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Brașovu, 10 Februariu 1887.
Fierbe și clocotesce în sinulîî diplomației 

europene.
Ori și care semte, că cineva preg&tesce ceva, 

d^r nimeni nu scie din care parte are să sară 
mai întâiu iepurele.

Despre cestiunea bulgară abia se mai face 
amintire. Ceea ce preocupă a(jl așa de multu 
spiritele este viitorulu răsboiu dintre Germania și 
Francia și eventuala ciocnire între Austro-Unga 
ria și Rusia.

După certa celoru mici din peninsula bal
canică, a urmată acum cărta între cei mari și 
Dumnedeu scie ce sfirșitu va mai avă.

Atențiunea guvernului germană a fostă ab
sorbită pănă acum de alegerile pentru Reichstag.

Mareșalulă Moltke a (lisă că, dâcă alegerile 
voru avă unii resultată favorabilă guvernului și 
se va primi septenatulă, atunci pericululă unui 
răsboiu va fi înlăturată. Insă în presăra alege- 
riloră, cari s’au făcută eri, unulă din Ratele in
spirate a aflată de lipsă a corege aserțiunea lui 
Moltke, cjicendu, că dela 14 Ianuariu, când a 
vorbită densulă, s’a schimbată situațiunea, așa 
că acum nu mai este așa de sigură, că primirea 
septenatului va asigura susținerea păcii.

Iese der la lumină, că asigurările despre in- 
fluința ce o va ave primirea septenatului asupra 
susținerii păcii, au fostă numai o manevră elec
torală bismarckiană.

Resultatulă alegeriloră din Germania nu ne 
es1e încă cunoscută. Pănă adl-dimineță erau cu
noscute 71 alegeri, între cari 22 de balotage. 
Majoritatea dintre cei în adeverit aleși este opo- 
sițională și bate la ochi, că t6te alegerile din 
Alsația săvârșite în dma de eri au eșită in de- 
favorulă guvernului germană, eșindă din urnă 
totu bărbați din partida protestului.

Gnvernatorulă Alsației-Lotaringiei a conju
rată în manifestulă său electorală pe alegătorii 
din provincia „s’asculte numai de sfatulu, ce 
li’lă dă consciința, mintea, iubirea de patria, de 
familia și de proprietate14.

Ei bine, Alsațianii au făcută cum le-a disu 
guvernatorulă și au alesă eri totă numai pro
testatari și inimici ai septenatului.

Nici administrația cea multă lăudată pru- 
siană, nici asprimea și energia regimului n’au 
fostă în stare în timpă de 15 ani să îmblăn
ească spiritele Alsațianiloru. Ei răspundă astăzi 
la amenințarea guvernatorului că, decă nu voră 
alege deputați liniștiți și pacinici, cari să re- 
cundscă fără reservă pacea dela 1871, voră fi 
responsabili de neliniștea continuă, de păgubirea 
comerciului și de periclitarea păcii, dându-și vo- 
tulă totu pentru protestatari și contrari ai sep
tenatului.

E posibilă încă ca resultatulă finală ală a- 
legeriloră să aducă la ivălă o maioritate, deși 
mică, guvernamentală. Ori cum ar fi însă de- 
sastrulă, ce l’a suferită politica lui Bismarck în 
provinciile cucerite, este și rămâne celă mai sem- 
țitoră și mai gravă pentru elă. Elă ne dove- 
desce, că cu forța nu se potu câștiga simpatiele 
unui poporă și că Francia cu libertatea ei eser- 
cită și astădi o putere de atracțiune coverșitdre 
asupra Alsațianiloră.

Fructulă acelei politice, care la 1871 a 
voită cu orice preță să umilăscă și se sdrobdscă 
Francia învinsă. începe a se c6ce. Este mărulă 
de cărtă dintre cele două națiuni mari apusene.

Resultatulă alegeriloră din Alsația de sigură 
nu va contribui a stempăra încordarea și amă
răciunea, ce, din nenorocire pentru civilisațiunea 
veacului în care trăimă, se manifestă totă mai 
tare și mai periculosă între Francesl și Ger
mani.

In asemeni împrejurări trebue să credemă 
foiloru germane, cari <Ș.icO, că nici primirea sep

tenatului nu mai pdte adi asigura susținerea 
păcii.

Cancelarulă germană a crezută, că cu mâna 
sa de tern va înfrânge opofiițiunea din imperiu, 
dâr n’e fostă în stare să sdrobăscă nici oposiți- 
unea din Alsația-Lotaringia. Berlinulă, capitala 
imperiului însuși a alesă în cerculrt întâiă, ală 
patrulea și ală șăselea contrari ai septenatului.

Este de lipsă o mai mare dovadă, că po- 
porulă germană e setosă de libertate și că nici 
chiar amenințările cu pericululă din afară nu-lă 
lasă să uite de drepturile sale, ce suntă aprope 
să cadă cu totulă pradă reacțiunei?

Desbaterea bugetului culteloru și in- 
strucțiunei.

Aibert Kovacs diee, că politica de instrucțiune a 
ministrului se caracteriseză prin lipsa de planii. Cestiunea 
instrucțiunei limbiloră in școlele medii e incă neresol- 
vată. Ministrulă nu s’a ocupată de sigură niciodată cu 
ea. (Trefort.: Mai nainte decătă d. deputată!) Se pole, 
căci ministrulă e mai bătrână. Ministrulă instrucțiunei a 
dispensată dela învățarea limbei grecesc! atâtă de mulți 
elevi de gimnasiu, ineâtă se pare că și d-sa ca studentă 
a fostă dispensată. (Trefort: Am învățată chiar de două 
ori grecesce, și totă nu sciu! Ilaritate.) Adi se instruesce 
sub numele „geografiă" tote lucrurile posibile. Ministruhl 
se consultă numai cu cei cari îi admiră ideile. Ministrulă 
începe de tote, der nu termină nimică. Inființăză inter
nate, când in Europa vestică s’au desființată. Totă po
litica de instrucțiune se caracterisăză prin nesiguranță, 
esperimentări și promisiuni neîmplinite. Ministrulă are 
ună temperamentă neliniștită, scapără scântei cu cre
menea, der nu luminăză. Bugetulă instrucțiunei a fostă 
totdeuna celu mai nereală. Totdeuna întelnimă cu multă 
mai mari cheltuieli decâtă cele preliminate. Comisiunea 
financiară nu esaminăză nimică, numai voteză. Cu o ast- 
felă de comisiune nu e mirare, dăcă țera ajunge la 
marginea falimentului. Respinge bugetulă. (Aprobări în 
stânga.)

