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Corbulu albă între Unguri.

I
Brașovîi 1 (13) Februariu.

Era în tămna anului 1884, câteva săptămâni 
după ce ministrulă-președinte Tisza anunțase în 
faimosulă său discursă dela Oradea-mare luarea 
de „măsuri escepționale contra naționalitățiloră11, 
când într’o bună diminâță apăru în „Narodni 
Listy“ din Praga raportul ă despre o convorbire, 
ce a avut’o corespondentulu acestui (jiaru cu dis- 
tinsulă deputată din stânga estremă Ludovică 
Mocsâry. Faptulă convorbirei în sine era de 
totă nevinovată, ceea ce ne-a surprinsă însă au 
fostă cuvintele, ce i le-a pusă în gura d-lui 
Mocsâry Ziuristulă cehă.

D-lă Mocsâry să fi Z'să, după coresponden- 
tulă cehă, că în Ungaria numai o naționalitate 
este periculăsă maghiarismului și acăsta este na
ționalitatea românăscă; apoi să fi adausă, că 
ceea ce a spusă d-lă Tisza la Oradea cu privire 
la agitațiunile naționalitățiloră s’a putută referi 
numai la Transilvania; în fine să fi esprimată 
speranța, că „politica energică11 va pune în cu- 
rândă la regulă pe Români învățăndu-i 3ă respecte 
superioritatea maghiară.

Amă fostă atunci cu atâtă mai vârtosă sur-, 
prinși de aceste pretinse declarări ale d-lui Mocsâry, • 
cu câtă ele erau diametrală opuse principiiloră! 
desvoltate de dânsul ă în dieta din 1879 cu oca-! 
siunea discusiunei asupra cestiunei întroducerei 
forțate a limbei maghiare în scâlele nâstre po-; 
porale. D-lă Mocsâry nu numai că a combătută ! 
acăstă măsură, ci a arătată și periculele, ce se j 
potă nasce pentru Ungaria în urma politicei vio
lente inaugurată de cabinetul ă Tisza în acelă 
ană (1879) cu călcarea legei de naționalitate 
dela 1868. „Trebue — esclamâ Moczâry — să 
recunăscemă odată pe față că suntemă ună stată 
poliglotă.11

Cetindă raportulă memorată ală lui „Narodni 
Listy“, ne-amă fostă mirată multă de vorbele 
ce i se atribuescă d-lui Mocsâry și în mirarea 
năstră amă (JisA- „Acestă corbă albă între Un
guri să se fi funinginită 6re

în cameră vederile sale opuse acestui curentă, I (Mare larmă în stingă estremă. Strigăte sgomotose: La 
de aceea s’a ferită de astă dată a face ună atacă 
directă în frontă și s’a încercată a^surprinde pe 
șoviniștî printr’o încungiurare bine calculată, vor- 
bindu la titlulfl bugetului instrucțiunei publice 
despre „institutele de învățămentă11.

I-a și succesă d lui Mocsâry pe deplină sur
prinderea. Cuvintele sale clare, nefățărite și ne
măiestrite, au produsă o adevărată vijelia, ună 
orcană de protestări în camera maghiară. Lu- 
dovică Mocsary a atinsă cdrda cea mai pericu- 
16să, cdrda patimei și a rătăciriloră unui poporă, 
a atins’o într’unu momentă, când ea fă pusă în 
vibrațiune de doi corifei ai parlamentului, unulă 
care vrea să se țiă la putere, altulu care vrea 
să ajungă la putere.

Dăcă ar fi să căutămă o asemănare pentru 
acăsta strania scenă parlamentară, atunci amă 
afla-o reamintindu-ne acelă momentă istorică, 
când marele omă de stată ală Franciei, Thiers, 
și-a ridicată în parlamentă glasulă în inijloculă 
protestăriloră șovinismului francesă, arătându ma
rele periculă în care se arunca Francia decla
rândă cu nesocotință răsboiu Germaniei.

Cine va cUce, °â Thiers, deși aprâpe toți 
representanții Franciei erau atunci în contra lui, 
n’a fostă pătrunsă de adevăratulă patriotismă și 
de adevărata iubire cătră Francia în acelă nemo- 
rabilă momentă?

Și revenindă Ia scena cea mai recentă din 
parlainentulu ungurescă, va rămână ca viitorulă 
să constate dăcă prin graiulă lui Ludovică Mo
csary n’a vorbită ângerulă păzîtoră ală nației 
maghiare, care vrea s’o ferescă de-a nu cădă în 
prăspatia, spre care o înpinge ună curentă ne
norocită ?

Și totuși patima ărbă a înăbușită cu atâta 
putere consciința dreptății și a libertății în de
putății maghiari, încâtă aceștia, fără a mai țină 
sămă de demnitatea ce-i compete bărbatului li
beră și independentă, care are convicțiunile și 
principiile sale nestrămutate, s’au sculată ca ună 
viscolă în potriva lui Ludovică Mocsary, impu- 
tându-i cu profundă înstrăinare că elă, ca băr- 

f sacrifice cele maiȘÎ Să fiă 6re bată maghiară nu vrea să-și
așa de mare demoralisarea ce a produs o între bune convingeri ale sale și semțulă său de drep- 
Unguri îngâmfarea de putere, încâtă și Mocsâry tate je libertate, pentru ca să satisfacă unoră 

l forții în contra Ro- pofte deșerte, unoră patime periculăse și îngâm- 
dela 25 Oct. n. 1884.) fărei de putere, ce a cuprinsă întrăga societate

să dorescă întrebuințarea 
mâmloră?11 (Gaz. Trans

Cumcă mirarea năstră a fostă întemeiată, 
ne-a dovedită scrisârea, ce a adresat’o câtva timpă 
după aceea d. Mocsâry redactorului fbiei ndstre, 
declarândă cu privire la cele scrise de 
vederile d-sale asupra naționalitățiloră, 
manifestată la 1879, nu s’au schimbată întru ni- 
mică. „Probabilă“, adause d. Mocsâry, „că d-lă 
corespondentă (ală f6iei cehice) din erore a schim
bata declarările mele cu acelea, pe cari le-a aurita 

Nr. 221 din 1884.) 
susținâu că

noi, că 
ce le-a

dela alții.“ („G<iz. Trans.“
Din nenorocire ceștialalți, cari 

Românii suntă ună periculă pentru Ungaria și 
că de aceea naționalitatea română 
suprimată cu forța, erau fârte mulți Ia 1884, așa 
de mulți încătu și astăcjl, când scriemu Februariu 
1886, d-lă Ludovicii Mocsâry a rămasă în ca
mera din Pesta, între sutele de conaționali ai săi, 
singură singurelă cu ale sale vederi în privința 
naționalitățiloră, unu corbă albă între Unguri.

