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pilele aceste s’a încinsă din nou în dieta 

ungară o înfocată discusiune asupra cestiunei na- 
ționalitățilorti. Era vorba de bugetulu instruc
țiunei publice, cu alte cuvinte despre aceea cum 
se în trebuințdză sumele din visteria statului, la care 
contribuimu cu toții de ne spetimu, ddcă se între
buințeze pentru cultura și bunăstarea tuturoru 
ori numai în favorulu esclusivu ală unei singure 
naționalități.

Fololosindu-se de ocasiune, deputății sârbi 
guvernamentali au făcutu puțină politică esteridră 
accentuândă prin vorbitorul^ loră Ludovicu Sza- 
bolievici, că Ungaria trebue să fiă unită în in- 
teriorulă său ca se pdtă ajuta Sârbiloră, cari 
tocmai acum se află în mare strîmtdre, deorece 
congresulă din Berlină a resolvatu cestiunea o- 
rientală numai provisoricfl și lucrurile suntă adi 
f'drte încurcate în peninsula balcanică. Szabolie- 
vici, care a vorbită „în numele Sârbiloră din 
Ungaria și a deputațiloră sârbi, “ asigurându că 
este ună aderentă ală programului dela Kikinda, 
a atinsă și cdrda șovinismului ungurescă: idea 
de stată maghiară. „Se pretinde,11 (J.ise elă, „că 
Sârbii nu s’ar încălzi pentru idea de stată ma
ghiară. Idea de stată nu e o dogmă, ea se 
schimbă după timpă și după împrejurări, este 
prin urmare numai ună conceptă relativă. Eu 
înțelegă sub dânsulă unitatea statului ungară și 
comuniunea țâriloră cordnei S-tului Ștefană. 
Pentru idea de stată în acestă sensă Sârbii se voră 
entusiasma în totdduna, ei suntă gata, de a în
tinde mâna frățâscă națiune! maghiare spre apă
rarea patriei comune iubite și speră firmă, că în 
aceste „timpuri mișcate mâna loră nu va fi 
respinsă. “

Pe când d. Szabolievici acentudză solidari
tatea Sârbiloră unguresci cu „națiunea întemeiă- 
tdre de stată“, ca omă practică ce este nu uită 
de congresulă națională-bisericescă ală Sârbiloră 
și apeldză la ministrulă Trefort ca să facă să se 
pdtă întruni earăși și câtă mai curându acestă 
congresă.

D-lă Trefort, omă nu mai puțină practică, 
care se pricepe la fraternisări pe basa de „nesze 
semmi fogd meg jdl“ (na nimica și ține bine) 
cu fața veselă și rîdătdre se grăbesce să întindă 
mâna cavalerescului Sârbă și-i promite, că „ddcă 
se voră pută delătura piedecile“ congresulă sâr- 
bescă se va pută întruni ddcă nu în drnă — 
la vâră.

După Szabolievici a vorbită Sârbulă Gyur- 
kovici și a redicată — nu paharulă, ci cuvântulă 
— „în sănătatea și prosperarea înțelegerei și 
amiciției dintre Sârbi și Maghiari. “

Ni s’a relatată, că în totă timpulă acestoră 
manifestațiuni de prietenia a Sârbiloră, d-lă mi- 
nistru-președinte Tisza sălta pe banca ministerială 
de bucuriă. Se vedea, că se pregătesce earăși a 
face una din acele enunciațiuni, cari suntă me
nite a da direcțiune curentului șovinistă, ce a 
cuprinsă, cum scrise anonimulă ungură X. Y., 
întrdga societate maghiară, cu guvernamentali și 
oposiționali cu totă.

Ceea ce mai lipsea, ca să pdtă d-lă Tisza 
slobozi cu efectă racheta, era ună discursă na
ționalistă, care să nu fiă pe placulă obștei par
lamentare maghiare. Și dtă că după câtva timpă, 
în care mai mulți deputați unguri s’au esercitată 
în arta oratorică, se și ridică deputatulă Con
stantină Gurbană, de care uitasemă cu totulă 
că se mai află și elă în dietă, și pune cestiunea 
întrebuințărei bugetului instrucțiunei publice.

D-lă G-urbană este unulu din acei deputați 
români, cari au fostă aleși în comitatulă Ara
dului cu concursulă fișpanului Tabajdi, declarândă 
că ținu la programa națională din Sibiiu. Gur- 
bană n’a pledată pănă acum, pe câtă scimă, nici 
odată pentru acâsta programă și nici acum

I s’a ocupată de ea, ddr cu tdte astea a desfășurată 
înaintea dietei maghiare nisce adevăiuri nimici- 
tdre, arătândă că guvernulu nu dă nici ună bană 
pentru instrucțiunea poporului română și că acum 
ne împiedecă d’a ne mai cultiva chiar și cu banii 
noștri. Publicămă mai josă discursulă întregu 
ală d-lui Gurbană, care rostită fiindă imediată 
după declarațiile de amoră sârbesci, a făcută să 
isbucnâscă mânia d-lui ministru-președinte.

D-lă Tisza asigură, nu scimă a câtea-dră, că 
dânsulă se străduiesce de se spetescede-a înainta 
„bunăstarea supușiloră de naționalitate s&rbdscă și 
■românescă din acdstă pat,riă“. Dâr adauge: „pre- 
tutindenea unde esistă ună stată, e de lipsă, ca 
acelu poporă care posede maioritatea absolută | 
sâu relativă și care a formată acelu stată în cur
sul ă istoriei, sâ-i întipărescă propriulă seu carac- 
teru“.

„Ce vreți totulă este o imitațiune" — 4‘cea 
d. ministru Brătianu și avea mare dreptate. 
Enunciarea d-lui Tisza — o recunoscu acum și 
foile vieneze — s’a făcutu sub impresiunea dis- 
cursuriloră cancelarului Bismarck. Partida comi
telui Apponyi n’a voită să rămână nici ea în- 
dărătu ; de aceea Apponyi 6r’ în urma unei vorbiri 
a deputatului națională V. Babeșă și Desider 
Szilagyi au pledată pentru „statulă națională ma
ghiară^ și pentru aceea cu statul u să promoveze 
în prima liniă cultura maghiară.

Vomă reveni asupra acestoră importante 
declarațiuni.

Bugetulft cultelorii și instrucțiunei.
(Urmare.)

