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Brașovti 6 Martie 1886.
Atâtu în monarchia austro-ungară, câtă și 

în România lumea comercială și politică aștâptă 
cu încordare să vâ<|ă ce resultată voră avă ne- 
gociările preliminare ale guvernului din Viena cu 
cabinetulu română, pentru încheierea unei nouă 
convențiunl comerciale. Suntă multe și mari in
terese în jocă de amândouă părțile și vedemă 
de pildă în orașulă nostru pe comercianțl și in
dustriași întrebându-se cu fețele îngrijate, că 6re 
ce va fi cu convenția, încheia-se-va ori nu ?

Scirile cele mai nouă nu suntă favorabile 
așteptăriloră lumei comerciale dela noi. Mai biue 
«Jicândă, nu avemu nici o soire positivă despre 
ceea ce se va face de-o parte și de alta. A fostă 
vorba ca monarchia nbstră și statulă vecină să 
’șl numâscă delegații pentru începerea negociă- 
riloră. Atâta e totă ce se scie din calare ȘÎ alte 
deslușiri nu aflămă nici prin 4>arele oficidse din 
Austro-Ungaria, nici prin cele din România.

Din împrejurarea că negociările nu s’au în
cepută nici pănă atjl, când numai trei luni t ne 
despartă încă de terminulă espirării convențiunei 
celei vechi, precum și din declarațiunile, ce le-a 
făcută în diferite ocasiuni guvernulă română, că 
este partisană ală tarifului autonomă, puternă 
conchide că anevoiă se va încheia noua conven
ția încă înainte de espirarea convenției vechi.

In privința acâsta scrie corespondentulă vi- 
enesă ală „Allgemeine Zeitung“ din
Mănchen, că cercurile politice comerciale din Vi
ena începă a se deda deja cu idea, că dela 30 
Iuniu a. c. voră întră în vigore tarifele auto- 
nbme, ceea ce ar fi sinonimă cu ună „răsboiă 
vamală“ între Austro-Ungaria și România. Ca
racteristică e, că foile din Viena se plângă acum 
amară asupra politicei vamale a guvernului un- 
gurescă, care a creată cele mai mari dificultăți 
Austriei în comerciulă cu România. „Fremden- 
blatt“ ne mai spune, că ministeriulă de comerciu 
din Viena la cererea guvernului română ar fi 
gata a trimite ună delegată la BucurescI cu in
strucțiunea de a stărui pentru înoirea convenției 
înainte de 30 Iuniu.

Câtă pentru modalitatea procederei guver
nului română în afacerea convenției, credemă 
a fi de interesă să cundscemă părerea unui 
(jîară independentă de dincolo. Organulă d-lui 
Dumitru Brătianu „Națiunea/1 după ce arată, că 
guvernulă română nu dă deslușirile necesare prin 
foile sale oficidse în acâstă importantă afacere 
<Jice:

„Fiindă date, de o parte, sgomotele colpor-I 
tate la noi de parele austio-ungare și, cari nu tarț^ autonomă decâtă când va fi supusă în 
suntă desmmțite de organele autousat.e ale gu- degbațerea parlamentului, primită de acesta, și 
vernului; avendă, de altă parte, in vedere, fap- gancționat^ Rege, căci tdte aceste operațiuni 
tulă că o comisiune parlamentară esamină pro- > - i • ’ •• • * ->
ectulă de tarifă autonomă, ceea ce face să se 
creadă că guvernanții noștri n’aru mai voi să 
reînceapă experiența convențiuniloru comerciale, 
nu scie cine-va în adevără la ce resoluțiune ne' 
vomă opri în cele din urmă. Puternă însă de
clara chiar de acum că în amendou& cașurile 
suntemil de-o-potrivă nepregătiți".

„De ne-amă ispiti, de esemplu, să încheiămă, 
o nouă convențiune cu Austro-Ungaria, 
găsi în fața unoră 6menl competințl în materii 
și cari, prin studii continue în timpă de (|ece 
ani, suntă în posesiunea dateloră celoră mai po- 
sitive, și sciu prin urmare înrîurirea bună sâu 
rea ce convențiunea a esercitată în raporturile 
loră cu țâra nbstră. Ce amă pută opune aces- 
toră date ale veciniloră noștrii, noi cari în acești 
(Jece ani nu amă făcută de câtă să declamămă 
în contra convențiuniloră comerciale, fără să ne 
gândimă, că, pentru a judeca de bunătatea său 
răutatea loră, trebuia mai întâiu să facemă o 
anchetă generală în tbtă țâra și să ne formămă

ne-amă. berală.

o convicțiune asupra calitățiloru și defectelorii 
ce aveau?11

„Gruvernulu și organele lorii oficidse nu au 
tăgăduită de altfelu că neavândă întinsele mij- 
16ce de cari dispunea monarcliia vecină spre a cu
lege t6te informațiunile de cari amă avea trebuință 
pentru a întră în negociărl cu dânsa, nu putea 
încheia o nouă convențiune de comercih și pre
ferea a aplica tarifulu autonomă treptată tutu- 
roru 
șită, 
care 

puteriloră a căroră tractate voră lua sfâr- 
ca ună espedientă multă mai lesniciosă și 
nu cere studii seriâse prealabile/4
„Omenii noștrii dela putere se înșâlă. Pen

tru a încheia o convențiune comercială sâu a 
elabora ună tarifă autonomă, aceleași studii suntă 
necesarii, și o dovadă pipăită despre acâsta este, 
că tarifulă aplicată Franciei și care fusese ela
borată cu atâta pripă, departe de a da resulta- 
tele la cari guvernulă se aștepta, a avută de 
etectă a aduce o perturbare în raporturile nâstre 
comerciale cu acâstă țâră, perturbare multă mai 
vătămătâre intereseloră nâstre de câtă statului 
în contra căruia luaserămă aceste măsuri ab
surde. 44

„Nu scimă de ce idei s’a călăuzită guver
nulă în elaborarea noului tarifă ce l’a supusă la 
cercetarea comisiunei parlamentare, dâr pe câtă 
amă putută citi între linii în fiarele oficiâse, 
protecționismulă fără celă mai mică corectivă 
formâză basa noului tarifă. “

„Ar fi fostă de dorită ca acestă proiectă să 
fiă publicată și pusă în desbaterea țărei înainte 

1 de a veni în desbaterea parlamentului, precum 
se face mai în tâte țările constituționale când 
este vorba de cestiunl de o însemnătate capitală. 
Presa de tâte nuanțele ar fi adusă contingentulă 
său de idei, și cine scie dâcă parlamentulă și 
guvernulă mai bine luminați, nu ar fi adoptată 
o parte din ele spre marele folosă ală țărei?1

„Dâr âmenii noștri dela putere urăscă lu
mina. Ei facă totulă în umbră și prin surprin
dere. Așa procedă de esemplu cu bugetele pe 
care le votâză în cele din urmă a^e sesiu- 
nei, și nâptea mai cu sâmă când adunarea nu e 
niciodată completă. Așa, de câte ori voescă a 
face să trâcă o cestiune importantă ce pâte pro
voca o controversă seriâsă, astupă gura oposi- 
țiunei prin strigătele sălbatice ale maiorității, 
care de multe ori cere închiderea discuțiunei 

i înainte chiar de a fi începută; mergă chiară pănă 
1 a contesta unui representantă ală țărei dreptulă 
de a-i interpela asupra acteloră administrațiunei 

