nr. 8 ală «Gazetei Transilvaniei" în 
care s’a publicată, că lui Turcu i s’a oprită de Tordai 
Sândor intrarea în bală neavendă invitare, îlă întrâbă pe 
Turcu dâcă elă a scrisă aceea. Turcu îi răspunse că da, 
dâr că nefiindă acolo loc-ulă potrivită d’a se cere lămu
riri, să o facă acesta înlr’ună 4>al'd- Atunci Tordaj 
Sândor apucându-lă pe Turcu de gâtă și lovindu-lă cu 
piciorulă, îlă dete afară pe ușă, bătendu-lă în continuu. 
Acestă scenă s’a întâmplată în fața a 4 martori, dintre 
cari 2 suntă Români și 2 Maghiari. Precum se aude, 
subnotarulu a făcută cunoscută comitelui supremă acestă 
casă și președintelui. Se aștâptă investigațiune." — Ce 
4ică «patrioții*  reuniuniloră de „cultură*  despie ase
menea „argumente culturale?*  Cine are mai mare ne- 
voiă de cultură?

—x—
Se scrie din Qrăștiă, că la cererea duoră membri 

maghiari ai comunității, o comisiune a fostă însărcinată 

a face o investigațiune asupra purtării în oficiu a func- 
ționariloră dela magistrată. După cinci 4>Ie de cercetare, 
luându-se ună procesă verbală de 14 cdle, s’a dată func- 
ționariloră magistratuali absolutoriu, căci neregularitățile 
observate se datorescă funcționariloră de mai nainie de 
naționalitate maghiară. Comisiunea șî-a esprimată do
rința, ca tote magistratele Ungariei să-și împlinâscă nu
mai datoria ca celă din Orăștiă. Cine va plăti acum 
cheituelile? Cu cale ar fi să le plătâscă cei doi «patrioț!,*  
car! au cerută cercetarea.

—x—
Ni se scrie din Făgărașă: «Laoficiulă poștală de aci 

s’a aplicată ună sergentu română ca practicantă. Cu 
instrucțiunea aceluia este însărcinată ună amploiată poș
tală mai vechiu, anume George Buzulescu, care după 
cum îlă arată și numele este Română curată; e clerică 
absolută și a funcționată mai mulți ani ca învățătoră la 
scâle române. Ca învățătoră s’a ocupată în scâlă cu 
prea multă predilecțiune de limba maghiară, și pare- 
mi-se că elă a încetată a mai simți românesce, căc 
altmintralea nu potă înțelege cum dânsulă, ca fostă în
vățătoră română, pote să-și desprețuâscă limba sa ma
ternă, încâtă cu ună practicantă ală său, asemenea Ro
mână, să nu se folosâscă de limba maternă. Esplică 
practicantului esclusivă în limba maghiară. înainte cu 
2—3 luni avendă a înstrua pe ună altă practicantă, de 
naționalitate germană, în conversațiune și instrucțiune 
se folosea de limba germână. Mai anii trecuțl am cetită 
prin foi mai mulți articul! de numitulă domnă, cari se 
ocupă de scdie române, ba chiară și scăla din comuna 
sa natală a descris’o cu cele mai negre colori, deși după 
cum sunt informată, acea scălă e în stare bună și are 
ună învățătoră harnică. Ce o fi pricina? O fi mai sim- 
țindă românesce?" — UnuJă din toți.

—x—
Dela 4 Aprilie 1885, d. Franz Herfurth va ediia 

în Brașovă a foiă de Duminecă pentru orașă și provin
cia, cu numele: >Der siebenburgische Volksfreund." Fdia 
are scopulă a promova binele poporului, făeându-i cu
noscuta totă ce s'a produsă în timpulă mai nou pe te- 
renulă vieții spirituale. Abonamentulu va fi 2 fl. 40 cr. 
pe ană și se face la librăria Zeidner.

Alegere de notarii.
Din comitatulă Solnocu-Dobeca, 7 Martie 1885.

In 15 Februarie a. c. a fostă alegerea de notară 
pentru comunele Iușiu, Mateiu și Moruță, dtn cerculă 
Teutișiu, sub presidiulă d-lui solgăbirău Nagy Lajos. 
Pentru ocuparea acestui postă au concursă cinci inși, 
dintre cari: 4 Ungur! și ună Română, cu numele Ioană 
Mureșianu din Mintiulă Gherlei. Toți 5 au fostă can
didați din partea d-lui Nagy Lajos, care înainte s’a es
primată, că va fi pentru acela, care va obțină mai multe 
voturi. Astfelă începându-se alegerea, dintre cei 27 vo- 
tisanțl, și adecă 7 Români, 5 Sași și 15 Maghiari, d-lă 
I. Mureșianu a obținută 14 voturi, prin urmare d-lă I. 
Mureșianu a reușită cu maioritate de voturi și în 28 
Februariu și-a ocupată noulă său postă.