Ministrulă Trefort cunosce relele în instrucțiune, dâr 
n’are la disposițiune mijlocele necesare ca să le înlăture 
Țâra e săracă, n’avemă inteligență, poporațiunea nostră 
nu s’a îmulțită și chiar fisicesce dă îndârătă, dăr acestea 
se potfl sana cu timpulă. Eu n’arn disă că statulă un
gară e in disoluțiune, dăr că se arată semne de disol- 
vare, ceea ce e mare deosebire. (Mare larmă în stînga 
estremă.) SC nu perdemă însă curagiulă, victoria va fi 
a nOstră. (Aprobări vii în drăpta, larmă, mișcare în stînga 
estremă.) Decă doriți comentară, vi-lă dau. Da, se 
arată simptome, care umplu de îngrijire pe orice adevă
rată patriotă. Suntă urmările unoră disposițiunl de lege, 
ce s’au luată. Der acestea se potă modifica pe calea 
legislațiunei. De aceea sprijinescă politica ministrului 
președinte, care duce la] sanarea acestoruj rele. (Miș
care, larmă în stînga estremă.) Ce privescă învino
vățirile făcute nouă de deputatulă Iranyi, că suntem con
trari ai libertăți consciinții, îlă asigură, că sunt totă așa 
de amică ală aceleia ca și elă. In vieța mea n’arn 
tăcută presiune asupra nimărui. ^Mișcare, larmă în stînga 
estremă. Ignatz Zimandy: Și în Szencz? larmă.) Despre 
acesta n’am nici o cunoscință, d'ce Trefort. (Mișcare, 
larmă în stânga estremă.) Intre libertatea conștiinței și 
între secte ca Baptiștii, Shakersii, Nazarenii ș. a. e mare 
deosebire. Ca fiecare sectă să întemeieze o corporatiune 
bisericăscă deosebită seu o biserică, voiu combate tot- 
deuna, mai cu sâmă din temeiuri politice. Nimenea 
nu pote nega, că în Ungaria puterile centrifugale suntă 
forte tari. 0 asemenea libertate religionară ară periclita 
statulă ungară. (Mare larmă și contradicere în stînga 
estremă.) Ba unele din aceste secte stau în contrazicere 
cu scopurile statului, cum suntă Nazarenii, cari nu vrău 
să ia arma în mână. S’ar pute nasce deci îq Ungaria 
o sectă, a cărei dogmă ar fi, să nu plătescă nici o dare. 
(Viiă și îndelungată ilaritate.) Când e vorba de liber
tatea religionară, d. deputată se provocă desă la străinătate. 
Scimă că în America s'a vădută deja nevoită să pășescă 
în contra unoră secte. In Anglia, decă cetiți statistica 
celoră 183 de secte ce se află acolo — atâtă de multe 
se află acolo — începă a fi sătui de ele, fiindă că âal- 
vation Army pricinueșce atâta disordine, încâtă poliția 
aprope în fiecare săptămână trebue să intervină în con
tra esceseloră acestei secte. Acestă sectă voia să se’n- 
tindă și pe continenlă, der a provocată ună aslfelă de

nu | spectaculă, încâtă cei din Geneva s’au vădută siliți a'i

/ 
isgoni de acolo. Dâcă după dorința d-lui deputată s’ar 
face acâstă lege, sunt convinsă că în 14 dTe Salvation 
Army ar fi în Ungaria. Din aceste motive, și anume din 
punctulă de vedere politică, rogă camera să respingă pro
punerea d-lui deputată. (Aplause în drăpta.)

Franz Komlossy presintă o propunere, ca să se avi- 
seze ministrulă instrucțiunei, d’a presenta ună proiectă 
de lege pentru înlăturarea neajunsuriloră în esecutarea 
legii asupra scăleloră poporale.

Mihailă Szabovljevics, sârbă cu programa dela Chi- 
chinda mare, arată că Sârbii dorescă se se ’nțelegă cu 
Ungurii, deărece maioritatea loră au rupt’o cu progra- 
mulă celă vechiu (națională). In sensulă programei dela 
Chichinda-mare, Serbii dorescă : respectarea și stricta 
esecutare a legii de naționalitate, precum și libera și ne- 
împedecata esercitare a drepturiloră loră autonome bise
ricesc! garantate prin lege. In sensulă noului programă 
politica națională serbescă în Ungaria culmineză: în apă
rarea, cultivarea și asigurarea intereseloră vitale ale po
porului, și adecă pe terâmulă educațiunei naționale, ală 
luminărei bisericesc! și peste totă ală culturei. După 
acestea vorbesce oratorulă despre patriotismul Sârbiloră 
și respinge imputarea, că Sârbii nu s’ar însufleți pentru 
ideea de stată maghiară. Rogă apoi pe ministrulă cul- 
teloră se convoce congresulă bisericei naționale sârbesci, 
după înlăturarea eventualeloră pedecl. Oratorulă tace 
apelă la cavalerismulă națiunei unguresci, arată câtă de 
însuflețiți suntă Sârbii pentru tronă și patriă, pentru care 
suntă gata a’și jertfi și avere și sânge. (Ungurii îlă feli
cită pentru discursulă său).

Ministrulă Trefort se bucură că națiunea sârbescă 
se apropiă de cea ungurâscă și după elă e fdrte naturală 
acâsta; pe nimenea nu vreu Ungurii să țină departe de 
ei. Guvernulă n’are nimică în contra convocării con
gresului, și se pote convoca în ârna acâsta, sâu la pri
măvară, numai să se aplaneze diferențele de comisiunea 
alâsă.

Discursurile ce urmâză le vomă resuma în numă- 
rulă viitorO, lăsândă acum să urmeze discursulă deputa
tului română Constantină Gurbană și răspunsulă minis
trului Tisza.

Constantinii Gurbană : Nu voescă să producă o 
discuțiune nouă prin vorbirea mea și voiu încungiura 
ori ce enunciațiune, care ar da ansă la replice vehe
mente. Naționalitățile nemaghiare găsescă în activitatea 
ministeriului de culte și instrucțiune mai multe cause 

1 pentru temere și îngrijire. Din visteria statului s’au chel
tuită pănă acum mai multe milione pentru scdle popo
rale de stată. Și aceste . scăle s’au clădită în localități 
de acele, unde maioritatea preponderantă a locuitoriloră 
nu vorbesce limba maghiară și totuși limba de propu
nere e cea maghiară. Astfelă stau lucrurile cu scdlele 
medie, cu gimnasiile, cu preparandiile și cu scolele reale. 
Și și atunci, când locuitorii nemaghiari n’ară fi culțl, și 
nici că ne ținemă c’amă fi culțl, națiunea maghiară, care 
stă în fruntea naționalitățiloră, în interesulă bine pre
cumpănită ală statului ar trebui să se nisuâscă să ne 
ridice și pe noi la ună nivelă ore care ală culturei. 
Lucru tristă, noi ne-amă convinsă despre contrarulă. 
Nu numai că nu este în țâră nici ună institută româ
nescă, care să fiă susținută din visteria statului, dăr nu 
este ajutorată nici o scolă poporală. Pentru acâstă îm
prejurare noi nu ne prea putemă bucura, cu atâtă mai pu
țină pulemă să întonămă imnuri de mărire; și pe 
când manifestămă neplăcerea ndstră față cu aceste in
troduceri suntemă considerați de contrarii patriei, de a- 
gitatori, cu tdte că din punctă de vedere legală, purta
rea nostră nu e condamnabilă §-ulă 17 ală articolului 
XLIV din anulă 1868 (jlice: „în institutele înființate de 
stată, respective de guvernă, sâu în institutele, ce con
formă lipsei se voră înființa de guvernă, stabilirea lim- 
bei de propunere, întru câtă nu prescrie legea despre 
acâsta, aparține resortului ministeriului de instr. Dersuccesul 
instrucțiunei fiindă din punctă de vedere ală culturei și 
ală bunăstărei publice și scopuîă celă mai înaltă ală sta
tului, datoiu este acesta să se ingrijescă, ca încâtă nu
mai este cu putință în institutele de învățămăntă ale sta
tului, cetățenii de orice naționalitate din patriă, cari 
trăescă la olallă în masse mai mari în apropierea ținu- 
turiloră locuite de ei, să se potă cultiva în limba loră 
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maternă pănă acolo, unde se începă studiile mai înalte 
academice, ceea ce dâcă nici n’ar fi stabilită în cartea 
legii, aduce natura lucrului cu sine să fiă așa, și totuși 
în adevără nu e așa.