’ loră, precum s’a întâmplată deunăzi cu d. se- 
natoră Mârzescu.44

..Iată pentru ce țâra nu va cunâsce noulă

se facă la noi cu iuțâla aburului când guver- 
nulă o voesce; și iată pentru ce presa nu p6te 
să fiă folositdre într’o țâră unde nu este che- 

’ mată decâtă a înregistra și comenta fapte deja 
împlinite. 44

Reforma administrativă.
Ludovică Meszlenyi declară, că proiectulă nu e li- 

Protestă contra atacurilor^ făcute asupra insti- 
' tuțiunii comitatului și autonomiei, și critică disposițiunile
proiectului privitâre la fișpană. Elă nu pâte primi a- 
câstă lege reacționară. (Aplause în stânga estremă.)

Emerich Vester e aderenta ală administrațiunii sta
tului. Manținerea mai departe a sistemului comitâtensă 
chiar amăsurată proiectului e periculâsă pentru Ungaria 
și îi compromite cele mai vitale interese. Cu tâtă ura 
contra sistemului absolutistO, nu se pote nega, că averea 
orfaniloră era bine administrată atunci. Dela restitu- 
țiune, n’au făcută nimică comitatele. Mai importantă e 
defectulă comitatului cu privire la cestiunea naționalită- 
țiloră. O jumătate a țării nu mai e ertată să trăiască

cu cealaltă în veclnică răsboiu. Trebue sâu să împă- 
cămă naționalitățile cu noi, sâu să le ținemă în frâu. 
Comitatulă însă nu e capabilă să facă acâsta, naționali
tățile nu câștigă nimică, pentru că cu râua și primitiva ad
ministrațiune nu pâte satisface nici uneia din pretențiu- 
nile acestora. In respectivele comitate și atji, în puterea 
dreptului avitică, țină puterea in mână câteva familii, 
îșl pună p’ai loră în tâte funcțiunile. Acâsta provâcă 
mânia și simțământulă răsbunării în contra ideii de stată 
maghiară. (Mișcare.) Astfelă de comitate bâșbăe de Pan- 
slavl, Daco-românI și OmladiniștI. Cu sistemulă de a<JI 
supremația elementului maghiară e așezată pe clătină- 
târea basă a câtorva familii. Se vorbesce de principii 
democratice și niciodată n’a fostă atâta esclusivitate a- 
ristocratică ca acji. Coconașulă nu vrea să se facă co
merciantă sâu industriașă, pentru că în comitată li e 
posibilă a porunci la sute de mii de cetățeni, ca și tată- 
său, și pâte ca și strămoșu său. Și apoi să ne mai mi- 
rămă, că în trupele unguresc! nu e mai nimică ună ofi- 
ceru maghiară, că în comerță și industriă clasa mijlociă 
maghiară nu e representată și că cu ocasiunea esposi- 
țiunii s’a dovedită clară, câtă de îndărătă suntemă noi 
Maghiarii față cu Germanii, cu Slavii, cu Serbii în in
dustria superiâră și în fabricațiune.

Fii naționalitățiloră nemaghiare, Germanii, Slavii, 
Sârbii, Românii din țâră, precum și copii Evreiloră pună 
mâna încetulă cu îneetulă pe tâte ramurile de câștigă, 
pe tote tărâmurile comerciului și industriei, și pe când 
aceștia se bucură de fructele de aură ale lucrului, ele
mentului maghiară nu’i rămâne decâtă miseria, ce o 
aduce cu sine serviciulă păblică învechită. De aceea 
dorescă câtă mai curendă administrațiunea statului. Ac- 
tualulă comitată e causa principală și loculă de luptă 
alu miserieloră nâstre cu naționalitățile. In interesulă 
țării și ală Maghiarismului trebue câtă mai iute să pu- 
nemă capătă acestei stări. Timpă de esperimentată nu 
mai avemă, căci deja ne șâde pe gâtă pericululă. (Apro
bări în stânga.)

Ștefan Huszar laudă vechile comitate, care au sus
ținută optă secuii libertatea Ungariei. Acestă proiectă 
ucide libertatea. Inbunătățirea nu se face pe cale cen
tralistă, biurocratică. Respinge proiectulă. (Vii aplause 
în stânga.)

Urmâză Gsanady, ală cărui discursă l’amă re
produsă.

Otto Hermann vede sosindă timpulă, când chipulă 
actualului ministru-președinte se va licita pe viâța pu
blică, In forma Mântuitorului; cu peptulă deschisă și 
acolo i se va vede inima sângerându-i și în inimă împlân
tată pumnalulă centralisării; și Brutus, care’i va împlânta 
acestă pumnală, nu va fi altulă decâtă Desideriu Szila- 
gyi (Viiă ilaritate), care s’a esprimată fârte aprigă, că 
centralisarea e necesară. Centralisarea adusă comuna 
în Francia, starea de asediu în Prusia, ultramontanismulă 
în Belgia.

O bună administrare trebue să se baseze pe încre
derea publică. Ce va deveni din Ungaria centralistă, 
când va veni peste ea o catastrofă, când va trebui să 
se apere? Proiectulă e ună nou pasă spre demoralisare 
a țării. Elă nu pote vota acestă proiectă. (Aplause în 
stânga estremă.)

Iosef Barla cjice, că proiectulă dă comitatului lo
vituri de grațiă. Respinge proiectulă. (Aprobări în 
stânga estremă.)

In ședința dela 13 Martie ia cuvântulă.
Gabriel Ugron: Libertatea numai acolo se susține 

unde e autonomiă. Fișpanii voră deveni în provinciă 
nisce mici Tisza și’șl voră perde capulă, după cum și-lă 
perde Tisza când e chemată la Viena. (Mișcare.) Pre- 
tindeți o administrațiune de stată! Dâr vedemă deja bine
cuvântările administrațiunii statului în administrațiunea 
justiției, a financeloră, care pricinuescă o mulțime de 
plângeri. Avemă administrațiunea bunuriloră stalului, 
unde e atâta corupțiune. Amă avută administrațiune 
de stată în comitatele sudice, și amă trăită să vedemă 
cele petrecute în Lugoșă și Caransebeșă ca esemple în- 
grozitâre. Societatea maghiară e bântuită de: bâla cău
tării funcțiuniloră. Celă ce obține funcțiune, trebue să’șl 

[sacrifice independența. Greșelile administrațiunii de acjl
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începă acolo, unde începe corteșirea. îndată ce unii 
funcționară comitatensă s’a făcută complice cu fișpanulă 
prin abusurl în afaceri electorale, se nasce între elă și 
fișpană ună raportă intimă, care’i permite să facă abu
surl și pe alte tărâmuri. (Aprobări în stânga și în stânga 
estremă.) Inzadară te plângi contra abusuriloră. Orâto- 
rulă de repețite ori a adresată plângeri prin telegrafii 
ministrului-președinte, fără să fi primită vr’ună răspunsă. 
Dăcă elă, care e în posițiune a trage la răspundere pe 
ministrulă, e tractată astfelă, cum le va merge altora? 
Corteșii guvernului suntă favorisațl în tâte. In cărțile 
funduale suntă trecu ți cu venituri fonciare mai mici. 
Amintesce trei cașuri cu trei fișpanl; unuia din aceștia 
i-a Zisă Tisza, că altădată să facă lucrulă mai înțe- 
lepțesce.