Reușirea d. I. Mureșianu o datorim în mare parte d-lor 
preoți din Meteiu și Iușiu, cari și-au dată totă silința pentru 
reușirea candidatului română. Der nu potă să nu es- 
primă recunoștință și d lui solgăbirău Nagy Lajos, care, 
sub decursulă alegerej a ținută cea mai bună ordine, de- 
chiarându-se înaintea alegătoriloră, că va păzi dreptatea, 
voindă prin acâsta să stârgă de pe cerculă său pata 
pusă de antecesorulă său Hatfaludi, care după bună

FOILETONU. 

Reforma gimnasiului.
I.

In cele mai multe state se audă din diferite părți, 
competente și necompetente, plângeri asupra organisa 
țiunei de a4I a gimnasiului. Unii îi impută, că prea 
grămădesce pe școlari cu studiulă limbeloră vechi, âr 
alții, că negligă în favorulă acestora științele reale, cari 
suntă de mare folosă^pentru viâța practică; cu toții ceră 
„reforma*  gimnasiului. înainte de a espune pe scurtă 
pretensiunile unora și altora, credo, că nu va fi de pu
țină interesă a arăta în liniamente generali fasele cele 
mai principale, prin cari a trecută gimnasiulă, pănă ce a 
primită forma, care o are a4i.

Gimnasiulă e o instituțiune fdrte vechiă. Grecii nu 
miau astfelă loculă, unde se aflau șalele de gimnastică; 
acestea se 4ideau de regulă în apropierea unui rîu, Iacă 
sâu a mărei, ca să se pătă scălda gimnasticii după ter
minarea esercițuloră; gimnasiulă dâră servia pentru cul
tivarea corpului, a4I din contră mai numai pentru culti
varea spiritului.

Gimnasiile din timpulă nou s’au desvoltată din 
mănăstirile și așa numitele scole catedrale (Domschulen), 
romano-catolice din evulă mediu, nisce institute, în cari 
își făceau teologii studiile, și de aceea stăteau sub con- 
trolulă bisericei. Limba latină, mai puțină grâcă și 
ebraică, erau obiectele principale de învățămentă necesare 
pentru priceperea doctrinei bisericesc!; pentru cultura 

formală se propuneau 7 arte, cari erau împărțite în 
două părți: 1) Gramatica, Dialectica și Rhetorica com
puneau partea primă a planului de învățămentă, cunos
cută sub numele de Trivium*) ; 2) Musica, Arithmetica, 
Geometria și Astronomia — partea a doua, numită 
Quatrivium. Stă într’ună versă vechiu caracteristica 
acestoră arte: Gram, loquitur; Dia. vera docet; Rhe. 
verba colorat; Mus. cănit; Ar. numerat; Geo. ponderat; 
Ast. collit aslra— românesce ar fi: Gramatica te învață 
să vorbesc! corectă; Dialectica să propoveduescl ade- 
vărulă; Rhetorica să vorbesc! frumosă; Musica să cânți; 
Arithmetica să numeri; Geometria să măsuri; Astronomia 
să cunosc! cursulă steleloru. Memorisarea de cuvinte 
neînțelese, cu ună cuventă ună pură mechanismă este 
metoda de învățămentă. Prin seculii XIII și XIV înce- 
pendă a se ridica universitățile se simți necesitatea unei 
culturi superiăre, pe care nu o puteau da scdlele mănă
stiresc!. Etă motivulă, pentru care în cetăți mai bo
gate din Germania să întemeiară așa numitele scoli tri
viale (pentru că pe Trivium se punea mai mare pondă); 
limba latină a rămasă și aici mijloculă principală de cul
tură. Aceste institute ajungă la înflorire prin sec. XV. 
In Italia mai inteiu se redeștâptă gustulă pentru cultura 
classică ; Danie, Petrarca și Bocaccio și-au câștigată în 
acestă privință mar! merite. In Germania apoi, bărbați 

ca Reuchlin, ELegius, Agricola, 'Erasmus etc., entusias- 
mațl pen.ru studiile classice esercită o deosebită influință 
asupra scâleloră triviale. Deși limbile classice erau și 
acum obiectele principale, totuși s’a pusă pondă mai 
mare pe științele reale. Acestea nu se propuneau pentru 
propria loră valâre, ci numai întru câtă erau de lipsă 
pentru priceperea autoriloră classicî. Perioda acâsta, 
în care se cultivă așa de multă classicismuiă, se nu- 
mesce humanism, în contra4icere cu scholasticismulă, 
care s’a desvoltată în biserica catolică și n’a fostă tocmai 
umană.

