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Brașovu, 4 Decemvre st. v.
In camera deputațilorfi din 

Viena a fostu alaltaerl pusă o 
cestiune din cele mai delicate, care 
privesce politica interidră a mo- 
narchiei și efectele ei asupra ra- 
porturilorfl ei cu statele mici din 
peninsula balcanică.

Lăsămu să urmeze mai josu 
în estrasu discursulu deputatului 
Dr. Lueger, care a pusă cestiu- 
nea amintită într’ună modu pănă 
acum neobicînuitu în parlamen
tului austriacă. Din causa acesta 
a și produsu Dr. Lueger mare 
mișcare și sensațiune în tdte 
părțile.

Deputatulă Lueger a voită se 
dovedescă, că cancelarulăgermauă 
de Capirvi e în mare rătăcire decă 
își ia informațiunile despre Aus- 
tro-Ungaria dela Maghiari și dăcă 
nu dă nici o însemnătate celor
lalte naționalități. Politica ma
ghiară, care tinde la asuprirea și 
desnaționalisarea Româniloră, Slo- 
vaciloră, Grermaniloră etc, face, 
4ice Lueger, imposibilă, ca se 
se potă stabili influință politică 
și economică a monarchiei în pe
ninsula balcanică și con tribue nu
mai a înstrăina România și Serbia 
de Austro-Ungaria. Politica inte- 
ridră maghiară are astfelă o fatală 
influință asupra politicei din afară 
a monarchiei.

Ca conclusiune Lueger a es- 
primată dorința, ca să înceteze po
litica de cucerire maghiară în pe
ninsula balcanică și să fiă înlocuită 
erășl de acea politică vechiă aus
triacă, care a vrută să câștige popd- 
rele numai prin egala îndreptățire și 
dreptate.

Lucru firescă, că nisce consta
tări și dorințe atâtă de cutezate 
în împregiurările ds față, când 
prepondereză politica germano-ma- 
ghiară în monarchiă, au trebuită 
se producă o mare mișcare și ună 
adâncă resensă între membrii gu
vernului austriacă, precum și între 

Germanii centraliștl și afiliați loră. 
îndată după ce a terminată de- 

putatulă Lueger, s’a ridicată mi- 
nistrulă-președinte contele Taaffe 
spre a-șl esprima adânca sa pă
rere de rău asupra acelei vorbiri 
„nepolitice“. D-lă Taaffe s’a gră
bită a mai constata, că guvernulă 
austriacă merge mână în mână 
cu celă ungurescă, că în momen
tele de față este mai multă ca ori 
și când necesitată de a merge 
mână în mână cu elă și că prin 
urmare nu e la locă ca acestă 
guvernă să fiă înfățișată în cameră 
așa precum a făcut'o deputatulă 
Lueger.

Conducătorulă Germaniloru, 
Plener, s’a grăbită asemenea de 
a lua în apărare politica maghiară, 
combătută de Lueger, er rapor- 
torulă polonă Bilinsky se grăbi 
asemenea de a declara în numele 
clubului polonă, că nu p6te primi 
motivele lui Lueger.

Cehii tineri, Slovenii, Croații 
partida antisemițiloră și a conser- 
vativiloră din centrulă dreptă au 
aprobată în modă demonstrativă 
motivele deputatului Lueger.

Așa dăr vedemă, în cestiunea 
cea gravă a urmăriloră politicei 
de desnaționalisare, despărțindu-se 
representanții din camera aus
triacă în două grupuri mari: unulă 
ală Grermaniloră și afiliațiloră lor și 
celălaltă grupulă minorum gentium.

In împrejurările de față păte 
să fi fostu „nepulitice“ espunerile 
deputatului Lueger, cum a c|isu 
d-lu Taaffe, der marea întrebare 
este, decă suntă basate pe ade- 
vără, ori nu? In casulă dînteiu 
contele Taaffe n’a făcută decâtă 
mărturisirea slăbiciunei sale, vrend 
a nega acestă adevără.

Politica germano-maghiară.
(Din camera austriacă.)

In ședința dela 14 Decemvre 
a. c. continuându-se desbaterea 

bugetară, la capitolulă VI, privi- 
toră la contribuirile pentru aface
rile comune, ia cuventulă

Deputatulă Dr. Lueger, arătândă 
că la acestă capitolă se traotâză mai 
alesă de oestiunea cum suntă conduse 
afacerile comune ale monarchiei.

„Ași dori — <fise 0lfi — oa nici în 
Ungaria să nu fiă națiuni asuprite. Ași 
dori să spună cancelarului germană, ge
nerală Caprivi, ca să studieze istoria 
Austriei și atunci va afla, că națiunile, 
pe cari le tracteză elă numai așa peste 
picioră, adecă Slovenii, Românii, Slo- 
vaoii și Croații, într’ună timpă fărte cri
tică, prin care a trecută Austria, și-au 
jertfită copiii și sângele loră, pentru ca 
să câștige tocmai corâna ungară pentru 
tronulă Habsburgiloră (Viue aplause din 
partea Cehiloră și Sloveniloră). I-așI 
aduce aminte generalului Caprivi să ce- 
tescă o vorbire, pe care a ținut’o depu
tatulă maghiară, mai bine deputatulă 
jidano-maghiară Eotvos, vestitulă a- 
părătoră în procesulă dela Tisza-Eszlar. 
Acestă mare Maghiară a 4is0: „Nu Pu_ 
temă renunța la amintirile gloridse ale 
jertfeloră și triumfuriloră anului 1849, și 
pănă când monumentulă Hentzi stă încă 
înaintea ministeriului de honvecp, pănă 
când citadela dela Bloksberg privesce 
asupra oapitalei, pănă când consciința 
nostră națională e vătămată prin stă- 
gurl negre-galbene și prin imnulă îm- 
părătesoă în (fiua de Sf. Ștefană și prin 
felă de felă de germanisărl, trebue să 
oultivămă pe față aceste amintiri pline 
de gloriă. (Auriți! Auriți!).

Aceștia suntă Maghiarii, pe cari can- 
oelarulă germană îi privesce oa pe acelă 
isvoră, din oare pdte trage bune infor- 
mațiunl asupra Austro-Ungariei și trebue 
să soimă oe îngâmfare zaoe în aceste 
vorbe, trebue să soimă, cum Germanii în 
Ungaria suntă asupriți în modă ne mai 
audită de cătră Maghiari și cum suntă 
desnaționalisațl. Acăsta trebue să se 
soie, pentru oa să se cuprindă ou mintea 
trufia, ba chiar îndrăsnela nerușinată a a- 
oestui omă, care lăsa să fiă sedusă la 
o astfelă de espresiune. Ei, noi aiol în 
Austria nu suntemă vătămațl prin stâgulă 

negru-galbenă, niol prin imnulă popo
rală austriacă, eu credă, că niol Croații, 
niol Slovenii nu se simtă vătămațl prin 
aceste.