Dâcă vr’o provinciă din puterea sa, avendă banii 
de lipsă, voesce a înființa ună gimnasiu românescă, lo
curile mai înalte ne oprescă. Nu stimă pentru ce, dâr 
dămiî cu socotâlă, că din punctă de vedere ală „ideei 
de stată maghiară.» Și decă într’altă locă, o diecesă 
întrâgă recurge, ca să pâtă clădi ună gimnasiu romă- 
nescă inferioră, i se denăgă cererea. Ași pută enumăra 
mai multe asemeni cașuri de vătămare, cari dovedescă, 
că naționalitățile nemaghiare în nisuința loră de a se 
cultiva, nu numai că nu suntă ajutorate de guvernă, ci încă 
suntă împedecafe, și cu tote aceste se află bărbați de spe 
cialitale și diariștl, cari învinovățescă guvernulă, că n’a 
ajutorată în destulă elementulu maghiară, pe teremulă 
instrucțiunei. Ne învinovățiți, că în școlile nostre con
fesionale nu se propune cu succesu indestulitoră limba 
maghiară. Despre acâstă temă s’ar pută vorbi multă, și 
este în ea și ceva adevără, care provine de acolo, că 
inspectorii școlari denumiți de guvernă, decă să presen- 
tăză în școlile nostre confesionale, demonstreză în contra 
limbei de propunere și numai unguresce vorbescă, nu
mai din limba maghiară esamineză, adeseori îmbărbătâză 
pe persânele administrative, cari vină cu ei, ca în ab
sența loră să soliciteze învățarea limbei maghiare, la al
tele nici nu se gândescă. Impresiunea, ce o astfelă de 
procedere o esercitâză atâlă asupra învățătoriloră, câtă 
și asupra învățăceiloră și părințiloră loră, numai acela 
o pâte sei, care despre acesta s’a convinsă directă. Noi 
ne nisuimă să întroducemu pe bieții noștri în cunoș
tința limbei maghiare, aceea dorință însă, ca pe cei o- 
bligațl d’a învăța să-i învățămă ca să vorbescă perfectă 
unguresce, n’o putemă împlini, că e cu neputință. Căci 
în locurile unde nimeni nu vorbesce limba maghiară, cine 
pote cere, ca învățătorulă să producă ună succesă bună ? 
Ore câți suntă dintre noi, cari vorbescă limba latină, cu 
tote că amă învățat’o 8 ani cu diligentă? Limba ma
ghiară în asemenea locuri tocmai așa nu să pâte învăța, 
precum nu s'ar pute învăța limba română în câmpia un- 
gurăseă- Omenii cu carte ai tuturoră naționalitățiloră 
însă vorbescă limba maghiară, care e dovadă, că nu ne 
înstrăinămă de Maghiari. In scâlele nostre medie confe
sionale se pune mare greutate pe învățarea limbei ma
ghiare și totuși neîntreruptă suntemă espușl bănueliloră, 
că amă cresce răi patrioțl, că arătămă o direcțiă rea 
discipu’iloră noștri. Cu astfelă de bănueli suntemă deja 
dedațl, dâr ne plângemă, că guvernulă se lasă a fi se
dusă atâtă de lesne, de unii âmenl, cart vâneză după 
posturi. 0 cercetare energiâsă și obiectivă, ar descoperi, 
precum a descoperită și pănă acum, adevărata stare a 
lucruriloră.

In timpii din urmă tâtă pressa din patriă era preo
cupată cu așa numitele proclamațiunl irredentiste- (Să 
autjimă! Să autjimă!) Vădă că e de lipsă a declara, că 
precum naționalitatea română din patriă nu a luată 
parte la compunerea proclamațiuniloră, totă așa nu se 
pote acusa, că ar fi răspândit’o. Mai marii și cei mai 
mici ai naționalității române nu și-au însușită ideile cu
prinse în acele proclamațiunl și mă folosescă de ocasiune 
a protesta în contra învinovățiriloră, că aceste proclama
țiunl ar trada aspirațiunile naționalității române. (Apro
bări.) E dreptă, că le-amă primită • cu indiferință, 
pentru că nu le-amă atribuită nici o însemnă
tate, și tocmai pentru acesta nici nu putemă fi acusațl 
de d-vâstră. Nisuiți-vă d-vostră a arăta în astfelă de co- 
lorită ideea de stată maghiară, ca aceea să cuprindă în

șine și aspirațiunile legale ale celorlalte naționalități, 
întemeiațl și pentru naționalități institute cu limba 
loră, împărtășiți-ne și pe noi de favorurile sta
tului , primiți și dintre noi funcționari publici, 
în proporțiune corespuncțătâre, nu ne înstrăinați de 
d-vâstră numai pentru aceea, că ne alipimă de limba 
și naționalitatea cnâstră, și veți vedea, că atunci nu veți 
avă causă să vă plângeți contra nășiră, că amă gravita 
în afară. Eu, cunoscendă disposiția poporului română, 
vă asigureză. că în ora in care veți da ună astfelă de 
înțelesă ideei de stată maghiară, veți câștiga miliâne de 
suflete ideei statului, și agitatorii de acum cu fiarele loră> 
voră agita atunci pentru acestă ideă. Pănă ce nu va fi 
astfelă va fi fără de nici ună folosă orț ce încordare a 
puteriloră d-v<5stre, ori ce adunare de bani, ori ce aruncă 
de dare, ori ce bănuială seu terorismă, cari numai 
pentru aceea se facă, ca să se învenineze rănile, ăr nu 
pentru aceea, ca ele să fiă vindecate. Eu cu semțăminte 
amicale am trecută peste pragulă acestei camere. (S’au- 
dimă 1 S’aucjimă!) Dorescă ca toți Maghiarii să fiă așa 
de bine-voilorl naționalității române, cum mă portă eu 
față cu Maghiarii, și pretindă, ca declarațiunei mele 
sincere să nu i se atribuâscă nici ună gândă ascunsă 
și, decă m’ațl învrednicită a mă asculta, să nu răspundeți 
cu frase bombastice, unde este vorba de interese seriose 
ale sfatului.

Nu voiu face nici o moțiune la bugetulă statului, 
mă îndestulescă cu atâta, că cu bunăvoință atragă luarea 
aminte a naționalității maghiare (EsclamărI viuă: națiunei 
maghiare!) este și naționalitate maghiară (Strigăte: Na
țiune maghiară) atragă așa der luarea aminte a camerei 
și a guvernului (O voce în stânga estremă: Totuși nu 
dice națiune) asupra violințeloră, cari producă îngrijirile 
și neîndestulirile naționalitățiloră, și în speranță, că 
atâtă onorata dietă, câtă și guvernulă voră vede reala 
stare a lucruriloră, și că în viitorulă celă mai apropiată 
voră căuta a îndrepta aceste stări de lucruri — pri- 
mescă bugetulă.