O schimabre radicală a suferită instrucțiunea prin 
Reformațiune. Ca și pănă acum, conformă principiului 
d-lui de’ Raumer (fostă ministru prusiană, care a scrisă 
și o istoriă a pedagogiei): >Wer die Schule hat, hat die 
Zukunft*  (Cine e stăpână peste scdlă, e stăpână și peste 
viitoră) sc61a a fostă calu de bătae. Dutherfi Mdanchton 
erau convinși, că scdla e celă mai bună mijlocă pentru 
susținerea și răspândirea protestantismului — de aici in- 
teresulă loră pentru scâlă, ală lui Lulher pentru scdla 
populară, ală lui Melanchton pentru gimnasiu. Obiectele 
de instrucțiune au fostă în linia primă religiunea, a doua 
limbile și mai pe urmă realiile. Pe acestă timpă se în
temeiază o mulțime de scol! cu diferite numiri: scol! la
tine, în car! se propuneau elementele grammalicale, apoi 
scol! cathedrale, lycee, pedagogii academice etc., cari 
fiindă că pregăteau elevii pentru universitate, se numiau 
șî gimnasii superiore (gimnasium academium), t6t.e stând 
sub controla bisericei serviau scopuriloră acesteia.

_________ (Va urma) 
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plăcerea sa punea de notari și judi comunali pe cine 
îi voia. Acestu Hatfaludi, decă careva dintre membri, 
alegă’ori ridica cuvântă în contra procederei sale, îlă 
mâna să se plângă la D (jeu, Ș’ mi*i  alesă, dâcă acelă 
membru era Română, dicea, că-lă va pune pe trei frunze 
și-lă va trimite în România. Sperămă însă că d-lă 
Nagy Lajos, punendu-șl la inimă dreptatea, va curăți 
acestă cercă de asemenea batjocuri și nedreptăți.

Editară : Iacobă Muresianu.I
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mnreșianu.

In urmă nu potă retăcă neobrăsnicia preotului re
formată din Czigau Muzsnay (Mușinoi), care deși nu are 
dreptă să fiă membru alegătoră, decâtă numai cu pleni- 
potență dela nevastă sa, batjocurea pe Români și Sași 
că nu au votată contra Românului. Ba și jupânulă 
arendașă din Inșiu, Aron Lajos, încă s’a supărată pentru 
acăsta și stâ în cumpene să nu dea omeniloră băutură 
nici pe bani. Der apoi să fi vădută pe ,Boerulă< din 
Mateiu, cum da voturi: trei în locă de anulă (ne avendă 
dreptă nici de acelă unulă) și cum umbla înainte de 
alegere, cu calăsca cu patru cai și cu pălăria în mânăi 
pe la alegătorii români și sasi din Iușiu și Moruțu, cor- 
teșindă în pustie, căci solidaritatea română a triumfată 
de astă dată.

Adeverulă.

Lugoșu, 7 Martie 1886.
(Serată literară și musicală) Onorate D-le Redac

tară 1 In sera de 5 I. c. pentru a 2-a oră în anulă 
acesta s’a arangiată din partea Reuniunei române de lec
tură de aici o serată cu producțiuni literare și musi- 
cale. Programulă ce s’a ecsecutată cu acăstă ocasiune 
a fostă următorulă. 1. „Copila română" poesiă de 
»Iosifă Vulcană," declamată de D-șora Alma Majoră. 2. 
„La o Viorică11 cântare de Georgescu, cântată cu acom
paniata de piano de D-șora „Sofia Pavelă11. 3 „Importanța 
graiului națională" disertațiune cet. de d-lă I. Dologa.
4. a) „O nâpte de iarnă“ b) „Societatea" c) „In focă11 
poesiă de Carolu Scrobă, declamată de d-lă D. Florescu.
5. „Fira* 1- ist. poporală (continuare) cet. de d-lă C. Bre- 
diceană. 6. a) „Plevna locă victoriosă,“ b) „Marșulă 
ostașiloră," cântări esecutate de chorulă Reuniunei ro
mâne de cântări din locă. Acesta programă, în multe 
privințe pe câtă de instructivă, pe atâtă și de amusantă, 
fiindă esecutată fârte bine, a făcută mare impresiune asu 
pra numerosului publică asistentă, care in semnă de re- 
cunoscință a salutată pe debutanți cu frenetice aplause și 
felicitări. — In deosebită însă d-șorele Sofia Pavelă și 
Alma Majoră au fostă eroinele seratei, cea dintâiă de- 
lectândă publiculă cu vocea sa mlădidsă și dulce; âr cea 
de a doua, o gingașă copilă abia de vr’o 10 ani ferme- 
cându-lă prin curagiulă, semțulă, gesturile și verva cu 
care a sciută declama frumosa poesiă „Copila română11 
întru atăta, în câtă trebui să o repeteze a doua 6ră.

