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Discursulu deputatului Mocsarv.
ținutii în ședința camerei deputațiloru dela 3 (15) 

Februariu a. c.

Onorată cameră! (Sgomotă. S’audimă !) Eu cu a- 
cestă ocasiune dorescă să facă unele observări asupra 
politicei ce o urmezi guvernulă in cestiunea naționali- 
tățdoril. (S’atnjimO!) Credo că o potă face acesia mai 
bine la acesta resortă, după ce resorlulă instrucțiune! 
publice este aceia, in cerculă căruia s’au obicinuită mai 
cu semă a se tracta afacerile privitâre la cestiunea na- 
ționalitățiloră.

Mai de multe ort am vorbită în acestă cestinne, 
și n’am avută mtențiune in genere a pune la probă pa- 
ciența onor camere la și mai multe ocasiuni. Nu vo- 
eseă să mă provocă ia fapte mai vechi, deși importante, 
cari în acestă on cameră s’au atinsă deja de mai multe 
ori: numai câteva cașuri dorescu să le amintescă. nu 
atătă pentru că ară fi de o mare gravitate, câtă mai 
multă pentru că aruncă o lumină caracteristică și viuă a- 
supra aceloră idei și a celei direcțiuni, pe care on. gu
vernă crede de cuviință a urmări în cestiunea naționa
litățiloră.

In deosebi ce privesce cerculă de putere aiă dom
nului ministru de instrucțiune, numai aceea să mi fiă 
permisă a aminti, ce s’a petrecută în anulă școlară tre
cuta în gimnasiulă superioră regescă din Leciu (Leutschau). 
Din acestă instituth au fostă eliminați nu mai puțină ca 
8 școlari pentru prelinsa agitațiune in contra statului. 
Sentința a adus’o direcțiunea, acestă sentință după cum 
e regula s’a așternută ministrului de instrucțiune și onor 
ministeriu o-a și aprobat’o. Cam ce feliu au putută se 
fiă acele uneltiri contra statului, cari au causată elimi
narea, se pole vede și din aceea, că școlarii eliminați 
au foslă băeți de 14, 15 și 16 ani și numai unulă din
tre ei a fostă de 17 ani. Care a fostă pâeatulă loră? 
De aceea, că ar fi alcătuită vre-ună conventieulă. clubă, 
său vreo reuniune — nil vorbă nu este; n’au făcută 
alta, decâtă că s’au întrunită la unulă din colegii loră, 
care avea o locuință mai bună, și acolo au cetită foi 
slovace, au cântată cântece slovace, der ca să fi făcută 
vre-ună scandată — nici vorbă. N’au făcută secretă din 
aceea, că sunlă Slovaci; din causa acâsta s’au născută 
dese frecări între ei și ’ntie alți colegi ai loră și denun
țarea acestoră colegi de scâlă a fostă basa pe care s’a 
adusă sentința, că dintre dânșii 5 inși suntă eschiși din 
tOte institutele țârei. 2 numai din anumite institute ale 
Ungariei de susă, er unuia a primită o pedepsă mai 
mică.

Acesta nu prea are lipsă de comentară. Pentrucă 
nisce tineri necopți au cetită foi slovace și s’au decla
rată ea Slovaci, sâ fiă depărtați dela cariera lorii, sâ 
fiă stigmatisați pentru tolă vieța loră și a arunca în tină 
cheltuielile ce le-au avută părinții cu ei — pentru că 
au fostă copii de âmeni săraci — acesta n’o găsescă că 
se pole uni cu dreptatea, a da premie scolariloră, ca în
tre dânșii sâ j6ce rolulă de denuneianțî, acâsta nu o 
potă privi ca o crescere morală potrivită, a cresce din 8 
ssolarl dușmani înverșunați ai Maghiariloră, acesta nu o 
potă privi nicl-decum ca o politică bună și multă îmi 
pare râu, că onor, d-nă ministru, dela care a atâr
nată tolă Irâba, nu a îndrumată între marginele cuvenin- 
ciăse hiperzeluhl direc-țiunei gimnasiale, (Mișcare).

Sâ-mi fiă permisă a cila ună altă casă din cer
culă de putere aiă ministrului de interne. (S’audimă!)

Comitatulă Ternavei mici in anulă trecută a con
tribuită 10,000 fl. în folosulă Reuniunii de cultură arde
lene așa, că parte din acea sumă sâ se ia din averea 
comitatului, parte însă să se acopere prin aruncă de dare. 
Acestă decisiune a comitatului, ce sâmănă cu aceea ce 
a adus’o mai de multă comitatulă Sâtmarului, a fostă 
înaintată ministrului de interne pe lângă unu recursă, și 
recurență au fostă respinși cu cererea loră din causă, 
că comitatulă ar fi avută dreptulă de a decide ună a- 
runcă de două procente la dare, mai departe pentrucă 
intre acele scopuri, pentru cari comitatulă este în dreptă 
a face aruncurî de dare, să numără și „scopurile cultu
rale." Eu onor, cameră sunt de convingere, că acestă 
decisiune a comitatului Ternavei mici nu se pole aduce 
nicl-decum în consonanță cu legea, căci e adevărată că 
în lege se vorbesce de .scopuri culturale,' dâr a spri
jini acea Reuniune ardelenă în numele culturei, iertați- 
mi, este numai ună jocO de cuvinte, pentrucă adevera- 
tulă scopă ală acelei Reuniuni este lățirea maghiarisă- 
rei, acestă scopă însă nu e cuprinsă în lege. (Mișcare și 
sgomotă).

Kdrossi Sândor: E unulă și același.
Ludovicii Mocsâry: Mă rogă de iertare, der cul

tura nu se pote indentifica cu maghiarisarea, pentru că 
nici onor, deputată Korbssi Sândor nu va nega că cul
tura se păte înainta și mijloci nu numai în limba ma
ghiară oi și in altă limbă și nu va susține nici aceea, 
că naționalitățile n’ar avă altă dreptă de âfă, ca 
cultura sâ ii-se administreze loră în limba maghiară, 
căci este espriraată în legea de naționalitate dela

| 1868, că e chemarea și datoria chiar a statului de a 
mijloci, ca locuitorii de altă limbă se-și p6lă câștiga in
strucțiune în propria loră limbă, pănă acolo unde se 
începe învâțămentulă academică. I)âr nu se păte lua 
ca motivă ală decisiunei comitatului nici aceea, ce a dtsă 
ministeriulă cu ocasiunea re.spingerei recursului, că adecă 
acea Reuniune de cultură ardeleană față cu diferitele 
naționalități șl-a lățită activitatea sa de interesă gene
rală, care eschide ori ce pornire dușmănosă, în acestă 
comitată, ceea ce ori de ce limbă ar fi poporațiunea lui 
nu păte să-i dea prilegiu de a se simți vătămată. A 
maghiarisa cu bani românesc! pe Români — acesta eu 
nu o țină de o procedere dreptă și demnă de Maghiari. 
(Contraziceri în stânga.)

După ce am amintită acum reuniunile de cultură, 
fiă-ml permisă. onor, cameră, a spune, că eu nu consi
deră de norocită direcțiunea, in care aceste „Kulturegy 
lel“-url și-au începută activitatea loră; penfru-că, bine 
voițl a mi concede, acâstă direcțiune e hotărită agresivă 
față cu celelalte naționalități, și scimă forte bine, că ac
țiunea nasce reacțiune. (Nelinisce în stânga estremâ). 
Ar fi cu totulă altceva, decă acele reuniuni s’ar ocupa 
numai de aceea, ca sâ salveze pe sema națiunei ma
ghiare pe aceia, cari suntă espușl de a se slovanisa 
seu rotnanisa, seu de s’ar restringe ia aceea, ca sâ dea 
ocasiune pentru însușirea limbei maghiare, acolo unde 
se cere, precum de țiildă in capitală am esperiatu acesta 
cu bucuria, sen și in alte orașe, der, mâ rogă de iertare, 
ca aceleași reuniuni cu rnijldcele ce și le au alesă ele, 
eu asilurile loră de copii, eu instrucțiunea poporală, cu 
premii puse pentru propunerea cu suceesă a limbei ma
ghiare. ca cu tote acestea sâ năvălâscă asupra naționa
litățiloră acolo, unde locuescă in m sse compacte și a 
voi sâ le maghiariseze cu grămada. ((Strigări) in stânga 
estremâ: cine voesce acâsta?) mâ rogă de iertare, acesta 
este o ideeă utopică și ea tradeză numai, că voința este, 
deși nu este și putința lângă ea și că Maghiarii in ge
nere nu se potă liniști cu aceea, ca tâ fiă in țeră și 
locuitori de altăjimbă, pentru câ așa credă, că bună 
patriotă in acesta țeră nu pote fi decâtă numai celă ce 
vorbesce unguresce, ș: acesta, d-loră, este o fatală ră
tăcire și vătămare cu privire la naționalități. (Nelinisce 
și reprobări in stânga estremă)