Oratorulă crede, că propunerea sa 
de altădată: de a pune stăvili înaintdrei 
Ungariei, are și aoum valore, oăol și 
acum prin tratatele de comeroiu în fa- 
vorulă Ungariei se păgubesce industria 
Vienei; ba chiar și poporațiunea agri
colă nu pote fi mulțumită. Prin aceste 
tratate numai o singură olasă de ămenl 
voră face treburi bune: Jidovii speoulanțl 
de grâne din Ungaria. Oratorulă 4’3®> 
că elă niol-odată nu-șl aruncă oohii peste 
graniță, elă privesce tratatele de co
meroiu din punctă de vedere ală inde
pendenței politice și eoonomice a Aus
triei. Oratorulă oiteză o espresiune a 
canoelarului germană și protestăză în 
contra aceea, că Jidanii liberali suntă 
identifîoațl ou Germanii Austriei și că 
Cehii, Slovenii, Slovacii, Românii și 
Rutenii suntă priviți așa pe de-asupra 
ca minorum gentium, er când e vorba de 
Austria, se gândescă numai la Ger
mani și Maghiari, și pe toți ceilalți îi 
consideră ca pe nisce c6de ale loră. In 
Austria vorbitorulă cundsce numai na
țiuni egal-îndreptățite.

Aci președintele întrerupe pe Dr. 
Lueger, cjicendă să nu vatăme pe canoe- 
larulă germană. Mai mulțl strigă, că ou- 
vintele lui Lueger nu s’au referită la 
d-lă Caprivi, er președintele își retrage 
chiămarea la ordine.

Dr. Lueger (continuândă): Spre care 
țintă firesoă se îndreptâză influință n6s- 
tră politică și economică? In Germania 
nu mai avemă nimică de a face politi- 
cesce. In Italia și în Elveția asemenea 
nu. Direcțiunea nostră firesoă trebue să 
fiă îndreptată spre peninsula balcanioă, 
acolo este a se căuta tăremulă pentru 
a desface productele industriei și mese- 
riiloră năstre. Românii, Serbii, Bulgarii 
nu nisuesoă de a se face Ruși. Dâcă der 
aceste popore privescă la Austria ca la 
aliatulă loră naturală, ce vădă aiol? 
(Deputatulă Schneider strigă: Totă nu
mai Jidovi! Ilaritate.)

Lueger (oontinuândă) : Ei vildii aici
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Introducerea discursului rostita de ilustruia bărbatu 
la jubileula Academiei Române în 1 (13) 

Aprilie 1891.
(Fine)

Alesandru Humboldt, spirită emina
mente cercetatoră, îmi arăta o deosebită 
dorință de a ounosce în oe constă lite
ratura ndstră, și în deosebi m’a întrebat 
despre sortea și caracteristica Țiganiloră 
noștri. Spre a-i satisface curiositatea, eu 
am crisă în limba germană o sourtă privire 
asupra micei nostre literaturi de pe a- 
tuncia, pe oare amă publicat’o în „Leh
mann’s Magazin fur Litteratur des Aus- 
landes.u Totă pentru Humboldt amă 
publioată apoi o broșură în limba fran- 
cesă, .„Esquisse sur l’histoire, Ies moeurs 
et la langue des Cigains“ (Berlin, Behr, 
1837), în prefața căreia chemamă luarea 
aminte a filantropiloră asupra acestui 
nenorocită poporă solavă în țera mea, 
în sinulă Europei civilisate, și tractată 
ca lucru prin însăși legile țărei nâstre.

Vacanțele le petreceam ordinară în 
Pomerania la Sohwienen înde, pe atunci 
ună mică orășelă pe țărmurile mărei, 
său la Hehringsdorf, sată mică totă pe 
țărmulă mărei și recomandată mai în- 
tâiu de Wilibald Alexis (1798—1871), ce- 
lebrulă romanoieră, și care, de și eu nu 
aveamă decâtă două-decl de ani, mă luâ 
în strînsă amicițiă. Heringsdorf astăcjl 
devenită orașulă balneară mare și oelă 
mai frecuentată ală Germaniei de Nord. 
Cu "Wilibald Alexis amă visitată pejosă 
insula Rugen, oastelulă Putbus ală fa
miliei princiare Malte-Pudbus, pădurile 
misteridse ale vechei 40itățl vende Hertha 
și cetatea de pămentă Arkona, punotulă 
celă mai septentrională ală Germaniei, 
care semănă multă ou cetățile nostre de 
pămentă, movila Răbâei, Cetatea dela 
Adjud și atâtea altele.

Wilibald Alexis, în plimbările nos- 
tre, mă iniția la marea lucrare ce se o- 
pera pe atunci în Germania, atâtă în 
privința unității politice, câtă și în pri
vința aspirațiiloră și sforțăriloră burghe- 
simei de a intra în vi sța politioă, oare 
pănă atunci aparținea mai cu deosebire 
nobilimei. El mai înteiu îmi da amănunțimi 

asupra marei reforme care se făcuse in 
Prusia, adecă emanciparea și împroprie
tărirea țăraniloră prusienl, operată în 
timpulă regelui Friderioă Wilhelm III 
(1797 —1840) de cătră marii săi miniștri 
Stein (1757—1831) șiHardenberg (1750 
—1822), reformă care a însuflețită și a 
îmbărbățită națiunea prusiană Bpre a 
scutura jugulă franoesă, care după bă
tălia dela lena (1806) apăsă grumazii 
poporului germană. Păstorulălonas oom- 
pletâ învățătura mea în privința marei 
reforme : elă puse în mânile mele însăși 
actele mariloră legiuiri, proolamațiiloră 
și reformeloră lui Frederioă Wilhelm III 
și cu deosebire ediotulă din 14 Sep- 
temvre 1811, care s’a aplicată pe tâtă 
suprafața statului Prusiei, desființândă 
claca și ori oe alte servioii cătră stăpâ
nii de pe moșii și prefăcendă în pro
prietate absolută în mâna țăraniloră o- 
gorele țărănesol cu despăgubire în bani 
odată răspunșl, seu prin rentă perpetuă 
ori prin înapoiarea unei părți de pă- 
măntă. Păstorulă lonas mă făcu ounos- 
oută și cu memoriulă compusă de prin 
oipele Hardenberg la Riga în 1812. Prin 
acestă actă importantă marele ministru 

arătă regelui necesitatea prefaoerei ohiar 
din temelia a organisației de atunci a 
statului prusiană, pentru a-i da o nouă 
v sță prin înlăturarea a totă ce era slabă 
în elă și prin deșteptarea de puteri 
nouă.

In una din vacanțiile de veră co
rnițele Sohwerin îmi dădu ospitalitatea 
în Schweringsburg, veohiulă castelă ală 
strămoșului său feldmareșalulă lui Frede- 
rică celă Mare, cornițele Sohwerin. Acolo 
sub ochii mei vă4ui aplicarea legei de 
emancipațiune făcută ou 25 de ani îna
inte. Amă vă4utu pământurile emanci
pate, unele rămase în stăpânirea veohi- 
loră proprietari de moșii, alte trecute 
veohiloră servi devenițl proprietari. Am 
vă4ută sătulă veohiu ală foștiloră clă- 
cașl, Alt-Schwerin și sătulă nou clădită 
după emancipare, Nou-Schwerin.