Ministrulă Trefort: D-lă deputată a vorbită între 
altele de limba grecă, dăr ceea ce a Zisă nu e adevă
rată. D-lă deputată a învățată grecesce și pole că o și 
scie, dăr cu poeții, de sigură, nu s’a ocupată multă și 
despre sculptura grecă n’are nici o ideă. (Ilaritate). A 
studiată pe sofiști și dela ei a învățată să| întortocheze 
cu răutate lucrurile. (Mișcare și larmă’n stânga.) Eu am 
luptată pentru limba grăeă în comisiuni și m’am rugată 
să mi-se ia dreplulă d’a dispensa pe cineva de limba 
grăcă. Boia esistă insă și acum, sunt continuu grămă
dită cu cereri și niciodată n’am făcut’o bucurosă. Ce 
privesce bugetulă, e posibilă să trecă peste elă, dăr nu 
cu multă. Câtă pentru temperamentulă meu, eu sunt 
mulțămită cu elă. (Viă ilaritate.) Și aceea că sunt de 
15 ani ministru, e o urmare a temperamentului meu. 
(Ilaritate.) Cu privire la instituțiunea internateloră, ele 
esistă in Franța ca și’n Anglia. Să vă istorisescă ună 
casă, petrecută la o preparandia de invățătoră, der nu 
numescă loculă, ca să tornă uleiu pe focă. Acolo nu e 
internata. Preparandia o cercetăză omeni tineri, se pole 
Zice copii de familii cum se cade, der sărace. Ne fiindă 
internată, cei mai mulți locuescă in casele cele mai rele, 
la ămenl săraci, ori la mici industriași. Și care a fostă 
urmarea? Că elevii preparandiei jucau rolulă principală 
Ingcarnevală ori la tăiatulă porciloră și primăvăra, când 
mergeau prin cătune, făceau și altceva. (Viă ilaritate.)

După ce Kovacs respinge învinuirea, că ar intor- 
tochia lucrurile, ceea ce ministrulă nu i-a dovedită, și 
după ce ministrulă Trefort, între sgomote și larmă din 
partea stângei, susține că nu e nimică adevărată din 
cele (fise de Kovacs, mai vorbi raportorulă Orszag pen
tru bugetă.

Franz Komlossy: Constată, că de când sunt depu
tată... (0 voce în stânga: Nu vei mai fi multă timpă! 
Ilaritate). Câtă timpă sunt, voiu arăta cine sunt, mai 
bine decâtă d. deputată. (Mișcare in stânga). De când 
sunt deputată, m’am convinsă, că de regulă am avută 
dreptate cu afirmările mele, ăr nu d. ministru, care nici

odată nu ’șl-a ținută promisiunile. Diurna de călătoriă a 
mspectoriloră școlari n’a mărit’o, Pojunului nu i-a dată 
universitate, învățătoriloră nu le-a îmbunătățită lefile, 
deși le promite acăsta de 15 ani. Celă puțină să le a- 
sigure minimulă egală de 300 fl. și se se gândăscă și 
la cvincvenalii și la pensiunile învățătoriloră. Când s’au 
votată pensiunile ministriloră, ministru-președinte a Zisă, 
că aceste pensiuni nu voră înrei finanțele statului Dăr 
lefile și diurnele învățătoriloră cari călătorescă la ședin
țele adunăriloră invățătorescl voră ruina finanțele? Cle
rului de josă, ca să-lă câștige la alegeri pentru guvernă 
ministrulă le-a promisă regularea congruiei, dăr nu ’șl-a 
împlinită promisiunea, căci nu i-a lucru in seriosă. Spre 
a provedă pe câțiva fideli cu posturi, i-a trimisă în țără 
ca comisari, spre a conscrie veniturile preoțiloră. In mo
dulă acesta se pote amăna lucrulă 10 ani. Ministrulă a 
zădărnicită bunele intențiunl ale clerului înaltă în acăstă 
afacere. Ministrulă cjice, că preoții nu facă nimică gra
tis și ceea ce înainte de elă s’a și făcută gratis — la 
numiri. (Mare larmă și mișcare în drepta. Strigăte: La 
ordine! Ministrulă Trefort se ridică și contrazice. Pre
ședintele sună. Strigăte: S’autfimă pe președintele!)

Președintele: Rogă pe d. deputată să’șl esplice cu
vintele. (S’aucfimă! S’audimă 1)

Franz Komlossy: Cuvintele mele le esplică așa.... 
țMare și îndelungă larmă în drăpta. Strigăte: La ordine! 
La ordine! Președintele sună.) De altmintrele cuvintele 
mele nu trebuescă să fiă mai ânteiu esplicate. s’a putută 
ceti în Ziare, că la singuraticele numiri se cere dela re- 
llectanțl totă felulă de servicii politice. (Mare și îndelungă 
larmă: Strigăte în drepta: La ordine! La ordine!)

Președintele: Față cu o suspițiune, care merge așa 
departe o aslfelă, de esplicare nu e suficientă. (Aprobări fur- 
tundse în drepta. Strigăte: La ordine! La ordine!) Facă 
atentă pe d. deputată ca, când suspiționeză ceva, să’șl 
esplice cuvintele, seu mai bine să nu (Jică așa ceva. 
(Vii aprobări în drepta. Strigăte: Să înceteze!)

Franz Komlossy: Nu înceteză! (Mare larmă. Pre
ședintele sună. Strigăte în stânga: Tăcere ! Asta’i liber
tatea cuvântului? Strigăte în drepta: Să înceteze! Să 
înceteze!)

Președintele: Rogă pe vorbitoră să înceteze. (Stri- 
găte’n drăpta: Nu-lă mai ascukămă! Să tacă! Președin
tele sună.) Facă din nou atentă pe d. deputată să nu mai 
facă aslfelă de espectorărî. (Vii aprobări în drăpta. 
Strigăte’n drăpta: Să ceră ertare ori să mergă afară! 
Strigăte’n stânga: Singură președintele are dreptulă să 
dispună: Strigăte: La locuri! căci deputății eșiseră din 
bănci.) Am provocată pe d. deputată să’șl esplice Cu
vintele, căci prima sa espectorare a fostă ofensătdre,
esplicarea ce a dat’o n’a fostă suficientă. (Strigări în 
drăpta: Nu, n’a fostă suficientă! S’aucfimă pe d. pre
ședinte!) Acesta dovedesce, că d. deputată nu cundsee 
ponderositatea cuvinteloră sale. (Vii aprobări și ilarilate’n 
drepta), căci esplicarea nu stă în nici ună raportă cu 
ceea ce a (fisu mai nainte. (Vii aprobări în drepta. Larmă 
mare. Strigări în drepta: Nu vremă să-lă ascultămă! 
Ne ducemu afară!)

Gabriel Ugron: Onorată cameră! (Strigări în drepta: 
N’are dreptă să vorbescă! Larmă îndelungată.)

Geza Polonyi: Rogă să se respecte dreptulă depu- 
tațiloră! Fiecare are dreptulă să vorbescă! (Strigări în 
drepta: Să se suspende ședința / Larmă mare.)

Emil Szemnecz: Dorescă în cestiune de regulamentă.. 
(Președintele sună. Larmă mare.)

Președintele: D-lă deputată n’are dreptulă să vor
bescă. (Larmă mare). Rogă pe onorata cameră pentru 
liniște, allfelă așă fi nevoită să suspendă ședința. (Apro
bări generale.) Rogă s’ascultațl pe vorbitoră. Nimenea 
n’are dreptulă să-lă impedece a vorbi.

Franz Komlossy ișl încheiă vorbirea cu declara- 
țiunea, că-șl reservă să mai facă observări la singura
ticele posturi. Respinge bugetulă.