De altmintrelea, dâcă numai pănă acolo ar merge 
iucrulă, ca întrâga lucrare de maghiarisare sâ se facă 
pe cale socială, atunci s’ar pute Z'ce, că statulă respec- 
teză dreptulă de întrunire și așa ar ave ocasiune sâ 
apere acestă dreptă și la alte naționalități. Der aceea 
n’ar trebui sâ concedemă statului, ca organele lui și au
toritățile administrative sâ se amestece in asemeni lu
cruri și c.u asemenea procedere sâ procedă astfelu cum 
vedemă, n’ar tebui onor, guvernă sâ influințeze și sâ 
incuragieze și alte organe administrative ca sâ lucreze 
asemenea.

încă ună casă sâ-mi fiă permisă a-lă aminti pe 
scurtă. E lucru cunoscută, că in anulu trecută comita- 
tulă Zolyom a hotărită sâ maghiariseze numele unui in- 
tregă șiră de comune slovace.

Thali Kalmann: A-le remaghiarisa.
Ludovicii Mocsary: Mâ rogă de iertare! Nu se pote 

remaghiarisa, pentru că nu se pote ca înainte de asta 
satele sâ fi avută nume atâtă de pocite ca: Lopâin, Va- 
ezok, Szakbeny, Szek-se, Doval seu Get, pe care și'in ți
nuturile ungurescl i’au botezată cu cunoscutulă nume: 
Gyelvât. Schimbarea acesta de nume nu prea arată 
din partea respectiviloră patrioțl zeloși vre-ună senti
mente puternică pentru limba maghiară. Observă nu
mai în trecâtă, că după mine nu s’a putută găsi ună 
mijlocă mai nepotrivită pentru înaintarea maghiarisărei 
decâtă acestă maghiarisare a numelui. Ce voesce sâ a- 
jungă comitatulă Zolyom cu puțina mânjitură maghiară? 
Luândă Iucrulă curată din punctulă de vedere ală ma
ghiarisărei — n’au succesO a face încă din nici ună 
Slovacă Maghiară, der pagubă s’a causată eu pornirea 
de maghiarisare, pentru că Slovaculă, care vede aceste 
msuințe, își gândesce: Ce voescă acești domni maghiari? 
Nu i destulă că mereu ne îmulțescă sarcinele, acuma 
și aceea ii supâră, că de ce suntema S'ovaeî? De ce i 
supâre că ne rugămă la Dumnedeu în limbi nostră ma
ternă? Acele table, pe care suntă scrise numele rnaghia- 
risate, voră juca incă rolulă pălăriei lui Gessler. (Ilari
tate.) Slovaculă, vâcjendu-le pe acestea, va înjura una 
asupra Unguriloră și va fi gala a fi pradă în mâna agi- 
latoriloră fără consciințâ. (Mare mișcare in stânga es
tremă )

Procederea comitatului cu acâstă ocasiune lovesce 
in față chiar și legea, pentrucă ar fi fostă datoria comi
tatului iu ori și ce casă, inainte de a face maghiarisa- 
rea sâ întrebe, dâcă se învoiesce comuna, pentrucă în 
sensulti legei comunale, comuna hotărâsce singură in a- 
facerile ei interne (O voce in stânga estremă: Totuși au 
fostă întrebate). N’am cunoștință despre acâsta. Va se 
Zică comunele ar fi trebuită sâ fiă întrebate și fără con- 
simțâmentulu acestora procederea comitatului nu are 
nici ună temeiu legală. Tocmai de aceea îmi pare râu 
că ministeriulă a aprobată o astfelă de procedere.

Der numai continuu on. cameră cu înșirarea casu- 
riloră singuratice. Eu credă , că și cele ce le-am citată 
aici voră arunca lumină asupra acelui modă de cugetare 
asupra acelei direcțiuni, pe care on. guvernă o urmă- 
resce în cestiunea naționalitățiloră. Se vede că on. gu
vernă în genere nu crede că este chiămarea lui, ca sâ 
înfrâneze șovinismulă în stăruințele sale, ce nu-să la lo- 
culă loră și nu au nici ună scopă, ba mai multă: elă 
incuragiază șovinismulă de adreptulă prin purtarea sa. 
Procederea guvernului dă locă presupunerei, că pentru 
lățirea maghiarisărei tote suntă iertate, scopulă sănțesce 
mijlâcele, și că cu asemeni uneltiri ună nenorocită no- 
rocosă î.șl p<5te câștiga merite înaintea guvernului. Eu 
credă, că nu acesta este chiămarea guvernului, ci față 
cu naționalitățile curata obiectivitate.

Guvernului niciodată nu-i este iertată a uita, că 
conduce afacerile unei teri poliglote, că este deopotrivă 
guvernă Maghiariloră, Slovaciloră, Româniloră, Sârbiloră, 
nu-i e permisă a uita, câ țera nu p6te fi ună kulturegy- 
let in slilu mare și că într’ânsa trăiescă cetățeni de na
ționalitate diferită, cari trebue sâ împarță intre sine în 
modă egală nu numai sarcinele, ci și dreptatea (Strigări 
din dreptă: Așa se și întâmplă!)

E cu neputință sâ nu observămă și intr’asta acea 
politică de corteșire, pe care așa de adeseori i-o aruncămă 
în ochii guvernului. Guvernulă vede o mare putere în 
curentulă șovinistă, de aceea nu cutâză a păși în contra 
lui. Serate bine, câ nu prea are multe titluri la popu
laritate, crede că cu acesta va ajunge încă la popularitate 
și spereză, că pentru politica sa vis-â-vis de naționalități 
ii va ierta națiunea deficitulă și datoriile nesfârșite ce le 
face... tocmai așa cum unu june ușuratică la minte iârtă 
darea de sâmă curatorului său, numai să nu’lâ turbure 
in satisfacerea pasiuniloră lui periculose. Nu-i mirare 
intr’aceea. că decă în acâs'ă țâră fiăcare își pote lua 
voia a călca, a ignora și a eluda legea positivă și dâcă 
ii spunemă în față aici parlamentului și guvernului, că 
legile nu se resnectâză, nu i mirare, Zică, că legea dela 
1868 este numai pe hărtiă și nu se esecută nici măcară 
intr’ună singură punctă (Mișcare).

Nu sciu auZit’a d-nulă ministru de justițiă, ce a 
spusă mai deunădi deputatulă Dimitrievicî, că in cerculă 
său de alegere autoritățile respingă orice hărtiă și orl-ce 
adausă la actele înaintate loră. cari nu suntă compuse 
în limba maghiară. (Strigări sgomotOse: Bine facă! Mare 
mișcare. Bine facă!)

Polonyi Geza: Protesteze MileticI in contra acâsta, 
dâr nu d-lă deputată. (Aprobări).

Ludovicii Mocsary: Rogă cu stimă pe d. preșe
dinte, să binevoiască a mă mântui de asemeni întreru
peri. Îmi pare forte rău onor, cameră, că d. deputată o 
spune aici in sinulă dietei, ce bine se întâmplă, dâcă 
una din legile fundamentale ale statului nu se respec- 
tâză și in fiăce inomentă sâ eludâză. (Mare sgomotă^

Președintele: Nu potă opri in parlamentă, onor, 
d-le deputată, ca unulă seu altulă din deputațl să nu 
dea espresiune vederei sale prin întreruperi. (Viuă apro
bări în t6le părțile.)

Racz Geza; E trist că din sinulă acestei partide tre
bue să audîmă o astfelă de cuvântare. (Aprobări în 
stânga estremă).