Tisza a întrodusă ună adevărată sistemă iesuitică. 
Tisza se înconjură cu o atmosferă puturâsă, ca Schiller, 
care numai atunci putea lucra, când erau în casă mere 
putrede. Acestă proiectă stabilesce ună sistemă de 
spionagiu. Pe Tisza îlă asămenă cu ună eunucă, care 
umilesce poporulă. Respinge proiectulă. (Vii aplause în 
stânga estremă.)

Ministru-președinte Tisza Zice, că nu e procedere 
parlamentară, a ataca în generală pe fișpan.I Elă nu 
înțelege marea luptă în contra proiectului de lege. Ter
mină spunendă oposițiunii, că e mâniată, fiindă că e în 
minoritate și nu pâte trage la răspundere pe guvernă ; 
îi spune totodată s’aștepte pănă ce va fi în maioritae.

Contele Emanuel Andrassy: Au vorbită 45 de de- 
putațl asupra proiectului. Der dorescă și eu să reflec
tezi la aserțiunile deputatului Ugron și la cestiunea na- 
ționalitățiloră. Deși s’a lăsată afară din proiectă § 57, 
care agita mai multă spiritele, totuși s’a atacată ener
gică proiectulă. Ugron a disă că se caută cumplită 
funcțiunile. Ore nu e astfelă în totă Europa? Sub Bach 
națiunea n’a primită funcțiuni, a trebuită să se importe 
Cehi. Când scopuri patriotice pretindă acesta, găsimă 
destui funcționari. Asta’i recunâscerea generală a liber
tății și corăspnnde numai patriotismului. Eu dorescă, 
ca atji, când fiecare funcționară servesce pe plată, să i 
se dea fișpanului mai mare putere de controlă asupra 
loră, asta’i în interesulă țării.

Cestiunea naționalitățiloră este o cestiune forte im
portantă, care în multe privințe se înțelege falsă. Un
garia are acum constituțiunea sa. Dăr a fostă ună timpă, 
când nu o avea — și în ce consta atunci puterea nâstră? 
Cărei împrejurări are a mulțămi ea desvoltarea sa, liber
tatea sa, esistența sa, întru câtă ea o are? (Ilaritate în 
stânga. Audiții) Impejurării, că în mijloculă monarchiei 
se află ună poporă de 8—9 miliâne (?), care vorbesce 
o limbă, e de unii nămă, pe când celelalte părți ale mo
narchiei suntă rupte în bucăți prin diferitele naționalități, 
prin Cehi, Germani, Români, Slavi și nu potă forma ună 
întregă. Grosulă poporeloră monarchiei este ungurescă (?) 
și acâsta dă Ungariei puterea sa. Asta a fostă tăria 
nâstră și este încă și adl. Când amă începută aci 
acțiunea în 1849, ne-a condusă tendința, convingerea, că 
trebue să stăruimă în pretinderea drepturiloră nâstre, 
fiindă că în monarchiă nici o națiune nu se află (?) așa 
de compactă, cum suntemă noi și prin urmare cererea 
nâstră trebue să se împlinescă. Deak încă s’a alăturată 
nouă. Atunci veni pactulă. Acesta-i tăria nostră și 
pentru viitoră, oricâtă s’ar svârcoli naționalitățile în 
drăpta și în stânga. Deârece fără îndoială în acesta 
zace puterea nostră, amă pută fi încă și mai mari domni, 
dăcă n’ar fi unica nenorocire, că n’avemă nici ună bană. 
(Viă ilaritate. Audiții Strigări în stânga estremă: Pentru 
scopuri electorale suntă totdăuna bani!)

Franz Deak a fostă pentru împăcarea naționalități
loră ; acâstă politică amă urmat’o când a fostă vorba de 
CroațI. Dăr, vă rogă numai să vă gândiți, că ore acolo 
s’a întâmplată greșăla, in pactulă croată, în legea de na
ționalitate seu nu mai multă in aceea ce s’a întâmplată 
mai târdiu și ce e întemeiată în buna năstră fire maghiară, 
că adecă dicemă: Să ’ncercămă pe cale pacinică a ne 
răfui cu ele; să le dămă funcțiuni, căi ferate, episcopl 
(Viiă ilaritate). Guvernele au comisă fără escepțiune 
aceste greșeli naționale moștenite și aceste greșeli se eser- 
cită și arjl. (Ilaritate).

D. deputată, care a vorbită contra reuniunii de cul
tură pote fi liniștită, că guvernulă n’are nimică comună 
cu reuniunile, și nici eu nu sunt pretină ală loră și 
nici nu potă fi; căci se interpretă înlr’acolo, ca și cum 
ară vot ele să forțeze ceva poporului; dăr asta nu o 
vrâu. Nici ună esemplu nu mi se va arăta în istoriă, 
că cu forța (Vii contraziceri: Nu se forțâză |) s’ar fi 
putută aduce vr'o națiune să ’șl jerlfâscă limba și 
să se alipescă de stată. In Boemia s’a instruită doi se
cuii limba germană, și cu tâte astea n’a isbutită germa- 
nisarea Cehiloră ; nici Germaniei nu ’i va succede a ger- 
manisa pe Poloni. Repetă, nu sunt pretină ală forții.

Dăr tocmai d-nii deputațl sași, tocmai d. deputată 
Zay a luată inițiativa cu .Schulvereinulă germană.* 
(Vii aprobări. Adevărată e! Așa el) Și cu tâte astea 
ce s’a întâmplată? S’a întâmplată, că totdâuna sprijinimă 
universitatea săsescă. (Aprobări generale.) E o politică 
greșită, căci cu îngăduințele nostre vomă ajunge acolo, 
unde amă ajunsă cu Croații, deca nu vomă procede aci 
allfelă. (Vii aprobări în drâpta.) Asta am Z's’° de 
aceea, fiindă că în acestă privință nici ună singuratică, 
nici chiar guvernulă singură nu pote avă efeetă, ci aci 
trebue fiecare să lucreze (Aprobări), care are convinge
rea, că numai pe acâstă cale suntemă în stare a ne 
întărî. Der pentru acâsta trebuescă două lucruri: mai 
alesă însă dreptate. Dăcă ceremă dela naționalități să 
se alipâscă de noi, atunci legile, ce li le dămă, trebue 
să Ie și ținemă. Pentru aceea nu trebue să ne tememă, 
că ele voră vorbi aci remânesce său siăvesee. (Contra
ziceri sgomotâse și generale.) Trebue să se țină strictă 
acele legi, ce le garantâză libertatea limbei. de altă parte 
trebue să pretindemă fârte severă, că trebue să se în
vețe unguresce în scâle, că numai unulă, care scie un- 
guresce e funcționară. Afară de acesta e necesară, ca 
fiecare să învețe din kge, ce este trădare de patriă. 
(Ilaritate sgomotâsă,) căci lupta naționalitățiloră se în
tinde acum în Europa fârte departe. In acestă privință 
trebue întregită actuala lege penală, căci conformă le- 
gei de acum pâte face fiecare ce ’i place, fără a i se pută 
ceva dovedi.