Ministrulă Tisza dice că în bugetă e pusă o în
semnată sumă pentru pensiunile învățătoriloră. Cestiunea 
congruei nu s’a luată dela ordinea (filei, ci s’a amânată 
fiindă divergință de opiniunl. De o parte s’a cerută să 
se stabilescă lefurile pe calea fasiuniloră unilaterale, ăr 
ministrulă de culte in înțelegere cu ministrulă președinte 
ca ministru de interne a (fisă, că acăsta nu duce Ia țintă ; 
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e necesarA fasiunea și cooperarea autorității ordinare, 
deci vremO să slab iimă lefurile pe base positive. Când 
cineva 4*ce c:' are cunoscință sigură și susține contra- 
rulă dela ceea ce in realitate s’a întâmplată; când unulă 
vrea să ușureze sortea invățătoriloră respingendă buge- 
lulă. atunci nu mă potă ocupa mai departe cu elă. (Vii 
aprobări in drepta. Mișcare’n stânga.''

Urmâză discursulă deputatului Mocsary, pe cate 
l’amă publicată. (Va nrma.)

Din afară-
Crisa ministerială în Italia, care a du

rată 11 iȚile, 8 a terminații. Regele a însămi, 
natti pe Depretis cu formarea noului cabinetft- 
Portofoliulu de esterne l’a primită erășl contele 
R o b i 1 a n t. Se asigură că rămânerea acestuia 
în eabinetu stă în strînsă legătură cu situațiuuea 
politică din afară, piarulu „Opinione11 a vor
bită chiar de unu tractată de alianța, ce s’ar fi 
încheiată mai de multă între Italia, Germania 
și Austria, și care va expira în curendă. Con
tele Robilant să fiă onmlu, dela a căruia dibă- 
ciă se așteptă dobândirea unui mai bună resul- 
tatu pentru Italia cu ocasiunea reînoirei tracta
tului de alianță. Acestă tractată, se pice, cul- 
inineză în garantarea reciprocă a integrității te
ritoriale din partea celoru trei state. Se pare 
însă, că Germania acum âmblă să se asigure de 
Italia și acăsta vrea se esploateze ca de obiceiu 
foldsele situați unei.

*
Agitațiunea electorală din Germania a 

luată nisce dimensiuni ne mai pomenite. Mai 
multe adunări ale liberaliloră din oposițiune au 
fostă disolvate de comisarii polițienesc! pentru 
lucruri de nimicu. Conducetorulu acestei par
tide, Richter, vorbindă într’ună meetingu de vre-o 
3000 persdne și caracterisâudă agitațiunea con- 
trariloru ca o înșelăciune, a fostă întreruptă și 
adunarea a fostă disolvată, fâcendu-se mai multe 
arestări. Altă adunare a liberaliloră a. fostă 
spartă pentru că a luată cuventulu ună socialistă. 
In A1 sa ț i a-L o ta ring ia au fostă arestate 20 
de persdne, totă dmeni cu posițiă și cu stare 
sub pretecstă că agitâză în favârea Franciei 
contra septenatului.

SUIRILE D1LEI.
Ună corespondentă alu lui >Kolozsvâr“ salută eu 

multă bucuriă ideea instituțiunei preoțiloră așa numiți 
cercuall, a cărora misiune va fi nu numai confesională, 
ei și națională. Acești preoți voră ave să âmble, fiăcare 
in cerculă său, din sată în sată pentru ca să înlăreseă 
pe Maghiari în credința „patriotismului" și să-i păzâscă 
de „valahisare*. Pentru a demonstra necesitatea insti- 
tuirei acestora felii de preoți, corespondentul^ foiei nn- 
gurescl aduce câteva cașuri din comltatulă Cojocnei, 
arătândă că anumiți Maghiari din comitatulă Cojocnei, din 
lipsa de preoți ungurescl s’au valahisat. Așa d. e. în Șopte- 
riulă depe Câmpiă — cjiee corespondent ulă ungurescă — 
primulă proprietară in comună a fostă odinioră familia 
lui Balâzs din Gyergyo, din ai căruia urmași și astădl 
se mai află în acea comună câțiva nobili, cari au pri
mită chiară și despăgubiri urbariale, der aceștia nu se 
mai numescă astărjl Balâzs, ci Blașiu, se țină de confe
siunea gr. cat și nici unulă din ei nu scie ungurește.

A mai venită în acestă comună ună croitorii de Un- 
gură.gși-a luată nevas'ă de lingură și cu I6te acestea fiii 
loră sumă astăzi Români gr. c.. căci din lipsa de preotă 
ungurescă au fostă botezați de preolulă romănescă. — 
Cum vedemă, jidano-maghiarii alergă și după proselitismă, 
nu numai după inaghiarisare1 Avernă convingerea că 
preoțimea nostrii va pune la ioculă loră pe asemenea 
misionari, decă s’ar încerca să se atingă de religlunea 
eredincioșiloră săi, âr Românii, cari se vădă batjocoriți 
d’a fi fostă odată din vița lui Atila, voră întâmpina 
aceste batjocurirl cu disprețuia ce li se cuvine unoră 
agitalorlg.și tulburători unguri. Câtă pentru succesulă 
acesloră uneltiri, noi avernă o vorbă: la vara calului!

— x—
Coniitetulă electorală centrală ulii cercului Caran- 

sebeșu face cunoscută luturoră alegătoriloră acelui cercă, 
că candidalulă de deputată dietală acolo pentru alegerea 
din anulă curentă este d-lă generală Traiană Doda.

—x —

Numărulă petițiur.iloră primite din provincia la mi- 
nislerulă honveduuei, pentru ocuparea posturiloră de 
oficeri la glâte. trece peste 20,000. Din acăstâ causă, 
dintre cei neinstruiți miiilăresce se voră numi oficeri nu
mai astfelă de persone, care ocupă o posițiune socială 
distinsă și cari în vieța publică se bucură de cea mai 
deplină încredere a concelățeniloru loră, seu după cum 
cjicea „Pester Lloyd“, cari dovedescă că au simțăminte 
.patriotice’ in ințelesulă jidano-maghiariloră și kulturegy- 
letiștiloră.

—x—
In ședința din dilele trecute a comisiunei adminis

trative a comitatului Brașovă, protonotarulă Tompa a 
raportată despre ună recursă ce l’a făcută baplis’ulă Mi- 
chael Grotnmen în contra îudatorirei ce i a impus’o că- 
pitănatulă orășenescă d’a-și boteza copilulă său născută 
la 2 funiu 1886. căci în casă contrară va fi pedepsită 
eu 100 fl. amendă seu 10 (Jiie arestă Recursuiă fu 
respinsă. Din raportulă procurorului pe luna lanuariu re 
sultă, că numărulă arestanțiloră în închisorile judecăto- 
riiloră r. ale acestui comitată era la finele lui lanuariu 
153, din cari 142 condamnați, 9 apelanți și 2 in cerce
tare. Din raportuiă inspectorului de dare pe Ianuarie 
notftmă, că restanța dârdoră la finele lui Deceinvre erau 
9464 fl. Ii1/» cr., darea prescrisă pentru ântâiulă cvar- 
tală 1887 face 120,547 fl. 6 c-r., deci datoria totală 
130,011 11, 201/: cr- Io Ianuarie s'au plătită dări 13.042 
fl. 48 cr., prin urmare res'anța e de 116,968 fl. 721 a 
cr. Față cu Ianuarie 1886, s’a încasată in Ianuarie 1887 
cu 8376 fl. 76‘/a cr. mai puțină.

—x—
Ministrulă honvedimei a dispusă, ca in vr’o 30 de 

orașe ale țării să se conscrie numele acelora industriași, 
cari suntă in stare să lucreze pentru ânteia chiămare a 
gloateloră gat nituri de eehipamentă in numără mai mare 
seu mai mic.ă. Afară de asta, ministrulă a și încheiată 
contracte de lilcrarProducerea luturoră provisiuniloră 
de eehipamentă va pretinde ună limpă de 3--4 luni In 
Brașovă s’au făcută comande de postavă și încălțăminte.