De anulă 1879 ne despartă șăpte ani de re
giuni șovinistă și teroristă. Cei ce au desvoltată 
atunci introducerea cu forța a limbei maghiare în 
scălele poporale ale naționalitățiloră se sâmtă 
acum, în beția de putere ce i-a cuprinsă, încu- 
ragiați a face ună pasă mai departe pentru ni
micirea vieței naționale a Nemaghiariloră. Astădi 
este multă mai grea situațiunea bărbatului ma
ghiară, care are curagiulă a’și esprima convin
gerea sa contrară curentului șovinistă, ce răpesce 
cu sine spiritele maghiare. «Ludovică Mocsary a 
prevăzută nota discordantă, ce o voră produce

caută să fiă

maghiară!

I

Bugetul u culteloru și instrucțiunei.

(Urmare.)

La discursulă lui Desider Szilâgyi, ținută in ședința 
6 Februarie a camerei deputațiloră din Pesta, re- 

. Vincențiu Babeșu, declarândă, că elă n’a vorbită
dela i 
flectă 
de o autonomiă a Ardealului, ci a cjisă numai că statulă 
să sprijinăscă nisuințele de cultură ale naționalitățiloră. 
Danie! Irânyi reflectăză la cele dise de ministrulă Tre- 
fort; oratorulă intervine pentru libertatea religionară 
totdeuna cu aceleșl argumente, nu ca ministrulă, care 
din Paulă s’a făcută Saulă.

Ministrulă Trefort dice, că procedarea și politica sa | 
de instrucțiune nu este o afacere personală; elă merge 
cu marșrută. Elă e convinsă că, dâcă s’ar re 
trage din acelă loeă, ceea ce nu i-ar cădâ atâtă 
de greu, orî cine ar veni după elă, ar conduce afacerile 
în spirită occidentală, (fgnaz Zimandy: Frasă!) La ob
servarea dumitale nu r5spundă, d. deputată Herman îmi 
impută adeseori, că n’am nici ună sensă pentru ge- 
niulă ungurescă. Așă fi dorită să-mi caracteriseze d. 
deputată acestă geniu ungurescă, atunci pole că i-așu 
urma sfalulă și mi l’așă inocula și mie. S’ar părea, că 
vrea să se presinte însuși ca țipă ală acestui geniu. 
Decă ar fi așa, atunci1 geniulă ungurescă și națiunea un
gurescă n’ar avă nici ună viitoră mare. (Ilaritate în 
drăpta. Mișcare în stânga estremă ) Eu vrău să promoveză 
cultura ungurăscă în spirită ungurescă; cu tăte astea de când 
esistă Ungaria și a intrată în rendulă popOreloră europene, 
niciodată n’a umblată pe căi orientale, ci toldăuna pe căi 
occidentale O cultură isolată nu esistă. Ceea ce a disă 
d. deputată despre mine ca președinte ală academiei, că 
adecă așă vrea se lasă, ca academia să scrie istoria Un
gariei, aceea o pdte Z>ce în Seghedină într’o cârciumă,

ordine! La ordine! Audiții în drâpta), er nu să facă să 
crâdă camera. D. deputată s’a servită eri de două fo
tografii spre a ilustra procederea ministeriului de instruc
țiune. Deși acestea au fostă mai multă caricaturi trebue 
să reflecteză. Celă trimisă la Neapole a fostă asistentă 
Ia profesorulă Mihalkovics, care m’a și rugată să-lă tri
mită. Asta’i totă protecțiunea. Celalaltă individă cu ac
tivitatea Ziaristică e necesară, pentru că cunăsce per
fectă limba și literatura francesă, și astfelă de ămenl sunt 
rarî la noi. Mi s’a imputată, că la scălele reale nu- 
mescă profesori și necreștini. Să ’nvețe tinerii creștini 
limba francesă și nu’i voiu da înapoi. D. deputată însă a 
Zisă, că la numiri țin contă de omenii, cari lucreză la diare. 
Eu spună, că decă am timpă liberă, citescă lucruri mai 
bune, decâtă foiletonele Zinreloră, Niciodată n’am cău
tată favdrea presei, altfeiă așă fi putută împedeca ata
curile brutale ale unoră foi în contra mea; dăr nu pună 
nici ună pondă pe ele. Etă părerea mea despre pressă: 
Guvernele și poporele libere au numai ună mijlocă cu- 
viinciosă și eficace 
le acceptă sinceră 
nu facă omulă din 
o lase la loculă ei,
Libertatea pressei nu e o putere în stată, 
inteligința generală, nu e celă mai înaltă judecătoră ală 
puterii statului, ci simplu dreptulă cetățeniloră, d’a-șl es
prima o părere despre afacerile statului și despre proce
derea guvernului, der în urma naturei sale arogantă din 
care causă, ca să rămână folositdre, nu trebue să se u- 
milescă puterea statului înaintea ei și este necesară 
ca acesta să o facă să tsimță răspunderea cu care 
e împreunată fiăcare drep ă." (Vii aprobări.) D. de
putată a Z*slî > guvernulă și ministrulă instruc
țiunii se potă schimba și alții voră inaugura altă poli
tică de instrucțiune. Ușoră ne vomă despărți de aceste 
locuri, căci și eu rn’am săturată de câte trebue să audă 
aici. Sunt în curendă de 70 de ani și mi-ar plăcea să 
mai facă și eu critică, căci critica în adevără e fărte 
ușZră. (Viuă ilaritate și aplause,) Moțiunea lui Irânyi 
nu o potă primi. Suntă lucruri, care forțându-se ară fi 
uleiu vărsatu în focă, suntă periculose statului ungurescă. 
’Mî puteți împuta, că vederile mele s’ară fi schimbată; 
der nu e așa, timpurile s’au schimbată. (Mișcare.) Ne-a 
împutată d. deputată Irânyi că suntemă reacționari. Eu 
nu mă temă de pressă și de libertatea pressei, ba sunt 
chiar amiculă ei, pentru că eu am trăită în timpulă cen- 
surei. D. deputată Kom’.ossy a propusă revisuirea legii 
scoleloră poporale. Kevisuirea ar provoca desbaterl ne
plăcute, probabilă fără resultată. înființarea Unei episcopii 
ungurescl greco-unite e împreunată cu greutăți, căci co
munele unguresc! nu suntă în continuitate, ci împrăștiate 
sporadică și așa ar trebui să se eschidă din episcopia 
Muncaciului elementulă ungurescă. Ce privesce schim
barea limbei liturgice, ar fi acum în Ungaria ună espe- 
dientă forte periculosă în fața acelei mișcări ce esistă și 
în biserica catolică și care e îndreptată într’acolo, ca să 
sch.mbe limba liturgică a bisericei catolice. In privința 
instrucțiunii scăleloră medii legea, ce avui să o esecută, 
s’a făcută acum de doi ani. De altmintrelea sunt cu 
tolulă învoită, că suntă unele scole, care trebuescă în
locuite cu scdle de stată și când mi se voră pune la 
disposițiă mijlocele necesare, bucurosă voiu face acesta.

