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Brașovu, 16 Maiu 1887.
Joia trecută s’a închisu cu pompa obicinuită 

dieta din Peșta printr’ună discursu alu tronului, 
în care d-lu Tisza îșl laudă elu însuși guverna
rea sa și creațiunile sale.

D6că este seu nu îndreptățită acestă laudă, 
ce șl-o face guvernulă prin graiulă monarchului, 
nu avenul noi titlulu de a judeca mai întâiu, 
pentru că noi Românii n’amu esistatu și nu esis- 
tămă pentru dieta din Pesta.

Mai mare titlu au față cu dieta Ungurii din 
oposițiune, cari au ajutată d-lui Tisza să-șl facă 
isprăvile cele mari. Sfe-i lăsămu der s6 vorbescă 
ei și după ce îi vomă asculta, să ne închipuiam 
cum amu trebui să vorbimă noi, decă ei vor
bescă despre resultatele guvernărei d-lui Tisza 
așa, că omulu trebue să se înspăimenteze și să-și 
facă cruce.

Este bine și folositoră, credemu, pentru pro
pria recapitulare a situațiunei nostre, să cunds- 
cemu judecata unuia din cele mai de frunte 
cjiare oposiționale maghiare la încheierea dietei 
a patra de sub egida d-lui Tisza. Etă ce scrie 
„Pești Naplo" în numărulă său de Joi:

„Amă avută diete mari și însemnate. Aceste 
au dată avântă națiunei. Spiritulă, sciința și 
patriotismulă se sfătuiau în politică și desbăteau 
asupra binelui comună. Legislatorii țârei deci
deau numai lucruri bune, căci cele rele nu le 
votau. Ne-amă luptată cu Francesii, cu Rușii și 
cu Nemții, cu națiunile cele mai mari ale Eu
ropei, ne-amă opusă pentru dreptă guverneloră 
și ne-amă grăbită a emula cu celelalte popăre pe 
arena progresului. Pe cont.inentă abia mai avea 
părechiă constituțiunea maghiară și popdrele mai 
civilisate invidiau libertatea maghiară.“

„Intre aceste glori6se diete nu se pdte nu
măra cea din urmă. Vr’ună lucru mare n’a fă
cută, vr’ună bine n’a adusă. A făcută numai 
să crăscă puterea guvernului, datoriile statului 
și sclăvia națiunei. Pentru ca să se mărescă pu
terea guvernului, dieta a dată comitatele legate 
pe mâna fișpaniloră, ăr camera magnațiloră a 
dat’o pe mâna lui Tisza. Spre a băga în datorii 
statuh’i a luată ațâți bani împrumută, câți nu
mai a putută căpăta, dăr toți acești bani n’au 
fostă destui spre a mulțămi pe guvernă. Intrăga 
națiune însă au înrolat’o în armata comună, fără 
ca armata să o fi făcută mai națională.“

„Aceste suntă meritele principale ale dietei, 
ce se închide acuma. La înmormântarea ei nu 
auijimu nici o voce, care să o laude, nu vedemiî 
îmbulcjindu-se poporă recunoscătoru. Cu nisce 
scuse oficiale o plânge președintele camerei, cu 
cuvinte seridse admoniază viitdrea dietă președin
tele camerei magnațiloră, ca să pună în rându 
moștenirea, ce a lăsat’o cea de față.“

„Dăcă baronulă Sennyey ar fi bărbată de 
stată liberală, ar vorbi încă și mai puțină de 
bine despre acestă dietă; dedrece însă în Ungaria 
nu es’stă ună politică mai conservativă decâtă 
elă se cuvine să se bucure de o astfelă de orga- 
nisare a camerei magnațiloră, care a făcută din 
aristocrația maghiară oligarhia și la numirile re- 
gescl a făcută să fiă factoră influința curții. Totă 
acestă spiritu vechiu conservativă l’a manifestată 
elu, când laudă jertfele enorme aduse militaris
mului și când gloiifică pactulă încheiată cu Aus
tria, ne mai cercetândă, care este cuprinsulă lui 
și considerândă de celu mai de căpetenia lucru, 
că s’a realisatu, pentru că densulă privesce pac
tulă numai ca mijlocă pentru întărirea posițiunei 
de putere mare, care este condițiunea fundamen
tală a legăturii ndstre de dreptă publică. După 
noi acdsta este o ideă a curții, ddr nu p6te fi și 
ideă a națiunei maghiare, care nu esistă de dra- 
gulă posițiunei de putere mare a dinastiei și nici 
pactulă nu l’a încheiată la 1867 pentru acdsta, 
ci în interesulă libertății constituționale a Unga

riei, a bunăstărei materiale și a desvoltărei ei 
politice. Acelă pactă, despre care se pdte dice 
numai, că servesce posițiunei de putere mare, nu 
pdte fi ună bună pactă. Din punctă de vedere 
ală vechiloru conservativi se pdte justifica, dăr 
unui guvernă liberală și unei partide liberale i-a 
fostă cu neputință a primi ună asemenea pactă 
decâtă abnegându-se până a sacrifica principiuliî.11

„Baronului Sennyey ’i place așader politica 
austriacă și reacționară a guvernului Tisza, der 
cumcă i-ar plâcd și politica lui financiară și ad
ministrativă, asta n’o spune cu nici ună cuvântă, 
ba ce e mai multă, elă este așa de seriosă în 
judecata sa asupra fînanceloră, încâtă numai o 
nuanță îlă desparte de oposițiă. Cu ce puțină 
încredere se adresdză cătră guvernă președintele 
camerei magnațiloră, când <|’cei că „decă gu- 
vernulă va avd ună plană și o direcțiune liotă- 
rîtă și ddcă o va urmări pe acdsta cu-o consec
ventă rigorositate,u se pdte spera că viitorulă fi
nanceloră ndstre se va întemeia cu prețulă de 
nouă „jertfe11. După o administrare de 12 ani, 
acdsta este o aspră critică. Der este o lecțiune 
meritată. —■ Să înțeldgă acdsta națiunea. Și ddcă 
nici acum n’ar înțelege-o, ca mâne o va păți. 
Căci ddcă viitdrea dietă va fi numai continuarea 
dietei de acuma, atunci și politica erei lui Tisza 
va fi numai urmarea politicei de pănă acuma: 
reacționară, arbitrară, făcdtdre de datorii, risipi 
tdre și lacomă.“

„Și bunulă Toma Pechy cântândă isprăvile 
săvârșite ale actualei diete, n’a întârdiată a ac
centua, că cele înșirate de dânsulă „au pretinsă 
fdrte multe și mari jertfe în banl.“ Fdrte ade
vărată, ddr este totodată ună documentă de pu
țină prevedere. Și cum vine, că amiculă lău
datului guvernă Tisza se pronunță astfelă : „pănă 
acum numai esperții și specialiștii au fostă în 
stare a câștiga deplină lumină în afacerile finan
ciare ale Ungariei, de aici încolo va urma ună 
periodă în care fiecare cetățdnă ală patriei va 
vedd clară, cum stau și cum se conducă finan- 
cele ndstre.'1 Cu alte cuvinte acdsta este recu- 
ndscerea oficială a faptului, că de 12 ani încăce 
suntemă amăgiți, ddr ei promită, că nu o voră 
mai face, după ce nu mai potu. Pentru încre
derea ce le-a dat’o timpă de 12 ani, au înșelată 
națiunea 12 ani, acum însă promită îmbunătă
țire și ceră pentru alțl 5 ani încredere, bani și 
credită dela celă înșelată.11