—x—
Direcțiunea căiloră ferate ung. de stată a făcută, 

prinir’ună cerculară, atentl pe funcționarii săi, că nu se 
potă anunța pentiu posturi de oficeri la glote, deorece 
in casă de răsboiu suntă absolută necesari și că direc
țiunea in curăndă va face o propunere d’a fi liberați de 
obligămenlulă la glâte De asemenea funcționarii de poște 
și telegrafă nu se potă înrola ca oficeri la glote, deorece 
în casă de răsboiu voră fi impărțiți, in numără Decesară, 

la regimentele de cale ferate pentru împlinirea serviciu
lui postulă de câmpă.

—x —
In Aiudă s’au înch'să până la 1 Maitie patru el.isse 

delii sc6la elementara și ânteia elassă giînna-inlă din 
causa văr-atului.

—x—
Ni se scrie de sub Găina: „Din săra de 17 Februarie 

ii. a. e Intregă fostulă comitată ală Zarandului a înce
pută a se îmbrăca in vestmăntă albă, ea de sărbăldre. 
Neaua a căzută și cade cu grămada, așa in câtă ajunge 
mai până in genunchi.Pănă acum timpulă a fostă ca de 
primăveră : mai tălâ ărna nu s’a prea văifută neaua in 
aceste părți, afară de culmea Gâinei și a munțiloră Bi
liarei. S’a împlinită disa, că ărna n’o mănăncă’lupulă, 
numai decă nu s’ar întinde prea tare in primăveră».

—x—
Din Timișâra se scrie, că in urma esceseloră sân- 

gerâse, ce se ’nmulțescă mereu, comanda gendarmeriei 
de acolo a înscenată o urmărire după arme neannnțate 
și deja până acum a confiscată ună întregii arsenală de 
pistăle, carabine și pusei.

—x—
Serata dansantă costumată, ce a arangiat’o Sâm

băta trecută corpulă oficeriloră garnisonei din Brașovă In 
sala otelului Nr. 1 a fostă fdrte bine cercetată. Frumu
șele și elegantele costumurl și toalete de bală ale dame- 
loră precum și ingeniosulă arangiamentă ală seratei au 
făcută să fiă una din < ele mai strălucite din carnevalulă 
acesta. înainte de pausâ, la ală doilea cuadrilă domnii 
oficeri au surprinsă societatea c’ună jocă de tarocă sim- 
bolisată de 22 domni oficeri îmbrăcațl in costumă roșu- 
albaslru cu emblemele tarocului, Șirulă tarociloră l’a 
condusă d. maioră Kleisser, ca schiză, purtândă ună 
comă de aură, in care se aflau bomboDe și buchete 
pentru dame. A urmată joculă: Domnele: locot. colo
nelă Fogarași, și căpitănesele foanovici și Maschauer au 
trasă cărțile de tarocă, cele mari bătendă pe cele mai 
mic’. In cele din urmă joculă s’a terminată prin prin
derea cit alaiu a pagatuiui. A urmată apoi ună cuadrilă 
ală tarociloră. După pausâ a urmată cotillonulă cu fru- 
mose și bogite daruri, condusă de locotenentulă Enger- 
lein. Scena cu bâeții de fașă representați de jucători a 
produsă mai multă hază. Buchete si ordine de colillon 
au fostă mulțime și s’a dansată cu vină antmațiune pană 
spre 4'oâ,

DiscursulA d-lui Kogâlniceanu,
rostită în ședința camerei române dela 24 Ia- 

nuariu st. ». a. c.
(Urmare.)

Cu tote acestea, D nii mei, nu ’ml-am propusă să 
iau cuvântulă îndată ce am venită in Cameră, ci am 
stată și am observată, și vâ măr'uriseseă, că scenele 
cari s’au petrecută in ședințele când s’a răspunsă la in
terpelările D-lu> Maiorescu și D-lui Fieva m'au durută 
forte multă, și să mă ierte D. ministru ală justiției a ’i 
spune, că eu nu l’am cunoscută așa pe D-lui. Eu, care 
pentru D lui avernă și am nu numai muită stimă, dâr și 
admirațiune. când eram cu D-lui in ministeriu l’am bo
tezată nomofilax, și sunt datoră să declară, că de multe 
ori veneau diseuțiunl în consiliulă de miniștrii intre noi 
când, pentru rațiuni de stată, voiamă sg adoptămă 6re- 
cari măsuri, cari nu prea erau conforme eu textulă le- 
gei. și acela care se opunea de multe ori mie și chiar 
președin'elui consiliului era onor D. Siăteseu, careijicea: 
legea nu iartă acăsta, și de aceea l’am calificată in totă 
credința de nomofilax....

Mărturisescă, că n’am recunoscută pe fostulă meu 
colegă și nomofilax in răspunsurile sale la aceste inter-

FOILETONTJ.

Piperușiu Petra și Florea-’nfloritulu.
(Poveste din Sălagiu, comunicată de plugarulti M. Bene din Supu- 

rulQ de susu, scrisă de Ioanâ Popu Reteganulu.)

(Urmare.)

— Bună ijliua, moșule!
— Să trăesci cu bine, voinice; der de unde și până 

unde ?
— Mă ducă, moșule, pănă unde voiu da de Florea 

lnlloritulă, că am autjită că-i ună voinică mare și vreu 
să 'mi cercă puterile cu elă : nu sci unde l’așă găsi ?

— Oh, puiulă moșului, inzadară mergi tu pe josă. 
că nici în trei ar.I de tjile nu vei ajunge la elă; deră 
du-te îndărătă la curtea smeului, sci unde ți-ai aflată 
sora și frații? Acolo să mergi și să cauți în fundulă 
grajdului, că-i găsi ună cală, ună cală singură și atâta-i 
de urită, de stă să inâră; de urită a slăbită de numai 
pielea pe osă i-a rămasă, că de când ai omorîtă pe stă- 
pânulă său, pe smeulă. eiă din grajdă n’a mat eșită, 
nici n’a mâncată, ni<-I n’a belită, numai totă a renche- 
zafă. Acolo să mergi și să-lă iai, că acela te pdită câtă 
a purtată și pre stăpânu-său, ba și mai multă de i po
runci; apoi să vii ăr pe la mine, înțelesu-m’ai ?

— Te-am ințelesă.

Și merse 1‘ipărușu Petru îndărătă pănă la curțile 
smeului și intră în grajdă. Adecă acolo într’ună ungheță 
văcjîi ună cală mai multă morlă decâtă viu, de-i pute-i 
număra costele cale de-o poștă, deabia se mai putea ținea 
pre picidre. Cum vgiju calulă că intră cineva in grajdă, 
începu a fi voiosă și a prinde curagiu, nu scia ce să 
facă bietulă cală de v6iă bună, da cu picidrele in pă- 
mentă și vrea să se deslege dela iesle, der nu putea, că 
era legată cu lanțuri.