Straniu luoru! Legea proprietăței din 
Prusia avea mare asemănare cu oondi- 
țiunile proprietăței rurale din țările ro
mâne. Principiulă ce se găsesce în ve
chia nostră legislațiune, pentru a se da 
țăranului spre cultivare pănă la două 
treimi din întinderea moșiiloră, 6r o tre- 
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pe conaționalii lorii asupriți în modulă celă 
mai neauzită, vidă copii de 3 ani for- 
mându obiecte de încercare pentru naționa- 
lisare și maghiarisare. (Aplause la Cehii 
tineri, AntisemițI, Sloveni și CroațI.) Nu 
trebue să cȚc& ei atunci, că acolo, unde 
se procede astfelă în contra supușiloră 
celoră mai credincioși, în contra Româ- 
niloră, Croațiloră și Serbiloră, că în- 
tr’ună asemenea stată nu se pbte căuta 
soută pentru naționalitatea loră? Poli
tica interiâră maghiară esercită o influ- 
ință fatală asupra politicei esteriâre. 
Trebue să o rupemă cu acâstă politică, 
dâcă voimă să mai visămă ceva des
pre vre-o influință în peninsula bal
canică.

Vorbitorulă arată apoi, că în peninsula 
baloanioă au întimpinată scutulă diplo
mației austriaco toți speculanții pericu
loși, ca baronulă Hirsch cu losurile tur- 
cescl, ca cei ou losurile serbesi și ca cei 
ce au discreditată renumele industriei 
vieneze prin nerușinatele loră uneltiri. 
Tâte acestea, dice, au trebuită să pro
ducă cea mai păgubitâre impresiune a- 
supra poporăloră balcanice față ou sta- 
tulă nostru, și dâcă voimă să dobândim 
înfluință în Balcani, trebue să ne întâr- 
oemă la timpurile prințului Eugen de 
Savoya, Ioifă II. și ale Măriei Teresia ; 
trebue ârășl ca stegulă negru-galbenă 
să devină simbolulă dreptății, ală egalei 
îndreptățiri și ală onestității. Căci 
deoă se va continua politica de-a face 
oucerirl în peninsula balcanică cu ste
gulă roșu-albă-verde, aoâsta ne va costa 
totă mai mari jertfe, de cum ne-a costată 
politica lui Andrassy cu ocuparea Bos
niei și a Herțegovinei, fără oa să avemă 
vre-odată vre-ună avantagiu dintrensa....
(Aplause pe bănoile Antisemițiloră, Ce
hilor tineri, Slovenilor și ale Croațiloră .)

Viitoruiu resboiu și Germania.
Piarulu, „Berliner Volkstribun11, 

publică discursulă ce l’a ținută 
una dintre căpeteniile partidei so
ciale germane, anume deputatul^ 
Bebel, acum câteva cțile în parla
mentul fi germană; și din care es- 
tragemă și noi parțiele mai ca
racteristice.

Deputatulă Bebel răspuncțendu 
la discursul! cancelarului Caprivi, 
cp ce între altele, că acesta și de 
astădată s’a încercată se motiveze 
noile inarmărî militare cu argu
mentele vechi usate de 20 de ani 
încoce, că adecă Si vis pacem para 
bellum. Apoi continuă asttelu:

Datoriile statului nostru se urcă deja 
de 1611 miliâne. Unde vomă ajunge cu 
acestă sistemă, aoâsta nu ne pbte preo
cupa pe noi, cari am fostă din capulă 
locului împotriva acestoră pretențiunl. 

Noi mergemă spre peire din prioina aoes- 
tui aparată de răsboiu, colosală, înante 
măcară ca acesta să fiă Intrată deja în 
aoțiune. Cum ore să purtămă noi res- 
belă în viitoră la două frontiere și cum 
să transportămă massele colosale de lup
tători pe căile nâstre de comunicația ? 
Cum vomă sta noi ou oreditulă nostru? 
Cele patru-deol de miliâne din visteriă 
ne ajungă abia pentru două (pl®- Deoă 
burghezia nostră, bursa, va accepta atunci 
împrumuturile de resbelă chiar cu pro
cente mari, acesta îmi pare cam îndoel- 
nică lucru după cele ce șcimă încă din 
anulă 1870. Italia și Austria au impusă 
deja pănă la oulme oreditulă loră și la 
cea mai apropiată declarațiă de resbelă, 
ar da falimentă, Aprovisionarea s’a fă
cută cu multă greutate și va fi însă a- 
prâpe peste putință în resbelulă celă 
apropiată, de bre-oe importulă ne va fi 
îngreuiată din partea marină, âr celă de 
grâne rusescl ne va fi suprimată prin mă
surile restrictive ale Rusiei.

Mijlâcele de hrană se voră scumpi 
pănă la atâta încâtă poporulă nu va 
pute plăti prețulă. Avândă în vedere 
perfecționarea ne mai pomenită a arme- 
loră răniții nu voră pute fi adăpostiți 
în lazareturile nâstre și medicii nu voră 
fi îndestulători, după cum a recunoscută 
și profesorulă Billroth. Țăranii mici pro
prietari, meșteșugarii și așa mai departe, 
voră falimenta imediată ce voră fi mo- 
bilisațl. Toți lucrătorii din industriile de 
de eBportă, cari voră rămâne acasă, ne
greșită, că voră rămâne fără pâine, din 
momenta ce esportulă generală va Bta 
pe looă. Seiu, că faceți și d-vostră ace
leași deducțiunl, dâr vă temeți a răspunde 
în publioă la aceste întrebări, de ore-ce 
vă e frică de efectulă unei discuțiunl 
publice. FaoețI lucrurile mușama și nu 
spuneți ceea-ce gândiți. Dâr nici noi nu 
spunemă totă, ce gândimă, der aici, unde 
interesele vitale ale poporului nostru se 
află în primejdia, noi trebue să vorbimă. 
Circulă zvonulă prin cfiare, că s’ar pute 
întrebuința pote o armată puternică îm
potriva dușmanulului din năuntru. Per- 
sonagiulă celă mai susă pusă a cjisîl în 
Berlină cu prilegiulă ultimei depuneri de 
jurământă a noiloră soldați: „Probabilă, 
că numai în timpă de pace veți avea 
ocasiunea de a vă arăta vitejia și gloria 
pote însă că avemă să ne așteptămă la 
grele lupte lăuntrioe14.

Cu ocasiunea proiectului de premii 
pentru sub-oficerl, cancelarulă s’a espri- 
mată în același felă. Din întâmplare 
„Hamburger Naohrichten“ conține toc
mai aouma o aceeași părere a prințului 
Bismarck, oare nu voia să se lipâscă de 
lege contra socialiștiloră, pentru că ces- 
tiunea socială-demoorată nu este o ces
iune juridioă, ci una răsboinioă și că va 
trebui să se faoă față democrației sociale 

cu forța armată. Democrația socială îșl 
dă deja tdte ostenelile posibile de ași 
câștiga pe sub-oflcerii, pentru oa sub 
conducerea sub-ofioeriloră sooială-demo- 
crațl să pâtă ridica drapelulă loră în- 
tr’ună resbelă oivilă. Der când și unde 
urnă căutată noi de a pătrunde în ar
mată? Acesta n’o facemă pentru una 
motivă de tactică deșteptă. Dimpotrivă 
noi sfătuimă pe toți tovarășii noștri cari 
sunt reorutațl: Câtă vreme porțl uniforma 
țineți gura și nu te trăda că ești so
cială democrată. Luorurile se desfășoră 
în favârea nostră cu totulă dela sine și 
dâcă veți trebui cumva a pune pe pi- 
oioră de resbel miliâne pănă și reserviș- 
tii de chiămarea a doua, atunoia fiți si
guri, oă printre ei se voră afla sute de 
mii de socială-democrațl. Partidulă nos
tru e celă mai puternică în Germania și 
astfelă cresce numărulă nostă și în rân
durile armatei. Ar fi deci mai deșteptă 
lucru din partea claseloră stăpânitore de 
a nu face gură mare. Afară de neliniș
tea și nemulțumirea, cjic® Bebel mai de
parte, ce o provâcă starea nbstră mili
tară, raporturile nâstre economice și so
ciale contribue la o neliniștire și o ne
mulțumire din ce în ce mai mare.