După terminarea programului (fflei, ceea ce s’a în
tâmplată după ârele 10 din nâpte, a urmată danțulă, care 
cu mare focă și veseliă s’a continuată până cătră 4 ore 
diminăța. — Nu au lipsită dela acâstă serată nici costu
mele naționale, care ar fi de dorită, ca câtă mai tare să 
se lățâscă între damele și domnișărele lugoșene, căci 
Dămne bine le-ar mai ședea în frumosulă și multă pito- 
resculă nostru costumă națională, pe de o sută de ori mai 
bine ca în haine străine. Elu. 

Lugoșu, 8 Martie 1886.
(Adunarea estraordinară a comitatului Carașu-Se- 

verină) Onorate D-le Redactară. Prin ordinulă comi
telui supremă dela 17 Faură a. c. Nru 99 s’a fostă con- 
chiămată pe cjiua de 6 a lunei c. o adunare municipală 
estraordinară. Din programulă cailei acestă adunare nu 
se vedea a fi prea interesantă, în faptă însă a devenită 
interesantă prin aceea, că fișpanulă (prefectulă) Tabaydy 
a mai vîrîtă în programă încă și alte puncte ne anunțate 
în ordinea (filei. — Celă mai de căpeteniă dintre punc
tele virile, care a dată ansă la o viuă discusiune a fostă: 
Apelulu comitatului Aradă, ca printr’o adresă, se dă ru
gată guvernulă de a face s# se introducă sistemulu nu- 
mirei funcționariloru administrativi. Câta mameluciloră 
d-lui Tabaydy — cu escepțiunea câtorva Români de bine 
din partidulă națională — fără considerare de-să împin- 
tenați, perciunați, ori chiar Români uscați, în unanimitate, 
ca la comandă, începură a aplauda acestă apelă—semnă 
că-lă aprobâză — și cum nu, cândă atotputernieulă pașă, 
ficsându-i cu ochii prin o căutătură, numai îi face să ’și 
calce pe consciință și să i se plece.

Vă^endă aceste d-lă adv. din locă Coriolană Bre- 
diceanu, care totdâuna sare întru apărarea sărmanului 
opincară Română și a intereseioră sale, luândă cuvân- 
tulă vorbi — românesce — următorele: »După cum 
vedemă că se întâmplă în diua de astăzi sub nenorocita 
sistemă actuală alegerea amploiațiloră, numai aleși și eșițl 
din adevărata voință a poporului nu potă dice că suntă. 
— Tâte petrile să mișcă de susă, tâte mijlâcele demora- 
lisătăre se pună în acțiune, ca numai cei bine plăcuți 
guvernului să reiâsă aleși. Acestă stare de lucruri, nici 
decâtă nu mă face să mă însuflețescă pentru eligibilitatea 
amploiațiloră, der față cu guvernulă actuală eu nici pen
tru numire nu mă pot hotărî, căci vedemă nepotismulă, pro- 
tecțiunea și preferirea, ce le-a introdusă guvernulă țărei, 
ca sistemă la tate denumirile».

»Pentru noi Românii e rea și alegerea și denumirea, 
căci nu voia alegătoriloră, ci a guvernului învinge— nu

adevărulă și dreptatea, ci terorismulă și puterea. De 
aceea din inimă dorescă —și credă, că acesta e dorința 
și a fiecărui bună și adevărată paDeolă și oină cu mintea 
sănătasă — ca întrâga sistemă de guvernare actuală să 
apună, să dispară corupțiunea susă și imoralitatea josă. 
Atunci, curățită fiindă țâra de acestă guvernă vitregă și 
de sistema lui stricăciâsă, (voci române : așa e! dreptă 
vorbesce! să trăescă!) numai atunci pâte m’a-și demite 
la o discusiune a adresei din cesliune".

»Sub împrejurările de adi, de lăcomia guvernului 
actuală trebue să căutămă a mântui ce putemă și, dâcă 
nu în esență, baremă în formă. De aceea și eu, în bună 
speranță, că nu peste multă va sosi o eră mai favoritore 
adevăratului liberalismă, nu jertfescă dreptulă autonomă 
ală comitateloră de a-șl alege amploiații — ca ună 
dreptă cardinală ală libertăței ce este — ci voescă a-lă 
susține în interesulă poporului și de aceea propună : să 
treeemă la ordinea cjilei asupra apelului, ce ni-lă adresâză 
comitatulă Aradului.