„La noi tdte suntă cu putință. Nicăiri pe 
fața pământului nu s’ar suferi ună asemenea lucru. 
Și acdsta este a patra dietă, care crede guver
nului Tisza și este păcălită de elă. Acum va 
alege națiunea pe a cincea. Ne-amă bătută pe 
noi înșine în modă constituțională și acum ceră 
continuarea acestei politice. Absolutismulă n’ar 
fi cutezată să facă cu noi ceea ce a făcută dom- 
nirea de partidă constituțională — quosque tan
dem

„Era dela 1875 —1887 va fi în veci mar
cată în istoria maghiară. După era lui Szechenyi, 
Kossuth, Deak, Andrassy a urmată era Ini Tisza. 
Fiecare îșl are imprimată timbrulu ei. Era din 
urmă n’a fostă era avântului națională. Sem
nul ă ei caracteristică e stabilismulă și corup- 
țiunea.11

„Ori ce ar scdte la ivdlă alegerile, și era lui 
Tisza șl-a trăită traiulă, s’a usată. Acdsta o 
sâmte însuși guvernulă și partida sa. piua e 
pe sfârșite, s’a făcută sdră și după ea urmdză 
ndptea.11

Mișcarea electorală.
Partida independentă ungurâscă a ținută în Peșta 

o adunare, în care candidatulă ei pentru cerculă cen
trală ală orașului, Alexius Gyory, îșl desvoltă pro
grama :

„Partida sa — ijise Gyory — urmăresce scopulă 

sd recucerâscă Ungariei independența de a dispune de 
averea și sângele ei. Sub acestă guvernă totulă e în 
decadență. Ocuparea Bosniei ne-a costată 72 milione și 
nenumărate vieți omenescl, fără să avemă vr’ună folosă. 
N’avemă nici măcară o armată propriă, căci honvetji- 
mea, care n’are nici măcară generali proprii, nu se păte 
numi armată independentă. In tabăra armatei comune 
este și adl Austria. Fii noștri trebue se se lupte sub 
stigă streină și se abdică la limba loru. Suntemă tra
tați ca o provincia seu coloniă austriacă. Câtă de multă 
apasă pe poporă dările, o dovedescă nenumăratele exe- 
cuțiuni. Delicitulă trece adl peste 2090 miliăne capitală. 
Prin noua lege municipală confiscă autonomia în favă- 
rea fișpanului. Justiția se află într’o stare de plânsă. 
Libertate nu esistă la noi. Frățietate nu esistă adl. Ras- 
sele și confesiunile suntă persecutate.11

In Mediașu au de gândă guvernamentalii să can
dideze pe generalulă în pensiune Mangesius. Ună co
respondentă ală lui „Sieb. Deutsch. Tgbltt* dice că Man- 
gesius ar fi spusă că stă pe basa programului național 
săsescă, și așteptă ca candidatulă să se țină de vorbă.

In Leutschau secretarulă de stată Berzeviczy șl-a 
desvoltală programa. După ce a vorbită multe și mă
runte despre isprăvile guvernului, ajunse și la instruc
țiunea publică, pe tărămulă căreia suntă importante pro
bleme de ese.utată. Anume seminariele învățătorescl 
să se provedă cu internate. Privitoră la instrucțiunea 
confesională, dise elă, statulă nu păte renunța la drep- 
tulă său de a inființa scâle de stată acolo, unde ceră 
împrejurările. Pe tărămulă educațiunei femeei, cjise că 
n’au nevoiă de femei învățate, ci de >bune patridte", 
E necesară să se înființeze internate pe lângă scălele 
medii, să se înmulțescă diferitele scăle speciale, să se 
înființeze celă puțină încă o a treia universitate. De 
progresele culturale aternă viitorulă națiunei și ală sta
tului nostru, căci națiunea năstră, după tăria ei nume
rică și după situațiunea ei politică, nu e atâta chiămată 
a ave nisuințe de putere, câtă mai multă „a mijloci cul
tura vest-europenă in Orienta’(î). In momentulă, în care 
am uita acăsta chiămare a năstră, seu amă lăsa să 
treeă o parte din ea în mânile altora, ni amă pusă în 
jocă viitorulă și esistența nostră. Ministrului de adl i-a 
succesă a da progresului culturală ca totală „timbrulă 
națională.* A imprima acestei civilisațiunl, la care lu- 
crămă noi, timbru națională nu numai e ună dreptă (?) 
ală nostru, ci și o datoriă cătră noi înșine, cătră ome- 
nime(?) și cătră posteritate (?). Noi nu împilămă nici o 
limbă(?), nici literatura și cultura vre-unei naționalități^), 
der nimenea nu ne pote detrage nouă, Maghiariloră, 
dreptulă(?) de a cuceri acestă țeră, pe care au eucerit’o 
odată strămoșii noștri cu sângele loră, și a! doua-oră nu- 
numelui ungurescă, spiritului ungurescă, cu prestigiulă 
nostru spirituală (?), de a o |lumina cu {strălucirea cul- 
turei și sciinței nâstre (?). (Vorbesce par’că n ară mai 
fi p’aicl decâtă numai viță de a iui Atila, care să fi 
mâncată cultura și sciința cu lingura de bucătăriă. 
— RedJ

Din dieta ungara.
In ședința dela 23 Maiu n. a camerei deputațiloră, 

ministrulă Tisza a răspunsă la următorea interpelare ce 
i-a adresat’o deputatulă Helfy:

• A primită guvernulă invitare oficială de a parti
cipa la esposițiunea din 1889 în Parisul D6că da, ce 
posițiune are de gândă sg ia guvernulă față cu ea?“

Ministrulă-preș. Tisza: Invitare amă primită prin 
ministrulă de esterne. D6r desele esposițiunl universale 
’șl-au perdută din importanța de mai nainte. De altă 
parte participarea din partea statului la astfelă de espo
sițiunl e împreunată cu mari cheltuell și raporturile 
nâstre materiale stau râu. De aceea ne-amă decisă a nu 
lua parte oficială. Naturală, că singuraticiloră le stă în 
voiă liberă a participa și guvernulă îi va sprijini, întru 
câtă e posibilă acdsta fără jertfe din partea statului. 
Rogă a mi se lua răspunsulă la cunoscință.