Ministrulă Tisza: Eri ună membru ală camerei și 
tocmai acum ună altă membru au vorbită, — recunoscă— 
cu moderațiune, cu bunăvoință, dti’ față de purtarea gu
vernului, totuși cam mustrătorii. Credă că ar fi de lipsă 
ca să le reflecteză pe scurtă (S’audimă! S’au^imă!) 
Ii asigureză pe domnii deputați, cari au vorbită, că eu 
nutrescă cea mai mare stimă și respectă pentru națiunea 
serbă și pentru națiunea română, și în totă chipulă le 
dorescă bunăstarea și înflorirea în patria loră. (Aprobări 
viue!) li asigureză pe domnii deputați, că pănă ce voiu 
fi în stare, ca membru ală guvernului, seu mai târziu 
ca ună simplu cetățânu, totdeuna me voiu nisui a pro
mova bunăstarea naționalitățiloră române și sârbesc! din 
acestă țâră. (Aprobări viue.) Der vă rogu să vă gândiți, 
că nu este stată în Europa, care când s’a formată, să fi 
constată dintr’o naționalitate, ci în statele cele mai 
nr lte afară de rassa, care dă statului timbrulă și nu
mele său, se găsescă și astădd în numără destulă de 
considerabilă și aite rasse. Așa-i în România, așa-i în 
Serbia, așa-i în Germania, așa-i în totă loculă, în mă
sură mai mare seu mai mică; pentru aceea în totă lo
culă, unde este stată, aceea rassă, care este în maio- 
ritate absolută seu relativă, care în decursulă istoriei a 
formată stalulă, trebue să graveze pe acelă stată tim
brulă său propriu. (Aprobări viue și strigăte de Eljen.) 

Asta-i concepția mea despre statulă maghiară, ca 
și despre alte state ‘ (Aprobări viue), și decă onorații 
domni deputați — repeteză, că recunoscu vorbirea loră 
obiectivă și cu sânge rece — totuși se plângă, îi rogă 
să privescă în lumea asta largă, unde suntă state mici,

mari și nu state federative, âre cetățenii de altă rassă 
din acelă stată, se bucură de atâtea favoruri materiale 
pe terenulă bisericescă, școlară său administrativă ca în 
Ungaria? (Viue aprobări generale.) Decă ne veți pută 
arăta ună astfelă de stată, atunci să vă alipiți numai cu 
condițiune la idea de stată maghiară. fir dăcă nu pu
teți arăta o astfelă de țâră, atunci să nu puneți nici o 
condițiune, să dovediți că cu tâte că alta vă este limba 
maternă, totuși sunteți credincioși statului ungară, nisui
ți-vă să fiă cu putință, ca și în interesulă specială ală 
rassei d-vâstră să se facă câtă mai multă. (Viue apro
bări generale.) _________ (Va urmă.)

SOIRILE PILEI.
Cu privire la discursulă d-lui deputată Gurbanu 

in camera din Pesta, »Egyetârtâs“ dela 6 Februariu n. 
face următârele observațiunl: .Constantină Gurbană, de
putată națională română, a ținută astădl în dietă o ca
racteristică vorbire. L’a rugată pe guvernă, ca să 
înființeze în țâră școli medie, cu limba de propunere ro
mână. Intr’adevără, numai sub guvernulă actuală au pu
tută să degenereze stările pănă acolo, ca naționalitățile 
să aibă astfelă de prelențiunl. Pricepemă și stimă 
aprecia, dâcă dorescă să-i lăsămă să se desvâlte din pu
terile loră proprie, să nu-i împedec-ămă în calea loră, să 
nu periclilămă desvoltarea naționalități loră. Aceea do
rință merge însă departe, ca cu banii statului maghiară 
să le înființămu institute, cari apoi să fiă lâgănulă aspi- 
rațiuniloră naționale.' Acesta atâta ar însemna, câtă a 
impune nouă dări cetățeniloră maghiari, ca se crâscă 
astfelă de elemente, cari nu voiescă a învăța încă nici 
iimba slatului. Trebue să notămă de altmintrelea des
pre vredniculă deputată, că e creatura vestitului fișpună 
Tabajdy. Elă a forțată alegerea lui cu focă și cu feră, 
numai ca să facă dubiâsă seu să ciunteze triumfulă opo- 
siției în comitatulă Aradului. Guvernulă și mai alesă 
primulă ministru Tisza, de multe ori admoniâză oposi- 
țiunea, că pactâză cu naționalitățile. Se păte desfăta 
acum în vorbirea deputatului susă numită." — Pocită 
foiă! Nu cumva dările ce le plătescă miliânele de Ro
mâni suntă ună felă de tribută, ca să putemă fi sufe- 
rițl aci? Decă ceremă, scâle românești, plătite din buge
tulă statului, le ceremă că acolo suntă și bani româ
nești. Asemenea insanități numai în toile unguresc! se 
potă ceti.

—x—
Cu ordinațiunea dela 29 Ianuariu a. c. ministrulă 

ungurescă de comerță a permisă importarea condiționată 
a porciloru din România esclusivu cu trenulu y>ela Pre- 
dealu și pela Orșova.

—x—
Ni se comunică; că damele maghiare din Devau 

comitatulă Hunedârei, în care restanța de dare este o 
jumătate milionă, întocmeseă la 20 Februariu n. o pe
trecere în folosulu „Kulturegyletului. Secretară e Pole, 
primarulă din Deva. Prețulă intrării e 1 fi. și se in
vită toți câți au bani de aruncată pentru »Kulturegylet.“ 
Suntemă informați, că mai mulți Români din Deva, cari 
au primită acestă invitare, parte au trimis’o îndărătă, 
parte au rupt’o cu indignare. Er unulă din ei ne scrie 
între altele: ,In adevără, acești âmenl suntă grozavă de 
îndrăsneți; noroculă nostru însă, că’i cunâscemă câtă 
suntă de calici în tâtă privința.»

Societatea tineriloră comercianțl români din Brașov, 
balulu exclusivă și-lă va țină Sâmbătă, 8 (20) Februarie 
1886. în »Sala Redutei». Bilete de intrare, cu 1 florină 

FOILETONU.

Doine poporale, 
buchettl de trandafiri culeșii de lângă ce

tatea stră-moșuluiPetru Rareșu. 
(dedicații gentilei d-șore M-a, S-a, D-ă.) 

(Fine.)
5 Drage mi-sft copilele

Drage mi-să copilele
Colea primăveriie, 
Când se cocă săcările.

Multe-să atunci
Și mărunte,
Ba n’ajungă
Să mă sărute.

Dragă-mi-I drăguța ’riallă
Că-mi dă gură peste pârtă,
Da drăguța mititea

Se-’ntindea
Și n’ajungea
Fără câtă mă mozolea.

6. Fă-mă Dâmne...
Fă-mă Dâmne ce mi-I face,
Fă-mă strngurașă de viă
La badea-’n cănțălăriă,
Să vădă pe badea, ce scrie :
Scrie două trii rânduri
Și nu pâte de gânduri...

7. Me sculai.
Mă sculai de diminâță
Pe negură și pe câță,

Pușca-’n mână o luâi 
Și-’n grădină mă băgâl : 
Vedui'ârba tăvălită, 
Și pe mândra adormită. 
0 ași scula și nu me-’ndură, 
C’atuncea-i somnu mai bună.
Dă murgu cu picioru 
Sare la mândra somnu ;
Și-o sărită mândra descinsă 
Ca o luminiță — aprinsă.
— Spune băde — adevărată, 
în ce d’apă te-ai scăldată?
— în d’apă de Joi sera, 
Să âmblu mândră țâra.