Deârece acestă preiectă, deși nu în fârte mare mă
sură (întorcându-se îndărătă: Asta va fi acum rău I Ila 
ritate mare) dă încâtva guvernului o astfelă de putere, 
prin care elă și în acestă privință pâte influința asupra 
esceculăiii legiloră, primescă acestă proiectă de lege. (Vu 
aprobări în drâpta. îndelungă ilaritate și larmă în stânga 
și în stânga estremă.)

Ferdinand Horanssky declară, că e aderentă ală 
administrațiunii de stată, păstrându-se dreptulă politică 
ală comitatului și controlulă administrațiunii. Proiectulă 
scurtâză drepturile comitatului în favârea fișpanului, 
căruia, cu totă retragerea paragrafului 57, i se permite 
ârecare ingerință în justiția. Respinge proiectulă.

(Va urma.)

Muntenegru și Rusia.
Corespondentulă din Petersburgă ală Zarului en" 

glesă >Daily News< comunică acestei foi, că în curfindă 
va pleca ună transportă de arme din Odessa la Antivari. 
La începută, guvernulă rusă a respinsă cererea prințului 
Muntenegrului, d’a i se provedâ trupele sale cu arme ru- 
sescl nouă și bune. Ministrulă de esterne rusă Giers a 
declarată, că nu ’i pâte împlini acâstă cerere, fără a pro
voca cu acâsta nemulțămirea Austro-Ungariei; promise 
însă, că în casă de râsboiu va provedâ din destulă Mun- 
tenegrulă. Prințulă Neculae răspunse că ar fi cu nepu
tință acâsta, deârece după o deciarațiune de răsboiu nici 
ună felă de armă n’ară pu.tâ ajunge în Muntenegru. Giers 
găsi întemeiată acâstă obiecțiune și astfelă se împlinesce 
cererea prințului muntenegrână. Țarulă a promisă pe 
lângă acâsta a’i da prințului ună milionă de ruble din 
casseta sa privată. Deja s’au și numărată înainte 
400,000 de ruble.

SOIRILE PILEI
Ministrulă de culte Trefort a dispusă, ca pentru 

promovarea industriei naționale, de acum în colo numai 
obiecte de proveniență ungară să se folosâscă în edi
ficiile ridicate de elă.

—x—
Ludovic Kossuth în anulă 1870 a trimisă mai multe 

scrisori vestitului „patriotă* maghiară Herman, relativă 
la ,,valachisarea Maghiariloră din comitatulă Hunedârei". 
Aceste scrisori s’au tipărită mai deunăzi și se vândă cu 
câte 20 cr. Venitulă este destinată pentru „Kulturegylet." 
— Nu mai sciu „patrioții1* ce să născoceseă, ca să ca
pete bani. Asta’i cea mai viă dovadă, că suntă de o 
slăbiciune ne mai pomenită pe fața pământului.

—x—
In Sîn- Vasîi, comitatulă Turda-Arieșit, graseză în 

mare măsură inflamațiunea de gâtă. In decursă de două 
luni 26 de băețl au căZută jertfă acestei bâle.

—x—
«Kolozsvâri Kozlony“ scrie, că prin desele visite 

ale inspectorului școlară din comitatulă Mureșu-Turda, 
băeții din scâlele valaehe facă progrese frumâse în limba 
maghiară. Totodată prin neobosita stăruință a solgă- 
birăului Korosi Albert, 42 sale valache au înlrată parte 
ca membrii fundatori, parte ca membri ordinari la 
»Kuituregylet.* — Mai grosolană minciună nici că 
se pâte.

—x—
In orășelulă Beșeneu (Bessenyâ), comitatulă Toron- 

talu, s’a înființată ună »Kulturegylet,* >cu scopă de-a 
răspândi limba maghiară între patrioticii ValachI și Bul
gari.* Așa scrie .Egyetâriâs.* Și cu scriau și rămâne.

—x—
Din Alba-Iulia i se scrie Zarului >Sieb. Deutsch. 

Tgbltt.*, cu privire la furtulă din Vîlcoiu, că cei 39 de 
BuciumanI arestați încă n’an sosită acolo, deârece câțiva 
bănuițl s’ară fi retrasă într’o mină părăsită și împușcă 
asupra soldațiloră și gendarmiloră, cari intră în ea. Să 
scape d’acolo nu potă, deârece jură împrejură e ocupată, 
și sâ așfâptă ca fâmea să-i silâscă a se preda. Aurulă 
și banii furați s’au găsită toți.

—x—
Intre vitele comunei Puszta Szt. Istvan, comitatulă 

Pestei, a ’sbucnită bâla arsurei de splină.
—x—

.Reuniunea asileloră de copii ale țării» a propusă 
ministrului Trefort, printr’o petițiune, să înființeze asile

FOIJLETONU.

Poesii poporale
(culese de LauraVeturia Mureșianu în 

SireagQ, comit. SolnocQ-Dobeca).

Bade bădișorulă meu,
Ajungă-te dorulă meu
Unde a fi loculă mai rău ;
Ajungă-te jalea mea
Unde a fi calea mai grea.

** *
Dragostile cu plăcere
Nu se facă din mere pere,
Nici din degetă cu inele,
Nici din grumazi cu mărgele,
Ci din vorbe dulci de miere
Și din buze subțirele, 
Cum isă șl-a iubitei mele.** *
Socrule, dă-ml fata mie,
C’oiu fi omă de omeniă ;
De bătută eu nu oi bate,
De-a avâ cine o scâte;
Desculță nu o-i purta,
Căci ea singur’a umbla;
La mâră nu o-i mâna,
De n’a mere n’a mânca.

** *
Oh bădiță omă frumosă

La multă bănată mai mai scosă, 
Ducă-țl dracu dorulă tău 
Și-lă îngrâpe într’ună părău, 
Șl-a meu de te-a mai dori 
Mai bine ar fi de aș muri.

** *
Vai de mine tare’să hîdă 
Și la fete nu’să urîlă 
La neveste nici decâtă, 
Am norocă că-să cam drăcosă 
Și mă ții de celă frumosă.

** *
Sub pâla de codru verde 
Ce zare de focă se vede?
Da nu i zarea focului, 
Că’să voinici de-ai codrului.

** * 
Insuram’așă, însura 
Nu sciu pe cine-așl lua 
Luau-aș d’aicl din sată 
Mă temă că cade la pată 
Da luau-aș de pe sate 
Cheltuială și departe.

** ic
Mă duceam la prundu secă 
Doru mândrii să-lă înecă, 
Dragostile nu mă lasă 
Urîtu tare m’apasă ;
Urîtu și omu hâdă

De viu mă bagă ’n pământă 
Dragostea și omă frumosă 
Din pâmântă âră m’a scosă.