In ședința dela 8 Februariu, deputatulă Komlossy 
Zice, că inspectorii școlari au pră puțină 300 11. pentru 
cheltueli. — Ministrulă Trefort Zice că va da mai multă 
când financele țării voră sta mai bine. Ge privesce scăla 
elă nu vrea să vină în contrastă cu biserica. Lucrulă 
principală e să se educe poporulă și să se inslrueze, apoi 
facă-o acăsta biserica ori comuna, ăsta’i lucru secundară. 
Politica mea bisericescă are numai scopulă d’a nu pro
voca conflictă între stată și biserică. — Blasius Orban e 
în contra inspectorilor^ școlari aceștia suntă corteșl ai 
guvernului. — Urmeză discursulă lui Mocsary, pe care 
l’amă publicată. După elă vorbi:

Ăpponyi, care constată cu bucuria, că în privința 
condițiumloru unității statului și principieloră fundamen
tale nu esistă în politică nici o deosebire principiară 
între membrii tuturoră partideloră. Mi pare rău că 
unulă din membrii celeilalte partide oposiționale a tur
burată acăstă armonîă, dăr speră, că și-a esprimată nu
mai vederile sale individuale și nu ale partidei sale. 
(Vii aprobări generale.) In § 17 ală legii de naționali
tate se Z*ce> C;ă guvernulă să sprijinescă și instrucțiunea 
naționalitățiloră nemaghiare; dăr asta numai dăcă e 
posibilă. Statulă însă abia păte face ceva pentru sc6- 
iele medii ungurescl, necum să mai facă și pentru cele 
neungurescl. Starea financiară nu permite. Atâtă mi- 
nistru-președinte, câtă și Szilâgyi au Z'sti, că cu câtă de 
mijlocele de cultură acordată prin lege naționalitățiloră 
se abuseză inai multă spre scopuri dușmane statului, 
cu atâtă mai puțină păt.e face guvernulă ceva pentru 
desvoltarea culturei loră permise. Szilâgyi a Z's*b că 
ar fi o prostiă ca statulă să acorde încă mijlăce astor- 
felă de nisuințe. Oratorulă protestă în contra vorbe- 
loră lui Mocsary, că oposițiunea moderată stă în contra-

d’a trăi cu libertatea pressei, când 
și nu facă catneraderiă cu ea. Să 
pressă nici martiră nic* idolii. Să 
dăr să nu o ridice peste rangulă ei. 

nu represintă
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cjicere cu ea însăși. Elti crede în posibilitatea și esis- 
tența unei culturi unguresc!. Nu’i vorbă, unele ra
muri ale vieții spirituale trebue să fiă cosmopolite, dăr 
acelă întregii imperiu ală vieții spirituale, care e celă 
mai întinsă și mai importantă, în urma diferinței de 
limbă nu păte fi decâtă numai națională. Limba uogu- 
râscă trebue să lege pe toți cetățenii acestei țări, fără 
deosebire de nămă, unulă cu altulă. Deodată cu acăsta 
am accentuată, că drepturile limbei unguresc! să se re- 
ounăscă și pe tărămulă armatei comune. Ceea ce ceră 
cațiunile nu e posibilă, ceea ce ceremă noi este o as 
pirațiune națională, la care nu putemă renunța nici 
ndată. (Vii aprobări generale.

Irânyi îșl ridică vocea în contra lui Mocsary. Ora 
toruiă admite, că reua administrațiune și justițiă influin- 
țăză asupra nemulțămirii naționalitățiloră, der acesta nu 
justifică simțămintele dușmane ale naționalitățiloră. Ora- 
torulă (Jice, că Jegea de naționalitate să se esecute, der 
nu consimte cu Mocsary, care defaimă introducerea limbei 
ungurescl ca obiectă de instrucțiune în scălele poporale. 
De altmintrelea doresce și din parte’i, ca în ținuturile, 
unde locuescă nemaghiari, să se înființeze scole poporale 
în limba respectivă; numai câtă ministrulă să îngrijâscă 
ca să se învețe și limba ungurescă acolo și mai cu semă 
ca instrucțiunea să se facă în spirită maghiară. (Aprobări).

Vincențiu Babeșă: Mi-am luată îndrăsnălă deja 
alaltăeri a declara, că totdăuna auijimă, că nemaghiarii 
suntă răi patrioțl, suntă periculoși statului, fără ca aceste 
să fiă dovedite pănă acum. (Strigăte sgomotose în stânga 
estremă: Ba așa el Suntă esemplel). Pănă acum încă 
n’am văzută nici ună unică casă, unde acesta să se fi do
vedită legalminte, pe calea judecătoriei competente. (Stri
găte sgomotose în stânga estremă : Ba așa e! Der char- 
tele!) Audă amintindu-se aci chartele. Cine le-a gătită? 
Ore nu Ie-a gătită vr’unulă dintre d-vostră, numai ca să 
le aduceți contra nâstră? (Reprobări sgomotose în stânga 
estremă și strigă: în scolele din România se folosescă!) 
Ceea ce facă cei din România nu ne privesce pe noi. 
Acolo n’avemă influință.

Eu n’am voită să ofenseză pe nimeni nici odată, 
și nici odată nu voiu ofensa; vă rogă să mi permiteți 
însă, cea mai mare vătămare pentru noi este, când ast- 
felă de lucruri se aducă în contra nâstră. Nu prin aceea 
se dovedesce antipatriotismulă cuiva, că arătați charte, 
seu proclamațiunl său nu sciu ce, ci decă tribunalulă 
împlinindu-și datorința condamnă pe acela, în contra 
căruia suntă dovedi, și numai atunci voră avă dreptă 
aceia, cari vorbescă astfelă, dăcă voră arăta nenumă
rate astfelă de condamnări, Pănă atunci, pănă ce nu 
se va întâmpla acăsta, o astfelă de afirmare e numai o 
apucătură. Pe noi nu ne interesăză, ce să face în srăi- 
nătate, anume în Româniă.

Atâtă onor, meu condeputată Desideră Szilâgyi, 
câtă și d-nulă comite Apponyi, recunoscă și pretindă 
esecutarea legei de naționalitate și, lucru naturală, tăie 
legile, ce suntă în interesulă naționalitățiloră, totdăuna 
adaugă însă o condițiune, și acăstă condițiune este, ca 
naționalitățile se nu abuseze de acele legi. Dăr’ rogu-vă, 
unde se află aceea condițiune în lege, său în lumea 
asta largă, unde se purcede astfelă la esecutarea legilorfl. 
(Sgomotă în stânga estremă.) Eu credă, că pentru 
aceea suntă legile penale, ca se pedepsiți pe aceia, cari 
abusăză de dreplă său de lege; a inculpa însă pe ci
neva pe nedreptă, și după aceea a-i spune, te despoiu 
de tăte drepturile, că mie așa-mi place, său susțină 
aceea, că nu esci bună patriotă, credă că acăsta nu o 
păte aproba nici odată ună omă cu judecată dreptă.