Apoi deputatulă Bebel vorbi despre 
falimentele cele multe, ce s’au ivită în 
Germania în cele cj60® luni din urmă. 
In anulă trecută, flise elă, amă avută 
de înregistrată 4800 de falimente, în 
anulă acesta însă 6800 de falimente, 
adecă cu 1000 mai multă ca în anulă 
trecută. Vă atragă luarea aminte asupra 
falimenteloră soandalâse din timpulă din 
urmă și mai cu semă din Berlină. Tote 
aceste dovedescă că societatea actuală 
se află acum în ajunulă falimentărei sale, 
că a întrată într’o periodă de putrezire, 
care sâmănă prea multă ou decadență 
împeriului romană, ca și cu starea Fran- 
oiei înaintea isbucnirei marei revoluțiunl 
după cum a disă fdrte bine cjiarulă 
„Deutsches Wochenblatt.u

Societatea nostră, încheia deputa
tulă Bebel, ne face impresia unei case, 
care e clădită la marginea unei mooirle 
adânci. Ea se va cufunda în acesta. Dâr 
oeea ce este bine, este că aoâstă sooie- 
tate oufundată oferă terenulă pentru o 
clădire nouă, o altă sooietate mai fru- 
mOsă și mai nouă. Continuați pe calea 
ce ați apucat’o! De oâștigată — câștigă 
numai democrația socială.14

SCIRILE PILEI.
— 4 (16) Decemvre.

Din jurulfl. Bistriței ne comunică ună 
călătoră, că într’una din (Ți®'® trecute 
înoptândă în comuna Șomfalău, a ră
masă forte surprinsă, vătjendă sera lu
mină la șcăla românâscă. Intrândă în 
șcâlă, afla aoolo pe zelosulă preotă Si- 

meonii P. Simonă, care ținea prelegeri 
din rită și cântări cu mai mulțl popo
rani din comună. împrejurarea aoâsta a 
făcută o impresiune fârte plăcută asu
pra călătoriloră amintită, care ne spune 
că corulă înființată de d-lă Simonă ese- 
oută bine cântările dela s. liturgiă.

* * *
Bulgarii recunoscători. Sobrania bul

gară , vota în ședința din 12 De- 
oemvre, cu aclamațiune și între a- 
aplausele entusiaste ale tuturoră deputa- 
țiloră, propunerea de-a i se încuviința 
oontelui Hartenau o pensiune anuală de 
60,000 franci. Președintele sobraniei, 
Slavcov, aminti într’o vorbire, căldurosă 
aplaudată, servioiile, pe cari le-a făcută 
contele Hartenau patriei, cu ocasiunea 
unirei cu Rumelia-ostioă și în răsboiulă 
sârbo-bulgară. Oratorulă aminti apoi și 
aceea, că contele Hartenau a fostă oelă 
dintâiu generală bulgară.—O telegramă 
din Sofia însă spune, că contele Hartenau 
ar ave de gândă să respingă ofertulă 
sobraniei bulgare din motivulă, ca opo- 
siția ar voi să se folosâsoă de numele 
și persâna lui față cu principele Ferdi
nand. * * *

Grindină ierna. Lui „Egydtârtâs44 ’i 
se sorie din Lepsseny, că în d'lele tre
cute, când timpulă era mai mâle, a că- 
cjută o plâie cu grindină în mărimea a- 
luneloră. Furtuna cu plâie și grindină a 
ținută cam 15 — 20 minute.

** «
Din Deva primimă soirea, că insta

larea noului fișpană ală comitatului Hu- 
nedârei se va face în 21 Decemvre n. 
c. Din inoidentulă acesta, membrii ro
mâni ai congregațiunei, d-nii Al. Mol- 
dovană, F. H. Longină și Dr. Al. L. 
Hossu, au convocată pe membrii români 
la o coferență prealabilă în Deva, pe 
cjiua de Dumineoă 20 Decemvre s. n. la 
6 ore sera, cu soopă de a se sfătui, în 
ce modă să partioipe Românii la acea 
instalare.

** A
Bubatulîi negru bântue în modă în- 

grozitoră în Macedonia. Mai multe looa- 
litățl de acolo au trebuită să fiă evacuate 
de locuitori și puse sub carantină.

* & *
Soolă rusesoă de bele arte in P arisii. 

Secretarulă ambasadei ruse din Parisă a 
presentată ministrului francesă de in
strucțiune ună plană ală guvernului ru- 
sesoă de a se înființa adecă in Parisă o 
șcâlă de belle arte pentru tinerii artiști 
ruși, după modelulă celei francese.

** *
Jăfuirea unei poște. Din Sătmară se 

scrie, oă în cjilele trecute, carulă de 
pâstăce mergea la gară, a fostă jăfuită. 
Tâlharii au pusă mâna pe 2800 fl. bani gata 
și pe800fl. hârtiă de valâre. Afară de bani

ime se reserva în sâma stăpânului, esista 
și în Prusia.

Aici am de adăogită, că acestă co
mite Schwerin, care îmi dăduse ospitali
tatea în castelulă său, deveni mai târcjiu 
și în mai multe rânduri ună membru 
importantă în partidulă liberală și chiar 
și ministru de mai multe ori, în anii de 
mare luptă pentru Germania, între 1848 
-1862.

Totă în timpulă petrecerei mele în 
Berlină, prin oamaradulă meu de studii 
fiulă cunoscutului istorică Kohlrausch, 
am fostă presentată duoesei de Cumber
land, sora și Egeria regelui Frederic Wil
helm III, și curândă ajunsei în intimita
tea principelui Gheorghe fiulă ducelui 
de Cumberland, oarele, după suirea pe 
tronă a bătrânului duce de Cumberland, 
deveni prinoipe regală, mai târcjiu însuși 
rege de Hanovrasub numele de Gheorghe 
V. și în fine detronată de cătră însuși 
văruiă său Wilhelm I (1866).

Mulțămită contactului meu ou atâția 
bărbați însemnați ai Germaniei și pri
mita în cercurile politioe din Berlină, 
am avută fericita ooasiune și putința de 
a-ml îmbogăți mintea cu ideile reforma- 

trice ce atunol inspirau înaltele inteli
gențe ale Germaniei. Da, universităței 
din Berlină, a doua mea mumă, univer
sităței Frederica Wilhelma; da, esem- 
plului ce m-ia dată amorulă pentru pa
tria germană și pe care l’am găsită în 
tâte păturile societăței germane, fiă no
bilime, fiă burghesă, datoresoă eu amo
rulă pentru patria română și spiritulă 
liberală, care m’a însuflețită în tote ac
tele vieței mele.