** *
Câte flori pe Turda ’n susă
Tâte cu mândra le-amă pusă;
Câte le-amă pusă pănă în prânZă 
Le-amă pusă bine, că s’au prinsă;
Câte le-amă pusă păn’ la ameZl 
Le-amă pusă rău că tâte au arsă 
Câte le-amă pusă pân’ la cină 
Se uscă Ja rădăcină.

** *
Fost’am păcurară la stână
N’am durmită în molă și tină 
C’am durmită pe perinuță 
Trimâsă dela drăguță,
Și-am durmită pe perinl nouă 
Trimese del’ amândouă.

i *
Tu fată gălbiniciâsă
De ce ești totă mâniâsă
Că paharu nu ți-lă bâu 
Nici drăguțu nu ți-lă iau.

** *
FrunZă verde de turtea 
Nu e bade vina mea
Pentru că sunt frumușea:
Că mama când m’o făcută

M’a scăldată numai cu flori 
Să fiu dragă la feciori;
Și apa o-a vărsată 
La trupina cu doi nuci 
Să fiu dragă la voinici.

** *
Pe deluță pe colnicuțu 
Me ’e harnică voinicuță 
Cu pără galbenă retezată 
Cu murguțu ne’nvățată: 
.Hi! hi! murguțu meu 
O dâră ție ții greu.*

** ♦
Totă așa Zic® doru 
De urîtă mâre omu
Minte dorulă ca și ună câne 
De urîtă nu măre nime: 
Căci de-ar muri de urîtă 
Io de multă aș fi ’n pământă.

** *
N’aibă badea vaci și boi 
Numai să ne fimă dragi noi 
N’aibă badea boi și vaci 
Numai noi să ne fimă dragi 
N’aibă badea nici iosagă 
Numai să-mi fiă dragă; 
N’aibă badea nici avere 
Numai să-mi fiă pe plăcere 
De ne-omă fi bădiță dragi 
Noi ni-ornă face boi și vaci.



Nr. 54. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

de copii modelă în Pesta, Seghedină, Teresiopole, Timi- 
șăra, Aradă, Glușiu, Aiudă, Sibiiu, Chezdi-Vașarheiu, 
Oradea-mare, Dobrițină, Careii-marI, S:getulQ Marmației, 
Ungvară, Gașovia, Mișcolță, Șemnițu, Pojnnă, Raab, 
Steinamanger, S'uhlweissenburg, Canița mare, și Segsard. 
Se scie că scopuliî acestoră asilurl e maghiarisarea.

—x —
Tribunalulă din Oderheiulă slcuescă a condamnați! 

la morte prin spânZurătdre pe ucigașii Franz și Iosef 
Benedek. Gondamnații au făcuta apela.

—x—
S’au certată! Cine? Doi patrioțl maghiari dela 

universitatea din Glușiu. Unde? In laboratorula sec
ționării cadavreloră. S’au certată cumplita! Unuia cu 
ună biciu coeișescă, altuia cu ună bastond, âr alțl doi 
au fosta secundanți. Când primejdia a fostă mare au 
sărită și secundanții cu ,,fstenu, cu bou și cu dobitocă“ 
în gur. Sferșitulă a fostă, că toți căldură, cam fortecațl 
în mijloculă laboratorului. Ba era să ajungă lucrulă și 
la vitriola, ne spune „Ellenzek/1

—x—
Comitetula societății mediciloră din Pesta, Inlr’una 

din ultimele sale ședințe, s’a ocupată cu cestiunea lăp
tarii copiiloră și a ajunsă la părerea, că e cu totulă 
vătămătoră .și chiară periculosă de a se lăpta copii prin 
doice, ceea ce facă mumele numai din prea mare co
moditate. Societatea a decisa a publica ună premiu de 
10 sâu 15 galbeni pentru o scriere poporală, în care să 
se arate mumeloră câtă rău facă copiiloră când nu-i 
alăptâză înșile. Acăstă scriere se va tipări și se va lăți 
în poporă de cătră preoți.

—x—
Societatea de lectură „ Virtus romana rediviva*, a 

junimei sludiâse dela gimnasiulă din Năsăudă a dată în 
7 Martie lt86 o ședință publică cu următărea programă:
1. »Haideți frați*, coră de C. Porumbescu, esecutată de 
corulă junimei. 2. „Cuvântă de deschidere,* rostită de 
G. Precupă stud. în ci. VIII. 3. «Spiritismulă*, diserta- 
țiune de L. Rusii stud. cl VIII. 4. „Latina gintă,* ese
cutată de corulă societății. 5. «Cămașa fericitului', poesiă 
de C. A. Rosetti, declamată de C. Negruță, st. cl. VIII. 
6. «Ciobanulă“, solo, cântată de B. Nacu stud. in cl. 
V. 7. .Fantaisie Pastorale/ comp, de I. B. Singelee, 
esecutată pe violină de I. Popă stud. cl. VIII. 8 >0 
scurtă privire asupra Ziaristicei române* disertațiune de 
G. Precupă slud. în cl. VIII. 9. «Pe ală nostru stâgă*, 
coră de C. Porumbescu, esecutată de corulă junimei. 10. 
«Câteva pagini din istoria aeronauticei/, disertațiune de 
I. Popă stud. cl. VIII. 11. „Valurile Dunării', textă cân
tată de T. Moldovană, stud. cl. VIII., acomp. cu violina 
12. »0mulă frumosă,* poesiă de A. Mureșană, decla
mată de P. Mureșană st. cl. VII. 13. „Inima de Română, 
coră de C. Porumbescu, esecutată de corulă junimei. 
14. ,Cuvântă de închidere/ rostită de M. Popă, st. cl. 
VII. T6te punctele programei s’au esecutată preste 
așteptare. După terminarea programei a urmată danță.

—x—
In 12 Martie^a arsă teatrulă națională din Lemberg. 

Numai scena a fostă mântuită.

Negocierile cu România.
Sgomotele, că guvernultt românu vrea să 

temporiseze începerea tractăriloră pentru înche- 
iarea unei convențiunl vamale cu Austro-Ungaria 
le desminte oficiosul!! „Fremdenblatt“ dinViena, 
ca neadevgrate. liltă ce <|ice numitulu 4'aru :

Guvernulă română s’a esprimată deja înainte cu 
câteva săptămâni cătră oficiulă nostru de esterne de aci, 
că e gala a începe îndată tractările, și cere să trime- 
temă delegați la Bucurescl, declarândă că-i e cu nepu
tință să trimâtă elă delegați la Viena său la Pesta, 
deărece nu dispune de ună personală de funcționari așa 
de numerosă, încâtă să-i sustragă ma i multă timpă 
dela serviciu. Ministerulă de comerță de aci a decla
rată în urma acăsta, că e gata a trimite ună delegată 
la Bucurescl. îndată ce guvernulă ungurescă va da o 
asemenea declarațiune, începerea tractăriloră n'ar mai fi 
prin nimică împedecată. Instrucțiunile pentru represen- 
tantulă austro-ungară voră fi îndreptate într’acolo, ca 
sub orice împrejurări să lucreze pentru reînoirea con- 
vențiunei înainte de espirarea celei vechi și vr’o propu
nere din partea română d’a se prelungi convențiunea 
actuală, numai atunci s’o accepteze, dâcă tractările asu
pra puncteloră principiale voră fi obținută deja ună ast- 
felă de resultată, care să nu se mai potă altera prin 
cestiunl de detaliu în timpulă prelungirii terminului.