Dăcă se esecută vr’o lege și după aceea în decur- 
sulă aniloră iese la ivălă, că aceea vatămă interesele 
statului, său că abuseză de ea, atunci pricepă, ca aceea 
lege să se casseze. său să se schimbe, său să se ștărgă 
de cătră legislațiune, acesta-i o politică potrivită și onestă ; 
a cjice însă: nu esecutămă nici odată legea seu numai 
așa se va esecuta, dăcă nu voră abusa de ea, acăsta 
nu-i logică, pe acăstă basă nu se pote crea nici-odată ună 
stată legală, ună stată culturală.

Diceți, că nu-i iertată să se lege de condițiune pa- 
triotismulă. Totă aceea dică și eu, N’am susținută nici 
odată contrariulă, dăr nici condeputatulă meu Constan
tină Gurbană n’a disă, că-lă lăgă de condițiune, ci a no
tată, dăcă nu voimă să se nască neîndestulire și înstrăi
nare în sînulă poporului, se ținemă legea, să tractămă cu 
poporulă astfelă, ca naționalitățile se n’aibă causă să ’șl 
slăbăscă patriotismulă.

Pentru ce emigrăză Maghiarii în America? Pentru 
ce emigrăză atâtea mii de Săcui în România, că ei suntă 
dăr buni patrioțl? Pentru aceea, că aicea nu-și află o 
stare bună. Ingrijiți-vă dăr de bună starea popăreloră, 
și atunci nu-i va trece nimănui prin minte, ca să emi
greze în alte țări, său se graviteze spre alte țări. Dăcă ono- 
ratulă primă-ministru ară fi venită vreodată cu dovecjl îna
intea acestei diete și ar fi descoperită că ătă, din causa anti- 
patriolismuluisău din causa agitațiunei contra statului s’a in
tentată procesă și s’au condamnată cutării și cutării conducă
tori ai naționalitățiloră, și astfelă țâra e amenințată de peri- 
culă, să suspendămă prin urmare legea, una ca acesta 
așă pricepe-o și ml-ar părea rău, dăr în acăsta așă vedâ 
ună motivă. în asta ar fi morală, patriotismă; nepu- 
tendă însă arăta nici ună unică casă, că vr’ună Română 

inteligentă s’ar fi condamnată pentru antipatriotismă și 
necontenită ne acusațl și ne bănuiți sub totă felulă de 
pretexte și pe acăstă basă nu esecutațl legile favorabile 
nouă, nu pricepă, cum se pote apăra o astfelă de pro- 
cedere, cum se păte numi corectă și drâptă acăstă po
litică, rogă pe onorata dietă se nu crâdă, că dăcă susți- 
nemă ceva în acesta dietă, ce n’are nici o rațiune, nici 
o morală, o ținemă însă de politică istâță, că atunci 
numai noi o au^imă și ne aplaudămă unii pe alții, & 
altulă nu ar cumpăni-o și nu ară supune-o criticei. In asta 
vă înșelați și stricați patriei. Observările mele următâre 
se referescă la cele tjise alaltăeri de condeputatulă meu 
Szilâgyi și astădi de condeputatulă Apponyi: că nu ma
sele suntă, care necontenită întănă vătămările, ci numai 
unii agitatori. La acăsta observă, că ceea ce dică aicea 
domnii deputațl Szilâgyi și Apponyi, aceea nu e vocea popo
rului maghiară, dăcă este vorba de poporulă maghiară elă 
n’are altă dorință, decâtă se ’i se dea puțină bunăstare. 
Nici că-i pasă de definițiunile cele multe și de concep
tele transcendentale, ce le scotorocițl aici, țiiceți că unii 
âmeâl facă turburărl din ambițiune și interesă propriu. 
Dor’ nu gândiți D-vostră, că ne recomândămă prin aceea, 
că amă venită aicea se vi-le spunemă năcasurile năstre, 
când noi scimă bine contrarulă, că resplata sincerității 
năstre este, mânia și persecuțiunea. Păte, că alții se 
nisuiescă ca se-șl ajungă scopurile loră personale, acăsta 
însă n’o puteți presupune despre noi, căci noi nu 
voimă se finul miniștri. (Ilaritate viuă.) Ge pote să fiă 
der acelă interesă propriu, acelă scopă, care pe noi ne 
îmboldesce, se pășimă cu sinceritate aicea, când, cunăs- 
cemă resplata sincerității. Nimică alta, decâtă cea mai 
intimă a nostră convingere, că acăsta ne este datorința. 
Repeteză, putemă fi fericiți, că avemă asemenea legi, ce 
nască astfelă de individl, cari pășescă aicea din convin
gere, pentru că acăstă dovedesce, că în acea mulțime 
este viăță și că prin acăsta avemă viitoră.

Gum vorbescă legile, scimă din timpulă lui Horea, 
de-mi este permisă se roslescă acestă cuvântă; der pănă 
atunci, pănă ce noi vorbimă, mulțimea niciodată nu-și 
va ridica vocea în sensă contrară. Fi-țl dăr cu consi
derare față de noi, nu ne puneți pedice pentru aceea, 
pentru că cu tăte ocasiunile spunemă adevărulu aicea. 
Acăsta este convingerea mea și numai acăstă observare 
am voită s’o facă. (Va urma,)

SOIRILE PILEL
Cu privire la cele scrise de „Ellenzek* despre »re- 

maghiarisarea“ comuneloră : Ciucudurile de susă și de 
josă, Dnmbrău, Mahaciu, Hidișă și Feldiăra, din comit. 
Turda-Arieșiu, publicate în «Gazeta' dela 21 Decemvre 
anulă trecută și despre care amă susținută eă «Kultur- 
egyletulă* vrea să îmbete publiculă maghiară cu apă 
rece ca să capete bani, ni se comunică următOrele: 
«Cele scrise de «Ellenzek* suntă scornituri malițiăse. In 
tăte comunele, cu escepțiune de Feldiăra unde suntă 
și câțl-va Maghiari, toți locuitorii au fostă și suntă cu
rată Români, și voră și rămână Români. Decă în Dum 
brâu și Mahaciu suntă Români cu nume unguresc! ca 
„Zsaladi,* «Jenei» ș. a. acestea li s'au dată când încă 
acele comune aparținău fostului regimentă săcuescă, dăr 
ei totă Români au rămasă cu relig a, moravurile și limba 
loră. Numele li s’au f ■bricata după calapodulă ungu- 
rescu de oficerii unguri dela acelă regimentă. Ca do
vadă, că în comunele amintite au fostă Români curați 
este faptulă, că este în hotarulă comune, Ciugudulă infe- 
rioră pe la anulă 1850 s’a găsită ună bană de argintă 
forte curată și legibilă, pe care se vede Hadrianus Au- 
gustus, și altulă de aramă de sub Constantinii celă Maie. 
Acești bani s’au și dată museului gimnasiului din Bla.șiui 
Ba în comunele amintite, afară de preoți și învățător, 
și unii individl, cari au servită în Vințulă de susă ori în 
Turda, nimenea nu cunâsce limba celoră dela «Ellen
zek"/ — ce dicl minunăția ta din Clușiu?