In lungile mele lupte și lucrări, în 
prigonirile înverșunate, cari nu odată 
s’au înoeroată de a mă sdrobi pururea 
am avută înaintea ochiloră mei acele 
frumâse cuvinte, pe cari în memoriulă 
său cătră rege, le arată principele Har- 
denberg ca puternioulă mijlocă de a 
realța oaraoterulă și bărbăția poporului 
germană pentru desrobirea sa de jugulă 
străină, pentru ridicarea și mărirea Ger
maniei: „Principii democratice într’ună 
guvernă monarhică!14

Binevoitorii mei ascultători nu crâdă 
cumcă aceste cuvinte cari le cjioii suntă 
complimente de curtesână adresate unui 
Hohenzollern, astăcjl rege ală României.

Totă viâța mea, și tînără și în 

vârstă câptă, am mărturisită în mai 
multe rânduri, că oulturei germane, că 
universităței din Berlină, că societăței 
germane, bărbațiloră și mariloră patrioțl 
cari au operată realtarea și unitatea 
Germaniei, datoresoă în mare parte totă 
ce am devenită în țâra mea, și că la 
foculă patriotismului germană s’a aprinsă 
făclia patriotismului meu română !

In anulă 1864, când toți Românii 
erau departe încă de a gândi la chiă
marea tînărului principe germană Carol 
de Hohenzollern pe tronulă României, 
în mijlooulă lupteloră nâstre pentru re
formele politioe și sooiale oe se operau 
atunol, când România era frământată 
prin grâua cestiune rurală, — în ședințe 
camerei din 1 Iunie 1864, eu am repro
dusă o parte din cele mai susă espuse 
privitâre la formele agrare operate în 
Prusia în anii 1807 —1812; pe aceste 
date m’am întemaiată spre a răspunde 
primului ministru ală României-Unite, 
oarele combătea ou ună talentă demnă 
de o causă mai drâptă, proiectulă libe- 
raliloră pentru emanciparea și împro
prietărirea țăraniloră.

Aducându-ml pururea aminte cuvin

tele prinoipelui Hardenberg „monarchia 
întemeiată pe instituțiunl demooratice44, 
m’am rentorsă în țâră la 1838 cu anga
jamentul, și l’am ținută ou întrâga mea 
generațiune, de a faoe din țâra mea o 
monarchiă întemeiată pe base democra
tice, luorândă la desființarea robiei Ți- 
ganiloră, la proolamarpa egalităței de 
drepturi și îndatoriri pentru tâte olasele 
întregei națiuni române, la emanciparea 
olăcașiloră și la deplina loră împroprie
tărire pe pământurile stăpânite de țărani 
în secuii întregi, stropite cu sudârea și 
sângele loră. Și Dumnezeu bună și mi
lostivă mi a prelungită vieța mea în 
destulă ca să potă ori asista, ori îm
preună lucra la săvârșirea aoestoră trei 
mari reforme, și astăcțl a mă buoura la 
bătrânețe de rodulă sămânței depusă de 
noi în tinerețele nâstre în mănosulă pă- 
mântă ală mumei patria!

Rogă pe Maiestățile Vostre, rogă 
pe asoultătorl să-mi ierte aceste prole
gomena, acâstă digresiune ce am făout’o 
înainte de a întră în materiă. Bătrânii 
iubescă. o mai a spune fapte din
tinerețea loră !
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au mai luată și alte pachete poștale, 
Până aoum nu s’a dată de urma fătui- 
toriloră.

* • *

*) Textulă originală maghiară : 
12,745/891 ker.

A Sz.-vâraljai „Sătmăreana“ taka- 
rek âs hitelintâzet kârvânye ozegbejgy- 
zâs irânt.

Văgzăs.
Tekintettel arra, hogy a kir. Tor- 

vânyszâknek mint kereskedelmi birosâg- 
nak valamely râszvânytârsasâg czâge 
bejegyzâse alkolmâval nem csak joga, 
hanern kotelesâge is megvizsgâlni, hogy 
az alapitak a keresk. torveny 150 §-ban 
elsoroltakat a tervezetbe felvettâk-â, s 
tekintve, hogy az 1—96 sz. alatt bemu- 
tatott tervezetek egyedul român nyelven 
vannak szerkesztve, holotte birosâg ugy- 
kezelesi nyelve tisztâu magyar lâvân a 
mâs nyelven beterjesztett okiratok alap- 
jân ârdemleges intâzkedest tenni nem 
lehet; s tekintettel arra, hogy a râszvâ- 
nyekre tortent befizeteseket igazolo ok
iratok is român nyelven vannak szer- 
kezve s igy ennek alapjâri semmi birâl- 
hatâ el, hogy a keresk. torvâny 159 § a 
ârtelmâben a biztositott alaptokăre 
3O°/0 tenyleg befizettetett-e; s tekintet
tel arra, hogy Anderko Lâszlo igazgato- 
sâgi tag nâvalâirâsa szintân magyar nyel
ven szerepel s român nyelven van a 
râszvânyesek tagjainak nâvjegyzâk ki- 
âllitva illetve ezek alâirâsa megtâve, 
mindazon okokbol a kir. Torvânyszek 
folyamodokat azzal a kerelmokkel, hogy 
a Sz.-vâraljân szâkelo „Szătmăreana“ ta- 
karâk âs hitel szovetkezet mint reszvâny- 
târsasâg bejegyeztessek elutasittatik s 
errol folyamodăkat Pap Gj orgy elnok 
utjân a kerveny s mellâkletei visszaadâsa 
mellet ezen vâgzâssel ertesiti.

A szatmâr nâmethi kir. Torveny- 
szâknek mint keresk. birdsâgnak 1891 
november 12-ân tartott ulâsebol.

(P. H.) Kunczly Săndor s. k., 
jegyzo.

Fometea în Rusia a adusă cu sine 
și alte nenorociri asupra poporațiunei. 
Din Kazan 'i se scrie o.arului „Novoje 
Vremja“, că în urma fometei s’a lățită 
în orașă o mulțime de bile contagiâse 
în potriva cărora, tâte nisuințele auto- 
ritățiloră și a medioiloră suntă zadar
nice. Totă aceste se întâmplă și în ora
șele Zivilsk și Sadrinsk unde âmenii 
moră în modă înfricoșată de cifusă.

Vorbirea iui Apponyi în Clușiu.

Etă în estrasă vorbirea contelui Ap
ponyi de oare amă făcută amintire în 
numărulă de erl ală foiei năstre.

In introducerea lungului său disours, 
șefulă partidei „naționale“ cp80, & ve-
nită în Ardâlă, să vestâscă politioa na
țională. Contrarii noștri dela guvernă, 
4ise Apponyi, voră cpce, că și ei facă 
politică națională și înoă prin fapte, âr 
nu numai prin vorbe, ca noi.... Este a- 
devărată înoâtva acesta, căci guvernulă 
din propria lui inițiativă a luată dispo- 
sițiunl și a adusă legi pe cari și noi 
le-amă spriginită și le vomă sprigini 
tot-dâuna. De pildă, legea Kișdedovuriloră 
și acțiunea pornită întru îmbunătățirea 
sorții învățătorilor ii. Der 6re putemă noi 
numi politică națională, politioa aceea, 
oare nu ne arată deoâtă singuratice frag
mente, care nu țintesoe a realisa decâtă 
numai unele dintre scopurile naționale. 
Politică națională pote fi numai aceea, 
care se estinde asupra tuturoră ramiloră 
vieții de stată. Politioa națională e ună 
tocă, pe cum și națiunea este numai 
ună tot; der pe cum seminții de popără 
nu constituescă o națiune, întocmai sin
guratice disposițiunl în direcția națională 
înoă nu constituescă politica națională...