De altă parte, „Politische Korrespondenz11 
e informată din Bucurescl astfel ti:

Totă mai multă se măresce temerea, că noulă 
tractată comercială cu Austro-Ungaria nu se va pută 
încheia la dmpă, adecă pănăla 1 Iuniu, când espiră vechiulă 
tractată. Abslrăgândă de contrastulă ce esistă între 
amândouă guvernele în acăstă cestiune, temerea e în

dreptățită deja prin trăgănirea deliberăriloră politice 
vamale în camera română. In ministerulă de finance 
română se lucrâză acum la alcătuire comparativă a di- 
feriteloră tarife din tractată și se crede că guvernulă 
română va propune cele mai mari taxe. Dâcă noulă 
tractată nu se încheiă, România s’ar cădă să observe 
față cu Austro-Ungaria aceeași procedere ca și cu El
veția, adecă înainte d’a intra în putere tarifulă autonomă 
să acârde comerțului austro-ungară o prelungire a tari
fului din tractată pe durata de 40 de cjile.

ContribuirI din despărțămâatnlă XII ală Asociațiunei 
Transilvane, făcute în favorulă scălei superiâre de fete 
a Associațiunei Transilvane din Sibiiu.

I. Pre consemnarea Nr 206: Ioană Velle protopopă 
în Deșiu 5 fi., Anna Munteanu născ. Albini Deșiu 10 fl., 
Ernestina Mânu Deșiu 5 fi., Elena Hosszu n. Lazar Deșiu 
5 fl., Maria Bogdană Deșiu 1 fl., G. Gradoviciu Deșiu 
1 fl., Victoria Cheresleșiu Deșiu 3 fl., Ioană Buzura din 
Mogogea 1 fl., Viorica Vajda mărit. Dr. Mihali Deșiu 5 fl, 
Maria Rakoczi născ. Filep Deșiu 5 fl., Iuliana Mureșiană 
născ. Bosca Deșiu 1 fl., Vasiliu Cassa prot. în Chesiei 
1 fl., L. Veturia Mureșianu fiica lui Petru Mureșianu 1 
fl-, Amalia Anca Deșiu 1 fl., Ioană Popoviciu Deșiu 1 fl., 
Alexandru Bene protopopă Minthiulă Gherlei 1 fl. Suma 
47 fl.

II. Pre consemnarea Nr. 207. Colectată prin Ioană 
Cupcea preotă în Magerușiu 1 fl.

III. Pre consemnarea Nr. 203. Colectată prin Gre- 
goriu Pușcariu în Becleană. Gregoriu Pușcariu în Bec- 
leană 1 fl., Ioane H. Boteanu : teologă Becleană 50 cr., 
Ioană Grecu proprietară Becleană 50 cr., Pantelimonă 
Moldovană Becleană 50 cr., Vasilica Morariu proprietară 
Becleană 50 cr., Grigore Rocneanu cantoră Becleană 
20 cr., Paulina P. Reskovits proprietăriță Nima 50 cr., 
Valaki negustoră Becleană 50 cr, Vasile Candriană pro
prietară Becleană 50 cr., Itj Schwartz Mihâly negustoră 
Becleană 80 cr., Quint.iliu Brehariu deregătoră Apanagy- 
falu 40 cr., Petru Chircu proprietară Becleană 50 cr., 
George Morariu proprie'ară Becleană 30 cr., fiulă Pelru 
Morară proprietară Becleană 20 cr., Ioană Sendrea pan- 
dură Becleană 20 cr., Moldovană Grigore proprietară 
Becleană 10 cr., Codeu lechimă proprietară Becleană 
10 cr, Malutiană Ioană proprietară Becleană 10 cr., 
Medană Petre proprietară Becleană 20 cr., Login Bobu 
proprietară Betleanu 40 cr., Andreiu Morară proprietară 
Becleană 20 cr., Ioană Rusană morariu și proprietariu Be
cleană 20 cr., Flore Moldovană proprietară Becleană 50 cr., 
loan Diugan proprietară Becleană 10 cr., Ioane Diugan 
invâțătoră în Mălină 30 cr., Nicolae Chirtosiu propri. 
Becleană 20 cr., Toma Ambrusiu straje la sare Becleană 
20 cr., Vertolomeiu Chendrean militară Becleană 50 cr., 
Maftelu Ambrusiu proprietară Beclană 20 cr, Teodoră 
Cibocă proprietară S Odorheiu 1 fl., Svagau loan ală 
lui Gostan, Becleană 40 cr., Alexa Moldovană propriet. 
Becleană 20 cr., losif Cocoiu proprietară Becleană 30 cr., 
Simion Chiorian proprietară Becleană 20 cr., Lazar Am
brusiu june Becleană 10 cr., losif Cira proprietară Be. 
cleană 20 cr., Simion Moldovan învâțătoră Becleană 30 
cr. Suma 13 fl.

IV. Consemnarea Nr. 205. Iosifă Oriană, protop. 
Șiomcuta mică 1 fl., Ioană Torok, preotă Cetan 30 cr., 
Dumitru Moldovană, invâțătoră 28 cr., Ioană Munzată, 
preotă Snaresiu 50 cr., Teodoră Vescană, preotă Zapirtiă 
30 cr., Gavrilă Munzată, preotO Suia 50 cr, Alexandru 
Popă, preotă Budnaiu 50 cr., Zaharie Popă, preotă 
Husmezen 50 cr., Teodoră Rusu, învâțătoră 50 cr., Mi- 
hailă Boroșiu, preotă Bezdedu 50 cr., Dumitru Magda- 
siu, proprietară Bezdedu 50 cr.. Ludovica Campană, 
econâmâ Șiomcuta mică 42 cr. Suma 6 fl.

V. Pre consemnarea Nr. 208. Alexiu Latișiu învâ
țătoră Lăpușulă ung 50 cr., Vasiliu Muște, adm. ppescă 
Lăpușulă ung, 50 cr. Suma 1 fl.

Suma totală 68 fl.

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

BUCURESCÎ, 18 Martie. — Ratificațiunile 
tractatului de pace serbo-bulgară s’au schim
bată eri.

LONDRA, 18 Martie. — Scirea, că princi
pele Bulgariei ar pretinde în urma inspirației 
cabinetului englesu, ca să fiă numită pe viăță 
guvernoru alu Rumeliei orientale, nu se adeve- 
resce. Prințulă Alecsandru alu Bulgariei a lu
crată din propria sa inițiativă și convinsă fiindă, 
că trebuia să facă acestă pasă în interesulă 
Bulgariei.