Ludovicii Mocsâry ; E durerosu, onorabilă cameră, 
decă i se spune guvernului, câ legile nu se respecteză și 
decă guvernulă privesce la acâsta cu indiferență. Și 
acesia n’a Zis’o numai d< putatulă Dimitrievicî ci au Zis’o 
fârte mulți. Ve rogă numai a vă aduce aminte de de- 
pulatulă Sz.ibovlievics, a cărui cuvântare leală amă as- 
cultat’o cu bucuriă în ultima sesiune. Amă băgată in 
buzunară dedaiațiunile lui frumose patriotice și leale, der 
au ignorată toți, că și d nulă deputată a spus’o, că ces- 
tiunea naționalitățiloră esistă numai pe hărtiă.

Eu, onor, cameră, vedă cu adâncă îngrijire politica, 
ce-o urmăresce în cestiunea naționalitățiloră guvernulă 
și in genere statuia maghiară și societatea maghiară.

Cu o îngrijire atâta mai mare vâdă acâsta, cu câtă 
mai multă începe a se agrava mersulă timpuriloră dea
supra patriei nâstre. Eu credo, că nu e omă în acâstă 
cameră, pe care nu l’ar împle de îngrijire seu pe care 
nu l’ar neliniști celă puțină, că in acestă momentă nu 
stămă pe picioră bunu eu naționalitățile. Eu credă, că 
vomă străbate prin periculă, decă va năvăli asupră-ne. Pen- 
tru-câ puteină sâ ne incredeină puțină și in noi și p<5te 
nici in privința ajutorului nn vomă fi lipsiți, der acelă 
sâmțâmentă pe care l’am amintită, că adecă este cn ne
putința, ca in aceste momente se nu pătrundă peptulă 
fiecăruia idea, că totuși ar fi bine, decă amă sta pe pi
cioră mai bună cu naționalitățile, vâ rogă a avâ în ve
dere, că totuși ar fi bine a ne gândi puțină și despre 
aceea, că ore bună e direcțiunea, ce-o urmărimă față 
cu naționalitățile, statulă și societatea deopotrivă.

Și fiindă că in aceste momente suntă preocupați 
toți fii patriei cu ceea ce se pote întâmpla în viitoră, 
binevoiescă onor, cameră a-ml toncede d’a mâ ocupa 
câteva minute de aceea, ce influință păte sâ aibă asupra 
relațiumloi 0 nOstre esteriore acea politică, pe care o 
purtămă în cestiunea naționalitățiloră în acâstă țâră.
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De aliațl avemă neapărată trebuință. Despre ges
tiunea, că înoată ne putemă răzima pe Germania, credă. 
că suntemă până acum in curată, și să dea Duinnedeu 
ca să nu venimă cu ea și mai multă in curată. 
In ceea ce privesce marele nostru interesă, ca Bu 
sia să nu pună mâna pe peninsula balcanică putemă 
să contămă la ajutorulă Turciei. Angliei și păte și la 
ală Italiei; dâr incâtă vomă trebui să stămă față’n filă 
cu Busia. amiciția slateloră balcanice, cu deosebire ami
ciția .și alianța Bărbiei și a Komăniei este tnai însem 
nată pentru noi, decâtă amiciția acelotă mari puteri.

Eu așa credă domniloră că acăstă alianță o pu- 
temă câștiga,

Autjit’amă noi din partea slavă atnintindu ni-se 
Philippi ș’amu aurită deelar-niunea, că Serbii din parle-le 
aștăptă liniștiți răsboiulă cu Busia. Cunosceți mișcarea 
națională in diferitele țări slave. In l’raga șefii de par
tidă renumiți, in Agramă agitatorii vestiți tocmai așa a- 
menință eu Muscalulă. ca pâte școlarii din Leein seu lu
crătorii Slovaci imbeiați din piața Pestei, pentru că sein, 
că acâsta ii face pe toți nervoși și cu acesta să pote 
inlluința asupra loră. Sunt insă convinsă, că nu se 
află intre rassele diferite slave una, care și-ar dori ceva 
din fericirea absolutismului tnuscălescă.

Ce privesce pe Bomânt, onor, cameră, interesulă 
rassei române este pe deplină identică cu interesulă ras- 
sei maghiare, pentru că nemtilă română tocmai așa este 
vărită in mijloculă marei rasse slave, ca celă maghiară 
și formeză basa naturală a alianței și ori câtă de greu 
ar fi a împăca relațtunile faptice, ori ce s’a petrecută 
înfre noi in trecută, acesta este o situațiune in adevără 
imposibilă și răsturnată cu capu ’n susă și să va în
tâmpla mai curândă seu mai lârdiu, că ceea ce a unită 
Dumnecjeu, *omnlă să nu despartă. Logica siluațiunei 
ne îndrumă deadreptu'ă la acesta. A folosi acestă si
tuațiune pentru alianțele statului este problema guver
nului, care, după ce Ungaria este in prima liniă intere
sată in cestiunea Orientului, este chiămată a pune in 
cumpănă influința lui covârșitore în politica orientală 
a monarchiei. Der statulă ungară, onor, cameră, nu nu
mai pe calea influinței ce compete diplomației are ună 
rolă însemnată in cestiunea Orientului, ci rolă însem
nată are în cerculă său propriu de putere, ca sta'ă ma
ghiară, și nu numai statulă ci și societatea maghiară, 
pentru că aceste suntă chiămnte a se ocupa de Gestiu
nile naționale, cari suntă multă implicate in cestiunea 
Orientului.

Concedă onor, cameră, că putemă se fimu în bună 
amicițiă și în alianță, fiă cu Serbii, fiă cu Bomănii even
tuală pe scurtă timpă și fără ca să vină în vorbă ces
tiunea naționalitațiloră. Der hotărîtă tragă la iridotelă 
aceea, că fiă cu Sârbia, fiă cu Bomânia vomă pute să 
incheiămă o alianță durabilă și sigură, decă nu ne va fi 
succesă mai înainte a inaugura la noi acasă o astfelă 
de politică față cu naționalitățile, care se satisfacă decă 
nu pretensiunile ultraiștiloru, celă puțină aspirațiuniie 
naționale corecte și drepte ale grosului Iiomâniloră și Ser- 
biloră dela noi.

Nu putemă să contâmă la o durabilă și sigură a- 
lianță pentru aceea, pentru că atâtă la Bomâni, ca și la 
Șerbi este puternică sentimentulă legăturei de rassă. 
Aceste națiuni sunlă multă mai mici, decâtă ca să nu 
reflecteze la conaționalii loră, cari locuiescă in statulă 
nostru.

Națiunea germană se pote lipsi de acei conaționali, 
cari suntă in Austria, Francia nu’și bate capulă cu cele 
ce se petrecă în Belgia și Elveția cu Francesii, pentru 
că și fără de aceștia este mare și puternică. Der Serbii 
și Bomânii de peste Drava și de peste Carpați au celă 
mai mare interesă pentru conaționalii loră de aici, fiindă 
că aceștia se țină de positiutiea națiunei loră, ca o parte 
întregitOre a acestei posițiuni precum formeză și în pri
vința cullurei și a literaturei o parte a ei. De aceea 
este de-o influință covârșitore cu privire la relațiunile 
nOstre orientale împrejurarea, că ce politică urmăresce 
aici in intru statulă. și societatea maghiară. O tractare 
drâptă, o politică bună față cu naționalitățile este.....

Președintele: Bogă pe ono.. d. deputată să bine- 
voiască a vorbi la budgelulă ministeiiului >le instrucți
une. (Vine aprobări) Nu e tocmai potrivită acestă bu- 
getă pentru ca onor, deputată să se ocupe cu cestiuni 
de naționalitate. (Vine aprobări generale;.

Ludovicii Mocsarg: Eu așa credă că, cestiunea na
ționalii ățiloră ar trebui se intereseze parlamențulă ma
ghiară și odată intr’ună ană s ar pute vorbi despre ea. 
(Sgomotă) O politică de naționalitate cum se cade: a- 
cesta este prețulu, ca se putemă trăi cu Românii și cu 
Serbii în bună amiciția și alianță.