—x—
Sub titlulă de «Magyarosodâs Aradmegyâben* (Ma- 

ghiarisare în comitatulă Aradului), «Ellenzâk* scrie ur- 
mătorele: «Pituk Băla, preotă și învățătoră gr. cat. 
din Berzava a făcută în propunerea limbei maghiare 
ună progresă lăudabilă. învățăceii săi nu numai 
că sciu ceti și scrie unguresce, dăr deja începă a vorbi 
și a compune. Bravă preotă! Pe acesta de sigură, că 
’lă va anatemisa «Gazeta Transilvaniei’, dăr cu atâtă 
mai bucurosă îlă salută națiunea maghiară, și credemă 
că asta e mai multă!' — Ne prindemă că și aci e o 
comediă «Ellenzekiană* și nici vorbă că bobârnaculă și-lă 
va primi.

Dionisie Sterca Șuluță, jude la tribunalulă regescă 
din Turda, pentru serviciile sale pe tărâmulă jusțiliei a 
fostă decorată de M, Sa cu crucea de cavaleră ală or
dinului «Franciscă Iosifă*.

—x—
Regele Milanii ală Serbiei, cu ocasia călătoriei ce 

a proiectată să facă la Viena, se crede că va trece 

prin Bucuresci, cjice «L’Indâp. roumaine», și va sta vre-o 
două c|ile în gazdă Ia palatulă regală.

—x—
Redactorulă «Telegrafului* din Bucuresci, Z. A rbore, 

a avută o convorbire cu d-nulă Miatoviei, delegatulă 
Serbiei la conferința de pace. La întrebarea d-lui Arbore, 
dăcă are d-sa speranțe mari în reușita conferinței, d-lă 
MiatovicI a răspunsă că »da«, dăr totulă depinde dela îm
prejurări și evenimente; mai cu sămă o mare înrîurire 
păte avea asupra conferinței atitudinea Greciei. Ase
menea este de mare importanță atitudinea Rusiei față cu 
arangeamentulă turco-bulgară. La întrebarea d-lui Ar
bore, dăcă depeșa privitore la espulsarea d-lui lovo 
PavlovicI din Belgradă este adevărată, d. MiatovicI a 
răspunsă că cunosce bine pe I. PavlovicI, care a trăită 
lungă timpă în Serbia. Acestă domnă este mare pa
triotă muntenegrenă și fiindă cam esallată și entusiastă 
de caracteră, veni acum în Sârbia în calitate de redac
tară ală diarului «Glas Czenagorca*. De sigură, adaogă 
d. MiatovicI, Iova PavlovicI făcu propagandă în favărea 
principelui de Muntenegru, pentru candidatura sa la tro- 
nulă sârbă. Propaganda acăsta, fiindă descoprrită, a fostă 
causa espulsărei sale. — Der depeșa cjice că d. PavlovicI 
a făcută visită d-lui Persiani și că este ministru ală Mun- 
tenegrului? — Tocmai pentru că a făcută visită d-lui 
Persiani și în acelașă timpă face propagandă pentru can
didatura principelui Nichita elă a putută să fie espulsată. 
D-sa nu este ministrulă Muntenegrului, acesta este o gre- 
i'âlă a cjiarului „Pester Lloyd*.

—x—
Cetimă în «Epoca* din Bucuresci: «S’a hotărîtă 

in consiliulă de miniștri, ca să nu se răspundă la nici 
o interpelare privilâre la espulsiunî. In casă, când cu 
tăte silințele guvernului s’ar deschide din nou discuția 
asupra acestei cestiunl, guvernulă are de gândă să răs
pundă în două cuvinte, fără a intra de locu în discuțiă.* 

—x—
Preotulă croată Schirmera fostă condam

nată la trei luni închisore aspră de cătră Tabla septem- 
virală din A gr amă, pentru că cu ocasiunea alegerii de 
deputată în Brod a ținută poporului o cuvântare, cam 
de următorulă cuprinsă: «Să ne rupemă de Ungaria, Ma
ghiarii suntă cei mai neînpăcați dușmani ai noștri, Ma
ghiarii ne fură pădurile, cu banii noștri au restaurată 
Seghedinulă, și cu banii noștri voră clădi ună edificiu 
parlamentară, dările suntă contra legii, amploiații jupăiă 
âmenii* ș. a. Arestulă și-lă va face în mănăstirea Fran- 
ciscaniloră.

—x—
Articulii noștri privitori la atitudinea guvernului 

română în afacerea Ardeleniloră espulsațl și peste totă 
a Ardeleniloră de aici și din România, au fostă repro
duși în întregulă loră cuprinsă de foile independente din 
România.

Ateneula din Bucuresci.
Sârbii și Bulgarii.

Duminecă seara, 26 lanuariu, s’au deschisă con
ferințele Ateneului din Bucuresci pe anulă 1886. In 
obicinuitulă discursă de deschidere, d. Essarcu atrătâ 
situațiunea financiară a societății Ateneului. După acăsta 
vorbi de ideile și dorințele ateneiste — fârte frumăse și 
binefăcătore dăcă s’ar realisa, — și declară, că Ateneulă 
nu se ține de nici ună partidă politică, ori se ține de 
tăte, dăcă tăte îlă voră- îmbrățișa cu căldură, ori, natu
rală, cu acela mai multă, care îlă va ajuta mai multă.

A urmată apoi conferința istoricului d. Hăsdeu, 
Sârbii și Bulgarii, pe care a mai ținut’o acum câte-va 
săptămâni, dâr-îndemnată de amicii și de colegii ate- 
neiști, și considerândă, că cestiunea n’a pierdută din 
actualitate, mai cu sămă aijl, când represintanții acestoră 
state și ai Turciei suntă în Bucuresci, ca să negoțieze de 
paces ’a hotărîtă s’o mai țiă încă odată. Cestiunea fu 
divisată in trei părți: 1) Cine suntă Bulgarii, cine Sârbii 
și cine noi? 2). Gum amă trăită noi de veacuri față cu 
dânșii? 3) Cum trebue se trăimă acum și în viitoră? 
Adecă o cestiune etnografică, una istorică și alta po
litică.

In cea dintâiu arătă, că, după nouăle cercetări isto
rice, Sârbii și Bulgarii s’au coborîlă unii din Boemia, alții 
din Lituania, așa, că cei din urmă suntă rude directe cu 
Polonii, teoriă istorică profesată de puțini, pentru că ea 
nu convine nicidecum politicei celei mari Europene; însă 
că lucrulă e așa , se dovedește prin asămănarea pronun- 
ciațiunei, adică a naturei suneteloră acestoră popâre, căci 
o națiune păte să ’șl schimbe limbagiulă, dăr celă nou 
e modificată după natura pronunțărei ei, deci pronunția 
nu se schimbă. După acestea arătă cum în urma ve
chiului substrată tracică, prin amestecarea diferiteloră po- 
p<5re cu Latinii, s’a formată substratulă românescă, care 
cuprinsese tată peninsula balcanică, și limba Româniloră o 
vorbeu tăte poporele^împărăției bizantine, după cum mărlu- 
risescă istoricii greci, între cari și Theophanes; astfelă că 
după cum mai ’nainle din amesteculă Traco-Gețiloră cu 
Romanii s’au născută Românii, totă așa din amesteculă
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acestoră cbn urmă cu popârele coborîte dela Ebru și Vis
tula .-•'a formală naționalitatea Sârbiloră și Buigariloră, 
deci ei suntă nepoții noștri direcțl.