8. Cocoșă negru cântă-’u cruce.
— Cocoșă negru cântă-’n cruce, 
Scâlă bade de ti-i duce.
— Lasă să cânte a doua oră, 
Și-apoi tu mândră mă scâlă.

Da mândra cu dorișoră, 
Mă-’nvăli în țolișoră, 
Dormi-i păn’ la prândișoră. 
Sârele era-’n portiță, ■ 
Ciurda păștea la ’nblădiță 
Io veneam dela drăguță. 
Da câți omeni mă-’ntălneau, 
Cătră mine așa diceau: 
De-unde vii tu acuma? 
Io diceam, că dela mâră.

— Ba te cunosc! din vorbită, 
C’ai fostă bade la pețită.

La florica floriloră, 
Floriloră câmpieloră ....

9. Mei bădiță Iuonașă. 
Măi bădiță Iuonașă, 
Dâcă ești așa viteză, 
Fă-țl fântână la pîrlază, 
Strigă-mă sera pe lună, 
Hai mândră Ia apă bună.

10. De-aci până la câmpiă. 
De-aci până la câmpiă, 
Merge frumâsa Mariă 
Totă prin erbă până-’n brîu, 
Cu murguțu ei de frîă. 
Murgu-I negru păntănogă, 
Priponită în bosîiocă. 
Prins’o dorn a-o ’ntreba: 
Ce cațî mândră p’aicea, 
Dâr’ ți-I lipsă de voinici? 
Cari au trecută ieri p’aicl. 
— Nu mi-I lipsă de voinici, 
Cari au trecută îeri p’aicl, 
Că mi-o spusă potrivnicu, 
Că-mi zace ibovnicu, 
Pe prismă la gornicu. 
Da nu zace nici d’ună bine, 
Că zace cu doră de mine; 
Că nu zace nici d’ună răă, 
Că zace de doru meă.

Sufletulă meă păhărelă, 
Dragu meă ibovnicelă,

Ori tu mori, ori tu te scâlă, 
OrI-’ml dă și mie bâlă: 
Să bolescă și io cu tine, 
Măcar’ vr’o doue trei <Jîle.

— Sufleta mea păhărea, 
Draga mea ibovnicea : 
Nice bâlă nu îți-voi da, 
Nici de-aicl nu m’oiă scula.

— Decă bâlă nu mii da 
Și de-aici nu ti-i scula. 
Eu atunci voiu fi a ta : 
Când iu mie mi-I aduce, 
Apă rece din Dunăre, 
Sloiă de ghiață din țermure, 
Mure negre din pădure, 
Strugurel din podereiă. 
Sufletu meu păhărelă, 
Dragu meu ibovnicelu, 
Nu sciă tine s’ar’ afla 
Să le-aducă dău celea, 
Io cămeșa mi-o-așl da. —

— Sufleta mea păhărea, 
Draga mea ibovnicea, 
Pruncă ești, copilă ești, 
Și tu nu te nădăiescl: 
Că d’apă rece-i gura ta. 
Sloiă de ghiață-i inima, 
Mure negre ochii tăi, 
Strugurei buzele tâle, 
Să-mă mângăiă io cu ele. —

Unu fiiu ală poporului.
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50 cr. de persână, 3 fior, de familiă (3 persâne.) pe 
galerie 1 (lor. 50 cr. de persână, se poptă rocura dela 
DO. M. și L. Lâszlâ, Frații Simay, Librăria N. Ciurcu, 
și sera la cassă. Incepululă la 8 dre sera. Bilete de 
intrare se voră da numai la presentarea invitării.

Ni se serie din Deva, că de când s’a făcută și acolo 
poștă de stată espedările se făcu ftirte neregulată. Mai 
nainte espeda ună oficială bătrână cu ună fiu ală său 
șchiopă, și lucrulă mergea bine. Adi suntă șâse per- 
sâne, și cu tâte astea distribuirea se face cu câte două 
și trei ore mai târziu. Localulă poștei e fârte incomodă 
și strimtă, așa că oficialii se bolnăvescă de atâtea esha- 
lațiunl. Der răulă celă mai mare e, că noulă șefă face 
și elă mereu politică, e puțină complesată cu âmenii, și 
de multe ori părțile trebue să aștepte după densulă. 
Atragemă atențiunea direețiunei posteloră asupra aces- 
toră neajunsuri.

—x—
Balulu aranjată din partea corpului învățătorescă 

din Săcele se va ținea Joi la 30 Ianuariu a. c. st v. in 
sala hotelului «internațională14 din Gernată. Venitulu cu
rată este destinată în folosulă «bibliotecei șcâleloră ro
mâne» din Săcele. Incepululă la l1/i bre Prețuia în- 
trărei rămâne la mărinimositatea fiecăruia.

—x—
Marele fabricantă ală „Kulturegyletului» din Clușiu, 

D-r. Karl Idaller, care e și primară ală orașului «cul- 
turei* unguresc!, a căzută in disgrația «patrioțiloră." 
Aceștia nu mai voescă să-lu alăgă primară. De ce? 
foile unguresc! nu ne spună. Să nu fiă cumva nepatrio- 
ticulă nume ,Haller" causa? De altmintrelea orice re
negată așa o pățesce, după ce le-a făcută servicii «pa
trioțiloră.»

—x—
Academia ortodoxă pentru literatură, retorică și 

musică bisericăscă în seminariulă archiediecesană din 
Cernăuți va ține o ședință solemnă, Joi în 30 lanuariă 
(11 Faur) 1886 în sala sinodală.

—x—
Se comunică din parte oficiâsă, că porturile france 

Fiume și Triestă se voră desființa.
—x—

piarulă «Le Matin» din Paris află, că mai mulțî 
deputați conducători ai partidului Cartistă din Spania 
sunt în Parisă și au pusă sub țipară 50,000 de pro- 
clamațiuni cătră poporulă spaniolă, pentru ca să facă o 
revoluțiă contra Austriacei, adecă a reginei.

Una-altă.
In districtulă Ugocei este o comună mare românescă: 

Turci ul ă, în care ședă preste 2000 de Români, și 
încă câțiva Judei. Ministrulă ungurescă de culte a voită 
să fericâscă și acea comună cu cultura ungurâscă, și a 
înființată în ea scâlă de stată, numindă ca învățători pe 
ună Ungură din Nitra, care nu scie nici ună cuvântă ro- 
mânesce, precum nu sciu pruncii nici ună cuvântă un- 
guresce, âră pe altulă din Transilvania, tută Ungură, care 
însă scie și românesce.

Pretoriulă și gendarmii din casă în casă âmblă, și pre 
pruncii, cari nu suntă la scdlă, îi ducă la sc61a de stată. 
Insă dâcă ducă pe unu pruncă diminâța Ia scola de stată, 
acela după mâdă(ji se duce la scola românescă, și se râgă 
de învățătoră să-i dea o adeverință, că dâcă voră veni 
gendarmii, să pâtă adeveri că elă âmblă la scdlă, unde 
și urmâză mai departe, și să nu-lă ducă la scola de stată, 
încă și Judeii, puțini câți suntă, și-au înființată scdlă pu
blică, și așa scola de stată stă fără școlari, âră învăță
torii de stată âmblă de ici colea, perdendă timpulă.

Domnulă ministru Trefort se lapădă, că elă nu e 
șovinistă, însă disposițiunî de acele, ca scdla de stată din 
Turciu, ce suntă?