DIVERSE.
CUNUNIĂ. — D-la Sofronă N Oprea și d-șăra 

Ținea Floriană Popă ’șl-au serbată cununia Duminecă 
In 21 Februariu în biserica gr. cat. din Somoștelnică.

* «*
Trei-spre-dece nunți. — Getimă în «Națiunea11 : 

Țiganu ’i totă țigană, ori câtă l’ai emancipa; din obi
ceiurile lui nu ese, măcară de l’ai tăia bucăți. Am avută 
prilejuit! sâ trecă, de curândă, prinfr’ună sată din jude- 
țulă Ilfovă, locuită aprope esclusivă de țigani. E sătula 
Preasna-Nouă. In către» te întorcâi numai de fete arămii 
dedeai Pe ici pe colea, se vedeau și câteva chipuri 
mai spălățele, împodobite de ună pâră bălăioră; și aces
tea însâ se amestecau totă printre grupurile de țigani.... 

Promiscuitatea cu Românii, grațiă legei moștenirei tipu- 
riloră, face de multe ori ca Țigăncile sâ dea naștere la 
copii bălani. In treacătă am căutată sâ mâ informeză 
asupra unoră obiceiuri d’ale Țiganîloră, și d. G. Voi- 
nescu, arendașnlă moșiei, a avută amabilitatea a’ml spune 
multe din ele. Gu altă ocasiune, voiu povesti câte-va. 
De astă dată mâ mărginescă a relata o întâmplare ce 
mi s’a comunicată, ca o urmare a obiceiuriloră Țiganiloră 
și care a făcută multă sgomotă prin satele de prin pre- 
jură. Marea maioritate a țiganiloră, dâcă nu toți, trăescă 
în concubinagiu; nici ofițerulă stărei civile, nici preotulă 
nu știu nimică despre împărecherile loră. Ga sâ împie
dice lăț-rea concubinagiului — căci, incontestabilă, elă 
este ună râu — d. Voinescu se gândi la ună mijlocă, pe 
care’lă și puse in practică. Ilă spunemă spre onărea sa 
și pentru îndemnulă altora de a’l imita. Intr’o Zi, * se 
înfățișă ună țigană din sată, omă mai cu capă și mai 
cu dare de mână, și’lă rugă sâ’lă cunune cu o țigancă, 
cu care trăia de mai multă vreme... AuZise și elă că, 
dupâ legi, copii lui ar fi putută rămâne lipsiți de bruma 
de avere ce elă o agonisise, și voia sâ se împace cu legile. 
D, G. Voinescu primește bucurosă, cu o condițiune însă : 
ca, în aceeași Z> sâ ducă la biserică încă alte doue-spre- 
Ze;e părechl. Se sbuciumă țiganulă, se învârti în tâte 
părțile, îșl întrebuința to'ă puterea sa de convingere pe 
lângă tovarășii săi, și, în cele din urmă, reuși a aduna 
duzina de părechl cerută. Formele se făcură în grabă, 
și într’o Duminică din carnavalulă trecută, trei-spre-dece 
nunți se înfățișară pe rândă la biserica din Preasna-Nouă. 
Preoții, ca și nașii — căci pe toți i-a cununată totă d. 
Voinescu' cu soția sa — obosiseră învîrtindu-se împre- 
jurulă mesei în cântarea nasofană de „Isaia dânțuește'.

(șl pote oricine închipui chiotele și cântările de cari 
răsună în acea nopte sătulă.,.. Trei-spre-dece nunți, 
și încă nunți de țigani, chefuindu de odată, nu e glumă. 
Păruelile, bine înțelesă, n’au lipsită; ba s’a întâmplată 
chiar ca ginerile să ’șl ia Ia bătaiă mirâsa.... Voiâ bie- 
tulă omă, să ’i spună dela începută, că așa va trăi cu 
elă căci „muierea nebătută e ca mâra neferecată<.

** uc
Reclama în Japonia. — £eă ună modelă de reclamă 

de pe ușa unei librării din Tokio: 1. Prețurile totă atâtă 
de eftine ca și ale bileteloră de loterie. 2. Cărți elegante 
ca o jună fată care cântă. 3. Hârtie solidă ca pelea unui 
elefantă. 4. Cliențiî tratați totu atâtă de politicosă ca și 
cum ar fi tratați de funcționarii celoră două companii 
de navigațiune cari îșl facă concurență. 5. Tiparulă totă 
atâtă de curata ca și cristalulă. 6. Volumele totă atâtă 
de numerâse ca într’o bibliotecă. 7. Mărfurile suntă espe- 
diate cu repeziciunea unei ghiulele de tună. 8. Pachete 
făcute cu aeeâ.și îngrijire pe care o are soția pentru so- 
țulă ei pe care-lă iubesce. 9. Tămăduirea tuturoră defec- 
teloră precumă risipa și lenea, pentru toți tinerii cari ne 
voră visita mai desă și cari voră deveni omeni de valore. 
10. Gele-alte avantage pe cari le oferimă suntă atâtă de 
numerâse în câtă nici o limbă nu le p6te esprima.

* * *
0 nouă sinucidere în Monte-Carlo. — Ună conte un- 

gurescă îșl aruncase ultimulă luidoră pe masa verde și’lă 
perduse. Gu o liniște aparentă și neobservată elă părăseș
te societatea cea coprinsă de pasiunea jocului și se aședă 
mai departe în salonă pe ună divană. Aci scâse ună pum- 
nală, și’lă împlântă în inimă și muri pe locă. Numai 
servitorii băgară de seamă că era mortă. îndată se for
mă unO semicercă împrejurulă nefericitului, se deșchise 
o ferâstră și cadavrulă fu aruncată afară (era 9 6re sera) 
dar din nenorocire a căZută în spinarea unui păzitoră 
de josă. Tote astea remaseră neobservate. însâ avură 
urmări rele. Păzitovulă a fostă cuprinsă de o spaimă 
așa de mare la căderea mortului, în câtă de atunci su
fere de alienațiune mentală.
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Convorbiri literare. Anulă XIX, Nr. 11. Direc- 

toră Iacob Negruzzi. Broșura dela 1 Februarie 1886, 
are urmă.orulă sumară: V. A. Urechiă: Mironă Costină.
— C. A. Rosetti: Mișcarea socială la noi (urmare.) — 
Al. Papadopolă Calimachu: Scrisore despre Tecuciu (11)
— Teodoră G. Nica: Agiulă și politica nâstră monetară.
— Ioană Bogdană: Autologia română pentru usulă scâ- 
leloră secundare. — S. G. Vârgolici: Cântece populare 
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Editura și administrația stabilimentulă grafică Socecă și 
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mană 25.

Convorbiri literare. — Anulă XiX, Nr. 12. Bro
șura dela 4 Martie 1886, are următorulă sumară: Teo
doră G. Nica: Agiulă și politica nâstră monetară (ur
mare). — N. Gane: Friguri de autoră. — V. A. Urechiă : 
Mironă Costină (urmare). — M. Străjană: Principiulă 
artei (conferență ținută la Ateneulă din Craiova.) — 
Ioană Bogdană: Istoria Româniloră de Tocilescu (dare 
de sâmă critică). — S. G. Vârgolici: Cântece populare 
spaniole (traducție.) — Veronica Micle: Că astăcjl . . . 
Lumea mare . . . Amicului meu X . . (poesii). — Duiliu
Zamfirescu: Clara (poesiă.) — A. Davila: Fcă timpulă 
(poesiă). — T. .Bobeanw: In zadară (poesiă). — Anti- 
Icarus: Zvoră seu Sboră? .... — Corespondență. —- 
Bibliografia. — Tabla de Materii pe anulă XIX.