Dați prețulă acesta, pentru că este totodată și pre- 
țulă, cu care ne putemă câștiga și în întru in propriulă 
nostru cercă liniștea și conviețuirea paclnieă. Să mo- 
bihsămă în direcțiunea acesta, onor, cameră, câtă se 
pole mai curendă, cheltuielele ce le vomă ave eu acesta 
mobiiisare nu ne voru păgubi vă asigură; pentru că 
nu impărtășescă vederile acelora, cari credu că națio
nalitățile din Ungaria nu se potă împăca și mulțămi, 
cari credă pote că ne voră lua numai în risă decă a- 
cum în ora a 12-ea amă voi se incepemă a ne împrie
teni cu ele.

Sciu, onor, cameră, că naționalitățile, cari trăiescă 
în statulă nostru suntă gata a se impăca, și doreseă a- 
cesta din parfe-le; ele suntă gata a încheia pace cu 
noi pe acea basă, ce au aședat’o legea dela 1868; 
der ceră ca acea lege să se țină și să nu fiă numai pe 
hârtia.

Nu credă nimenea, că poporele, ar voi să rupă așa 
de ușoră legătutile milenare. Naționalitățile din Ungaria 
nu intenționeză acesta, ele suntă alipite cu iubire de 
acestă pământă. der voiescu se se semță aici în adeviră 
acasă în patria loră propria.

țiică să mobilisămă în acăstă direcțiune mai bine 
atji, decâtă mâne. Acăstă va fi cea mai bună pregătire 
față cu orl-ce eventualități viitore și eu suută convinsă, 
că ar echivala cu o armată, decă ne-ar succede se înati- 
gurămu o politică de naționalitate cum se cade.

Ce privesce bugetulă, deârece nu l’am primită în 
totală, nu-lă primeseă nici în specială. 

Convenția în camera din Viena.
In comisiunea bugetară a camerei din Viena, de- 

putatulă Beer a întrebată, la 14 Februariu, pe minis- 
trulă de comerță, cum stă lucrulă cu tractatulu de co- 
merță cu Bomânia.

Ministrulă Bacquehem dise. că acum nu pote Intra 
în amăruntele acestui obiectă, der speră că in curândă 
voră începe trădările și că voră ajunge la unu resul- 
tafă mulțămitoră. Guvernulă e gata se facă însemnate 
concesiuni în privința aceloră articole, care intereseză 
mai de aprope pe Bomânia și de aceea pole aștepta a- 
ceeași prevenire din partea guvernului română.

Abrahamoivicz, provocându-se lș hotărirea dietei 
galițiene, în principiu e>ă și colegii săi nu voră păși 
contra unei convențiunl, der voră fi contra unei con
vențiunl, care ar vătăma producțiunea economică aus
triacă, cu a âtă mai multă că importulă cerealeloră ro
mâne în Austria a crescută, pe când esportulă artico- 
leloru industriale din Austria scade mereu. In 1885 es
portulă în Bomânia a fostă aprdpe egală cu importulă 
din Bomânia.

Beer dice că trebue să se ia în vedere nu numai 
interesulă economică galiliană, ci interesulă tuturora ra- 
muriloră economice auslro-ungare. Mulți economi suntă 
pentru ună tractată cu Bomânia, mai alesă economii 
din Bucovina.

Zotta, ca deputată ală Bucovinei declară, că acestă 
țâră a suferită forte mari perderi prin răsboiulă vamală.

înainte se esportau lemne pentru 6—7 milidne, acji es
portulă e redusă la ună minimum. NumăroșI lucrători 
au rămasă fără pâne. Porumbulă din Bomânia ne tre- 
hue pentru labricele de spirfă. grăulă pentru mori, din 
care esporlămă in Bomânia făina lină, er cea mai prăstă 
o consiimâmă în țâră. Ce privesce temerea de concu
rența viteloră române, acesta va fi forte mică. Bomânia 
produce numai vite podolice, pe cari mari proprietari le 
întrebuințezi ca vite de lucru.

Schaup declară, că starea de acum e forte păgu- 
bitdre pentru Austria și elă încă stă pe basa, ca să se 
a in considerare intrega economia

Abrahamoivicz dice că va pută dovedi la ocasiune, 
că grosulă Bucovinei e de altă părere decâtă aceea ce 
a esprimat'o Zotta.

lluss arată, că Ungaria represintă esclusivă punc- 
tulă de vedere agrară Austria însă trebue să aibă în 
vedere și punctulă de stadiu ală esportului industrială. 
Cu acestea s’a terminată discuțiunea.

Convenția în camera din Bucurescl.
In ședința dela 3 Februarie a camerei deputațiloră 

din Bucurescl s’a adusă în discuțiă cestiunea convenției 
comerciale între Austro-Ungaria și Bomânia. Elă rapor- 
tulă „Komânului’ despre acăstă discuțiune:

D-lă Epurescu impută guvernului c’a părăsită sis
tema inaugurată prin tarifulă autonomă și întrebă, dâcă 
negociările începute la Viena au fostă părăsite său nu
mai întrerupte și dăcă delegații români se voră reîntorce 
la Viena pentru ca să le reia.

D-lă Ferichidi, ministru de esterne, tjtce că nego- 
ciațiunile preliminare angajate la Viena n’au ajunsă la 
ună resultată definitivă, der nu e esactă că esistă impo
sibilitate d’a se înțelege. Aceste negocieri au fostă dâr 
întrerupte, pentru ca părțile să aibă timpulă d’a studia 
cesliunile sulevate la Viena și d'a prepara o basă de în
țelegere. D. Ferichidi negă cum că s’ar fi iscată vre-o 
neînțelegere Ore-eare intre primulă ministru și d Dumi
tru Sturdza în privința negociăriloră. Totă ce se face 
in acăstă cestiune este decisă de mai ’nainte in sinulă 
consiliului de miniștri și că până acum a domnită cea 
mai perfectă înțelegere in acestă privință intre membrii 
consiliului. D-sa asigură că delegații români se voră 
duce din nou la Viena, după terminarea lucrăriloră cu 
cari suntă însărcinați, și voră continua negociările. In 
ce privesce discuțiunile, cari s’au făcută în parlamențulă 
ungară, <Jice că nu se preocupă de ele până ce nu 
va avea tecstulă oficiala ală aceloră discuțiuni. Termi- 
nândă, ministrulă dice că guvernulă austro-ungară do- 
resce din inimă ea să îneheiă cu noi o convențiune co
mercială chiar cu restricțiunea d’a se protegia de gu
vernulă română o parte din industria națională.

D. Kogălniceanu relevă vorbele preopinentului re
lativă la desbaterile din parlamențulă ungară și tjice că 
înțelege reserva ministrului. Camera însă, <}ice d-sa, nu 
trebue să păstreze aceeași reservă. D-sa (Jice că minis- 
trulă ungară a declarată în cameră, că Ungaria nu vo- 
iesce astădi să ne acorde, în ceea ce privesce intrarea 
viteloră năstre în Austro-Ungaria, tratamentulă ce jii se 
acordă prin vechia convențiune de comerciu. In asemeni 
condițiunl, adaoge d-sa, încheiarea unei convențiunl este 
imposibilă și amă face bine ca să nu disimulămă reali
tatea. Ar trebui să facemă pentru cereale aceea ce amă

FOI LETON U.

Pipftrușiu Petru și Florea-'nfloritulft.
(Poveste din Sălagiu, comunicată de plugarulă M. Bene din Supu- 

rulO de susă, scrisă de loanu Popu Reteganulă.)

(Urmare.)

Intr’o dimineță, turn mătura prin casă dirândă ru
găciunile, etă vede ună bobă de piperă josă șt se plâcă 
de-lă rădică și-lu pune pe mesă. Der bobulă se durdu- 
lică de pe mesă și eră cade josă. Ea ca muiere strîn 
gătOre, nu lasă să se prăpădescă nici ună firii de pi
peră, deci se plecă și rădicându-lă ilu bagă in sînă. Fi- 
rulă celă de piperă nu stă în șină, cum, cum nu, des
tulă că și din sinu cade chiar înaintea ei. Ea eră să 
plecă și-lă rădică de josă și-lu bagă în gură și dtcândă 
rugăciunile ilu scapă pe grumazi la rale. Din minula 
aceea văduva prinde grea și la none luni face ună dragă 
de fecioră de să mai fi avută doi ochi să te uiți la elă. 
Ea chiemă pe preolulă satului, ilu boteză și-i puse nu
mele: Pipărușă Fetru, căci dinlr ună firă de piperă era 
zămislită. Și crescea c.opilulă, der crescea ca din apă. 
Când era de o lună, era ca alți copii de ună ană: când 
era de două luni, era ca altulă de 3 ani; și începu a 
âmbla pe uliță și a vorbi loîe celea. Elă totă aucjia pe 
Omeni vorbindă: ce mai fecioră, pagubă că nu-i trăescă 
frații, că ei trei ar bate ună sală intregă cândă s’ar 
mânia bine. Așa atjf, așa mâne, așa cjiceau omenii in 
tOte cjtlele. Când era Fipărușu Fetru de treijani, era celă 
mai frumosă și mat voinică fecioră în totă salulă.