După ce nimeni din ceta mameluciloră nu s’a aflată, 
ca să vorbâscă contra propunerei d-lui C. Brediceanu, 
nu, căci de pre fețele fiecăruia puteai ceti, că reeunoscă 
adevărurile espuse de vorbitoră, numai nu cutâza a le 
aproba pe față, — căci atunci și-ar fi aprinsă focă de 
pae în capă,— dică după ce nimenea dintre puținii ade- 
vărațl Unguri ce erau de față nu s’a sculată, ca să apere 
apelulă comitatului Aradă, unul , care se număra odată 
intre Români, s’a aflată totuși să ia cuventulă și acela 
a fostă pălitulă Bâsân Mihâly, cunoscută de multă on. 
publică, ca mare dușmană a-lă neamului din care a o- 
drăslită, care i-a dată mijlăce, ca să potă fi astădl »domnă« 
și care pentru osulă de roșă ce-lă are din mâna guver
nului — fiindă notară publică — cu întrăga lui familiă 
s’a deslipită de corpulă națională.

Bâsân Mihâly a vorbită unguresce cam în următorulă 
modă: Gă autonomia comitateloră nu se vîjesce cu par- 
lamentarismulă, că prin alegeri să strică buna înțelegere 
ce lipsesce aici în viâța socială.

Apoi apostrofândă pe d-lă G. Brediceanu îi t)ice să 
spună, cu cari dintre funcționari stă pe picioră mai 
bună, cu cei dela administrația, ori cu cei dela justițiă? 
Adauge mai departe arătândă cu mâna spre partea unde 
stau români — d vâstră — scițl destulă de bine, că bi
serica gr. or. își are autonomia sa, der cu tâte acestea 
astăzi biserica și scâlele sale confesionale se află într’o 
stare mai rea, decâtă atunci, când nu avea autonomia 
și acăsta din causă că nu are inteligență.

E mândră și frumăsă autonomia, der pentru Ro
mâni celă puțină cu o sută de ani îi concâsă prea de 
impuriu. Bâsân află mai multă garanțiă în guvernă, 
(Află 4eu, fiindcă numai guvernulă îlă mai susține, căci 
de ar fi fostă după voința poporului de pe a cărui 
spinare trăesce, de multă s’ar fi scuturată de dân- 
sulă) — pentru aceea părtinesce adresa Comitatului 
Aradă.

După acestea, ne mai sculându-se nimeni să vor
bescă în causă, luă ârăși d-lă adv. C. Brediceanu cu- 
vântulă și vorbi li începută într’ună tonă blândă și 
plină de amărăciune, apoi din ce în ce mai puternică, 
pănă ce deveni vehementă (ficendă: „Eu cu d-lă Bâsân 
ca doi Români amă ajunsă acolo, de să pâte aplica și 
la noi proverbulă latină: inter duos litigantes tertius 
gaudet.» D-sale guvernulă i-a pusă ochelarii verdi pe 
ochi, de vede verde și cei negru, înflorită și ce-i putredă. 
Eră mie, fiindu-ml vederea naturală și nefalsificată, mi-se 
sfâșiă inima privindă la starea tată mai tristă și amărîtă 
a poporului.11

»La noi doi nu se cunâsce. d-le, că suntemă copii 
de o mamă, amândoi Români.» După acestea trecândă 
la combaterea argumenteloră d-lui Besah continuă:

»Parlamentarismulă nu are nimică de a face cu 
alegerea seu cu denumirea amploiațiloră, și suntă state 
cu mai puternică organisațiă, unde emploiații se alegă. 
Nu pentru că esistă și să esercită dreptulă de alegere 
să producă sfâșieri în viața socială, ci prin dejosirea și 
pângărirea acestui dreptă cu mijlăce demoralisătâre și 
corumpătâre, — căci o luptă onestă cu arme legale e- 
sercitându-se dreptulă celă mai mare ală unui cetățenă 
face onăre și părții învingătâre și celei învinse.*

(Va urmâ.)

Mulțămită publicâ.
Făgărașu, 7 Martie 1886.

Stimate d-le RedaQtoră ! Petrecerea de danță a 
rangiată de inteligența română în 3 Martie — mulțămiiă 
viului interesă și binevoitorului ajutoră generală ală pu
blicului română de aici—a reușită pe câtă se pâte de bine. 
Publică și voiă bună a fostă din destulă. Resultatulă 
materială este următorulă : Au incursă pănă a<)i peste 
totă 170 fi. S’au spesată 63 fl. 80 cr. Rămâne venită 
curată 106 fl. 20 cr. Din aceștia s’au cumpărată de 12 
fl. 80 cr. încălțăminte ii pantlicl pentru „călușierl*,  în 
favârea societăței de diletanțl iProgresulu", eră restulă 
se dă în două părți egale scălei române gr. or. și gr. cat.