Ignaz Helfy nu e mulțămită cu motivele ce le 
aduce guvernulă în sprijinulă neparticipării. Aici suntă 
alte motive în jocă. Germania și Italia au refusată a 
participa, 6r Rusia nu. Pasulă guvernului e fdrte greșită,
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trupulă bietei comune cu o ne mai pomenită desconsi
derare ; cai, care, unelte agronomice, tote li se iau bie
tului țerană și se transportă fără motivă, și elă e silită 
veijându-șl cu ochii totala ruină să stea și să se uite cu 
mânii? încrucișate și cu ochii plini de lacrăml, cum se 
întâmplă tâte aceste! Da, ni s’au istorisită cașuri, că unoră 
restanțierl li s’au luata patulă și perinile pe care se 
odihneau bolnavele femei! Ți se ridică părulă în capă 
vătjândă o astfelă de procedură, ce nici chiar 'l’urculă 
nu a intrebuințat’o 1 Ași pută să înmulțescă seria fărăde- 
legiloră comise in secolulă umanității de cătră ună gu
vernă, care nu numai că se numesce constituțională, dâr 
chiar și „liberală*, terorisărl ce caracterisâză trista epocă 
a evului mediu, dâr credă, că onoratulă publică îșl va 
pută forma din cele <Țse pănă acum o ideiă exactă des
pre aceea, cum se .administrâză" la noi, cum se pro- 
movâză la noi bunăstarea poporațiunii dela țeră și prin 
ce mijlăce se caută a se câștiga simpatiile pentru idea 
de stată maghiară. _________

SOIRILE DILEI.
Din Tohanulu vechia suntemă informați, că vre-o 

180 indivizi se gătescă se emigreze în România din 
causa miseriei și greutățiloră mari, pe cari nu le mai 
potă purta. 0 parte din aceștia și-au și scosă pașa- 
pârtele. — La „mare fericire* are să ajungă țâra sub 
stăpânirea ungurescă!

—-x—
D-lă deputată V. Băbești a adresată în cameră o 

interpelare relativă la inundările din Bănată. Interpe
larea — lipsindu-ne spațiulă — o vomă publica în nu- 
mărulâ viitoră. Aci observămă numai că , după cum 
spune, Însuși >Pester Lloyd,* pe guvernă nici capulă 
nu-)ă dâre de comunele bănățene amenințate de Timișă 
și Bega; stăvilarele s’au lucrată tomna și ărna, când 
pămentulă e degerată, prin urmare s’a lucrată rău. In 
Cebza a condusă lucrările de apărare ună ingineră cam 
surdă, care nu scia nici limba germană, nici limba aces 
tui sată: cea română. — Minunată guvernă 1

In „Pestcr Lloyd* dela 27 Maiu celitnă: „O inte
resantă certă bisericfecă se resolvă definitivă ac)I (26 Maiu) 
înaintea senatului civilă 11 ală curiei reg. E procesulă 
ce l’au intentată aderenții români ai bisericei gr. or. din 
cetatea Brașovului, numită Sfânta Treime, ca să li se re- 
cunoscă deplina paritate liturgică, administrarea comună 
a bisericei, a averii și bunuriloră bisericescl și fundațio- 
nale. Patru ani a durată acestă procesă. Sentința ta
blei r., care respinse cererea acusatoriloră, fu aprobată 
de curiă. Motivarea sentinței tribunalului supremă se ba- 
sâză, deviândă de sentințele instanțeloră inleriâre, pe 
principiulă autocefaliei, după care, considerândă că fun
datorii bisericei și ai bunuriloră bisericescl au fostă Greci, 
administrarea acestei biserici și a bunuriloră ei se cuvine 
numai credincioșiloră greci.“ —■ Vomă reveni.

—x—
Cornițele Bethlen Geza a raportată în adunarea de 

primă-veră a comitetului comitatensă din comitatulă 
Turda-Arieșă, ținută la 24 Maiu în Turda, că în de- 
cursulă anului a emigrată cu pașapdrte legale 98 indivizi, 
dintre cari nouă părți au trecută în regatulă României. 
S’au născută in acestă comitată în decursulă anului 
3011 copii, 2918 fete; au murită cu totulă 4149 Cres- 
cerea e de 946 copii, 894 fete. Mai multă ca toți se 
înmulțescă Evreii, la cari numărulă născuțiloră face 65°/0 
mai îndăietă ca toți stau in privința acâsta greco-orien- 
talii. — Se vede că de traiulă celă bună sub stăpâ 
nîrea ungurescă.

—x—
Ni se scrie din Deva: Cornițele supremă, în cuvân

tarea, cu care a des -hisă adunarea generală a comita
tului „Huned6ra“‘ în 24 Maiu a. c. st. n. între altele 
șl a esprimată părerea de rău, că o mare parte din lo
cuitorii acestui comitată, față cu alegerile de deputați, 
s’a pusă în reservă (a se înțelege Românii;) și că ura 
și certele personale (a se înțelege partidele maghiare) de 
multe ori impedeeă mersulăj naturală ală afaceriloră 
de interesă publică. Doresce stăruință la o înțelegere 
perfectă. — Mai departe a adusă la cunoștință, că Ma
iestatea Sa Imperatulă-Rege, cu ocasiunea manevreloră 
de fâmnă, este decisă a onora comitatulă și propria- 
mente orașulă nostru cu Prea înalta Sa presență. _
In urma acestei ultime îmbucurătdre enunciațiunl, s’a 
esmisă o comisiune, cu însărcinarea, de a pregăti cele 
de lipsă pentru primirea corăspun<jăl6re a Prea înaltului 
6>pe. — Obiecte de însemnătate n’au fostă.*

—x—
In Vâlcele (Elopatak) s’a deschisă la 15 Maiu n. 

oficiulă telegrafică pentru timpulă băiloră.
—x—

Ministrulă ungurescă ală lucrăriloră publice și co- 
municațiunei a prelungită încă pe ună ană concesiunea 
dată deputațiloră Gabriel Ugron și Daniel jun. de a face 
lucrările pregătitâre pentru o cale ferată locală dela Odâr-

e o demonstrațiune contra Franciei. Dâcă Germania refusă 
invitarea, âr Rusia o primesce și acum și noi o respin- 
gemO, cu acesta demonstrâmă contra căruia e îndreptată 
alianța puteriloră centrale Nu ia răspunsulă la cu
noștință.

Ministrulă lisza apără din nou decisiunea guver
nului. Nu suntă bani, și prin urmare nu merge ca Un
garia să fiă sărăcăciosă representată la esposițiune. Nici 
Anglia nu ia parte. Amă o incunosciințare oficială că 
nici Rusia nu va lua parte. Prin urmare dăcă ne-amă 
duce acolo, n’amă avă măcară bucuria, d’a fi împreună 
cu Rusia. (Viă ilaritate ’n drăpta.)

După ce mai replică și Helfy și ărășl Tisza, făcân- 
du-se hază în contulă Rusiei, răspunsulă ministrului fu 
luată la cunoștință.