Scopulă supremă ală politicei năstre 
naționale este crearea unității naționale ma
ghiare, întărirea, apărarea și așecjarea pe 
base tari a autorității statului maghiară. 
Și acesta unitate națională — putemă s’o 
cficemă fără de genă și fără de-a se simți 
vătămațl concetățenii noștri de limbi di
verse — nu pote avă în acăstă patriă de
câtă caracteră națională maghiară. (Aplause 
'furtunose). Spre țînta acesta deci trebue 
să tindă ori ce acțiune a ndstră.... Po
litica acesta națională însă reclamă două 
condițiunl principale. E lipsă adecă de 
organismă puternică de stată, care înă
untru să împiedece, ba chiar să nimicăscă, 
ori ce mișcare, ce țintesce la nimicirea și 
periclitarea unității năstre naționale și de 
stată', a doua condițiă este, oă organis- 
mulă statului să fiă saturată c’o vieță 
națională liberă și energică în tote ra
murile vieții naționale....

Statulă, dise apoi Apponyi, tre
bue să ia posițiă în oontra ori cărei ten- 
dență, care stă în oposițiune ou preten- 
siunile unității naționale și de stată și 
să oăute a nimici aoele tendințe. Dâr 
statulă trebue să ia subă scutulă său au
tonomia bisericâscă, școlară, locală și 
comunală, și în genere să spriginâscă pe 
tăremulă activității individuale ori oe 
tendință, ce dă mână de ajutoră puterii 
de stată în deslegarea aoeloră probleme 
naționale, la a oăroră ajungere statulă 
singură cu propriele-i mijlăce nu e ca- 
oapabilă, cu atâtă mai puțină în Un
garia....

Noi cari suntemă adunați aid, sun
temă membri partidei „naționaleu, stămă 
pe basa sanoțiunei pragmatioe și pe basa 
paotului dela 67; recunosoemă institu- 
țiunile comune și voimă să le și susți- 
nemă cu scopulă de-a apăra cele mai 
mari interese naționale. Representămă 
dâr minimulă din oeea ce pretinde in- 
teresulă națională, când oeremă, oa in
dependența nâstră de stată, garantată 
prin pactulă dela 67, să se realiseze, să 
devină espresă la curtea iubitului nostru 
rege; oa în emblema instituțiuniloră co
mune și a autoritățiloră comune să aibă 
și Ungaria ceva urmă; să nu fiă inde

pendența nostră de stată numai ună 
arangeamentă pentru folosința casnică, 
pe care i-lă poți ascunde laLaitha. (Fur
tun ose aplause și „âljen“-url).

Representămă minimulă pretensiunilor 
naționale, când aprobâmă, ca armata să fiă 
comună, der celă puțină Maghiarului, 
care pășesoe în armata comună, să i-se 
garanteze, prin lege militară, desvolta- 
rea lui în spirită maghiară.

Se cfice, că nu în afară, der înăun
tru, guvernulă scie ține îd frâu totulă și 
că elă este adevăratulă punctă centrală 
ală consolidării naționale. Aici trebue 
să observă ca o învățătură veclnică ne
uitată a istoriei maghiare faptulă, că tot- 
dăuna a fostă ună felă de legătură secretă 
între direcțiile din Viena, — oarl mol-o- 
dată n’au încetată a jigni constituția 
Ungariei și independența națională — 
și între purtarea și tendințele ultraiștiloră 
naționalitățiloru din patriă. Totdâuna au 
sperată unii la alții și legătura loră n’a înce
tată înoă nici adl ou desăvârșire, oelă puțină 
în închipuire, în sentimente și în spe
ranțe...

Guvernulă a negată totdâuna hotă- 
rîtă, oă ar fi pășită la paotare, ou ori 
care dintre ourentele naționalitățiloră. 
Negarea acâsta, o oredă; der numai sub 
o însămnătate; oă adecă, pressa ultraistă 
a naționalitățiloră de dincolo și de dincăce 
de muntele Craiului depune la picidrele 
guvernului omagiile ei de bune sentimente, 
cari pote guvernulă nu le-a dorită, dăr cari 
i-lă compromită forte. (Aplause prelungite 
și „âljen“-url sgomotâse.)

Der nu voescă a fi rău înțelesă; 
noi stămă față și cu ultraiștii naționali
tățiloră, ou tâte aoeste însă, noi nu ată- 
cămă pe nime în dreptulă și libertatea 
de-așl folosi limba maternă, de ași educa 
oopii în acea limbă, de a se folosi de 
tote drepturile, ce le garanteză ună stată 
liberă cetățeniloră săi, până când acele 
nu vină în colisiune cu scopurile statului 
națională maghiară. Declarămă însă ho- 
tărîtă, că unitatea națională în aoestă 
țâră nu pote avă altă caracteră decâtă ma - 
ghiaru; fiind-că dâcă pășimă în paotărl 
ou ideile profesate în Elveția, atunci 
destrămămă acea putere elementară-is- 
torioă, oare singură a fostă capabilă în 
decursulă vâouriloră să apere civilisa- 
țiunea europână amenințată dela ră
sărită....

întrebă, oe s’ar alege din ei, dăcă 
s’ară realisa vre-odată iăeia daco-românâ? 
Inchipuiți-vă sortea emigrațiloră români, 
oa să puteți soi, ce sorte i-ar aștepta! 
întrebă, oe s’ar alege din ei, dâcă ou 
ajutorulă panslavismului și-ară realisa 
visurile ? Ore acesta poporă în raportă 
mică, nu s’ar sdrobi(?) prin îmbrățișa
rea fărimătore a panslavismului dela 
metjă-ndpte, medă-di, apusă și răsărită? 
(Aprobări sgomotose)....

Apponyi apoi înoepe a face oompli- 
mente naționalitățiloră, 4i°0Q(iă, oă elu 
și partida lui voesoe să facă din ele 
membri ai unei națiuni, să le ridice la 
cea mai înaltă trâptă a demnității na
ționale, să le întindă mâna prietinâscă. 
Nu vrâ însă să paoteze cu elementele 
destructive; âr la sfirșitulă fanfaronade- 
loră sale (ji00 :

Nouă nu ne trebuescă pactărl cu in
teresele locale; oi ne trebuesce domni- 
rea intereseloră naționale maghiare, ne 
trebuesce desfășurarea stindardului politicei 
ideii de stată maghiară-

Corespondența „Gaz. Trans.“
Seinii la 13 Decemvre 1891.

Onorată Redacțiune!
Pentru de-a pute satisface întrebă

rilor puse de mai mulțl domni acționari 
ai institutului de credită și economii nou 
înființândă în Seini, „Sătmăreana“, — am 
onoreQa aduce la cunosoință următorele :

Direoțiunea institutului era gata ea 
celă multă ou prima Ianuarie 1892 să-și 
încâpă activitatea. Statutele, precum și 
aotele trebuinciăse pentru înregistrarea 
firmei s’au înaintată Tribunalului regescă 
din Satumare în 1/13 Ootomvre a. o. 