Peste tacsa de intrare au solvită domnii: I. Turcu, 
protonotară comitatensă 1 fl. ; George Borzea, not. 20 

cr ; Ieronimă Flitter, not. 20 cr. ; Dr. Ștefană Pop, fisică 
comit. 1 fl.; luliu Dană. adm. protop. 1 fl. ; Vasiliu Dană, 
subjude reg. 1 fl. ; Ionă Grădinaru 20 cr; Ioană Zacha- 
ria, cancelistă 1 fl., Frideric Steinburg, farmacistă 1 fl. ; 
Dr. Hochmann N., 1 fl. ; Herszânyi Imre, pretore 1 fl.; 
Tonă Popă, argăsitoră 1 fl. ; Angermayer Iosifă, căpitanii 
c. r. 1 fl. ; luliu Benedek, advocată 1 fl. ; Măr T. 1 fl. ; 
A. Csânyi, not. publ. 1 fl.; Ios. Rottler, directoră domi- 
nală reg. 1 fl.; D-na Maria C Popă 1 fl.; Friedr. Schrei- 
ber, inspectară școlară 1 fl.; I. Hermann 2 fl. și George 
Dobrină învățătoră diriginte 1 fl. v. a. Pentru aceste 
oferte mărinimăse esprimămă respectuăsa năstră mulță- 
milă mărinimoșiloră contribuențl.

Pentru comitetulă arangiatoră :
Ioană Turcu Ștefană Necșiană

președinte. secretară.

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

VIENA, 15 Martie. — Ministrulu de co- 
nierțu br. Pino a demisionată.

CONSTANTINOPOLtT, 15 Martie. — Said- 
pașa, Nelidofl și br. Calice s’au înțelesă deja 
asupra formulei de redacțiune a protocolului cu 
privire la învoiala bulgară-turcă. Când s’a aflată, 
că principele Bulgariei, contrară deci ara (lunilor ă 
de mai nainte, pretinde a fi numită guvernatoră 
generală ală Rumeliei fără a se stabili timpulă, 
și că mai departe pretinde a fi din nou numită, 
representanții puteriloră în Sofia și-au dată si
lința a face pe prințulă Bulgariei să renunțe la 
acostă pretențiune.

DIVERSE.
Clnbulti celoră trei-spre-dece. — Există la New- 

York ună clubă de inamici ai ori-cărei superstițiunl, nu
mită Clubulă celoră trei-spre-dece, acestă numără pe 
care atâtea persăne ’lă consideră chiar și atlî ca fatală. 
Ală 49-lea prân<)ă regulată ală Clubului celoră trei-spre- 
dece a avută locă la 13 Februarie, într’ună restaurantă 
din a 28 stradă. Cea d’ânteiu masă era presidată de 
judecătorulă Adam, cea d’a doua de d. Edward Hotch- 
kisse și a treia de d. Samuel Ilatch. Fiecare din aceste 
mese se compunea naturalmente din câte trei-spre-dece 
tacâmuri. Inlrândă în sala prânzului, âspeții trebuiau să 
trecă pe sub o scară de trei-spre-dece trepte suspendată 
d’asupra ușei. Ideea numai de a trece sub o asemenea 
scară făcea să tremure pe tâte persânele superstițiose. 
Prâncfulă era fărte bogată și pe masă se vedeau 
vinuri din trei-spre-dece din cele mai bune pivnițl, a 
căroră listă se afla lângă tacâmulă fiă-cărui ăspe, pe 
o cartă în formă de pâtră mormântală, pe când lista de 
bucate era scrisă pe o carte, representândă un cosciug în 
miniatură. Unulă din âspețl a propusă ca viitorulă prânijă 
să fie fixată, nu numai îd a 13-a (fi din lună, dâr încă 
în a 13-a oară din di, după noulă metodă de a număra. 
Există de asemenea un clubă de trei-spre-^ece la Chi
cago, care a celebrată dilele trecute diua a 13-a din 
lună printr’ună mare prânQă de mese de câte trei-spre- 
tjece tacâmuri. * * *

Ună diamantă monstru. — In acestă momentă să 
taie în Englitera celă mai mare diamantă, ce s’a putută
găsi pănă acum în sudulă Africei. în starea brută cân-
tăria patru sute cincizeci și șâpte carâte. Nu se scie
câtă are să’i ia din greutate operațiunea, ce i se face
acum și care are de scopă de a’i da cea mai frumăsă 
strălucire, dâr tăte' probabilitățile suntă, că va cântări 94 
carate mai multă de câtă renumitulă »Kohi-Noor,« pe 
care regina îlă părtă câte o dată ca broșă și care a 
fostă prețuită o sută patru-decl mii livre sterlinge (trei 
miliâne și jumătate franci). Diamantulă Orloff, care îm- 
podobesce sceptrulă împăratului Rusiei și cântăresce mai 
puțină de câtă noulă diamantă, a fostă plătită de Ca- 
terina II. în 1775, cu două miliăne două sute cincl-(jleci mii 
de franci. Cine va putâ să prețuâscă acâstă pâtră 
scumpă și cine are să fiă cumpărătorulă ei I