Intr’o 4* întrebă pe mumă-sa: Mamă, mai avul’am 
eu frați? Der ea, temându-se se nu mergi și elă ca 
frații lui și să nu se mai reintorcă, îi cj'se: nu, ffitulă 
meu, nu ai avută nici ună frate.

— Nu? Atunci fii bună și-mi mai dă odată țîță. 
der pe sub pragulă casei. Și rădică Pipărușă pragulă 
casei cu degetulă celă mică, er mamă-sa se plecă să-și 
bage țîța pe sub elă și să lăpteze pe fiu-său. Atunci Pipă- 
rtișă lăsă puțină pragulă în josă de o cam strîngea pe 
mumă-sa și o întrebă: mamă, mai avut’am eu frați? 
Ea, verjândă că nu-i altă modru, îi spuse: da, ai avută 
doi frați și o soră, pe soru-ta a furat’o smeulă, er frații 
s’au dusă să o caute și de atunci nu i-am mai vătjulă.

Atunci er rădică pragulă și dise mame-si: acum 
scolă-te și-mi fă o azimă de grâu curată, frământată 
numai cu lapte din țițele tale, că eu am semne că tre
bue să dau de ei.

Audindă vorbele acestea biata mamă eră începe a 
plânge și a se văieta. Der cutn te lasă inima să mă lași 
acum la bătrânețe, slabă, betâgă, singură? Nu am dusă 
și nu ducă destulă bănat ă după cei trei, acum te mai 
prăpădesc! și tu prin cea săcrâtă de lume, de nu alta, 
v’a da smeulă de tine, de nici de nume nu’ți voiu mai 
aucji. Bămâi dragulă mamei aci, nu te mai duce nicăiri; 
fi-va ce va rândui Dumnecjeu de noi, numai nu merge.

Ei, der Pipărușă Petru era voinică, lui îi trebuiau 
vitejii, deci nu scăpă mumă-sa de gura lui pănă ce nu’i 
făcu o azimă de făină de grâu curată frământată numai 
cu lapte din țițele ei și cu lacrămi din ochii ei. După 
ce i-a copt’o ca ruja, Pipărușă ’și-o puse In traistă și 

ijise: Bămâi sânătosă mamă, nu te supăra de locă, că 
nici trei cjile nu voră trece și eu trebue să fiu înapoi, 
ori cu veste bună ori rea, der mai credu că cu bună.

Și se luă Pipărușă Petru la drumă, du te du-te, 
pănă dă în pădure, și acolo nimeresce o brezdă mai 
astupată. Hai să mergă pe ea, își tjice Pipărușă, și se 
duse totă pe ea pănă ce ajunse la curțile smeului. Și 
acolo întră în lăuntru. • O fată frumosă — Domne! și 
îmbrăcată ca o împărătesă, era singură și făcea de 
mâncare.

— Bună (jiua, soră!
— Să trăesci cu bine; dâr ce’mi cjici soră?
— ’ȚI cjică soră, fiindă că-țl suntj frate;.\de nu 

crecji, en hai de mancă din azima asta. Și scăse Pi
părușă Petru azuna din traistă și-i dete fetei să mă
nânce. Der cum îmbucă, odată, <}ise: asta-i cu Japte din 
țițele mamei mele, acum credă că-mi ești frate, dâr nu 
pricepă cum? că tu ești fecioră holteiu, er eu când am 
ajunsă în robia smeului numai doi frați am avută, pe 
cari smeulă i-a și omorîtă, âr de atunci nu suntă mai 
multă de 5 ani. de când sunt eu aci; ț deci nu pricepă, 
dâcă ’mi ești frate, când te-ai putută nasce; că dără 
nu ești numai de 4—5 ani?! Tu trebue să fi barem! de 
20 de ani!

— Nu-să, soră, ci numai de 3 ani și mai ceva, 
dâr așa-mi e felulă. Să-mi spui acum ce semne face 
smeulă când vine?

— Vai, frate, bine ar fi să mergi de aci pănă nu 
vine semnulă lui, că după semnă și elă îndată sosesce. 
Că are ună buzdugană, frate, ună buzdugană de rieră, 
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făcuta cu vitele: să le deschidemO drumulă către Italia 
și Bulgaria. D. Kogălniceanu gâsesce că o sinceră în
trerupere a negociărilora ar li preferabilă nesiguranței ce 
domină astăzi- D-sa consiliază pe guverna ca să nu mai 
trimită la Viena comisiunl, cari să revină fără ca să li 
obținută vre-ună resullată.

D lă Ferichide, ministrulo de esterne, rectificândă 
ârecarl aserțiuni ale domnului Kogălniceanu, susține că 
ministrulă ungară n a <jisă că e preferabilă pentru Aus- 
tro-Ungaria d'a renunța să aibă bune relațiuni politice 
cu Komânia decătă să facă sacrificii materiale. Minis- 
Irulă ungară a <|isă tocmai din contră, dice ministrulă 
nostru. — Se închide discuțiunea.

SOIRILE PILEI.
Deputatulă Ludovică Mocsmy a demisionată din 

comitetulă eseculivă electorală ală partidei .ndependente 
și totodată a anunțată, prinlro scrisore, eșirea sa din 
sinulă acestei partide.

—x—
Foia co.șutistă din Clușiu aduce în numerulă dela 

14 Februariu următârea scire: .Din Câmpia primiină in- 
spăimentătârea scire, că acolo propaganda națională ro
mână in sfratulă celă mai de josă ală poporului a luată 
o direcțiune socialistă. Acolo așteptă torte multă pe 
Buși, ftindă că aceslia, după credința loră, nu numai că 
i liberâză de sarcinile statului, comitatului și comunei, 

ci le împarte și Câmpia în 20 de parțele mari și astfelă 
tace i'omnă pe fiecare proletară. Pentru liniștirea pro- 
prielariloră, administrațiunea și anume fișpamilă comita
tului Cojocnei ar putea face ună pasă fârte importantă, 
dăcă ar lua măsuri ea se se transfere acolo ună regi- 
mentă de husari. Abstrăgândă de scirile alarmatOre, o 
astfelă de dislocare ar ave două temeiuri: mai ânfem 
nicăeri nu se potă întreține caii mai et'tină ca acolo, ală 
doilea cavaleria ar primi instrucțiunea pe terenă muntosă.- 
— Acâstă gărgăunâscă scire privesce pe „Ellenzek.» Cu 
tâte astea o samnalămă ca ună simplomă ală stăriloră 
ce domnescă în Ardeală.

— 0—
Ună aspectă resboinicu oferă Pesta, spune „P. 

Lloyd-, Recruți și reserviștl se vădă mulțime, cari în 
urma ordinului ministerială să presintă acum la corpuri, 
er nu la 1 Aprilie ea de obiceiu.

—x—
Pe temeiulu unei arătări oficiale a ministrului de 

agricultură, minisfrulă de interne a incunosciințată juris- 
dicțiunile ca în pașaportele viteloră să se însemneze ju- 
risdicțiunile, cercurile solgâbirăesci, precum și numele 
localiiățiloră esclusivu în limba oficială a statului. — 
Slrașnică i-au mai apucată nevricalele și spasmurile de 
maghiarisare. Adecă gluma ia o parte: are dreptate 
ministrulo, căci altfelă cum s’ar pute dovedi că vilele 
suntă patriotice?

—x—
Președintele camerei deputațiloră din Pesta a pre 

sentată sentința tablei r. din Tărgu-Mureșnlai, prin care 
deputatulă Bartha iliklos e condamnată in a doua in 
stanță la 5 tjile inchisore de stată pentru delictulă de 
duelă.

—x—
In Zlatna s’a împușcată corporalulă de vânători 

lână Gițiana.