In privirea cestiunei a doua, spuse d-lă Hăsdău 
cum totd'âuna Domnii noștri s’au luptată ea să apere pe 
Slavii de peste Dunăre în contra Turciloră — lucru, ce 
se vede din cântecele poporale ale Sârbiloră și ale Bul- 
gariloră, unde numele domniloră români din vechime e re
petată de multe ori și sărbătorită, ca ală unoră salvatori 
— și apoi când n’au mai putută să ’i apere ’i-au pri
mită în sînulă țărei loră și au trimisă daruri la mănăs
tirile de acolo. Aceste daruri nu se potă explica prin 
bigotismă, căci atunci ar fi dată și mănăstirii oră din Ru
sia, ceea ce nu se vede, ci numai pentru menținerea soli
darității politice a națiuniloră dunărene și balcanice.

Pe a treia cestiune, cea mai dificilă, o deslegâ d. 
Hasdău 4'cendă, că înainte, când Turcii amenințau Nor- 
dulă Europei — după ce cuprinseseră și făcuseră pașa- 
lîcurl tâte statele afară de noi — atunci nordulă ne 
ajuta, ne da concursulă pentru că îi era' interesulă 
astfelă, pentru că eramă bulevardulă nordului creștină 
în contra sudului turcescă și prin urmare avea interesă 
nordulă, ca noi să fimă tari. Acum când Turcia nu 
mai amenință nordulă și elă nu se mai teme, acum 
când nu mai are interesă nordulă de noi, nu mai vră 
să fimă tari, ci din potrivă să slăbimă; acum resultă 
din firea lucruriloră, că posițiunea ce trebue să o avemă 
este totă ună bulevardă, însă contrară de ce amă 
fostă, adecă ună bulevardă ală sudului slăbită contra 
nordului contropitoră 1 Acesta der să fiă politica și a 
nâstră și a poporeloră balcanice, încheiă domnulă Hăsdău, 
ăr ca devisă să avemă totdâuna: România fără da se!

(«România*.)

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

BUCURESCÎ, 13 Februariu. — P6rta a 
adusu la cale o nouă amânare a trac ță
rilor ă de pace, cerându-i lui Madjid-pașa să-i 
comunice condițiunile stabilite între densulă și 
Greșof, avisându-lă totodată sfe nu intre în nici 
o discuțiune, pănă ce nu va av6 părerea Porții 
în acdstă privință. Tractările s’au sistată 
pe timpu nehotărîtă.

LONDRA, 13 Februariu. — Privitoră la 
rocesulu intentată de Crawford contra soției 

sale și contra lui Charles Dilke, acela șl-a re
trasă acusațiunea contra lui Dilke. Dilke a fostă 
achitată. Acum e probabilă intrarea lui în ca
binete. — Turburările în Leicester au continuată 
t6tă s6ra. Poliția fiindă întărită a putută să 
împrăștiă pe tumultuanțl. Cu tdte astea situa- 
țiunea e fdrte seridsă. Autoritățile ceră trupe.

SOFIA, 13 Februariu. — Scirea „Agenției 
Havas:“ Reserviștii concediați suntă drăși cliiămațl 
sub arme. In fața eventualei concentrări de 
trupe, s’au grămădită în magazine considerabile 
provisiunl.

BERLIN, 13 Februariu. — Se vorbesce cu 
mare hotărîre, că, în casă de respingere a legei 
contra socialiștilor^, se va disolva Reichstagulă.

DIVERSE.
Copii tămăduit! de doctorulă Pasteur. — Se scrie 

lin Năw-York: La 30 Ianuariu se adunase mulțime de 
imenl la dokul Companiei generale trans-atlantice, la so 
>irea vaporului «Canada*, care aducea pe copii din Ne- 
vark trimiși la Paris pentru a urma tratamentulă d-lui 
'asteur. Cu câtă plecarea fusese tristă, cu atâtă întâr- 
;erea ela veselă. Willic Lane, Eddic Ryan, Austin Fitz- 
;evald și Patsy Reynolds părâu a fi metamorfosațl, atâtă 
le multă li se îmbunătățise sănătatea în timpulă călăto- 
iei. Debarcândă se aruncară în brațele părințiloră loră, 
i căroră bucurie era fără margini, vădendă că copiii lor 
e întorcă mai bine ca nici odată. Debarcândă, docto- 
ulă Billings a răspunsă cam în acești termeni la cestiu- 
lile, ce i se puneau din tote părțile: «Am făcută o că- 
ătoriă fârte plăcută și copiii se întorcă cu multă mai să- 
lătoșl decâtă au fostă cândă au plecată. Acesta este 
rimulă resultată ală d-lui Pasteur. Vorbindă seriosă, 
veau tâte cuvintele d’a fi mulțămițî. Am fostă primiți 
i tratați de d. Pasteur în modulă celă mai grațiosă. La 
îtârcerea nâstră oficerii vaporului „Canada < au făcută 
jtă ce au pătută pentru a trece oceanulă fără să sufe- 
imă câtuși de puțină». Apoi, revenindă la doctorulă 
asteur, doctorulă Billings s’a esprimată ast-felă: «Este 
nă omă fârte cum se cuvine sub tâtă raporturile. Câtă 
entru resulfatulă definitivă ală operațiuniloră sale, este 
1 neputință d’a 4'°e încă ceva, căci va trebui cela pu
nă ună ană mai nainte d’a sci în modă absolută decă 
etoda sa este eficace. D. Pasteur este ună omă în 
are să întreprindă totă în interesulă sciinței.
Sete gata să cheltuiască până la celă din urmă

bană, a’și da totă timpulă și a’șl sacrifica tole resur
sele pentru fericirea omenirii. Pentru ceea ce ne interesâză 
mai multă, am convingerea că copiii nu m ii suntă în 
pericolQ.« Sosindă la New-York, copiii au fostă întâm
pinați de o mulțime simpatică, care i-a însoțită până la 
casele loră, unde tâtă diua le-a făcută o adevărată ser
bare, făcendu-le tot-felulă de întrebări despre călătoria 
loră, despre ilustrulă învățată, care i-a îngrijită atâtă 
de bine, și despre șederea loră la Paris. N’am pută 
încheia mai bine, de câtă resumândă în scurtă opiniunea 
esprimată de doctorulă Marionă, mediculă vaporului Ca
nada, în privința d-lui Pasteur și a copiiloră din New- 
York: «Ceea-ce este sigură, a 4'să d. Marion, este că 
copiii suntă multă mai sănătoși acum de când au ple
cată. Dăeă deci tratamentulă d-lui Pasteur nu le a fă
cută bine, de sigură nu le-a făcută nici ună rău. De 
altmintrelea, acum potă, grațiă ilustrului învățată, să 
se jâce fără temă în mijloculă câniloră turbați. Când 
am părăsită Parisulă, tâtă lumea sciințifică urma cu celă 
mai mare interesă admirabilele lucrări ale d-lui Pasteur. 
Autoritățile puseră ună spitală la disposițiunea sea pen
tru a’i permite să îngrijescă pe bolnavii, cari veneau din 
fote părțile universului. D’acum peste ună ană va fi 
tratată peste o mie persâne și decă cum este probabilă, 
nu va muri nici una din ele de turbare d’acum până 
atunci, inamicii și invidioșii neobositului învățată nu voră 
ave de câtă să se încline, căci atunci eficacitatea me
todei s’ale va fi cu totulă demonstrată.»