Ptperușă Petru deslegâ ealulă și-lă scose afară și 
se uita la elă. Cu globa asta se mergă eu? ișl dicea. 
Sta se nu șl crătjă ochiloră. Der ealulă răsufla odată 
bine și se scutură de’șl desmorți osele, că doră stătuse 
multă vreme acolo ca’ntr'o temniță legată scurtă, făiă 
nutreță și neadăpată. Pipărușă îlă slobodi de păscu o 
leacă, apoi ilă adăfă și se uriâ pe elă. Atunci ealulă 
începu a vorbi:

— Cum vreai, domnulă meu, să le ducă, ca văn- 
tulă ori ca gândulă?

De m’ai putea duce numai ca caii, încă tnl-ar 
părea bine. Așa-i răspunse Pipărușă, vă<|ăndulă afâlă 
de slabă.

Și prinse ealulă a merge, și merse, și merse totă 
în galopă pănă la ună munte de sticlă. Acolo nu mai 
putea de obosită. Dă să sue pe elă la deală, dăr nu 
p6te ealulă merge. Atunci cjise Pipărușă :

— Bagă semă te-oiu mai duce și eu în spate, pre
cum mai adusă tu pre mine. Și luâ ealulă după capă 
ca p'ună mielă și-lă sui în vărfulă dealului și acolo huz
după! cu elă de pămenlă. Șt se ridică ealulă de josă 
și se făcu câtă ună munte de mare și dise lui Pipărușă:

Place- ți cum sunt acum ?
— Ba place i câniloră și lupiloră, lă-te tu cală 

ca caii!
Și se facil ealulă ca caii noștri, dăr totă năzdra- 

vănă, și dise cătră Pipărușă:
Cum să le ducă 3cum stăpâne, ca ventulu ori ca 

gândulă ?
— Ba să mă duci ca gândulă.
Și începu ealulă a merge ca gândulă de iute și 

inti’o clipită erau la moșnăgulă celă albă ca dia.
— Bună (jura, moșule!
Bună să-ți fiă inima, puiulă moșului, da ajun- 

s’ai abia ?
— Pre cum mă verii, moșule.
VeiJI așa; acum eredă că-i ajunge la Florea-’nflo- 

ritulă. Der să-ți dau și eu trei lucruri; ține, aci ai o ce- 
teră (lăută, diblă), nnă peptene și o cute (arceriu, gresie). 
Ține minte fătulă meu, (jise moșnăgulă, vei totă merge 
pănă-i ajunge la câmpulă cu dorulă, acolo te va lovi 
ună doră de maică, soră, frați, prietini și cunoseuțl, în- 
câtă de nu vei cânta cu cetera asta, vei fi silită să te 
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pelftrl. D-sa a trebuita să ’șl aducă aminte, și ’șl aduce 
aminte, că in alte țări ministrulă justiției este totă deo
dată și ministrulă de grâce, ministrulă dreptăței. dâr și 
ministrulă blândeței și ală bunătăței. Aceste sarcine care 
chiar se pună la titlulă ministrului de justiției, ’i impună 
mai cu deosebire ună limbagiu, și idei, și propuneri 
fOrte moderate.

Când am vt<)u.ri alullăeri in „flonitoră 11 că in res- 
punsulă ce dedea onorabilului I). Maiorescu. care deplora, 
ca și 1). ministru însuși, excesele tăcute la 6re-carl re- 
dacțiuni, când am vătjută, că I). ministru ală justiției 
termină eu aceste cuvinte diseursulă D-sale: „(Jue ines- 
sieurs Ies ussassins co/nmence>it,< când a cjisă aceste cu
vinte I). Stătescn, vă mărturisescă că in am întrebată: 
ore am aucJi'O bine? Ore ca bătrână n'am perdută și 
eu vivacitatea nudului? Și am întrebată in diepta și în 
stânga, și mi - s a răspunsă că am audilă forte bine. 
Apoi când se ijică asemenea cuvinte, onorabile fostă și 
stimată colegă ală meu, ce mai vorbiți de pasiuni la 
alții! (Aplause din partea oposițiunei.) Și aceste cu
vinte sau adresată oposițiunei întregi, și prin urmare și 
mie, cu tâte că eu tăcu o oposițiune cu tofulă obiectivă, 
âr nici cum subiectivă.

— I). Kogălniceanu se pronunță mai departe în 
cestiunea Botoșaniloră. D-sa a aprobată decretulă pri
vitorii la amnestiă Trebuia să cjică ună cuvântă în a- 
câsta cestiune, ca unulă ce este dintr’o familiă, care se 
trage din Botoșani, care are rude acolo și Botoșenenii 
l’au alesă mai de multeori deputată. Ministrulă de jus
tiția și întregii guvernulă liberală trebue se aibă unu 
deosebită interesă pentru acelă orașă, care intotdeuna 
a fostă refugiulă liberaliloră. Când d. Brătianu sub con
servatori nu găsea nicăiti ună colegiu spre a-și pune 
candidatura, a găsită colegiulă de Botoșani și colegiulă 
de Dorohoiu. Se vorbesce că în Botoșani ară ti numai 
conservatori Inexactă acesta: nu suntă decâtă șâse 
conservatori. Dâr dâcă suntă liberali, cum s’au răsculată 
ei in contra partidului liberală ?

Să vă spuiu — continuă d. Kogălniceanu. Din 
nenorocire, de mai multă timpă. la Botoșani să urrneză 
o politică rea, aceea că orașulă Botoșani s’a dală, potă 
cjice. in disposițiunea a două persone, din care una nu 
avea dreptuiă in nici ună casă a se amesteca în afa- 
cerde politice, pentru că este comandantulă unui corpă 
de armată, și în acestă calitate nu putea să fie șefă de 
partidă; cine comandă ună corpă de armată, nu pole 
să fie șefulă unui partidă. Și cu tote acestea, acehi 
generală se <alifică de șefă, de președinte ală comite
tului partidului liberală națională din Botoșani.

Gu alegerile cum s'a urmată? Cum trebuia se se 
urmeze?

Ce suntă, d-loru, alegerile eonsilieloră comunale ? 
O cestiune municipală; este de a se numi la comună, 
nu mandatorî ai națiunei, nu omeni cari să răstorne 
guvernulă, ci omeni cari să apere interesele comunei, 
să ingrijescă de lumina stradeloră, de pavage, se vadă 
ca pănea să fiă mai eftină, carnea mai bună, mai sâ- 
nătosă.

Ca să vedeți cum s’au fă'-ută acele alegeri n’am 
decâtă se vă arătă proelamațiunea-manifestă a candi
datului de primară. In acestă manifestă se spune, că 
candidatulă este ală partidului iiberală-națională sub ală 
cărui scufă se pune; se spune că dâcă cade elă in Bo
toșani. cade și lonă Brătianu în Bucuresci.

Ce are a face lonă Brătianu, tare prin majoritățile 
din cameră și senatO, ce are a face posițiunea primului 
ministru ală țârei cu căderea d-lui Hasnaș la Botoșani?

Apoi nau câdută amicii guvernului la Brăila și la 
Calați? In ce s'a resimțită guvernulă? Nu are guvernulă 
mijloculă de a disolva consiliele comunale? Înfățișarea 
d-iui Hasnașă ca șefă de partidă in localitate, întrebuin
țarea armatei, concursulă prefectului, care era la dispo
sițiunea lui. acestea au adusă nenorocirile cari s’au în
tâmplată. Rebeliune? Ferescă Dumnezeu!....

. .Nimeni In Botoșani nu voesce se răstorne pe d- 
Brătianu, și mai puțină incă să facă rebeliune; o spună 
acâsta categorică. In diua când acolo se va da o ad- 
ministrațiune nepărtinitore, Botoșenenii se voră împăca.