In districtulă Satu-Marelui, în Ovariu s’au ivită ces- 
tiunl între credincioși și între învețătoră. Spre a cerca 
in causă, s’a trimisă ună preotă bravă, pre care după 
terminarea causei l’au rugată credincioșii ca să pună în 
protocolă și aceea, că Iluslritatea Sa Episeopulă de Ur- 
bea-Mare să oprâscă pre preotă și pre cantoră, ca loră 
să nu le câute unguresce în biserică, că ei deși ședă in
tre Unguri și înțelegă puțină limba loră maternă, suntă 
totuși Români, și nu vreu, ca in biserica loră altmintre
lea să li se cânte, decâtă românesce.

In foile românescl s’a fostă scrisă, că protopopule 
de Vetișiu, Ioane Darabantă, când a sânțită biserica din 
Ovariu, a făcută liturgia unguresce, și numitulă protopopă 
atunci cu aceea s’a apărată, că fapta lui necanonică le-a 
plăcută la credincioși. £că cum le-a plăcută, că ei în
șiși protestâză. Așa preoții ca păstori sufletesc! ducă 
turma la rătăcire, și turma este, care îi îndreptă. E de 
dorită, ca Ilustritatea Sa Episeopulă de Urhea-Mare să 
scape pe credincioși de preoți așa de necredincioși.

*
Totă în districtulă Satu-Marelui este comuna ro- 

mânăscă: Botirulă, în care ședă la 1000 de Români. 
Parochulă de acolo, Popa Mihaiu, are ună fecioră, care, 
precum spună, în vâră a eșită din seminarulă din Gher
la. Acelă clerică s’a pusă și, directă în dina de Nascerea 
Domnului, a predicată unguresce la Români. Ore nu i-au 
arsă ochii stândă față cu poporulă și vătămându-lă în 
simțirile lui cele mai nobile ? Recomandămă casulă or- 
dinariatului din Gherla.

Parochulă de Boțiră dâră nu scie de lupta, ce o 
susțină Românii pre viâță și pre mârte pentru esistența 
loră, de se alătură inimiciloru națiunii sală, delăturândă 
limba propriă, ce este basa esistenței fiă-cărui poporă ? 
Ar fi bine a se înființa o bibliotecă și in giurulă Boti- 
rului, ca cea din Betlenă, și aceea să fiă directă în Bo
țiră, ca parochulă și fecioru-său să aibă ocasiune a cu- 
nâsce starea Româniloră și să nu fiă ucidălorii ginții sale, 
ci apărători.

Totă despre feciorulă numitului parochă, însă des
pre ună altulă, au scrisă foile unguresci cu mare bucu
ria, că feciorulă «parochului patriotă» de Boțiră a donată 
șese florini pentru îocietatea unguritore Szâchenyiana. 
Așa pruncii popiloră noștri creseă cu prescura românescă, 
și decă lapădă penele copilăresc!, se pună a mânca pe 
frații săi, ca cuculă. Numele de Popă e nume venerabilă 
și ună atare insă nu 6 demnă să-lă porte. AcJI și așa 
e moda a-ș! strămuta numele, și va fi bine, ca și acelă 
domnișoră să ’și pună numele : Cucu.

T

Districtulă Sată-Marelui este patria Cult ir-egyletului 
unguritoru numită dela Szâchenyi. Dinacestă districtă patru 
domn! de ungură stau acum înaintea legei pentru morte 
de omă: Ternyey în Pesta pentru uciderea lui Gazdag; 
aici Sepsy, care a chiămatu pe ună neguțătoră, ca să-i 
vendă lână, și fa împușcată pe drumă; Lânczky, care a 
împușcată pe ună bietă Română. Lânczky a mersă la 
Română în <jl’ua de anulă nou pentru esecutarea unei 
datorii de 8 florini, și Românnlă șl-a dată mălaiulă, ce-lă 
avea, însă Lânczky a vrută să ducă și cărnurile socre-sii, 
la ce Românulă nu s’a învoită, și Lânczky a trimisă în
dată după revolveră. Românulă s’a închisă în casă și 
ținea de ușă, dâră Lânczky a aruncată ușa, și între în
jurături unguresci a împușcată pe Română, încâtă acela 
a și murită.

In Baia Spria mediculă Tenk a împușcată pe fiulă 
său. Acest’a a luată 100 florini dela tată-său, și tată- 
său cercându-lă, l’a aflată în ospelă petrecendu-și, unde 
l’a și împușcată ca pe ună câne. In Odoreu, notarulă 
Nyiry, totă ungură, a bătută pe cursoriulă satului, și 
bietulă omă zace de luni întregi, e înfiată totă, și s’a 
turburată și la minte; și acestă casă e inaintea legei.

Gentilii colaboratori ai foiloru unguresci.
Brașovu, 25 Ianuariu st. v.

Notițe tendențiose cu privire Ia diarele nâstre ve- 
demă apărăndă de ună timpu încâce în „Nemzet», 
«Pester Lioyd» și in foile din Clușiu. Se vede cale de-o 
poștă, că cele mai multe din aceste notițe suntă scrise 
de âmeni cari cunoscă pe deplină limba română și se 
’nvertescă printre Români. Aceste ființe suntă din nu- 
mărulă acelora, cari pentru plată — scriu și la foile 
dușmane națiunei nâstre. Mai acum doi ani aceste pene 
mercenare aducău mari laude politicei răposatului »Viitor» 
der vădendu că cu acăstă metodă au făcută fiasco s’au 
hotărită să și-o schimbe și pe continuatorii politicei 
viitoriste se prefăcu acum ai combate, ceea ce le vine 
ușoră, după ce și aceștia și-au schimbată tactica; nu
mai diu când în când ii vedemă sărutându-se și imbră- 
țișându-să unii cu alții, când să tractâză de v’ro comună 
.aprobare" seu «reprobare.» Acești colaboratori la dife
ritele loi unguresci sunt înse prea puțină rutinați ca să 
nu-și dea in petecă și se vede câtă de colo din notițele 
loră, că tendința loră este de a ne insinua motive ordi
nare și a ne căuta nodă in papură.

Unulă din gentilii celaboratori de caiibrulă ceioră 
memorați să incercă printro falsificare de faptă a insinua 
«Gazetei» chiar poftă de denunțare, scriindă in «Pester 
Lioyd" de Vineri 29 Ianuariu n.:

.Tinerimea română din Budapesta a aranjată la 
13 c. — precum raportâză «Gazeta11 — o serată 
de Sân-Vasii, la care s’a ventilată cestiunea întemeiării 
unui clubă română. Celă dintăiu toastă s’a ridicată 
pentru solidaritatea Româniloră, ală doilea pentru is- 
benda problemelor^ culturale ale femeiloră române pe 
terămulă socială. Ală treilea toastă s’a ținută pentru 
George Barițiu, merilatulă anteluptătoră ală politicei mi 
litante române în lupta pentru națiune. Telegrame de 
felicitare s’au trimisă lui Barițiu, poetului Vasile Alexan 
dri și „Tribunei," care în ajunulă anului nou scria, „că 
în privința separării Ardealului de Ungaria se potă 
alătura Românii la toți inimicii Ungariei."