Totă în acăstă ședință, deputatulă Kamjathy a a- 
dresată următărea interpelare:

„E aplecată guvernulă ca, in scopulă asigurării cu
rățeniei și legalității viitoreloră alegeri dietale, neamânată 
să dea o ordinațiune, prin care fie-care. funcționară ală 
statului și administrativă să tiă avisată a nu lua asu- 
prâ’șl în mișcările electorale nici ună rolă conducătoră și 
să se ferăscă de orice amestecă, la care nu e chemată ?*

Ministrulă Tisza răspunde, că nu pă'e infrica dela 
esercitarea dreptului de alegere pe funcționari prin ordi
națiune. Și apoi espresiunea „să nu joce rolă conducă- 
toră* pdte duce pe mulți in rătăcire, fiindă pre generală. 
A lua parte la alegeri, a’șl da părerea și nu numai a 
vota simplu, e liberă orl-care.

Komjathy (jiee că unii vieeșpanl funeționâză ca pre
ședinți de partidă și folosescă puterea loră spre a abate 
pe singuratici dela convingerea loră. Și pănă să ajungă 
plângerile la mimsteră, alegerile s’au terminată de multă. 
Nu se cuvine ca viceșpanulă ori solgăbirăulă să ia parte 
la corteșire

Ministrulă lisza răspunde, că viceșpanii au funcți
onată la tăie partidele ca președinți de partidă. Elă nu 
păte lua răspunderea, că ce cjice la alegeți judele ort 
notarulă satului.

Răspunsulă ministrului s’a luată la cunoscmță. Din 
elă se pote convinge ori-cine, câtă de .curate* și „legale* 
au să fiă alegerile.

Van da li sili ti.
Privitorii la scirea ce amă dat’o despre c o- 

muna românâscă Coșteiu, că o „fericescă11 
două companii de cătane și patru esecutorl de 
dare, „Budapestei- Tagblatt“ publică o corespon
dență din Vârșeță, din care estragemfl urmă- 
tdrele :

Ună actă de violență ne mai pomenită ține în iri- 
tațiune paclnica poporațiune a cercului nostru și umple 
cu drăptă indignațiune pieptulă fiesce cărui bună pa
triotă. Nenorocitulă nostru comitată. e expusă volnieiei 
fără de margini a unei elice importate. Sărmanii 6- 
menl se rugară în nenumărate petițiunl prea umilite 
cătră inaltulă ministeră de interne, ca se le ajute și să-i 
scâță din năcasă; pănă astăzi însă zadarnică a fostă aș
teptarea unei resoluțiunl.

In marea și frumdsa comună românăscă Coșteiu s’a 
întâmplată, suntă vre-o câteva săptămâni, că primarulă 
comunei a fostă împușcată și rănită in (jiua mare. De 
vreme ce acesta s’a întâmplată în comună și în presența 
mai multoră locuitori, âr făptuitorulă nu s’a putută afla, 
s’au luată măsuri, care mai pre susă de tote suntă re- 
voltătăre. S’a ordonată asupra comunei o formală stare 
de asediu. Prin ună ucasă ală viceșpanului aprobată 
de comisiunea administrativă a comitatului Timișă, s’au 
trimisă la Coșteiu două compănii de soldați, și să nu 
credeți că aceste compănii s’au cerută d<5r din apropia
tele orașe, Biserica Albă și Timișora, nu 1 ele au fostă 
comandate din Seghedină cu specialulă ordină, ca la a- 
ceștl „suspecțî* să se încuartireze câte 4 pănă la 6 6- 
menl. Totdeodată s’a începută încassarea prin esecuțiă 
a speseloră pentru acesta paradă costisitdre, cu Iote că 
cestiunea, că cine anume are să supdrte spesele, încă 
nici că s’a pusă la discuțiune. Din precauțiune, celoră 
executați nu li se dau gazetele. Cu aceste însă, măsu
rile invențioșiloră nostrii administratori comitatensl nu 
au secată. La ordinulă amintitului vieișpană au fostă 
arestați 60 „bănuițV fără nici ună temeiu, și au fostă 
răpiți de libertate pentru mai multe 4’le. Acești bănuiți 
— între cari suntă a se înțelege cei mai bogațl popo 
reni din Coșteiu, dâr cu vederi oposiționale — fură duși 
în t6tă săra la casa comunală, pentru a petrece noptea 
în pivnițe și poduri, îndesuițl ca oile; siguranța femeiloră 
și a feteloră acestora nefericiți erau încredințate căta- 
neloră din Seghedină. Insă n’am ajunsă încă la sfârșită. 
Vă<jându-se, că prin astfelă de mijlâce ruina totală a 
nefericitei comune încă nu este asigurată, s’au coman
dată de cftiă părintesculă comitetă administrativă 4 exe
cutori de dare la Coșteiu, cu strictulă ordină, ca acum 
pnmăvâra — când bietulă țărână nu scie de unde să-și 
îâstige pânea de tâte (jilele — să se încasseze tâte res
tanțele de dare din comună. Haita slobozită rimă în 

heiulă săcuescă prin Zetelacă, Ilia-mureșiană, CarcifalenI, 
C.-Sereda, Sepviză pănă la Ghimeșă.

—x—.
Cetimă în „Pești Naplo": „Locotenentulă din re

gim. de inf. „Dopfner,« Emil Wieser, cu ocasiunea unui 
esercițiu acum câteva tjife se r&sti 'a oficerii cari vor
beau unguresce cu cuvintele: „Cine vorbesce aci betya- 
resce?“ Oficerii tăcură, dâr în casarmă locțiitorulă de 
oficeră <Franz Tegze căută pe locotenentulă și ’i 4'se: 
„Dâr cu tâte astea mănânci păne ungurâscă 1* Din acest 
timpă domnesce intre amândoi o mare încordare și mai 
alaltaerl loct. Wieser chemă pe locțiit. de oficeră la ra
portă, învinovățindu-lă, că s’a îmbătată in timpulă eser- 
cițiloră. Tegze se provocă la întreguiă regimentă, care 
a fostă martoră că elă în timpulă pausei a beută nu
mai o jumătate de litru de vină amestecată cu apă ; de 
altă parte locotenentulă îlă urăsce de când cu ultima sa 
esprimare și acusarea e o urmare a aceleia. Cu tâte 
astea Tegze fu condamnată de colonelă deocamdată cu 
arestă în casarmă, âr în contra locotenentului s’a por
nită cercetare." — In acâstă afacere, deputatulă Mada- 
rasz a adresată ministrului-preș’dinte o interpelare în 
cameră.

Inundări în Zarandft.
Zarandă, 22 Maiu 1887.

In tjiua de 20 Maiu n. c. și în nâptea următâre a 
plouată fârte multă în întregă Zarandulă. Din acâstă 
causă în nâptea dintre 20 și 21 n. I. c. s’a pornită 
curgerea apeloră, cari au produsă multă stricăciune în 
multe locuri. Apa a intrată prin case, a nimicită porțl și 
căi de comunicațiune. Bâlrânulă Crișiu, fluviulă princi
pală, a eșdă din alvia sa, inundândă și formândă în 
unele locuri o lățime de câte 600—1000 pași. Opidulă 
Bradă eri totă era in apă. Apa a intrată chiară și în 
odăile din partere. Mari stricăciuni au făcută apele în 
Baita și in Halmagiulă mare, precum și în mai multe 
comune văile laterali. Eri, pre malurile Grișului, locurile 
cele mai productive cu sâmânăturl, tote erau sub apă 
mai multe mii de jugâre. Astăzi a începută apa a ma’ 
scădâ. Comunicațiunea poștală între Deva, Băița, Bradă’ 
Baia de Crișiu și Halmagiulă mare a fostă întreruptă. 
Se pOte, că nici astădi nu vomă căpăta poșta. Dauna 
este forte mare, care nu se pâte calcula. Bătrânii cjică, 
că din 1868 n’a fostă Crișiulă așa mare, ca cu acestă 
ocasiune, nici apele n’au făcută așa mare stricăciunei 
ca acum.