A citată d. ministru ală justiției ună articulă din 
cjiarulă „Vocea Botoșaniloru*, unde se făgăduia că suntă 
12,000 de țărani, cari voru veni în Botoșani. Din iotă 

reintorci înapoi de doră. De acolo vei ajunge in pădurea 
cu lupii, aceia te-ară mânca cu cală cu totă, că suntă 
mulți și flământj’, der Iu aruncă-le peptenele. Scăpândă 
de ei, vei merge pănă vei ajunge în țâra porciloră Acolo 
voră ti șOreci câtă (rundă și erbă și voră vrea să te 
tragă josu de pe cală să te mănânce, atunci aruncă-le 
cutea josă și vei fi mântuită de ei.

După ce a luatu I’iperușă lucrurile acestea trei, a 
mulțămită bătrânului și s’a pusă pe cală, și s’a totă 
dusă pănă a ajunsă în câmpulă cu dorulti. Acolo îlă lovi 
ună doră de sătulă lui. de mamă-sa și de soru-sa și de 
frați, der așa doră, de mai cădea de pe cală și era 
câtă p’aci să cacjă de pe cală ori se se întârne de unde 
a plecată. Atunci îi veni in minte că are o ceteră dela 
vijulă celă bătrână. Și unde nu scote cefera, și unde 
nu începe a trage eu arcușulă pe strune, de răsună câm
pulă, și de locă ii [ieri tolă dorulă.

Apoi merse mai departe pănă ajunse la pădurea 
lupiloră. Și era acolo, Dâmne! era totă ună lupă și nnă 
copacă, și toți stau cu gurile căscate numai să-la prinqâ 
și să-lfi printjă și să-lă mănânce. Dâr elă arunca piepte
nele josă, și îndată se făcu ună bou grasă și, avândă 
lupii ce înhăța, lăsară pe l’ipărușfi se mârgă în pace.

(Va urma). 

puterea convingeriloră mele osendescă asemenea vorbe; 
declară că suntă numai copilării, și cu atâtă mai multă 
că atunci, când cineva e hotărâtă să facă așa ceva, n’o 
spune mai dinainte.

...Revină la cestiuuea amnestiei și tjică că ’ml pare 
forte, rău că d. ministru justiției, după ce a făcută am- 
nistiă ună actă mare și politică, a venită in urmă să’i 
trateze de rebeli și provocatc.ii.

I) ministru alu justiției, Eug. Stătescu : De ce nu 
sunteți dreptă și eu mine? Huleam eu se nu răspundă 
la atâtea atacuri ?

L). M. Kogălniceanu: Nu, itindă că și eu, când mă 
atacă cineva, îi răspundă, noi inse nu avemă decâtă res- 
punderea nostră personală, pe când D-v6stră aveți în
grijirea țării întregi și trebue să vă dominați totd’auna, 
să fiți mai pre susă de atacurile ce vă expuneți să 
primițf. ...

D. Ministru alu justiției, Eug. Stătescu: Voi ți să 
realiseză pteceptele evangeliei la guvernă; când mi s’a 
dată palme pe ună obrază, am intor.su și pe celalaltă.

D. M. Kogălniceanu: Atunci întrați în mijloculă 
nostru și să ne punemă pe pălmuită: Ilaritate.) Nu 
trebue se vă apucați la pălmuită; când primiți atacuri 
este majoritatea care trebue să ve apere, și eu celă din- 
tâiu voiă fi care vă voiă apăra când veți fi atacată pe 
nedreptă. (Va urma.)

Maghiarisarea prin teatrele unguresel.
Cu ocasiunea desbalerii bugetului minisleriului de 

interne, subvențiunea teatrului națională și operei r. un
guresci din Pesta a provoca» discuțiunl, care au dată 
la lumină lucruri, ce nu pre suntă de natură a mări 
vada acestoră instituțiuni.

Komjathy a biciuită cumplită modulă cum se ad
ministrezi banii teatrului și mai alesă ai operei, care au 
ajunsă într’o crisă de totă tristă. In anulă a- 
cesta subvențiunea e de 380.600 fl. , adecă cu 
121.600 fl. mii miltfi ca anulă trecută. Cu ună inlen- 
danlu ca contele Keglevich, care n’are nici o calificați- 
une, decâtă că e născută in orecare cercuri, că a visi- 
tată teatre, aci ori în streinătate, că mijldcele sale ii per 
mită a face cunoscioțe nu numai în auditoriu, ci și in 
dosulă culiseloră, nu se înlătura crisa. Intendantulă, 4lse 
Komjaty, trebue se scie, că problema sa e desvollarea 
artei și simțului de artă, nu speculațiunea, trebue se aibă 
simță pentru reputațiunea institutului, căci au trecută 
timpurile, când o femeia ajunsă pe scenă se considera 
ca o liberă pradă. A<Ji a ajunsă lucrulfi acolo, că tră
surile nu mai găsescă mușterii la eșirea dela operă. In 
tendantulă a mersă pănă acolo cu amesteculu său în 
tote, încâtă ingrijesce pănă și de inșinorarea și încorse
tarea operisteloră. (Ilaritate răsunătore). A dată serate 
superbe, la care a invitată pe tote baletisfele (Ilaritate 
sgomotosă). Asta pâte fi gustă grecescă și pote că s’a 
întâmplată de dragulă simetriei. (Ilaritate sgomotdsă ge
nerală). Dâr trebue să iau în apărare pe nobiiulă conte 
— continuă vorbitorulă, — deorece se păre, că pe acei 
membri ai baletului, cari erau chiemațl la cooperare, elă 
n’a voită să’i împedece dela chemarea loră, căci, după 
cum stă scrisă în 4iare, elă a declarată de mai ’nainte, 
că dameie potă veni in otice toaletă, „căci la 10 ore 
prântjimă, la ora 1 mergemă să ne culcămă.“ (Viă ila
ritate.) Komjathy arătă apoi cum risipesee intendanlulă 
banii operei, cum, sub pretextă, că vrea să premenâscă 
personaluiă s’a dus în Italia și în locă de personală so
siră lătji și conturi, atunci a înființată museulă de spe
cialități cu stofele cumpărate in sumă de 30—40 mii fi 
a cumpărată pănă și urcidre vechi, pote ca să bea in 
sănătatea teatrului (strigări: cognac!) pe care vrea să- 
fi ruineze. Punerea în scenă a «Regelui din Lahora* 
a costată 10 000—12.000 fi. Ministrulă scie tote, der 
îșî apără creaturile. Vătjândfi cineva strălucita întocmire 
a operei, trebue să’i vină in minte timpurile, când tiranii 
Romei voiau să dea poporului petreceri în circă, ca să 
’șl mai uite suferințele

Intendanlulă contele Keglevich a încercată să se 
apere, arătândă că relele le-a găsită deja de sub ante
cesorii săi. Deficitulă în 1884/5 s’a urcată la 1,450.000 
fi. Cheltuelile în 1886 s’au urcată la 773.000 fl.. âr 
deficitulă 'a 509,000 fi. Cheltuelile pe anulă 1887 suntă 
preliminate cu 743,000 fl. Din cifrele, ce le aduce in
tendanlulă, se vede că opera și teatrală națională din 
Pesta înghită milione, deficitulă cresce mereu, cu tolă 
subvențiunea Curții și a statului. Numai pentru resiliarea 
unui contracta cu ună artistă, s’au plătită acestuia 7060 
fl., ca să renunțe la durata de trei ani a coniraclului. 
Intendantulă declară de calumnii cele citate din diare de 
Komjathy.