* * A
0 căsătoria urmată îndată de divorță. — La 20 

Ianuarie, d-lă și d-na Gwyne și fiica loră se imbarcară la 
Suthampton pentru Statele-Unile. D. Gwyne perduse 
averea sa în speculațiuni nenorocite, ceea ce îlă sili să 
se espatrieze. In sâra cea dânfâiu a călătoriei loră d. 
Gwyne vă()u pe coverta vaporului pe fiica sa vorbindă 
cu ună străină. Alergă îndată și constată, că tânăra 
fată se întreținea forte familiară cu ună Irlandesă. La 
imputările tatălui, Irlandesulă obiectă, că este bogată și 
că ia îndată de soție pe miss Alice Gwyne. Propunerea 
fu primită și a doua di nunta se și celebră de ună ecle- 
siastică, ce se afla pe vaporă. Irlandesulă, fârte bogată 
în adevără, închiria mai multe cabine de clasa I. pentru 
soția sa. După vre-o dece dile, tinerii soți se certară. 
D. Greely, soțulă, hotărî să ceară divorțulă; elă îi fă 
acordată în schimbă, sumei de dece mii scuzi. După 
o lună soții Gwyne se reîntârseră în Anglia cu fica loră 
căsătorită și divorțată pe Oceană și cu dece mii scuzi. 
Acâstă afaceje, care este autentică, s’a petrecută pe va- 
porulă „Elektra."
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Gu.v2uhi la butsii Vteas 
din 12 Martie st. n. 1886

Rentă de aurii 4°/0 . . . 104 75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95 90 
Imprumutulii căiloră ferate 

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

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 101,30

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 115.25

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

vinii ung........................100.—
Imprumutula cu premiu

ung................................. 121 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 86.35 
Renta de arg. austr. . . 86,35
Renta de aurii austr. . . 115 10 
Losurile din 1860 . . . 140 50
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 875 —
Act. băncel de credită ung. 307.50 
Act. băncel de credită austr. 360 60 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesc! .... 5.92
Napoleon-d’orI , . . 999.—i/2 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 125.80

Bursa. Rueurescă.
Gota oficială dela 28 Fevruarie, st. v. 1886.

Curnp. vând.
Renta română (5°0). 94 - 95—
Renta rom. amort. (5%) 96>/a 971/*

» convert. (6°/0) 88Va 89*/ a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) SO 32—
Credit, fonc. rural (7°/0) IOS1^ 1031/*

’ „ „ (5%) - 86— 86^
» urban (7°/0) 98Va 99 V*

, (6%) • 92Va 93^
> (5°/o) - 83— 83Va

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

« > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă 15 — 14«/4
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

(îiirsiiî'j pieței Brașovu
din 13 Martie st. n. 1886

i Bancnote românesc! . . . . Curnp. 8.62 Vând . 8.65
i Argint, românesc . . . . . » 8.50 • 8.60
! Napoleon-d’ori................. . . > 9.97 10.—
I
i Lire turcesc!..................... . . » 11.20 > 11.30
Imperial!......................... . . » 10.20 » 10.30

1 Galbeni............................. . . » 5.86 » 5.90
■ Scrisurile fonc. * Albina* . . » 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!................. . . » 124.— » 125.V,

i
Discontulfi . . . » 7—10 °/0 pe ană.

UPOSI
wi"l<
co

i pentru a cumpăra eftină o parte din mărfurile, ce le desface firma

ȚjLjElijuM >al 01
în marele Magaziml de Mode și Confecțiuni pentru Dame

- In Brașov», Piața mare ~~

Mare alegere în stofe de rochii pentru Dame s. a. Beige, Lo
den, Feull^e, Cachemirfi, Creț o nu de spălat, Sațină, 
Wattmulu .și Postavuri, precumu și Mantile pentru pldiă 
și P a 116 n e (Hăinuțe) pentru

„sesonulti de primăvară/*
ce s& apropie.