și ce să vecfl, în locă de înregistrarea 
firmei institutului nostru, ne treejimă cu 
următorulă deoisă:

12.745/891 ker.
„Instanța institutului de credită și 

economii „Sătmăreanau din Seini pentru 
semnarea firmei.“

Decisă.
Având în vedere, că Tribunalulă r. ca 

foră comeroială cu ooasiunea înregistră
rii firmei cutărei sooietățl pe aoții are 
nu numai dreptulă, oi chiar și datorința 
de a esamina, că ore ținut’au sâmă fun
datorii în prospectă de t6te cele înșirate 
în §-ulă 150 ală legei comeroiale, și fi- 
ind-oă prospectele arătate sub numerii 
1—96 suntă redigiate numai în limba 
română, deși fîindă limba afaoeriloră a- 
cestei judecătorii curat maghiară, nu se 
potă aduce pe temeiulă documenteloră 
redigiate în altă limbă dispusețiunl me
ritorie ; avândă în vedere mai departe, 
oumcă și documentele adeveritâre despre 
plătirile îutâmplate pe acții suntă redigiate 
în limba română, — și așa pe temeiulă 
aoestora nu se păte judeca, că ăre plă- 
titu-s’au efective în înțelusulă §-lui 159 
ală legei oomerciale cele 3O°/0 pentru 
oapitalulă socială asigurată; și avândă 
în vedere, oumcă subsorierea numelui 
lui Anderkâ Laszlă, membru în direcți
une, așișderea figurâză în limba maghiară, 
er oatalogulă respective subscrierile ac- 
ționariloră suntă făoute în limba română: 
— din tăte acestea cause Tribunalulă 
regescă respinge pe petențl cu acea a 
loră rugare prin care oeră înregistrarea 
firmei „Sătmărenei“ institută de credită 
și economii, ca societate pe aoții ou 
reședința în Seini despre acâsta se în- 
cunosciințâză petenții prin președintele 
Georgiu Popă pe lângă reînapoiarea ins
tanței (oererei) și a aoluseloră ei.

Din ședința Tribunalului regescă de 
Sătmariu-Minthiu, ținută la 12 Noemvre 
1891 (L. S.)*)

Kunczly Săndor m. p.t 
notară.

Fără comentară.
Totuși observă la adresa D-loră ti

neri universitari maghiari: ecă părinții 
D-vostră câtă de temeinică vă discredi- 
tâză ostenelele puse în ârna trecută ou 
compunerea contra-memoriului, și câtă 
de necruțătoră vă distrugă spesele cu 
tipărirea și distribuirea lui!

De altcum deoisulă presentă a pu
tută să fiă câtă de oomodă, simplu și 
scurtă, ba pote că este chiar și popular 

înaintea unei părți a concetățenii oră noș
tri patrioțl, dâră pentru noi este păgu- 
bitoră, ignorătoră ală drepturiloră nâstre 
cetățenescl și nu numai, că nu se basâză 
nici pe ună § ală legei, oi este adusă 
în mănia legiloră sancționate existente 
și vigente, — s’a insinuată apelațiune în 
contră-i la 9 a. 1. o., care s’a și indusă 
sub nr. 14,988 ală exhibiteloră acelui 
Tribunală.

Este deci a se aștepta deoisulă Tablei 
regesol din Dobrițină

cu tâtă stima
Alexia Berinde, 

directori eșec, ală „Sătmărene?!.

DIVERSE.
Cugetările d-lui de Freycinet. D-lă 

de Freycinet, cjioe „Figaro “, a publicată 
și d-sa cugetări, și dâoă vre-odată ele 
voră mai vedâ lumina 4>l0i, de sigură 
că acâsta va avâ locă în momentulă, în 
oare academicianulă va fi ou solemnitate 
instalată, sub cupolă, în câsulă, în oare 
se va cerceta trecutulă său literară. A- 
oeste cugetări au fostă publicate în 1865 
în „Oontemporanulă4, faimosulă (jiard 
ală lui Henri Lasserre, care numără în 
redaoțiunea sa o străluoită pleiadă de 
scriitori oatolicl și ună sorii tor ă protes
tantă, d. de Freycinet. Acesta, sub pseu- 
donimulă Alceste dădea în fiă-care nu
mără o seriă de cugetări, dintre cari âtă 
cele mai bune: — Este mai greu să fi 
francă ou luorurile mid decâtă cu cele 
mari. — O politeță este schimbulă a două 
deranjamente. — Cu oâtă te oferi 6me- 
niloră, cu atâtă ești mai puțină primită.
— Modestia este întocmai ca distrația: 
cine va cere puțină pentru ca să obțină 
multă. — Bine-făoătorulă și obligatulă 
vădă servioiile aduse prin același oohână; 
numai fiă-care se uită printr’ună capătă 
deosebită. — Să faol într’una spirită, a- 
oâsta este ca o mărturisire, că n’ai de 
locă. — Celă mai sigură mijlooă pentru 
ca să pedepsesol pe ingrată, este să-lă 
faol să vedă, că ai fi continuată de a-lă 
obliga. — Suntă unii omeni, oarl nu iârtă 
niolodată pe cei ce n’au avută nevoiă 
de dânșii. — Ertămă multe oeloră ce ne 
admiră. — Deosebirea între omulă or- 
goliosă și între celă modestă, este oă 
celui dintâiu îi place să vorbâsoă elă 
însuși de meritele sale, âr celui ală doi
lea îi place cu alții să vorbâsoă pentru 
elă. — Niolodată nu iertămă pe cineva 
de a ne fi vădută că suntemă ridiooll.
— Orgoliulă este dovada unei mari ne- 
cunoscințe de sine însuși, sâu aceea a 
unui adâncă dispreță de omenire. — 
Etă istoria mai multoră opinii: cineva 
o adoptă prin oontradicțiă, o susține 
prin încăpățânare și o părăsesce prin 
plictisâlă.

Chicago va peri! Acâstă nu e nu
mai o profețire golă, ci „ună calculă 
matematioă" ală unui ingineră. Aoestă 
ingineră dice că orașulă Chicago va 
peri în anulă 1893. După convingerea 
sa pământulă de desubtulă orașului Chi
cago, nu e în stare să suporte construc
țiile colosale de edificii. Elă a calculată, 
că greutatea monumenteloră și a edifi- 
ciiloră voră provoca o surpătură de pă- 
mâută. care va înghiți orașulă și espo- 
sițiunea. Inginerulă asigură, că apa din 
laculă Michigană a subminată pământulă 
de sub orașă, așa încâtă stratulă de 
pământă, pe care stă Chicago, e de o 
grosime numai de 16 urme (? ?!) așa- 
dâră e prea slabă, oa să supărte colo
sala esposițiune. După ce se va surpa 
stratulă aoestă de pământă pănă la o 
adâncime de 40 de urme, atunci se va 
opri pe ună strata puternioă de pă- 
mântu, și prin urmare orașulă Chicago 
va oferi priveliscea unei esposițiunl uni
versale, precum nu a mai fostă pănă 
aoum.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactară responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cursulu la bursa din Viena
din 15 Decemvre a. c. 1891

Stunta de aură 4°/0 ....
Santa de hârtiă 5°/0 .... . ■
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 

aură.......................................
dto argintă 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisunei] - ■

105.20
101 20

116.70
98.50

112.25

Amorf isarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) • - 

Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 
ghedinului • -

Renta de hârtiă austriacă • • 
Renta de argintii austriacă - - - - 
Renta de aură austriacă .... 
Galbeni împărătesei- - - ...
Napoleon-d’ori ........ 
Mărci luO împ. germane - ...
Londra 10 Livres sterlings

129.50
92.35
91.95

101.95
5.60
9.36’/, 

57.972/, 
117.90

—t'—“

istorică va ave locăromană

730,8-3.