Anulă altcum pare a fi destulă de productivă, ve- 
getațiunea este satisfăcătâre. Cereale, pome și nutreță 
vomă ave în măsură neașteptată, dăcă cumva ploile nu 
voră ține multă și sămănăturile de pre sub apă se 
voră ridica. q o

Lista de subscripțiune, 
deschisă de „Gazeta 1 ransilvaniei* pentru comunele ro
mâne din Ardtlă nenorocite prin incendiu și inundare.

Au mai încursă dela domnii:
Chrisiy Ovanes fii.........................................   fi
Nic. Racoța, medică de cercă în. . .

Șeica mare...............................................5 f]
George Froca din Râșnovă..........................4 f]
N- *■ C.................................................. , . 3 fl.
N. N. Navrea................... 3 fl
N N................................................................. 2 fl.

Suma 22 11.
Adăugândă la acâsta suma din nr. 107 

ală „Gaz. Trans.* .... 760 franci și 50 fl.
(Va urma). Totală 760 franci, 72 “flTv. a.

Le mulțumimu generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițiloră, dorindă ca nobilulii lord 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

Trupa teatrală din Ploesci a d-lui Bo- 
bescu a datu acolo o representațiă în folosulă 
incendiațilord din Ciuguduld mureșiană. 
Venitulă a fostă de 451 lei In Ploeșcl s’au 
subscrisă pănă acum pentru incendiați 
2300 lei, dintre cari 2000 au fostă dați de 
d. Gr. G. Cantacuzino.

Salarisarea învățători lord în Ungaria.
Inspectorulă de șcâle ală comitatului Bistrița-Nă- 

săudă, dr. luliu Havas, scrie ună articula în ,Kolozsvâr« 
in care arată, că deși progresulă unui învățătoră pe ca
riera profesiune! sale este condiționată de dotațiunea lui 
totuși Ungaria este unulă din acele state, în care învă
țătorii suntă mai rău salarisațl ca ori unde. Havas asi
gură însă, că cu ocasiunea revisuirei legei pentru șcâleie 
poporale, guvernulă ungurescă de acum îșl va da silința, 
ca învățătorii să fiă mai bine salarisațl, măcarcă, <jice 
Havas, se află Intre învățătorii confesionali și de’aceia, 
cari »in bine cunoscutele diare ale naționalitățiloră« 
striga în contra guvernului. Havas face adecă alusiune
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la atitudinea invățătoriloră confesionali față cu viitârele 
alegeri.

In speciala Havas arată din datele statistice ale 
comitatului Bislrița-Năsăudă, că cei mai bine salarisați 
suntă învățătorii de stata, între cari se potă pune și în
vățătorii cu plata dela comitată. Aceștia au plata maximă 
de 950 fl. pe ana, ăr minimulă e de 300 II., pe când 
din 186 învățători, aprâpe jumătate au mai puțina de 
300 11., ăr alții se coboră cu plata in josă {chiar pănă 
la 30 fl. pe ana.

In acesta comitată 13 învățători au mai puțina de 
100 fl. pe ana și acești 13 învățători sunta toți români: 
12 de confesiunea gr. cat., 1 de confesiunea gr. or. 
Dintre învățătorii gr. or. nici unuia nu are mai mare 
salard de 300 fl., er dintre gr. cat. se află și de aceia, 
cari treca cu salarula dela 3—400 fl. pe ana ; cei mai 
mulțl însă (28) au 200—300 fl. pe ana, er 18 inși au 
numai 100—200 fl. pe ana. Nu cu multa mai bine 
salarisați sunlă și învățătorii sasl.

învățătorii români salarisați din fundațiunea grăni- 
țărescă din Năsăuda au 2—500 fl. pe ana, și anume 2 
cu câte 200 fl., 3 câte 250 fl., er 15 câte 500 fl. 
pe ana.

Dintre învățătorii de stata: 3 au mai multa de 
300 fi., der mai puțină de 400; 7 pănă la 500, alți 7 
pănă la 600 fl. pe ana; 1 are dela 6—700 fl., 1 până 
la 800 fl. și in fine 1 cu 950 li..

Adecă luânda peste totQ : 3 învățători rom. cat. au 
la olaltâ 1650 fl, pe unuia se vine așa-deră cam 550 
fl. pe ana; 64 învățători gr. cat. 11,646 fl., pe unuia 
se vină 182 fi.; 12 învățători gr. or. 3021 fl., pe unuia 
se vină 250 fi.; 66 învățători de confesiunea augustană 
au 28,612 fi. pe ană, pe unuia se vină 434 fl.; 20 în
vățători români cu salară din fundațiunea din Năsăuda 
au 8650 fl., pe unuia se vină 433 fl. pe ana; 20 învă
țători de siaiu 11,172 11., pe unulă se vina 559 fi. Așa 
derâ una simplu cj'ieră, dice d. Havas, are mai mare 
plată ca invățătorula română gr. cat., care e și cantoră.

Peste Iotă constată Havas, că învățătorii din Un
garia sunlă forte rău salarisați. In Germania de esemplu 
învățătorii dela orașe au celă puțină 720 fl., cei dela 
sate 480 11. pe ană; in Anglia plata invățătoriloră este 
1000—1200 11., in Londra trece până la 1600, ba învă
țătorii principali au și pănă la 3200 fl.; in Francia sa
larula învățâtoriloră merge treptată în susă, dela mini- 
mulă de 400 fl. la 480, 600, 720, 840 fl.; in Elveția 
320—800; in Italia 200—400; in Rusia 324—405; in 
Spania 250—1000; in România: invățătorulă dela sate 
are 432, cela dela orașe 1080 fl. v. a. și afară de aceea 
plata i se măresce după 5 ani de servițiu cu 15%, după 
10 ani cu 30, după 15 ani cu 45 și după 20 ani cu 60%

In raporta cu alte state a.șaderă Ungaria ocupă in 
privința acesta una din cele mai inferiăre posițiunl. Unii 
ară conchide din împrejurarea acesta, că invățămentulă 
în Ungaria s’ar afla intr’o stare deplorabilă, der, cjice 
Havas, acâsta nu e dreptă, pentru-că Ungaria a întrecuta 
în privința învățământului cu multă chiar și pe unele 
din cele mai civilisate state ale apusului.