Ună preotă catolică din Alba-Iulia, care administra 
sume însemnate de bani, șl-a perdută în vâra trecută 
mai tâtă averea sa in speculațiunl de bursă. Pentru ca 
să șl întorcă perderile, a mai învestită de atunci și a 
perdută încă 95,000 fi. Afacerea, care a constrînsă au
toritatea superioră bisericâscă să facă pașii necesari, a 
produsă mare sensațiă, tjice »Kuzerdek.’

—x—
Foia sHunyadu, care apare în Deva, a fostă con

damnată, pe temeiulă unei acusări a procuraturei din 
Clușiu, la 80 II. amendă, fiindo că a comunicată cronice 
politice, lără să fi depusă cauțiunea prescrisă pentru toi 
politice.

—x—
Esecutorulă de dare ală comunei Obrovață, fosef 

Faltin, a fugită după ce a defraudată 100 fl. bani din 
dări. S’a dată ordine de urmărire in contra lui.

—x—
După cum e informată »Kolozsvar“, fosta învăță 

tore ungurâscă în Olahlalău D. G. a stată mai multă 
timpă în relațiuni intime eu eontrolorulă cassei orășe
nesc! a Oderheiului slcuiescu, Ștefană Simo. Fata cre- 
dendă după câtva timpă că observă ârecare răcelă din 
partea iubitului ei, cumpără ună revolveră, se duse la 
oficiulă cassei orășenesc!, luândă cu ea ca martoră pe 
medicală Dr. Ka.ssay — fără să-i spună anume afacerea. 
Ajunsă aci, dele iubitului ei o scrisore, acesta însă o 
rupe, și pe când mediculă se așetja la mesă să ia notițe 
de cele ce se petrecu, fata scose revolverul^ și împușca 
pe iubitulă ei, lovindu-i glonțulă fruntea fără însă să-i 
atace creerii. Când fata vru să se impusce și pe sine 
mediculă sări și o opri. Iubitulă fti dusă în spitală, er 
iubita în arestă.

Creditele militare.
Creditele ce au să se ceră deocamdată parlamen- 

teloră din Viena și din Festa pentru echiparea și apro- 
visionarea armatei, landwehrului, honvetjimei și gloateloră 
se voră urca, după cum spună foiie ofîciose, cam la 50 
milione fl. Ivindu-se insă eventualitatea unui răsboiu, ne
greșită că aceste milione nu voră fi de ajunsă.

Pănă acum cei din Viena au votată ună credită de 
12 miliâne, er cei din Pesta apropo 7 și jumătate mili
one. Proiectuiă de lege, prin care ministrulă honvetji- 
mei a cerută acestă credită, a fostă motivată astfelă :

In urma pregătiriloră militare a tuturora stateloră 
europene, se simte necesitatea d’a face lotulă ce ne pres
criu ca o datoria interesele tronului, monarehiei și pa
triei. Ori incătrău ne vomă îndrepta privirile in Europa, 
întelnimă pe acestă tăremă o activitate neobieinuită și 
ar fi cea mai mare negligență, decă n’amă îngriji și noi 
de puterea nâslră militară. Posițiunea nostră geografică, 
situațiunea nostră, condițiunile nâstre de esistență suntă 
astfelă, incâtă cu totă nisuința și voința nu ne putemă 
sustrage din încurcăturile intereseloră europene, când ară 
deveni totă mai acute, și trebue pentru casulă estremă, 
ca orice stată, care simte in sine destoinicia d’a trăi și 
care nu e înclinată a renunța la validitarea intereseloră 
sale, se fimu gata a face jertfe pentru siguranța monar
hiei și prin urmare a patriei nostre.

Cea dinteiu îngrijire și răspundere a mea o formeză 
honvecjimea și gtatele, care trebue să fiă aduse în posi- 
țiune d’a pute fi întrebuințate în casă de nevoiă ca în

tregire a armatei. De aceea ceră mijlâcele neapărată de 
lipsă pentru procurarea provisiuniloră de reservă ale hon- 
vetjimei și pentru procurarea echipamentului acelei părți 
din glote, care la orice ocasiune trebue să fiă gata, ca 
prima trebuință pentru spriginirea armatei mobilisate. 
Deci ivindu-se pericululă trebue să dispunemă in primulă 
momentă de ârecare provisiune de reservă în echipa- 
mentă șt de aceea să ingrijeseă încă de acum, fiindă că 
sorții resboiului, durata lui, folosirea in mai mare mă
sură a echipamentului facă necesare trimiteri ulteriâre de 
astfelă de provisiune încă in primele săptămâni ale unei 
eventuale espedițiuni.

Trebue să amă în vedere, că în casă de nevoie în 
adevără prima chemare a gloteloră, celă puțină în parte, 
va întregi armata operatâre. Prin urmare trebue să în- 
grijescă, ea acea parte a gloteloră propriu c|ise, care în 
casă de mobilisare va fi necesară în prima liniă pentru 
sprijinirea armatei operatâre, deși nu complectă dâr celă 
puțină într’atâta să fiă echipată și imbrăcată, ca să fiă 
apărată de timpulă rău și se fiă cunoscută după îmbră
căminte, spre a fi tractată—in tâte împrejurările — după 
prescrierile dreptului gințiloră.

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

BUCURESCI, 18 Februarie. — In cameră 
80 de deputațl au propusă ca, în fața situațiunei 
europene, să se pună la disposițiunea guvernului 
suma de 30 miliâne pentru apărarea neutralității. 
Propunerea a foștii acceptată cu 99 contra 11 
voturi. Ministru-președinte Brătianu a declarată, 
că nu doresce ea România să devină încă odată 
teatru de răsboiu.

CAPSTADT, 18 Februarie. — După scirile 
sosite, tovarășii lui Holub au sositu în Shshong 
(țâra Betsuama) într’o stare lipsită de orice aju
torii. Tabăra dintre laculu Bangweolo și nulu 
Zambessi a t’ostu atacată în lipsa lui Holub de 
indigeni și Sdllner (măcelarii din Viena și tova
rășă de călătoria alu lui Holub) a foștii omorîtă 
acolo.

DIVERSE.
Casă (le morte Ia bală mascată. — O tragică în

tâmplare se petrecu la 1 Februariu in Petersburgă la 
unu bală mascată în sala cea mare a societății nobili
tară, dată de principesa Urussoff în scopă filantropică. 
In mijloculă virtejului libereloră glume ale masceloră 
muri grabnică și tară de veste o tânără fată de 20 ani 
cu numele Tatjana Davydofl. O apoplexiă de inimă îi 
curmă vieța momentană. Ga causă a morții s’a consta
tată, că a fosta strîngerea prea afară din cale a corse
tului, care pe lângă considerabila lipsă de sânge a re- 
posatei avu o influența din cele mai stricăcidse.

Arestarea nnut ucigașă. — Se comunică din Briinn 
că fostulă hotelierulă și proprietară în Leitomischl F. 
Tichy fu arestată dinpreună cu soția și fiu-său invinuițl 
fiindu că au comisă în ultimii 2o ani unsprezece omoruri. 
Intre cei uciși se află și ună bogată vendătoră de ani
male sălbatice și ună tenâru baronă, care înainte cu pu
țină timpă câștigase cu unu losă la lotâriă. La desco
perirea crimei duse împrejurarea, că in timpulă din urmă 
dispăruse o damă din hotelă fără de urmă și o servitâre 
trădase.

Editoră: lacobă Mureșiauu.
Redactară responsabilă Dr. Anrel Hlnreșianu

mare câtă o bute de 50 de ferii, și-lă aruncă cale de 2 
căsurl de departe și dreptă în ușă nimeresce cu elă ; ușa 
atunci se deschide și buzduganulă se pune singură în 
cuiulă cela din părete. Der dute, frate, nu sta, că acum 
e vremea să vină, și de te află aci te omora și prc 
tiue, ca și pe cei doi.

— Lasă-lă să vie, soră, să vădă și eu cum suntă 
smeii, că și așa pănă acum n’am văzută nici unulă.