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

pe linia Predealil-Budapesta și pe linia Tehușcl-Aradft-Biidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Bredealii-Budapesta Budapesta—IPredealii

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

Trenă 
de 

persone

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Treniî 
omnibus

Trena 
omnibus

Tron 
accelerat

Trenă 
omnlbuji

Trenu 
de 

persăne

Treniî 
omnibus

Teiwșft- kr adft-Budapesta

>*•

Treniî 
omnibus

1 ■■■ 
Treniî 

omnibus
Treniî ele 
persone

Teiusft 11.09 3.56
Alba-Iuiia 11.46 — 4.27
Vințulfi de joșii 12.20 — 4.53
Șibotfi 12.52 — 5.19
Orăștia 1.19 — 5.41
Simaria (Piski) 1.48 — 6.08
Deva 2.35 — 6.39
Braniclca 3.04 — 7.04
Ilia 3.36 — 7.29
Gurasada 3.50 — 7.41
Zam 4.25 — ■«12
Soborșin 5.09 — 8.49
Btezova 5.56 — 9.29
Gonopii 6.18 — 9.49
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23
Paulișâ 7.12 6.30 10.37
Gyorok 7.27 6.47 10.52
Glogovațfi 7.56 7.17 11.18

8.10 7.32 11.32/
Szolnok t 2.39 12.00 4 53

3.16 12.14 5.10 |
Budapesta 7.10 2.10 | 8.16
Viena — 8.00 1 6.05 ||

Budapesta-
.------------- --------------------

Trenă de 
p ore <5 ne

Trenu 
accelerată

Trenă 
omnibus

Viena
Budapesta

11.00 7.15
1.45

—
8.05 8.00,

Sxoiaok /i
11.02
11.12

3.44
4.02

11.40
12.00

Ai’ffldA
Glogovațfi

3.37 7.53 5.25
4.13 — 619

Gyorok 4.38 6.46
Paulișfi 4.51 — 7.00
Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Conopfi 5.38 — 7.51
Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 6.42 — 5.58
Zam 7.14 — 9.28
Gurăsada 7.43 — 9.56
Ilia 8.01 — 10.17
Branicica 8.21 — 10.38
Deva 8.47 — 11.05
Sinieria (Piski) 9.05 — 11.23
Orăștiă 10.10 — 12.24
9ibot.fi 10.43 — 12.53
Vințulă de joșii 11.04 — 1.22
Alba-Iulia 11.19 — 1.40

12.05 — 2.34

6.4-7
10.37

1.44
5.33

6.09
6.40 
7.00 
-fij

3.1.5
7.29
8.27

8.00
11.41
2.31

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiediu 
Stana 
Aghiriș 
GliirbSu 
Nedeșdu

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42

8.01
8.21
9.05
9 43

10.02
6.20

6.59
7.'5
7.43
829
8.55
9.04
9 12

10.23
12.32
12.59

9.11
11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03

9.45
9.59

10.28
11.36
12.11
12.43

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
4.0S
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

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

( 
(Sigliișâra 

Elisabetopolo 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apabida

Clușiu 
Kedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
HuiedinS 
Ciucia 
Bucza 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

(
(

Oradia-inare
P. Ladăny
Szolnok
Buda-poata

Viena

I —

8 —

Mușin

3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

(
( 10.37

12 59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Apahida 
Ghiriș 

Cncerdea

Ui6ra 
Vințulă de 
Ai.udă 
Toiușă 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mic 
Mediașă 
Elisnbetopok- 
Sigișârs 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

susă

2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41

Brașovă
Timișă

9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
1.1.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

A radtt-Timișâra S&raws’fa (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trenă de Trenu de Trenă
omnibus peradne persdne persâne omnfbna omnlbas

6.00 12.55 8.25 6 39 11.50 2.23
Aradulfi nou 8.25 1.21 8.36 Strein 7.05 12.27 3.00
Nâmetfi-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Uațegfi 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Criyadia 9.33 2.57 5.28
Mercxifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.1.1 3.35 6.07

8.42 8.40 10.06 ■EPetroșeisM 10.43 4.04 6.39

Predsalu

BucurescI

Tipografia ALEXI Brașovă

TimișâraoAiradA

Trenă de 
peradne

Trenă de 
pereâne

Trenă 
omnibus

rfftaaiș<js,a 6.07 12.25 5.00
Merczifalva 6.40 1.16 5.50
Orczifalva 6.51 1.34 6.07
Vinga 7.08 2.04 6.32
Nâmeth-Sâgb 7.23 2.25 6.53
Aradulii nou 7.40 2.54 7.24

7.50 3.10 7.40

JPe&roșeiaă—gLaaes’ia (Piski)

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă 
de pera,

PetreșeMl 6.49 9.33 5.28
Banița 7.27 10.14 6.08
Crivadia 8.06 10.54 6.4F-
Pui 8.50 11.37 7.35
Hațegii 9.31 12 17 8 02
Streiu 10.16 12.58 8 44
Sijsaerl!?» 10 53 1,35 9.15

9ibot.fi