Cetitorii „Gazetei» sciu, că nici o vorbă din cele 
scrise de „Pester Lloyd» și reproduse de «Egyetârtâs" 
și alte 4iare unguresci n’au cetită în fâia nâstră. Gen
tilii colaboratori ai foiloră din Clușiu o facă și mai și 
mai, căci reproducă falsă din „Gazetă", numai și numai 
cu scopulă d’a înegri motivele curate, sincere și patrio
tice ale luptei nâstre.

La așa cultură vreau Ungurii dela Culturegylet să 
ne ducă și pe noi, pe Români? Ferâscă Dumnedeu! în
vețe Ungurii cultura dela Bomâni: bunătatea inimei, 
blândețea și generositatea.

Ce vuetă au făcută Ungurii cu societatea unguri- 
fâre Szâchenyiana, pe care le place a o numi acum 
Culturegylet. Insă tocmai directoriulă societății, Ludo- 
vică Kovâts, a scrisă în «Szatmâr âs Vidâke» din 15 
Decemvre 1885., că a bătută ora morții acelui Cultur
egylet. Sorte demnă pentru tâte Culturegyleturile un
guresci.

DIVERSE.
Logodnă. — D-șâra Elena G. Perșinară, fica d-lui 

parochă G. Perșinară din Brașovă, și d. ingineră Vasile 
Mihailu ■ Lazară s’au fidanțată

* * *
Sinuciderile din Deva. — Eată amănuntele grdzni- 

cului faptă, despre care amă făcută amintire într’unulă 
din numerii trectfțî ai fâiei nâstre: Ddmna Ferninger se 
mutase deja înainte cu 6 luni, cu fiica sa de 16 an! A- 
dela, din Hațegă în Deva. Aci o calfă de pălărieră, anu
me Franz Szabo, se amoreză tare în fată, care însă 
nu simpatisa de locă pentru tînărulă pălărieră. Cu tâtă 
că ea de repețite ori iș! manifestase antipatia față de elă, 
totuși fu silită acum două luni să se mărite cu elă. De 
sine se înțelege, că căsătoria a fostă nenorocită. După 
ce de mai multe ori încercaseră soții să aplaneze nențe- 
legerea loră la tribunală și la preotă, părăsi tînăra fe- 
mee pe bărbatul ă ei și se duse să locuiâscă ârăși cu 
mama sa. Omenii trăiau în împrejurări de totă misera- 
bile, ceea ce era o causă mai multă, că mama și fica 
îș! făcâu mereu imputări. Pe când se certau odată ast- 
felă, îi eșl mamei din gură cuventulă «sinucidere» și am
bele hotărîră acum, să mâră. Mai ântâiu voiau să se 
înece. Se duseră la Murășă, der din causa unei pedicl 
nu ’șl putură esecula planulă. Când stăpâna casei plecă, 
la 25 a 1. c., hotărîră nefericitele să se otrăvâscă acasă. 
După ce mâncară bine nâptea, preparară o soluțiune de 
fosforă, din care Adela beu duoi decilitri și puțină după 
aceea espiră. Mama sa o spălă, o frisă și o îmbrăcă 
pe fiica sa mârtă, o așetjă apoi în pată, îi puse o 
carte de rugăciuni pe peptă și după ce i-a închisă ochii, 
beu și ea din soluțiunea de phosphoră. Remânendă pu
țina dosă fără efect ă luă o a doua și apoi o a treia și 
pentru ca să grăbâscă mârtea aprinse 10 pănă ’n 12 cutii 
de chibrituri. Totuși mârtea atâtă de ferbinte dorită nu 
se ivi nici acum, atunci desgustată de viață luă ună 
cuțită de bucătăria și și-lă împlântă în pântece. Domna 
Ferninger își perdu numai simțirile, pe cari le recăpătă 
ârăși în diua următâre la 6 âre săra. Atunci chemă ea 
pe servitârea unui vecinu înăuntru și îi spuse: «Mergi 
la căpitănatulă orașului și anunță, că fiica mea a băut 
o soluțiune de phosphoră și că a murită; și eu am 
băută; ,pănă voră veni, voiu fi și eu mârtă.* Neferi
citei îndată i se dădu de medicii ce veniseră contra 
otravă, cu tâte acestea se află între viața și mârte.

„ Equitable.“ Societate de asigurare pe viață în 
New-York. După împlinirea tuturoră condițîuniloră pre
scrise în legea comercială ung., tribunalulă comercială 
și cambială a dispusă improtocolarea firmei r,Equitableu- 
spre a esecuta afaceri în țările corânei ung. cu sediulă 
principală în Budapesta, și inslitutulă își va începe ac
tivitatea sa în cele mai apropiate dile. „Equitable" este 
una din cele mai mari societăți de asigurare din lume. 
Starea asigurăriloră la Equitable a ajunsă la 31 Decem
vre 1884 la cifra de 83.699 polițe cu ună capitală asi
gurată de 1.314,988,976 mărci; asigurările cele nouă 
făcute în anu 1884 au ajunsă Ia suma de 360.727,492 
mărci. Veniturile societății în anulă 1884 în interese 
și premii au fostă de 64.764,791 mărci, și a arătată la 
31 Decemvre același ană o stare de avere în sumă de 
247.188,184 mărci, care a servită ca acoperire a reser- 
vei premieloră pro 201.661,346 mărci, a reservei pagu- 
beloră per 546,465 mărci, a capitalului acțiiloră per 
425,000 mărci și a reservei câștiguriloră per 44.555,373 
mărci. Din condițiunile de asigurare Ia .Equitable* este 
de accentuată că aceea declară de necontestabile tâte 
polițele eliberate de ea, după espirarea anului ală treilea 
de asigurare. Societatea se obligă espresă a recunosce 
necondiționată sentințele cu putere de dreptă pronunțate 
în afară de domiciliulă ei. „Equitable" în sensulă §-lui 
453 din legea comercială ung. a depusă la banca gen. 
ung de credită ca fondă de garanță suma de 100.000 
fi., și a numită pe D-nulă Ioseph Singer ca represen- 

I fantă pentru țările corânei ung.

£3®^ Numere singuratice ă 5 cr. din n Gazeta 
Transilvaniei11 se potă cumpăra în tutungeria 
lui I. GJ.IOSS.

Editoră: lacobă Muresiauu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.
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OursuJn la bursa do Vieua
din 8 Februariu st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 101.65
Rentă de hârtiă 5»/0 . . 93.70
împrumutul^ căiloră ferate 

ungare...........................152.50
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99,70

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 113.20

Bonuri rurale ungare . . 104 50
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfi.............................104.—
Bonuri cu d. de sortare 103.75 
Bonuri rurale transilvane 104 —

Bonuri croato-slavone . . 103 75
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................. 98.50
împrumutul^ cu premiu

ung...................................118.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.30 
Renta de hărtiă austriacă 84.40 
Renta de arg. austr. . . 84.75
Renta de aură austr. . . 113 — 
Losurile din 1860 . . . 140 —
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 866.—
Act. băncel de credită ung. 306.50 
Act. băncel de credită austr. 299 75 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................. 5.98
Napoleon-d’orî .... 10.03 — 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.95 
Londra 10 Livres sterlinge 126.75

Cota oficială dela 27 Ianuariu, st. v.
Bursa de Bueuresci.

Cump.
Renta română (5%). 89%
Renta rom. amorl. (5c/0) 93%

> convert. (6%) 86%
îrnpr. oraș. Buc. (20 fr.) 30
Credit fonc. rural (7%) . . 101%

* „ » (5°/o) • 84%
> > urban (7%) . . 96%

> (6%) < 90
* (5%) • ■ 81%

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

« > » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 16.%
Bancnote austriace contra aură. . 2.07

1886. 
vând.