Ne pare rău că inspectorula școlara nu e atâta de 
sincera ca să spună, că banii luațl ca dare dela Români 
se folosescă numai pentru interese specifice maghiare și, 
fiindă că aci e vorba de scole, numai pentru scolele 
maghiare. Prin urmare, Românii și celelalte naționali
tăți susțină și scâlele ungurescl și pe ale lord, și cu tăie 
astea inspectorula școlară n’a găsită cu cale să condamne 
procederea stăpânirei ungurescl. In asemenea casă mai 
pâte fi vorba de bune salare la bieții noștri învățători?

Nu putemă decâtă să repetămă din nou: tristă mi
siune culturală! _________

De lângă Oltu, 22 Maiu 1887.

Pe când sarcinele publice crescă întruna, ori și ce 
isvoră de venite, ce a mai rămasă încă pentru popora- 
țiunea autoctonă română, secă mereu și sistematice i se 
detrage în favorula străinilord. De s’a arătata ici colo și 
câte ună întreprenoră, câte una arendatoră româna, în
dată i s’au pusa fela de lela de pedecl, pănă a fosta de- 
lâturata, său pănă a fosta ruinata. A fosta în comuna 
Ucea inferiâră una magistru poștala româna și orna har
nica, însă nu, n’a fosta bună, stăpânitorii l’au delăturata 
și l’au înlocuita cu ună străină, omă tînără, așa (jicândă 
c’ună băetoiu după placulă loră.

Românii aplicați, fiă în oficii municipale, fiă comu
nale, căci la justiția mai nu mai avemă, pentru preleste 
de nimica se suspendă din oficii, se persecută și se de- 
lătură, pe când Maghiariloră pentru cause ponderâse nu 
li-se atinge nici măcară ună pâră din capă.

Mulțime de plugari români aveau pănă acum pu
ține venite din cărarea pelrișclui pe drumulă de stată, 
asta încă n'au mai putut'o suferi stăpânitorii și pentru 
ca să detragă Românului și acesta mică venită, in marea 
loră „înțelepciune*, au adusă lucrulă acolo, că și acesta 
petrișă va trebui să se care pe viiloră prin puterile co- 
mitalense la lucrulă publică, ca așa să înființeze ună 
fondă de disposițiă din care să se facă o cale ferată prin 

țera Oltului, care apoi va fi in stare a răpi populațiunei 
și cela mai de pe urmă isvoră de venite și a o aduce 
la sapă de lemnă. Și apoi în ună modă tare ciudată se 
întâmplă tâte acestea, căci în ședința ultimă comisiunea 
municipală a decisă, că renunță necondiționată la între
prinderea transportărei petrișului pe drumulă statului, și 
cu tâte acestea vice-comitele, fără a mai fi decisă altfelă 
consiliulă municipală, nl-a dată ordină să cărămă petri- 
șiulă. Cine îlă va fi îndemnată pe vice-comitele la acesta 
și cum îșl va pută motiva acesta pasă atâtă de necorectă 
și neiertată, numai dânsulă va fi sciindă. De ce mai 
esistă comisiune municipală? Și de ce se mai conchiamă 
acâsta la ședințe, decă fiă d. fișpană, fiâ viceșpană, află 
cu cale a dispune în cause de asemenea natură cu pro
pria autoritate și contra decisiuniloră esprese ale comi- 
siunei municipali?

Oltenii, ce-i dreptă, suntă ămenl ascultători și su
puși, însă nu trebue amărîțl prin atâtea șicane, căci 
lăte mergă pănă la ună locă, se voră deștepta și ei, se 
voră folosi în striclulă ințelesă ală cuvântului de drep
turile loră legale și apoi credemă, că nu le va prea 
plăce nici domniloră dela putere, decă li-se va măsura 
cu acea măsură, cu care măsură ei, căci ori și cum ar 
fi, o maioritate română atâtă de împunătore ca la noi, 
ba ori și unde ar fi aceea, purceijândU corectă, ori și 
când pentru atare ținută va pute să-i facă multă bătae 
de capă, fiă unui fișpană, fiă unui viceșpană.

Și după cum se află șicane în susă, acelea se imi- 
teză și se comită totă cu atâta îndrăsnelă și în josă. 
De ținemă o alegere, fiă aceea și școlară, îndată ne po- 
menimă cu gendarmii la spate, ca la Viștea; de ne in- 
trunimă ori și unde, și în cele mai nevinovate și ertate 
afaceri, suntemă suspiționațl; jutjii comunali ni-se im 
pună cu puterea și fără voia nâstră, ca la Arpașulă su- 
perioră, Sărata etc., limba română s’a scosă cu totulă 
din p?axa oficieloră administrative, așa încâtă pe lârgă 
multele plage elementare de cari a fostă desă cercetată 
acestă nenorocită comitată, bâniuiți și de atâtea neajun
suri și greutăți politice, suntemă ajunși așa (jicendă la 
desperare.

De aceea, ca lucrulă sâ nu ajungă și la mai rău, 
este acum datoria nostră să ne pnnemă pe piciore, să 
veghiărnă, să ne folosimă cu consciențiositate de dreptu
rile ce ni le dă legea și ori și ce împilare, vină ea de 
ori și unde ar veni, să o respingemă fără cruțare și să 
eăutămă să vindecămă răulă din rădăcină pănă nu e prea 
târdiu.

Străinulă te lingușește său te teroriseză ca apoi să 
te potă juca după placulă lui. Să nu le credemă, să 
nu ne înspăimântăm^, să nu ne creămă noi tiranii, căci 
celă ce și-i crează vrednică este de ei. Să ținemă contă 
de interesele nâstre curată românescl, căci ce pâte fi mai 
dejositoră și mai durerosă decâtă când Românii in cer- 
culă Șercaiei alegă ca membri în comisiunea municipală 
pe ună Gâl Domokos și pe ună Gâl Tamâs, căruia ui- 
tatulă de sine Morariu, notarulă din Vadă, îi dădu și lâu- 
dătoru — vecjl Domne friuâsa slugă și lauda stăpânului— 
ce pâte ti mai neertată decâtă când la Seorei totă Ro
mânii alegă pe ună vai de elă Rusz Kâroly, și cu deo
sebire ce pote fi mai durerosă decâtă când vice-comilele 
Grămoiu, după cum se vorbesce la poruncă, recurge con
tra alegerei din Rec:a și contra decisului inteligenței, 
care i-a pusă pila in mână și l’a apărată de atâtea- și 
atâtea atacuri, mijlocesee anularea acelei alegeri și apoi 
alegâr»du-se pe sine, deși are vota ca amploiată, a fă
cută că unulă dintre Românii aleși mai înainte a trebuită 
să rămână afară...

Pe 27 Maiu a. c. suntemă chemați la ședința mu
nicipală în Făgăraș ă. Ar fi tare de dorită să se presen- 
teze toți membrii și să-i învețe pe cei prea încreijuți său 
nepricepători, că acestă corporațiune legală nu este nu
mai o păpușe, și că de drepturile ei nu pote abusa ni
menea, fiă acela ori și cine ar fi.

Olteanulu.

Afaceri locale.
In ședința reprezentanței orășenesc-I dm săptămâna 

trecută s’au tratată următorele obiecte:
O propunere de urgență a d-lui adv. 0 Sorescu 

și a altora, pentru înlăturarea meselor u schimbătorilor ii de 
bani din pieță, se va pune la ordinea 4He* a viitârei 
ședințe.