Atunci audă buzduganulă trosnindă in ușă ; ușa se 
deschise și dă să se pună in cuiu. Der Pipărușă nu-i 
dă răgază, ilă lua de tortă și sverr! indăretă cu elă, 
din cătrău a venito. Și cu âșa putere a aruncată cu 
elă, de chiar pre lângă smeu a trecută și s’a totă dusă 
cale de trei dile și s’a împlântată într’ună munte de 
piatră. Nouă Z1^ a trebuită să scobescă smeulă pre 
lângă buzduganu pănă și-l’a putută scote din munte șj 
a venită apoi cu elă pe umără năcăjită. Când ajunse 
acasă, (jise d‘n curte încă:

— Cine-și bate jocă de buzduganulă meu, Florea- 
Infloritulă ori Pipărușă Petrea. vitezulă de cumnatu meu?

— Eu sunt, cumnate, eu Pipărușă Petrea, der de 
unde mă cunosci?

— Eu? nu mă mai întreba, dâră o săptămână 
m'au totă scuturată frigurile când te a născută muină-ta. 
Der bine c’ai venito la casa mea, hai se trăimă puțină 
și bine. Adu drăguță mâncarea pe măsă, mie nouă coste 
fripte de porcă și frățîne-tău două, mie 9 cupe de vină 
și lui 2, să ne punemu la ospățO....

— Adecă.... să fiă vorba întârsă, smeule, tjise Pi- 
părușă. Adă-mî soră mie nouă coste de porcă și nouă 

cupe de vină, er smeului adu-i două coste și două cupe 
de vină, dâr să ai de grijă, smeule, care cum gătămă 
de mâncat carnea de pe osă, osul îlă aruncămă in ca- 
pulă celui ce nu a gătată încă, că par că pe aci așa e 
obiceiulă.

— Cam așa a fostă, tjise smeulă, dâr de vrei, pu
temă strica obiceiulă.

— Ba că nu vrâu se strică obiceiulă țerei, (}ice 
Pipărușă. Omă de nimica e cine cuteză a strica obice
iurile țârei, las’ cum o mai fostă, și hai la mâsă.

Și se puseră la mâsă, și cum apucă Pipărușă o 
costă in mână, o băgă în gură și despoiă carnea de pe 
ea, er cu Osele: plioscă ! la smeu în frunte. Smeulă se 
cam năcăji, der ce să facă? Trebui se rabde, că șl-a 
dată de omă. Și Pipărușă ia altă costă, apoi alta și 
alta, pănă mancă carnea de pe tâte nouă câstele. âr 
osele le dă de capulă smeului de tâte se sdrobiau. Când 
gătă Pipărușă de mâncată câsta cea din urmă și de băută 
cea din urmă cupă de vină, atunci gătâ șl smeulă de 
mâncată cea dinteia costă și dă să arunce cu Osele în 
capulă lui Pipărușă. Dâr acesta nu-i dă răgază, se re
pede la smeu și plioscă! cu o palmă preste obrazulă 
celă grasă ală smeului de’i mută o falcă din locă, apoi 
se încăerară la luptă, la trănteli, de gândeai că nu alta 
ci să se omore unulă pe altulă. Dela o vreme smeulă 
nunai putea de ostenelă, că ostenită era și de cale și 
nu putuse nici să se sature baremi omenesce, că Pipă
rușă nu-i dăduse răgază. Deci ostenită cum era, d se 
bietulă smeu.

— Lasă mă în pace că-ți inviu pe cei doi frați.

— Hai de mi-i învie — Pipărușă.
Și merse smeulă și-i desgropă și-le puse inimile la 

tacă și-i stropi cu apă viiă și se sculară mai frumoși de- 
cum au fostă.

— Vai, că greu adormii, Z’se unulă. — D6r așa 
și eu, dise celălaltă.

— Dormită, dormită! Zise smeulă, că de nu venea 
fratele vostru âstă mai mică sâ vă treZescă, mai dor- 
miați voi ună somnă lungă!

— Der nu sta de sfaturi, Zise Pipărușă, hai să ne 
mai luptămă, că de aci eu nu mergă pănă ce nu ră
mâne unulă mortă, ori eu, ori tu.

Și se puseră a se bate in săbii, și se tăiară de 
curgea sângele vale. Atunci se repeZi Pipărușă, odată și 
bine voinicește, și-i tăia smeului capulă, apoi totă îlă 
dumică bucățele, ca de tocană, și făcu trei grămeZI de 
carne din elă.

Apoi Zise cătră frați: Frațiloră, hai să ne ospă- 
tămă o leaeă, că apoi mergemă cătră casă, că mama 
sciu că nu mai pute de dorulă nostru, o fi gândindă că 
ne amă prăpădită cu toții, de nu mai nimerim1' nici 
unulă. Și se ospătară feciorii mei, soru-sa le făcu de 
mâncare și ei aduseră vină de celă bună și beură și se 
desfătară. păna ce începu a prinde beția pe Pipărușă. 
Atunci se gătară de cale, încărcară carăle de bunătăți, 
că dâră acolo era de unde, și plecară.

(Va urma).
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{Jur «ol n '•* buraa de Vient
■lin 17 Februariu st. u. tsb7

Rentă de aură 5* 0 . . 95 35
Rentă de hârtiă 5% . 8o 75
Imprumutula căiloră ferate 

ungare.......................... 146.—
Amortisarea datoriei căi

lor a ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) ... 9550

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostâ ung. 
(3-a emisiune) . . . . 114 —

Bonuri rurale ungare . . 104.—
Bonuri cu ci. d6 sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișO...............................104.—
Bonuri cu cl. de (sortare 104. — 
Bonuri rurale transilvane 105 —

Bonuri croato-slavone . . 104 50
Despăgubire p. dijma de 

vinfl ung.......................... —• —
ImprumutulO cu premiu

ung....................................... 116.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segediuului . 119 60
Renta de hărtiă austriacă 77 50
Renta de arg. austr. . . 79 65
Renta de aura austr. . . 103.95
Losurile din 1860 . . . 130.—
Acțiunile băncel austro- 

ungare .......................... 848 —
Act. băncel de credita uug. 278.25 
Act. băncel de credita austr.276.— 
Argintula —. — Galbinl

împărătesei ................... 6.05
Napoleon-d’orl .... 1015 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 85 
Lozidra 10 Livres sterlinge 128 60

IturNH ele itueuresei.
Cota olîciaiâ dela 3 Februarie st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%) 90— 91 —
Renta rom. atnorl. (5° 0) 91- 92—

» convert. (6°/0) 84’/a Sb'/a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) 99— 100—

* u i) 84— 85-
• » urban ,7°/0l 97— 98—

. (6»/o' • 90— 91—
’ V • 80— 81—

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

« • > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 18.25 18.50
Bancnote austriace contra aură. . 2.00 2.01

Cursulu pieței Brașovu
diu 18 Februariu st. n. 1887.

Bancnote românescl . . . Cump 8.46 Vend. 8.48

Argint românesc................. 8.42 8.44

Napoieon-d’orî..................... 10.10 10.15

Lire turcesc!.......................... » 11.40 » 11.44

Imperiali.............................. » 10.40 • 10.44

Galbeni.................................. » 6 02 > 6.05

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

Ruble Rusesc!...................... 116 — » 117.—

Discontulă ... » 7—1 0°/, pe ană.

3408/1886. t.k. sz.

A fogarasi kir. jârâsbirdsâg mint tkvi hatdsâg kozhirre teszi, liogy 
kis berivoji Rades Maria ferj. Szokol Raduletiu vegrehajtatonak fogarasi 
Poparad George vâgrehajtâst szenvedo elleni 80 frt. tokekovetelâs âs jâ- 
rulâkai irânti vâgreliajtâsi tigyâben a brassoi kir. torvsz^k (a fogarasi 
kir. jârâsbirdsâg) teriileten levo Rnkkor kiizsâgeben fekvo a rukkori 153 
sz. tjkben A + 346, 347, 952b, 1101/», 1221, 1237, 1409, 1481, 1525, 
1568, 1819/», 1841, 2063, 2117, 2234, 2311,2648,2518, 2520, 2546, 
2596, 2898, 3285, 3373, 3376, 4274, 4409, 4709, 5092, 5277, 5631, 
5884, 6306, 6386. 6465, 6446, 7078, 7305, 7364, 7645, 8130, 8185, 
8266, 8299, 8597, 8605, 8648, 9028, 9034, 9086, 9151, 9181, es 
9271/», helyrajzi szârnu fekvokre az ârverâst 707 fr. ezennel megâllapi- 
tott kikiâltâsi arban elrendelte, es liogy a fennebb megjelolt ingatlanok 
az 1887. evi Mârtius 116 16-ik napjan dâlelotti 10 drakor Rnkkor koz- 
sâgâben megtartando nyilvâuos ârverâsen a megâllapitott kikitiltâsi âron 
aiul is eladatni fognak.