Rectificare. In nr. de ieri ală fâiei nostre, colâna 
a 2-a din „Foiletonă/ la nota 2-a, începândă dela: In 
acestă opă Paulsen trece etc. și pănă în fine e de a sâ 
soooti ca continuare dela nota primă.
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Nr. 54. GAZETA TRANSILVANIEI 1886

(Cteauiâ la bursa de Visma
din 16 Martie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 • ■ ■ 104 35
Rentă de hârtiă 5% . . 95.60 
Imprumutulfl căiloră ferate

ungare......................... 153.25
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 101.40

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ 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-

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

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

vină ung........................100.—
Imprumutulii cu premiu

ung................................. 121 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului , 124 50 
Renta de hărtiă austriacă 85 90 
Renta de arg. austr. . . 86.05
Renta de aură austr. . .11445 
Losurile din 1860 . . . 140 20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 878 —
Act. băncel de credită ung. 308.90 
Act. băncel de credită austr. 302.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.92
Napoleon-d’orI . . . 999.—Va 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.52 
Londra 10 Livres sterlinge 125.70

25iib’s:i de ESucuresci.
Cota oficială dela 4 Martie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 94 - 95—
Renta rom., amort. (5%) 97— 977a

> convert. (6°/o) 88’h 897a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fonc. rural (7°/0) . 1027* 1031/*

’ „ » (5’/o) • 867a 87—
> > urban (7°/0) . 99— 100—

» (6°/o) • 91— 93—
» (5°/0) ■ 82»/* 8374

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

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

i Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.
I

Cursulu pieței Brașovu

din 17 Martie st. n. 1886,

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.65 Vând. 8.68
Argint românesc . . . . > 8.50 1 8.60
Napoleon-d’orI................. » 9.97 > 10.—
Lire turcescl..................... 11.20 > 11.30
Imperiali......................... T> 10.20 10.30
Galbeni............................. T - * 5.86 > 5.90
Scrisurile fonc. «Albina» 100.— > 101.-
Ruble RusescI................. . . » 124.— » 125.7,

i^fflnMTTOfwrar^TTrffr

Amntă.
5

Comunitatea bisericdscă evang. aug. maghiară din Brașovă 
a hotărîtă a-și vinde

Casa Nr. 45 din Tergulu Cailoru
la casă de va primi ofertă îndestulitdre.

Doritorii de a o cumpăra suntă rugați, ca să binevoidscă a 
trimite ofertele în scrisă până la 27 1. c. D-lui Juliu Moor, pre
ședintele subscrisei comunități bisericesc! (Tergulft Straeloru 
Nr. 234.)

Brașovă, 8 Martie 1886. Comunitatea bisericescă 
evang. aug. maghiară.

d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANS.“
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CD a

CANCELARIA NEGRUTIU
în Gherla.-Szamosiyvâr

eschide abonamentu pa anali 1886 la
|Ș „AMICULU FAMILIEI.“ Revistă beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și 16-a 4* a lunei în numer-
H câte 2—3 cdle; și va publica poesii, romanurl, novele, schițe, piese teatrali, studii sociali, articlii sciențificl, a mă! 
| nunte de instrucțiune și distracțiune ș. a. Prețulu de abonamentu pe anulă întregă e 4 fl, — pentru România 10 franci — 
| 1. n. plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.
| „PREOTULÎJ ROMANtJ. “ Revistă bisericăscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 2’/<—37* cdle; și va pu
ii blica articlii din sfera tuturoră sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, serbători și diverse oca- 
| si uni, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari. — Prețulu de abonamentu pe anulă întregă e 4 fl. — pentru Ro- 
I mânia 10 franci — lei noi, plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.
| —== Abonații voră primi unele premii de valăre și’și voru pută procura cu prețuri fdrte reduse tăie opurile din edițiunea năstră. ZS—
I COLECTANȚII PRIMESCU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIU.

| ---------Toții acolo au apăruți! și se află de vândare: ■
| Biblioteca Săteanului Român. Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fdrte interesante și amusante. Prețulă la tdte patru 1 fl. — câte
I una deosebi 30 cr. Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii fdrte interesante și amusante. Prețulu 30 cr.
| Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele gimnasiului din Fiume în 8|XII. 1884, în limba maghiară și în 25|II. 1885 în limba

italiană prin Vincentiu Nicora prof. gimnas. — Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulă 15 cr.
g Collecta de Recepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă, pentru economi, industriași și comercianți. Prețulă 50 cr.
S Apologie. Discusiuni filologice și istorice maghiare privitdre la Români, invederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. Partea I. Paul
i Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr. Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere invederită și aprețiată de 
| Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulă fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr.
| lumă de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate.
| IfigeniaînAulida.
| ria. Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.
| emigrarea lui Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr.
J de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. Hermană și Dorotea după W. de Goethe, traducțiune liberă de Constantină Morariu. Prețulă 50 cr.

I Economia pentru scdlele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețulă 30 cr. Pe tul an tu lă. Comediă în 5 acte, după August Kotzebue
tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețulă 30 cr. Nu mS uita. Colecțiune de versuri funebrali, urmate de iertațiuni, epitafia ș. a. Prețulă 
50 cr. Tesaurulă dela Petrdsa sdu Cloșca cu puii ei de aură. Studiu archeologică de Dionisiu O. Olinescu. Prețulă 20 cr. 

îndreptar teoretic și practic pentru învățămentulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (preparandiali), a înv&țăto- 
riloră și a altoră bărbați de scdlă, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandială. Prețulă 1 fl. 70 cr.

Miculă mărgări tară sufletescă. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulă unui esempl. broșurată e 15 cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 

50 de esempl. broșurate costau 6 fl., — legate 9 fi., legate în pânză 12 fl. — 100 esempl. broșurate 10 fl.. — legate 17 fl. legate 
în pânză 22 fl. Cărticică de Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe iedne frumdse. Prețulă 
unui esemplară trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; 100 esemplare 5 fl. v. a.

V i s u 1 ă prea sântei vergure Maria a Născătdrei de Dumnedeu urmată de mai multe Rugăciuni frumdse. Cu mai multe iedne fru
mdse. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. v. a.

Manuală de Gramatica limbei române pentru scdlele poporali în trei cursuri de Maximă Popă profesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr. as

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Prețulă redusă (dela 1 fi. 20 crj la 60 cr.

Tragediă în 5 acte după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. I fi gen ia 
Brand a său Nunta fatală.

El u trebue să se însă re. Novelă de Maria Schwartz,

Unu vo-

în Tau-
Schițe din 
traducere

1

cr.

Tipografia ALEXI Brașovă.