Ministrulă lisza luă în apărare pe intendantulă, 
dicăndă că și’n alte părți se întâmplă așa, unde preten- 
siunile suntă mari. Aduce ca esemplu opera din Parisîî. 
Nu-i vorbă, ministrulă a uitată că Parisieniloră le dă 
mâna se facă c-heltueli și să aibă deficite, le dă mâna 
să fie și pretențioși, dâr în Ungaria — unde miseria fi
nanciară a ajunsă într’ună stadiu, ce n’are semănă, și 
unde cultura mai are de furcă pănă ce să s’apropiă, 
măcar pe departe, de cea francesă — a ave preten- 
țiuni d’a se juca de-a opera cu banii țârei, când piețele 
orașeloră stau să se e funde de sunetulu tobelorfi la 

licitarea vjtelorfi, bucateloril și sculeloril țăranului pentru 
dări, asta însemneză a se umfla brâsca câtă boulă.

Daranyi se mai nutresce și cu ilusiunî. Teatrele 
unguresc! au scopuri mari. Teatrulfi poporală din Pesta 
are ca scopfi maghiarisarea, a costată 650,000 fl. și din 
țâra întregă abia s’au colectată 40,000 fl. ca să se a- 
copere ceva din acestă sumă. Totă așa și celelalte 
teatre au se lățâscă cultura ungnrâscă, capitala s’o facă 
maghiară din crescetă pănă’n tălpi. Ună mai puternică 
și mai cu efectă Kulluregylet decâtă capitala regatului 
dice vorbitorulă, nu va fi niciodată în Ungaria; nicăiri 
in țâră n’a făcută maghiarisarea atâtă de repezi și sim- 
țitâre progrese ca în capitală.

Cornelă Abranyi s'a năcăjită pe intendaniă. nu
mai fiindă că nu lasă pe actorii teatrului națională să 
joce în provinciă, ca să producă acelă „binefăcetoru efectu 
culturală.*

Karol Vadnay e și hazliu pe lângă altele. «Potă 
să voteze și naționaliștii subvențiunea, căci deși teatrulă 
în limbă e națională, repertoriulă său insă are caracterfi 
internațională; de curândă s’au îmânată nisee comedii 
serbesci în traducere ungurâscă.«

Otto Herman găsesce că rău face ministrulă de 
asâmenă Ungaria cu Franța și Pesta cu Parisulu. A in
troduce ce e în Parisă în Pesta, unde strălucirea din 
afară acopere miseria, e o nebuniă — <j‘ce vorbitorulă. 
In teatrele unguresel din capitală și provinciă să jâcă 
Shakespeare fără publică privitoră ; se jâeă piese fran- 
cese, că trebue să roșesci numai văcjândă gesturile.

Au mai vorbită și alții, au arătată unulfi ună rău, 
altulă altă rău, dâr nici unulă nu vrea să recunâscă, că 
deficitele și fiascurile teatreloră unguresel în Pesta și în 
orașele din provinciă provină de acolo: 1) că capitala 
nu e ungurâscă, cu tâte tablele unguresci dela strade și 
firmele ungurisate; 2) că streinii nu înțelegă limba un
gurâscă, nici nu pricepfi hazlia aserțiune, că a se juca 
în teatru o piesă streină in limba ungurâscă însemneză 
a avâ teatrulă caracterfi internațională: 3) că orașele 
din provinciă partea cea mai mare nu suntă unguresci; 
41 că Nemaghiariloră le mai place cultura în limba lorfi 
maternă.

Der foile îngrijesefi și mai bine, ca teatrele ungu
resci să nu pâtă isbuti nicăeri. E destulă să audă Ne
maghiarii cum cerfi foile unguresci subvenții mai mari 
dela stată pentru teatrele din provinciă, ca pentru unele 
ce au „importanlulă rolă d’a servi ca mijlocfi de ma- 
ghiarisare,* și să se lipsâscă de unii asemenea „efectă 
culturală.» Căci între alte foi, âtă ce scrie „Nemzet:“

„In privința lâțirei limbei maghiare, teatrulă pre- 
țuesce multă mai multa decâtă iote Kulturegyleturile. 
Teatrulă are la noi totdâuna și o misiune națională, 
precum nu o are aiurea... Dâcă cassele statului ungară 
ar fi pline, decă nu ne-amă lupta cu crise financiare 
continue, ară trebui să sprijinimă dela stată teatrele 
provinciale în mare măsură. Ar trebui să susținemfi cu 
ajutoră dela stată câte ună teatru maghiară în fiecare, 
chiar și în celu mai mică orașă, în care sâu în apro
pierea căruia locuescă masse mari de naționalități.*

Așa e că n’are gustă rău oficiâsa? Atâta numai 
că înghite biata în secă. Căci chiar pline de ar fi cas
sele statului, massele naționalitățiloră mergă numai la 
teatru, unde se jocă în limba loră, dovadă fiascurile 
teatrului ungurescă în Timișora și succesulă teatrului 
germană totă în Timișora, dovadă Budapesta, Brașovulă, 
Sibiiulfi și alte localități

Mai bine ară face utopiștii să lucreze într’acolo, 
ca teatrele unguresci să fiă cercetate barem! de ai lorii, 
ca să nu facă fiascuri ca în Clușiu și alte părți ungu
resci și să nu mai joce rolulă vulpei din fabulă, căci 
suntă pre acri strugurii.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.<)

BERLINCJ, 22 Februarie. — Alegerile 
pentru Reichstag. Berlinulu a alesu încer
cuit ânteiu unu progresiștii, în alu patrulea și 
alu șeselea socialiști, în cereulu alu treilea este 
balotagiu între Virchov și Wolff. Strassburgulu 
a alesu deputați din partida protestului. Brema, 
Lipsea și Brunsvigulu au alesti septenatiști. Miin- 
clienulu în ânteiulu cercîi unu liberalu, în alu 
doilea cercu unu socialistă.

Pănă dimineța au foștii cunoscute 71 ale
geri, între care 22 balotage. Aleși suntă: din 
centru 4, liberali naționali 20, socialiști 5, par
tida imperiului 2, conservatori 4, velfi 1, libe
rali 1. Alsațianii au alesă pănă acuma 12 pro- 
testatori.

iNumere singuratice din „Gazeta Transilva
niei^ ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editorii: lacobfi Mureșianu.
Redactorii respobnsailfi Dr. Aurel Mureșianu

intor.su


tfr. 30 GAZETA TRANSILVANIEI 1387

Onrault ’» buraa do Vleua
din 22 Februariu st. u. 1887

Rentă de aura 5“ „ . . . 96.90
Rentă de hărtiă 5° „ 86 80
Imprumutulă căiloră ferate

ungare.......................... 146.50
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung. 
țl-ma emisiune) ... 95 75

Amortisarea datoriei 
lorâ ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei 
lord ferate de ostâ 
(3-a emisiune) . .

Bonuri
Bonuri
Bonuri 

mișă
Bonuri cu el. de {sortare 104.20 
Bonuri rurale transilvane 104 20

câi-

. . 126 — 
câi- 
ung.