25 bani.
25

ooooooooooooo©oo©oo©ooo©ooo©^
firi

La librăria lg. HERTZ, Bucuresci,
Q au apărută următor ele cărți:
X Memoriile lui Casanova. Prețul unei fascicule
X Copilulu Nebunei
X Lupta pe viață și pe mdrte
X Napoleon cuceritorul lumei
X Intăia tragere pentru acestă
X la 15 Decemvre st. v.
X Sonata Kreutzer de Leo Tolstoi.
X broșată este 3 Lei 25 bani.
X elegantă legată 7 Lei.
X launea ilustrată: o revistă

de astăcjj, atâtă în privința 
bogatului textă.

Lumea ilustrată conține: romane, novele, modă, musică 
și felurimi. Ea apare de doue ori pe lună; prețulă 
unui esemplară e de 1 Leu 15 bani, er abonamentulă 
pe ană e de 23 Lei 60 bani.

Fiăcare îșl pote procura atâtă acestă revistă, câtă și susă 
menționatele romane, dela ori-ce librăriă.

Depoulă generală pentru străinătate se află la d-nulă
Rubinstein, libraru, Budapesta.

Prețulă unui esemplară 
Prețulă unui esemplară

PUBLICAȚIUHE

Direcțiunea generală a Căiloră Ferate Române face 
cunoscută prin acesta, că are

X
X
£

I.

neîntrecută pană în fliua 
ilustrațiuniloră câtă și a

la Serviaulu de întreținere din Bucur es ci, Craiova, Piteșcl 
Buzeu, Galați și Iași.

Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntă rugați 
a presenta cererile D-loră în scrisă la adresa Direcțiunei 
generale a Căiloru Ferate B.omâne, Serviciulu 
reset celă multă pănă la 15 Ianuarie 1892 st. 
tarea adresei D-loră 
următâre:

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloră 
unei șcâle speciale de Ingineri.

2) Certificată de serviciu.
3) Actă de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă 
soției, precum și eventuală
5) Actele pentru serviciulă
Pentru informațiuni mai detaliate doritorii se 

adresa în scrisă seu verbală la Șefulu Serviciului de 
ținere C. F. R., BucurescI, Calea Victoriei Nr. 124.

P. la Bucu- 
nou cu ară- 

exactă și anexândă documentele

e căsătorită) și de nascere 
ale copiiloră.
militară.

724-8.

oTOOo©OTOoa©G©OTC»aoGo©ooooa

voră
Intre-

pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvre 1891.
Budapesta—Predealîi Predealu—Pudapesta P.-Pesta-Aradd-Teiuș Teiuș-Aradu-S.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu

Trenu 
de 

perafin.

Trenu 
accele
rată

Trenă 
de 

peradn.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
aocele- 
ratu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele- 
rată

Trenu 
de 

pereân.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rată

Tronu 
de 

persân.

Trenă 
de 

persdn.

Trenu Trenu 
accele-
ratu persân.

do

Viena
Budapesta
Szolnot:
P. Ladăny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huedin
Stana 
âghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cuoerdea
Uidra 
Vințul de 
Aiudd
Teiușiî
Crăoiuneld 
Blașiu 
Mioăsasa

sus

I 
ICopșa mică

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău
Homoroda 
Augustină 
Apața
Peldiora
Brașovu j

Timișd 
Predeala
BucurescI

10.50
8.30

11.38 
2.12 

■“3.53'
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12 
10 37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45
12.13' 
12.44 
12.59
1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46 
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persine

11.-
2.41
3.26
9.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predealu 
Tirnișă 
Brașovu j 

Feldiâra 
Apața 
Augustină 
HomorodQ 
Hașfalâu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediala
Copșa mică <

Micăsasa 
Blașiu 
Crăoiunela

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01

Teiușu

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu
Nădășelii 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca

, Rev
' Mezo-Telegd
’ I
• Oradea mare: 
i I

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

Viena
Budapesta 
Szolnok

P. Ladăny 
Szolnok 

g'gjIBudapesta 
7ăaviena

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37:
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradfi j 
Glogovața 
Gyorok 
Pauli șa 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșina 
Zamîi 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibota 
Vinț. de josfl 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.28
3.39

6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26 
|11.53

ÎV8 bereșii-JLudoșu—BSistrița || ISistrița—Mureșu~3Lud®șu

Murâșa-Ludoșa . . .
Țagu-BudatelioU . . .
Bistrița........................

Bistrița...................
Țagu-Budctelioă . .

4.—
6.48i
9.59| Murășfi-Ludoșil . .

3.25
9.50
1.05
5.24
5.46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

Teiușfi
Alba-Iulia
Vinț. de josă
ȘibotQ
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamă
Soborșinfi
Berzava
Conopă 
Radna Lipova
Paulișă
Gyorok 
Glogovațfi

Aradfi j

Szolnok
Budapesta

Viena

Copșa mică 3.—
Șeioa-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu— <Copșa-mieă

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Simeria (Piski) Petroșenî || Petroșeni-Sinieria (Piski)

Simeria
Streiu
Hațegiî
Pui 
Crivadia 
Banița 
Petroșenî

1.16
4.15
7.21

Cucerdea
Ludoș
Oșorlieiu ■ 
Regh.-săs.

2.50
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorlieiu '
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

6.- 10.35 4.22 Petroșenî 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegiî 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

Simeria (Piski)—Hunedora

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Simeria (Piski)
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Cnhirîșft—Tiarda || Turda—Whirâșu

Aradia—Tisaiișora || Timișora—Aradu
Aradfi
Vin ga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Ghirișfi 
Turda

8.50
9.10

7.48 10.35 3.40 10.20, Turda 4.50 9.30 2.30
8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișfi 5.10 9.50 2.50

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișora. . .
Odorheiu . . .

4.30 11.25
2.11

Odorheiu. . .
Sighișora. . .

8.15
10.52

3.15
7.21 6.10

Car eii-mar 5—Zel&u ®elău—Careoi-Msai'â
Careii-marI. . .
Zelău...................

5.5o| Zelău '. . . ?
11.—I, Careii-marI . .

1.56
6.48

NTwta: Nume încurnadrațl cu linii grose însemueză drele de ndpte.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Hunedora 
Oerna 
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10

iffirasov—ffiernesci
5.45
7.26

2.58
4.39

Brașov
Zernescl

^Rernescî —^Brașov
Zernescl
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Ura șov—Cii.-Vaș arii eim.
Brașovu
Uzonâ
S.-Georgiu
C -Vașarheiu

8.30
9.48

10.23
12.46

3.10
5.23
5.03
7.20j

Cin.-Va^arliein—Brașov.
Ch.Vașarheiu 4.00
S.-Georgiu
Uzonă
Brașovu

6.32
7.00
8.08

2.45
5.17
5.45
6 53