Arverezni szândâkozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/o-ât 
vagyis 70 frt. 70 kr. kâszpdnzben, vagy az 1881. 60. t. cz. 42. §-ban 
jelzett ârfolyammal szâmitott âs az 188). evi November 1-en 3333. 

szâm alatt kelt igazsâgiigyminiszteri rendelet 8. §-âban kijelolt âvadâk- 
kâpes ârtâkpapirban a kikiildbtt kezâhez letenni, avagy az 1881. 60. 
t. cz. 170. §. âitelmeben a. bănat,pdnznek a birdsăgnâl eloleges ellielye- 
zâsârol kiâllit.ott szabtîlyszerii elismervânyt âtszolgâltatni.

Kelt. Fogaras, 1886. âvi Szeptember 116 9-ik napjân.
A fogarasi kir. t.iirvânyszâk mint tkkvi hatosâg.

Nagy Lajos, 
kir. albiro.

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond il. — er. 6 
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fi. — cr 10.

Pentru r e p e ț i r I se a c 6 r d â n r mă 16 re le r a b a t e :
Pentru repeți ri de 3— 4 ori ......................................10"

n M î; 5— 8 îî ............................................. 15°..
îî 9—11 îi ......................................20°..

’î îl îi 12—15 1 ’’ .............................................30".,
V 1) î î 16—20 îî ......................................40°.

Dela 20 de repețirl în susft .............................................50’..
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se faeft în- 

iri și reduceri și peste cele însemnate inai susu.

Mersulu tren uri Ioni
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886

pe linia Predealii-IBiidapeNla și pe linia Tehășii-Aradift-Bueiapesta a calei ferate orientale de «tatii reg. ung.

Predeal ii-ISiuia pesta

Trenil Tren Trenu Treu6 
d® accelerat omnlbu» omulbnn 

persane

Bucuresel

Fredealu ( 
(

7.30
1.14

TimișO 1.45

Budapeiita-Predealii

Brașova

Feldidra
Apatia 
Agostoufalva 
Homoroda
Hașfaleu

i
( 4.16

5.02
5 4b

I
2.32

Bighișura 

Elisabetopole 
Mediașa 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teinșt 
Aiuda 
Vințulă de 
Hidra 
Cncerdea 
GliirisQ 
Apahida

(
(

susc.

Cluaiu

Nedeșdu 
Ghirbău
AghirișO 
Stana 
HuiedinS 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R4v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhelv 
Vărad-Velințe

1 6 03
6.21

___

7.14
Z.43

8.22
8.48

Oradia-mare

P. Ladăay
Bzoluok 
Bnda-peata

( 
(

I

9.13
9.18

10.38
12.20

10.55
23

3 24

Vieua
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea uiare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Rev 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiediu 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

3.10 6.20

Clnșia

Apahida 
•iliiriș 

Cucerii ca

(

Uiora
VințulC de susfi 
Aiudfl
Teioșă
Grăciunelfl
B’ași’i 
Micăsasa
Copța am
Mediații 
Slisabetopcl-: 
■tigișdra 
nașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovă

TiinișO

PraUealfi

r

( 
(

Viena

Nota: Orele de nopte sunto

I — 2.15 lOOh — 1 Bucurescl

Jl - — 2 15 — ț
l - 8.00 6.O.’ — 1

cele dintre liniile grâse.

8.03
11.41
2.31

9 34
11.26

11 06 1
2 02 5.28

2
3.58|
5.2' 5 40

7 38

4.12 6.58 9.14 1 38 —

1 _ 9.24 2 06
_ — 941 2 17 —
•— 7.33 W 19 2.40 __ 1

8.04 11.38 3.24 —
_ — 12.18 3.47 — 1

— L2.5s 4 07 —
_ 8.58 1.57 4.33 —
_ 9.28 3.11 5.15 —
_ — 3.40 5.3. —
— — 4.15 5 55 —
— — 4.36 6.u7 —
_ — 4.58 6.24

10.28 5.26 6 43
1 l.l.tt — 7.08

1 19 ■ — — 7.36
!2 3O __ — — 9 06

1 01 — — 9.53
t 06 — 10.—
1 13 — — 10X9
1 20 — — 10.19
1 41 — — 10.48
2.LO — — 11.14
2 35 _ — — 12.12
2 48 — — 12.30
3.20 — — 1.12
3 36 — — 1.32
l.t 0 — — 2.18
4.3- _ — 3.03
5 12 — — — 3.49
o.37 _ — — 4.28
7.0? __ — — 6.16

7 43 _ — — 7.06
8.11 — — 7.46
8.41 — — 8.25
9.21 _  • — — 9.15
— 1.55 —

— 2.53 — —
_ — — --
__ __ 3.28 — —
— — 9.35 —

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din labrtca d-lorii Koniges & Kopony, ZernescI

Trenu Tren Tren fi Trenfi Trcofi
.de pers. accelerat omnibuA de .omuibus 
| I I l Pera6ne l

SSmlapeMa- Aradri-TeiușA.

Trenfi 
omuibus

Tre ih 
oînn.bus

Trenii de
pernâno !l

1
Trenfi de
peraone

TreuA 
de perrdne

Trenfi 
omnlbui

TeiiișU
Alba-luiia

11.24
11.39

— 2.40 Viena 11.10 12 10 _
— 3.14 I'SEtdapesta 8.20 9.05 —VințulO de josă 12 30 — 4.2.4 11.20 12.41 _ j

Șibotii 12.52
’ —

4.50 Szoluok 4.10 5.45 --- 1Orăștia 1.01 1 — 5.18 Ar.mîăi 4 30 6.— 7.04
Simeria (Fiski) 2.03 — 5.47 Glogovații 4 43 I 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclea 3 23 — 7.02 Baulișă 5.19 6.51 8 17
Iiia
Gurasada

3.55
4.08

— 7.f8 Radna-Lipova
Conopti

5.41 7.10 8 36
— 7.40 6 (.9 7.37 _

Zam 4 25 — «.11 Bărzova 6 28 7.55
Soborșin 5 30 — 8 46 Soborșin 7 25 8.42 _
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 __
Conopfl 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 __
Radna- Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9/8 _
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclea 9 19 10.17 _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42
Glogovații 7.59 — 11 25 •Simeria (Piski) 10.35 11 07 _
Aritdft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 _
Szolnok 8 42 — 4 52 Șibotii 11.43 12.— —

I — — 5 12. Vințulă de josă 12 18 12.29
pești» — - 1 a 20 Alba-hilia 12 36 12.46 —

Viena — 6.05 ' TeKitiijift . 1 29 1.41 —

A rad f e tiră Siwaeria (Pieki) P<etroșenS

omnibuf
Tren5 de 
persan*!

Trenu 
mixt

Trenu de 
peradne

Trsnft 
or? ni bai

Trenfi 
mixt

AiratSft 5.48 6 05 Simetria

.

11.25 2 42
Aradultt nou c.19 6 33 Streiu 11.58 _ 3.25
Nămeth-Sâgh o 44 — 6.58 Bațegu 12.46 _ 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 _ 5.11
Orezifalva 7.47 — ,1 7.f 5 Crivadis 2.24 __ 5.58
Merczi’aiva — _  I — Banița 3 05 — 641’fCSaiișAru 9.02 — 908 P’eiroșeiii 3.37 — 7.12

Timișdra* A raeifi Petroșeni—Siuueria (Piski)

'frouâ dt Trenfi de Trenfi 1 Trenfl !
Trenii

perafine peraâne omnibue de pers. omnibuH mixt

TimiHrtra 6.25 5.00 Petroșenl 10 07
1

6.10
Merczifalva — — — Banița 1048 — 6.53
Orezifalva 7.46 — o 32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vmga 8.15 — 7.02 Pui 12 05 __ 8.20
N^meth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hategă 12 42 — 9 01
Aradulfl nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Arovdlâ 9.27 — 8 17 ^iancria 1.53 — 10.31