90%
9i
87
32

102 %
85
97%
91
82

16%
2.03

Cursidu pieței Brașovsi
diD 9 Februariu st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.58 Vend. 8.64
Argint românesc . . . . . . > 8.50 A 8.55
Napoleon-d’orî................. . . » 9.98 * 10.03
Lire turcescl..................... . . » 11.22 • 11.32
Imperiali......................... . . » 10.20 • 10.30

i Galbeni.............................I . . > 5.88 » 5.94
I
ÎScrisurile fonc. »Albina» . . > 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!................. . . > 122.% » 123.%
Discontulă ... » 7—10 % pe ană.

EQUITABLE.
Societate de asigurare pe viață Wew-T@rk 

întemeiată în anuhî 1859.
Capitală de asigurare 1884 până 31 Decemvre . . . fl. 788.993.384
Averea societății „ „ „ „ . • • „148.312.910
Reserva câștigului „ „ „ „ . . . „ 26.733.223
Asigurările cele nouă făcute în anulă 1884 ... „ 216.436.495

Intregu câstigulu să ’mparte între cei assigurați.
Ori ce poliță devine dupe trei ani necontestabilă-

Representarea generală pantru Ungaria.
1—10 Budapest, VI Andrâssy strasse 12.

Avisu d-loru abonați!9
De bre ce multe din adresele, ce domnii abonați la insămnă pe 

cuponulă mandatelorft poștale, său că nu suntil destulă de esacte, sbu 
că nu se potu bine descifra, rugămu pe acei D-ni prenumeranțl, a că- 
roru adresă nu ar corespunde, ca să binevoiascâ a ne face câtă mai cu- 
rendă cunoscută îndreptarea dorită și a scrie adresa câtu să pdte mai 
lămurită. ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANSA

_______ Cumanclele din afară se efectueză promptă. I

„Pentru scscnulu de Oarnevaki“ 
Toilete pentru mirese, bală și pentru strada 

se confecționăză după moda cea mai nouă, în timpulă celă mai scurtă și cu 
prețuri fârte ieftine în

Magazimilu cu articole de modă pentru Domne

---------- Rrașovu, Piața mare ■

cari totodată recomendă marele loru deposită de Satin-Mervilie, Satin-Lyon, și 
Atlasuri. Catifele de mătase și Plușzl. Voille, Creppe, Gaziru și Cașemiru ne
gru, precum și în tâte colorile moderne. Matlaseuri spaniole Chantilly (Nou
tate), Dentelle și stofe orientale și Volanuri late. Sortie de baiu și eventaille, 
flo'ă, chinille, pene, buchete cu aură și argintă, Rișuri, Marabu și panglice, 
precum și Ciorapi, Mănuși de mătase în tote lungimile și în tite colorile de 

șiră cu prețuri firte solide.

La cerere se trimită mostre franco. =

MersulU trenurilor!!
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia TesMisii-AradA-Rudapeste a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealft-Budapesta

Trenă 
de 

persâne

Tren 
accelerat

Trenii 
omnibus

BucurescI

Predealu (
(

Timiști

Brașovă

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașă
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Grăciunelfi
Teiușft
Aiudtt
Vințulă de 
Uiora
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbău
Aghirișă
Stana 
Huiedinfi
Ciucia
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhelv
Vărad-Velințe

susfi

(
(

Orailia-mare

P. Ladiiny 
Szolnok
Buda-peata

(
(

Viena '■

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
6.00

6.35
3.00

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.0j
9 43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9.12

10,23
12.32
12.59

10.37
12 59
4.45
10.05

10.50
6.05

Nota: Orele de nopte suntfi cele dintre liniile grâse.

Trenii 
omnibus

8.22
10.30

Budapesta—ÎPredeaM

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
de 

i peraâne

Trenă 
omnibus

Viena
6.47

— — 1
—

Budapesta — 3.15 6.20 8.0J
Szolnok 10.37 — 7.29 9.11 11.4'
P. Ladâny 1.44 — 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 — — 1.28 —

Vârad-Velencze — — 9.45 2.00
Fugyi-Văsă.rhely — — 9.59 2 11 —
Mezo-Telegd — — 10.28 2.31 —
R6v — — 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.lt 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —
Ciucia — — 1.31 4.26 —
Huiedin — — 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.0 ? 5.50 —
GhirbSu — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.35 6.24 - -
Clușiu (

_ _ — 5.05 6.43 —
12.05 — 7.03 —

Apahida 12.31 — — 7.26 —
Ghiriș 2.16 — — 8.51 —
Cucerdea 3.12

3 32
— “—■ 9.31

9.43
—

Uiora 3.41 — — 9.51 —
Vințulă de susfi 3.50 — — 9.58 —
Aiudă 4.25 — — 10.24 —
Teiușă
GrăciuneW

4.50
5.41

— — 10.44
11.28

- ’

Blașfi 6.02 — — 11.44 —
Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
Copșa mieii 7.00 — — 12.36 --
Mediaști -iM — 1.22 6.01
Elisabetopole — — -- 1.56 6.40
Sigiș6ra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apati a — — — 6.03 11.3
Feldiâra — — — 6.35 12.14

Brașovă
— — I — 7.14 1.09

1.50— — -—
Timiști — — • — — 2.48

Prodealu >

BucurescI

— — ___ . ___ 3.23
— — — — 4.56

9.4(

Tipografia ALEXI Brașovă.

’îTeâoiișifi- tradft-Budapesta Budapesta- JLradft-Teiușft.

Trenu Trenii Trenă de Trenă de Trenă Trenă»•- omnibus omnibufi persâne persâne accelerată omnibus

Teiușii 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia
Vințulă de josă

11.46
12.20

, --- 4.27
4,53

Budapesta 8.05 1.45 8 OOj
— Szolnok

Arjsdft

11.02 3.44 11.40]
Șibotă 
Orăștia

12.52
1.19

— 5.19
5.41

11.12 4.02 12 00
3.37 7.53 5.25

Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicsca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 ■— 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 —_ 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — •8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28.
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56J
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 1^.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11,18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradii 8,10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Nzolnnk ' 2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
BmEapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena - 8.00 6.05 Teirașâ 12.05 — 2.24

Aradtt-Tiaaișdra Simeria (Piski) Petroșesitt

Trouu Trenii de Trenă de Trenu de Trenă Trenfi
omnlbufl persâna persâne peraâne omnibuE omnibus

Aradft 6.00' 12.55 8.25 (sfianeria 6 30 11.50 2.23
Aradulu nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nămeth-Săgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2 18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orezifalva 7.38 2.36 9.25 Grivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifaiva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07

8.42 3.40 10.06 Petroșeni 10.43 4.04 6.39

T£m a- A radii Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de 
persâne

Trenu de 
persâne

Trenă 
omnibus

Trenă 
oranlbus

Trenă 
omnibus

Trenă 
de pera.

Timiș6ra
t
6.07 12.25 5.00 Petroșeui 6.49 9.33 5 28

Merczifaiva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10 14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Grivadia 8.06 10.54 6.4S
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11 37 7.35
Nemeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12 17 8 02

7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
An»«8fc 7.50 3.10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