De asemenea punctele privitâre la procurarea unui 
terenii pentru scâla de căruțată a artileriei și la cumpă
rarea unei livedi lângă VlădenI s’a pusă la ordinea (filei 
pe 15 lume, ăr punctele relative la vinderea celoril doue 
case ale orașului întrebuințate ca spitale militare și vin
derea morii din Ulița de lături la ordinea cj'lei Pe 13 
Iulie.

Ca bărbați de încredere în comisiunea de măsurare 
a dării s’au alesă G. Schlandt și I. Vasadi.

Propunerea privitâre la felulu publicării încunos- 
ciințăriloră în afaceri economice orășenesci s’a resolvată 
astfelă: Comisiunea permanentă sprijini propunerea ma
gistratului, d’a i se lăsa asupra lui felulă și modulă pu
blicării, cu adausulă ca astfelă de incunosciințărl, a că- 
roră publicare e de dorită în tâte 3 limbile țării, să se 
publice în aceste trei limbi în „Kronstădter Zeitung“, 

dâcă acâstă foiă le publică pe jumătate prețulă ce ar 
costa decă s’ară publica în tâte trei foile locale. Acâstă 
propune-e s’a primită, âr propunerea membrului Koniges 
de a se publica în tâte 3 foile locale, a fostă respinsă. 
(Observăină aci: Gânditu s’a magistratulă, că nu p6te 
pretinde ca Românii și Ungurii să aboneze „Kronsiădter 
Zeitung“ anume pentru publicațiunile orășenescl? Nu în- 
țelegemă nicidecum logica magistratului. Red.)

Proiectulă asupra construirei unei căi ferate vici- 
nale dela Zernesci la Brașovu și de aci prin Secele și 
Prejmeră în comitatulu Trei-scaune a dată mai multă de 
vorbită. Concesionarulă contele I. Nemeș cere comunei 
orășenescl să subscrie acțiuni de fundațiune în sumă de 
80,000 fl. O comisiune de cinci, compusă din d-nii Adam, 
Schuster, Alexi, Kertsch și Hintz a studiată cestiunea. 
După părerea comisiunei și a magistrului forestieră, calea 
ferată ar fi de jnare folosă pentru esploatarea păduriloră 
orășenescl. La aducerea lemneloră la orașă s’ar econo- 
misa 32,000 fl., veniturile păduriloră s’ară ridica cu 
20,000 fl. pe ană, deârece prețuia lemneloră s’ar pută 
pune atâtă de eftină, încâtă n’ar fi posibilă nici o con
curență. Oficiulă de construețiune orășenescă a esami- 
nată preliminarulă cheltueleloră presentată de concesio
nară și l’a găsită corăspumjătoTă, deârece după calcululă 
oficiului de construețiune chilomefrulă s’ar pute construi 
cu ceva peste 22,000 fl., în vreme ce concesionarulă ad
mite 24,000 fl. Și comisiunea de cinci găsesce corăs- 
pundeloră preliminarulă cu 24,000 fl. de chilometru. 
Calea e avantagiâsă nu numai pentru orașă și anume 
pentru pădurile lui, ci și pentru comerțulă și comunica- 
țiunea orașului. Comisiunea recomandă construirea căii 
și subscrierea acțiiloră de fundațiune în sumă de 80,000 
fl. — Magistratulă propune sâ subscrie 40,000 fl. cu con- 
dițiune, ca acțiunile de prioritate să se pâtă vinde cu 
7°/0 și ca între Brașovu-vechiu și Blumăna sâ se con- 
struescă o gară de mărfuri, mai departe să se procure 
acea sumă prin vindere de bonuri rurale.

— Comisiunea permanentă e pentru propunerea 
comisiunei. — 1. Koniges propune a se refusa sprijinirea 
construirei căii. Orașulă n’are bani de prisosă. — I. 
Diick susține propunerea comisiunei, fiindă aci vorba 
de binele poporațiunei și ală orașului. — Th. Alexi e 
pentru propunerea magistratului, deârece are temere că 
celă puțină 10 ani calea nu va aduce folosă. — K. 
Schnell e pentru propunerea comisiunei. — Chr. Kertsch 
de asemenea susține propunerea comisiunei, și din con- 
siderațiunl economice-naționale. — O. Sorescu crede, că 
calcululă magistrului forestieră e greșită. Decă noi plătim 
pentru încărcatulă lemneloră mai puțină, totă așa voră 
face și alți concurențl, și în urma acâsta prețuia lem
neloră va cădea. Cu tâte astea e pentru construire, din 
motivele economice-naționale aduse de inginerulă orașu
lui. — Dr. Fabritius dice că să ne gândimă a pro
cura și alte mijloce bănescl, pentru casulă când nu s’ar 
aproba de ministeră întrebuințarea bonuriloră rurale. — 
Magistrulă forestieră Zaminer îșl susține datele ; concu
rențl n’avemă; Zernescii după noulă plană economică 
nu potă aduce lemne la orașă; Rășnovulă are ună f6rte 
mică plus, 6—7000 metri cubici; Săcelele, după pactulă 
încheiată, nu mai potă aduce multe lemne la orașă, de 
ârece plusulă s’a obținută tocmai din produsulă treimei 
cedate; pădurile Buzeului suntă departe. Prin urmare 
nu e târnă de concurențl. Prin calea ferată amă putâ 
esploata 20,000 metri cubici, în locă de 4—5000 ca 
pănă acum. — După ce mai vorbescă Duck pentru pro
punerea comisiunei, A. Schnell și Th. Alexi pentru a 
magistratului, administratorulă economică E. Hintz încheiă 
discuțiunea spunândă, că proiectulă prevede și o gară 
de mărfuri între Blumăna și Brașovu-vechiu, și o cale 
ferată cu vaporă prin stradele orașului cu o gară de 
persâne. — Propunerea comisiunei permanente fu primită.

După acâsta, s’au primită socotelele fondului orășe- 
nescă ală săraciloră. Veniturile au fostă 11,298 fl. 43 cr., 
eheltuelile 10,016 fl. 25 cr., restulă casei 1282 fl. 18 cr. 
— S’au votată 4600 fl. pentru construirea adausului la 
spitală și pentru procurarea aparateloră de stingere. — 
Cererea postovarului K. Fellmann d’a i se arenda mâra 
dela Timișălă de josă pentru a o transforma în fabrică 
de torsă s’a amânată. — Judelui comunală I. Schneider 
și primarului Brennerberg li s’au acordată concedii de 
câte 6 săptămâni. — In fine s’au primita modalitățile 
de esecutare relative la schimbulu de pădure încheiată 
la 1873 cu comuna Zernesci.

SC1RI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

TIMIȘORA, 28 Maiu. — Timișula și Bega 
suntti în crescere. Timișâra este tare ame
nințată.