I
Bonuri crvato-slavone . . 104 50 | 
Despăgubire p. dijma de

vina ung.........................—
Imprumutula cu premiu

ung.................................... 11/.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119 70
Renta de hărtiă austriacă 78 20 
Renta de arg. austr.
Renta de aură austr. 
Losurile din 1860
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 847 —
Act. băncel de credita ung. 282.—
Act. băncel de credită austr.273.30 
Argintulă —.

împărătesei
Napoleon-d’orI

78 20 
. 105 15 
. 132.75

Cursulu pieței Brașovu
din 22 Februariu st. n. 181-7.

Bancnote roinânesci .... Cum]

Argint romanesc . .

Napoleon-d’orI . . .

Lire turcesel . .

Imperiali

Galbeni

Scrisurile lonc. «Albina»

8.45

8.42

10 09

11.44

10.44

5 99

101.—

V.

116 —Ruble Rusesel . .

DiscontulO

rurale ungare
cu ci. de sortare 1C4.20 
rurale Bauat-Ti-
.............................. 104.20

Gal bi ni
................6 03

_______ ... 10.12
Măre! 100 împ. germ . . 62 80
Londra 10 Livres sterlinge 128 35

. . 104.20

■Avisu d-loră abonați!

ană

10.13

11.48

10.48

6.03

102.-

117.—

lai. 8.47

8.44
ti
o
o

*

CC

Q-

c:
►a

CC

3
>->

ABONAMENTE

se potii face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactu arătându-se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni 3 fi. —

4

Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binecoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Ddcă se ivescă iregularități la primirea farului onor, abonați 
simtă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTlt. „GAZ. IhAAS

ș6se luni
unii anii

6
12

fi. —
fi. —

Pentru Ronuinia și străinătate:
trei luni . . . . 10 franci
șese luni .... . ... 20 h

ună ană .... . ... 40 m

Administrațiunea „Gazetei Transilvanie i.‘

pe linia Predealfi-BndapeHta

Predeal ii-Budapesla

Trenu Tren Trenii Trenii 
11® accelerat omnlbns omnibu» 

uersdne

BucurescI

Predealu

Tiinișă

Feldifira 
Apatia 
Agostonfalva 
Homoroda 
Hașfaleu 

Sighisbra * 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrAciunelă 
Tei ușa 
Aiudâ
Vințuld de susb 
Uiora
Cncerdea 
Ghirisă
Apahida

Clușia (

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișfl 
Stana 
Huiedină 
Ciacia 
Bucia 
Bratca 
Răv 
Mezfi-Telegd
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Lailăny 
Rzolnok
Buda-peata

Viena

(
(

—

—

7.47 — 4.1b
8.24 — 5.02
8 51
9.14

— 5 43
— 6.15

9.51 — 7.06
l l .03 — 8.52
11 29 — 9.19
11.26 — 9.31
12 <1 — 10.16
12.29 — 10.57
12.44 11.19
l.Oo — 11.31

11.52
1.34 — 12.31
1.46 —* 12.18
2.09 — 1.22
2.39 — 2.18
3.01 — 2.48
3.08 — 2 56
3.14 — 3 64
3 5. — 451
5.10 — 5.28
5.3( — 5 56
_ 6 03 —
— 6.21 —
- — -

_ — —
_ 7.14 -s-

— 7.43 —

— -T —

_ — —

_ 8.22 —
— 8.48 —
— — —
— —
_ 9.13 —
_ 9.18 10.55
_ 10 38 1 23
— 12.20 3 24

2.15 io.6c
— 2.1f

— 1 8.00 6.65
Orele de nâpte suntO

1.45

2.32

7.30
1.14

Nota:

Mersulu trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

si pe linia Teiiișfi-Aradrt-Budapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Budapesta -Predeala

I'Viena
Budapesta
Szoluok 
P. Ladăny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsârliely 
Mezo-Telegd 
Rfev
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agliiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

I

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

Uiora 
VmțulO de 
AiudO 
Teinșă 
Crăciunela 
Blașă 
Micăsasa 
Copța mit 
MediașO 
Elisabetopole 
Sigișora 
Hașfalcu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Rrațovo 
I Tiinișft

(

susă

Predealu

BucurescI

(
(

i

cele dintre liniile grdse.

u.io|
7.40

11 05
2 02
4.>2 ‘

Trenfi Tren Trena Treuâ i Trena
de per.», accelerat omnlbus de omuibus 

oeradne I

— — — - ii
2.— 3.10 6.20 8.00
3.58| 7 38 9.34 11.40
5.28 540 11.26 2.31
6.58 9.14 1.38 —
— 9.24 2 06
— 9 41 2 17 —

7.33 10 19 2.40 —’ li
8.04 11 38 3.24
— 12.18 3.47 —— 12.5» 4.07 —

8.58 1.57 4.33 —
9.28 3.11 5.15 —
— 3.40 5.31 —
— 4.15 5 55 —
— 4.36 6.07 —
— 4.58 6.24
10.28 5.26 6.43 —
_ — — 7.08

— — 7.36
— — 9.06
— — 9.53
— — 10.—
— — 10.(9
— — 10.19
— — 10.48
_ — 11.14
_ — 12.12

_ — 12.30
■ _ — 1.12

- — 1.32
_ — 2.18

— 3.G3
— 3 49

_ — 4.28
_ — 6.16

— 7.06
— 7.46
— 8.25

- __ — 9.15
— 1.55 — —

— 2.53 —

3.28 — —
9.35

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescI

Tei ușă- t radii-Kudai1 est a Budapesta- Ariulfi-Teiușft.

Trend 
omnibns

Tre ifl 
omr.bus

Trenu de 
peraone

Trend de 
perudne

Trend
de perbone

Trend 
omnibu

Teiușă 11.24 ___ 2.40 Viena 11.10 12 10 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 ---- |

Vințulă de josă 12 30 — 4.22 Szoluok 11.20 12.41
Șibotă
Orăștia

12.52 4.50 4.10 5 45
1.01 — 5.18 Aradft 4.30 6.— 704

Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4(8 — 7.40 Conopă 6 • 9 7.37 —
Zam 4 25 — «.11 Berzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bârzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9 53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 llia 8 55 9. 8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 -—- 10.58 Deva 9 51 10 42
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Arad ăi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok
(

8 42 — 4 52
5.12

Șibotă
Vințulă de josă

11.43
12 18

12.—
12.29

—
— - •

Budapesta - 1 8 20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 Teiușft . 1 29 1.41 —

Aradik-Timaișăra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenu Trenu de Trend Trenfi
omfiiboH peraâmi mixt perudne omnlbua mixt

Aradft 5.48 6 05 Simeria 11.25 2 42
Aradulă nou o 19 — 6 33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.1* 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3 05 1 — 6 41
Timișdra 9.02 — 9.08 Petroșenl 3.37 | — 7.12

Tiniiș6ra-Aradft Petroșeul—Simeria (Piski)

Tren! 4* Trend de Trend Trenii Trend Trenfi
peru (5 ne peradne omnlbue de pers. omnlbua mixt

Tlmișâra 6.25 5.00 Petroșeui 10 07 — 6.10
Merczilalva — — — Banița 10 48 — 6.53

7 37Orczifalva i 7.46 — 6 32 Crivadia 11.25 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 — 9 01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
ArndA 9.27 — 8 17 | Simeria 1.53 — 10.31