PARIS, 28 Maiu. — Rouvier a luată asu- 
pră’șî formarea cabinetului. Ministru de externe 
va fi Flourens, ministrulă de răsboiu generalulu 
Sausier, Lockroy și Granet au retușată a întră 
în cabinetă, fiindă că ei nu voescfi să se des- 
parță de Boulanger.

BRUXELLES, 28 Maiu. — Ministrulă de 
răsboiu conchiamă reservele din 1883 și 1884, 
fiindu că armata activă nu ajunge să mențină 
liniștea. In apropiere de Charleroi a fosta eri 
o încăerare sângerâsă între lucrători și soldați; 
sunta mulțl răniți.

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

Editoră: Iacohfi Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.



Nr. 108. GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

Ourflulu Ia bnrift dfi Vlena
din 26 Maiu st. n. 1887.

Reali de aurfl B’/o . . . 102 12
Rentă de hârtii B«/o • ■ 87.90
Imprumutuîfi căilorO ferate

ungare..........................150.60
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostfl ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.—

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostfl ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi-
lora ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . .115 —

Bonuri rurale ungare . . 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișd............................ 104 75
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 , Mărci 100 împ, germ . 6^' 
Bonuri rurale transilvane 104 70 Londra 10 Livres sterlmge 128 15

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

vină ung............................ yy.ou
Imprumutulil cu premiu

ung..................................102.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 20 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de auro austr. . . 112 40 
Losurile din 1860 . . . 135.70
Acțiunile băncel austro-

ungare........................883 —-
, Act. băncel de credită ung. 284.75 
Act. băncel de credita austr.281.70 
Argintula —. — Galbinl

“ ’ ... 598
. . 10.09 

62 37

împărătesei 
Napoleon-d’orI

Bursa <le Biicurescl.
Maiu st. v. 1887.

Cump.

91’/,
94—
86’/*
34—

106—
90’/,

103»/*
96—

Cota oficială dela 13

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural (7°/0)

n >> (5°/o)
» urban (70/0)
. . (6’/n)

Renta
Renta

>
îinpr.
Credit

>

>

’ , > (5»/0) . . 86’/*

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

« » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

vend.
92—
94»/,
87’/*
36- 

106»/,
91— 

103»/*
97—
87’/*

14.75
2.02

Cursulu pieței Brașovă
din 27 daiu st. n. 1887.

Bancnote românescl . . • Cump. 8.70 Vând . 8.73

Argint românesc . . . . » 8.60 » 8.65

Napoleon-d’orI .... . » 10.00 10.07

Lire turcescl................. . » 11.35 » 11.40

Imperiali...................... . » 10.35 10.40

Galbeni.......................... . » 5 93 > 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» 6»/0 . » 101.— • 102.- -

n * ff 5’/o • » 98.- > 99.—

Ruble Rusescl .... . » 111 — • 112.—

Discontulă . . . » 7—10°/, pe ană.

i Turnătoria si fabrica de mașini a Iui SCHLICK 61
■ 1 sțffi

e e $

------------------- j 9
Societate pe acții în Budapesta.

Biuroulă centrală: VI. IVaițznerring 57. — Dcspărțeinentulă pentru mașini agricole: VI. Aeussere Waitznerstr. 1696—1699.

MASINELE DE S1SMENATU
„TRIUMPH“

patentate al© Ini Sctiliclc
Cea mai mare distincțiune:

Diploma de onbre de aură la concurența internaționalii
de pluguri în Hatvas.

e

O e e
•

e
&

* • e e e•

Pluguri pentru una brazdă patentate a lui Schlick 
pentru 2 și 3 brazde, Rayol. 2 premii dinteiu, Me
dalii de auru și încă alte trei distincțium.

Pluguri originale pentru o brazdă ale lui Schlick- 
și Vidats. pluguri pentru sapă și moșordie, Extir- 
patore etc.

Garnituri (le treierată cu vaporă, 
Garnituri de treierată cu vertejă (Gopel.) 

Mori pentru curățită, Mori pentru 
măcinată, Mașină pentru preparare de 
uutreță etc.

Prețurile eele inai eftine. — Cafaloge la cerere gratis și franco.

I •>

>

>

>

e5 e
•

Ss e
*

„Noutăți pentru sesonulu de vară!'
Toilete pentru mirese, promenadă și casa se confecțion^ză la

Koviisziiai £ Kereszlesi
Graiul Magazin de mode și contecțiuni pentru dame

Brașovu (Piața mare.)
Unde a sosită de curândO în mare alegere cele mai nouă materii 

de lână pentru rochii, fabricate indigene și străine, Crepu și Cachemiru. 
Mătăsăriă de Lyonu: Merveillteu, faile și catifele negre precum și în tdte 
culorile. Postavuri pentru contecțiuni de dame și bărbați. Satinu de spă
lată, Toii, Zephier și Oxfordurl.

Chifonurt de Benedictu Schroll, Șirtingu, Julett și Gradl. Pân- 
dării de bumbacă americane în tote lățimile. Pălării de pae și garnisell 
potrivite, adecă: flori, pene, dentele și uno bogată asortimente de pănglicl 
in culorile cele mai fine și frumOse. Cela mai nou „Jersey* Talii-Trico și 
Corsete în mare alegere. Cele mai nouă umbreluțe și umbrele, mănuși de 
piele și de mătase. Asemenea tota felula de dentele, perdele de Jutte și 
Tunis, cuverturi pentru paturi și mese, covore lungi și dinaintea canapelei 
cu prețuri eftine.

Mostre se trimită la cerere gratis și franco.

Celu mai eftinu isvoru 
pentru 

procurarea de încălțăminte de bărbați, dame și copii 
de calitățile și formele cele mai solide și 

fasonele cele mai noue
se află în mare alegere în marele și noultl magaziniî de încălță

minte alu lui

I. SABADEANU,
Strada Căldărariloru Nr. 485. (Casa lui I. Sotiru.)

Totâ acolo se confecționez» încălțăminte după măsură cu cea 
mai mare soliditate, promptitudine și cu prețuri eftine. — Co
mande din afară se esecută promptă, și marfa ce nu convine 
se schimbă.

Asemenea se află și ruferiă de cauciucu.
ins
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Scola de înotată
în Blumena, lângă podidii de petră s’a deschisul
Acesta constă dintr unu basinu mare pentru 

înotatu, 2 basinuri spațiose ele scăldatu pentru 
Domni și Domne, carî nu înotă, 2 basinuri pen
tru copii, 2 aparate cu dușă. Tote restaurate cu celă 
mai mare comfortă. j BROIKIES

Pe lângă cea mai adencă mulțămită pentru 
g încrederea ce mî-a dat’o onor, publică în timpă de 
H 8 anî, îmi permită a-i face cunoscută, că voiu 
# deschide

| Restaurațiunea Mehsner
în nou zidita casă a d-lui Kertsch în diua de 29

O
&

Maiu 
noua 
pană

*;

f

1887 și me rogfi se fiu îmbrățișată și 
mea întreprindere cu aceeași bunăvoință 
acuma.

Cu distinsă stimă

(Albert Mehsner,
restauratori.

în 
ca

Tipografia ALEXI, Brașovtl.
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