* *♦
Amorală unui nebună. — Din New-York să scrie: 

Ună casă tragi-comică și unică în felulă său preocupă 
de vr’o câteva <Jile tâte societățile. Una din familiele 
cele mai înalte din cartierulă Fifih Avenue a ținută 
ună fecioră de casă (văietă) francesă, care figura când 
sub numele Sylvani de Lanet, când sub numele Ernest 
Latour și pretindea a fi ună conte scăpătată. Gărgăunii 
din capă însă nu-i prâ adeveriau pretenția lui; cu tâte 
acestea a fostă ună fecioră isteță și de trâbă. D-lă 
Stewart și amabila sa fiică nici că-și băteaă capulă de 
nebuniele lui și rîdeau, când elă pretindea a fi descen- 
dentulă unei familii din cele mai veche din Franța. 
N’aă avută însă de ce se rîdă, pentru că și acela, care 
în copilăria durmia pe perine brodate cu corâne de no
bilă, pâte să fiă fecioră de casă bună, decă voesce să 
servăscă alesei inimei sale — și aceslă casă s’a întâm
plată și cu contele Lanet-Latour. Miss Minnie Stewart, 
cea mai frumâsă domnișâră din New-York, i-a săgetată 
inima. Neputândă ajunge în casa milionarului Stewart, 
elu s’a lăpădată pentru câtva timpă de titlurile sale, și 
fiindcă i s’a dalu ocasiune, a intrată ca văietă de înimă 
la domnișora cea frumâsă. Astfelă vorbiaă unii. Alții 
ăr, cari nu privescă vieța omenâscă din punctulă de ve
dere idealistică și romantică, susțineaă, că pretinsulă 
conte nu era altceva, decâtă ună simplu «french valet 
de chambre.» în sfârșită s’a întâmplată, că frumâsă 
Minnie s’a logodită cu ună bancheră avută din New- 
York. Contele franceză șl-a luată rămasă buuă și pe 
miresă a acusat’o de trădare și a amenințat’o, că atătă 
pe ea, cătă și pe mirele Witherbeet îi va împușca, și 
în urmă și pe sine. Cu ună cuvântă, pănă acolo a 
ajunsă cu amenințările sale, că d-lă Stewart a fostă 
nevoită a-lă dâ în mâna poliției, care apoi l’a trans
portată în Wards-Island. Pe când contele turba de mâ- 
niă la gradele de feră ale casei de sănătate, pe atunci 
de ceealaltă parte a fluviului Hudson, în New-York, se 
serba o cununiă feerică. Abia că s’a re’ntorsă tînăra 
păreche din călătoria întreprinsă după cununiă, și se 
află, că contele de Lanet a fugită din casa de sănătate 
și mai târziu trimise scrisori amenințătâre familiei Ste
wart și lui Witherbee. Poliția a fostă avisată de acestă 
casă, nu a putută însă descoperi urma nebunului; smin- 
titulă, care s’a informată bine de tâte încercările duș- 
maniloră săi, trimise în tâtă 4>ua câte o scrisâre redac- 
tiunei „New-York Herald," în care se apăra pe sine, ăr 
pe dușmanii săi îi insulta. £tă o probă din acele scrieri 
ciudate: «Eu, conte de Lanet, sunt încă în viâță. Sunt 
omă nobilă, âr nu ună ștrengară, sunt, vredniculă ur
mașă ală familiei Lanet. Am fugită din Wards-Island, 
ca să nu moră ca ună miserabilă. Sciu, că Minnie mă 
iubesce din inimă și pănă la mârte. Rudeniele ei însă 
o păzescă și oprescă tote scrisorile, ce mi-le adresăză 
mie. Dâr eu totuși trebue s’o iau, îmi voiu răsbuna.... 
Eu Sylvani de Lanet descindă din sânge nobilă. M’am 
născută la 19 Maiu 1853 în castelulă Montressor Cha- 
sesil Argenton, lângă Cresse. Familia nâstră de o miiă 
și o sută de ani aparține familieloră celoră mai nobile 
din Franța, cu familia Orlâans suntemă în rudeniă. 
Bogăția mea pierdută mi-o voiu recâștiga, voiu întră în 
castelulă strămoșiloră mei și Minnie va împărți cu mine 
fericirea cea mai mare. ,Gam asemenea scrisori trimi
tea în tote dilele redacțiunei «New-York Herald,* care 
le-a publicată în rândă pe t6te, producândă sensațiunea 
generală în tote salânele aristocrației. Poliția umbla în 
tâte părțile orașului, cerceta tote casele suspecte, încun- 
jura casa lui Stevart. T6te însă înzadară. Scrisorile

urmară șî mai departe, pănă ce în sfârșită într’o sără 
când eșia din o casă, vecină cu casa lui Stewart, ca 
să ducă o scrisâre la postă, tu prinsă și dusă din nou 
în casa de sănătate din Wards-Island. în drumulă său 
cătră casa de sănătate totă suspina și plângândă striga: 
„O ! frumâsă mea Minnie 1« —

BIBLIOGRAFIA.
Manuală pentru stupărită. (Estrasă dintr’o invi

tare de prenumărare). Vedândă, că pre terenulă stupă- 
ritului poporulă nostru română are trebuință de ună 
manuală corăspundătoră, mă hotărîi să lucru, pentru de- 
lăturarea lipsei simțite, și după mai multă scrutare și 
studiare a unoră metode recunoscute de bune, ba chiar 
premiate, am compusă ună manuală pentru stupărită, 
care adll e gata, și în totă momentulă se pâte pune sub 
țipară. E cunoscută că poporulă nostru mai în tâte ți
nuturile .locuite de dânsulă stupăresce, însă fără ceva 
resultată mai îmbucurătoră. Că stupăritulă la noi în 
genere stagnâză, ca mai nainte cu secuii, are două 
cause. Causa principală este uciderea albineloră. Nu 
este, destulă că li se răpesce mierea adunată cu multă 
ostenâlă, în urmă trebue să plătâscă acâstă ostenâlă, 
spre marea daună a stuparului, cu vieța. A doua 
causă totă asemenea de momentâsă este lipsa ma- 
nipulărei corespuncjătâre după ună metodă bună. Spre 
vindecarea acestui rău este chemată inteligința nâstră, 
care iubesce acestă ramă de economie; dânsa e menită 
de a lăți și răspândi ceva metodă bună, dânsa e chemată 
de a da direcțiunea favoritore acestui isvoră de economiă 
producătoră, de care e lipsită poporulă. Stupăritulă în 
genere se pâte recomânda, însă mai deosebită preoțiloră și 
tnvățătoriloră noștri, sub a cărora conducere se află poporulă 
Așa credă, că n’ar fi lucru greu și dejositoră pentru 
preoții și învățătorii noștri, dâcă pe lângă alte afaceri ar 
cultiva și stupăritulă, din care îșl potă face ună venită 
și care va recompensa deplină ostenâlă, ba ar suplini 
și unele neajunsuri. Munții, colinele, șesurile și plaiurile 
locuite de iubitulă nostru poporă ne dau ună terenă 
vastă pentru stupărită, să ne folosimă de dânsulă. Ma- 
nualulă de stupărită va fi de următorulă cuprinsă:

Partea I. Despre condițiunile stupăritului. Basa 
stupăritulni. Despre albine în genere. Matca. Albinele. 
Trântorii. Despre celole. Despre viața și desvoltarea 
albineloră. Despre deosebitele specii ale albineloră. Din- 
ce se pregătescă fagurii? De unde culegă albineie mierea? 
Morburile albineloră și vindecarea acelora. Când n'are 
stupulă matcă și cum putemă sci că n’are? Cum aju- 
tămă stupulă fără matcă? Inimicii albineloră. Despre 
albinele răpitore și cunâscerea acelora. Cum se potă 
scuti stupii atacați de răpitâre? Simțibilitatea albineloră.

Partea II. Despre stupărită cu co.șnițe simple. Stu
pina. Despre edificarea stupinei. Despre coșnițe în ge
nere. Despre coșnițele simple. Despre facerea coșnițe- 
loră. Cum.se facă coșnițele din paiă? Despre grijirea 
stupiloră peste iârnă. Cum se cercă stupii? Grijirea slu- 
piloră primăra. Despre nutri re. Nutrirea artificiâsă său 
măestrită. Despre împreunarea stupiloră. Egalisarea stu
piloră. Adăparea stupiloră. Despre roire în genere. 
Afacerile înainte de roire. Afacerile la roire și împede- 
carea roirei. Prinderea' și aședarea roiloră. Despărțirea 
roiloră împreunați. Despre sporirea artificiâsă a stupiloră. 
Sporirea roiloră în modă artificiosă. Despre crescerea 
mătciloră reserviste. Cum se grijescă stupii dela cari 
dorimă a dobândi numai mierea? Grijirea stupiloră peste 
vâră. Grijirea stupiloră tâmna Despre amețirea al 
bineloră.

Partea III. Despre coșnițele artificiâse sâu măestrite. 
Coșnițele artificiâse în genere. Coșnițele compuse. Coșni
țele măestrite. Coșnițele trebuinciâse pentru transpor
tarea stupiloră la pășune mai bună. Instrumentele tre
buinciâse la stupărită. Cum se culege mierea pentru 
storsă? Despre mașina de storsă miere. Cum se stârce 
mierea? Cum se manipulâză câra? Cum se pregătesce 
mierea pentru vânzare? Despre vinderea roiloră. Despre 
veninulă albineloră și propolis.

Intregă opulă va sta din 7 pănă 9 câle tipărite 
formată octavă, în texlă voră fi 30 pănă 34 figuri sâu 
gravuri. Se va tipări pe hârtiă fină și bună. Ună 
esemplară va costa 60 cr. v. a., âr pentru străinătate 
1 leu 50 bani. D-nii colectanți dela 10 esemplare voră 
primi rabatulă îndatinată. Reuniunile culturale și economice 
dela esemplarele colectate în sînulă loră voră primi 
opulă c’ună favoră de 20% pentru fondulă societății.

Bai a - m are, 1886.
Ioană Costină,

preotă gr.-cat. neo-ordinată.

ăfiS*" Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta 
Transilvaniei1,1 se potii ctmp&ra în tutungeria 
lui I. GROSS.

Editoră : Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Cnrsulii la bursa de Vieisa 
din 12 Februariu st n. 1886,

Rentă de aură 4°/0 . . . 102 60
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 25 
Imprumutulfl căiloni ferate 

ungare......................... 152,50
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.25

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung, 
(2-a emisiune) .... 113 50

Amortisarea datoriei căi- 
iorC ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 104.70

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

mișâ............................104.—
Bonuri cu cl. de sortare 104.75 
Bonuri rurale transilvane 104,50

Bonuri croato-slavone . . 103.75 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................98.75
Imprumutulii cu premiu

ung................................. 118.70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.50 
Renta de hărtiă austriacă 84.75 
Renta de arg. austr. . . 84.75
Renta de aurii austr. . .113 40 
Losurile din 1860 . . . 140 30
Acțiunile bănce! austro-

ungare........................ 868 —
Act. băncel de credită ung. 3 07.25
Act. băncel de credită austr. 299.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.93
Napoleon-d’ori .... 10.03 — 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.45

Bursa de ESucnresei.
Cota oficială dela 30 Ianuariu, st. v. 1886.

Renta română (5%). . . .
Cump,

89
vând.

90
Renta rom. amort. (5°/0) 93 94

» convert. (6°/0) 86^ 87
impr. oraș. Buc. (20 fr.) — —
Credit fonc. rural (7%) - . 100s/a 1021/a

* » „ (5°/o) ■ 85^ 86
> > urban (7°/0) . . 96V2 97Va
» ’ > (6%) . •

> (5«/o) • • 8P/a 82Va
Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.’/4 16V2
Bancnote austriace contra aură. 2.00 2.02

1 Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.
I

Cursulu pieței Brașovu
din 13 Februariu st. n. 1886,

Bancnote românesc! . . . . Cump 8.56 Vând. 8.6(
Argint românesc . . . . . . > 8.50 • 8.5f
Napoleon-d’ori................. 3 9.98 * 10.0;
Lire turcesc!..................... > 11.22 . 11.35
Imperiali......................... > 10.20 * 10.3C
Galbeni............................. . > 5.88 > 5.9J

Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100.— » 101.-
Ruble Rusesc!................. 122. Va > 123.8/,

Nro. 1168, 1886.

Publicatiune de licitatiune minuendă.
1 *)

Comisiunea municipală a comitatului Brașiovă în adunarea sa gene
rală țienută în 9 Iuniu a. trecută deci(|endă edificarea unui spitalu mili
tarii în Brașiovu pentru asecurarea acestei edificări preliminate cu 
211.587 fi. 32 kr. a să defige licitațiunea minuendă pre 3 Marțiu 1886 
la 10 6re ânte de amiat^i în cancelaria vice-comitelui a comitatului 
Brașovu.

Doritorii de a licită să provocă a-și presenta ofertulu cu vadiulă de 
10.580 fi. proveduitfi cu tîmbru de 50 kr. în cancelaria vice-comitelui 
celu multii până la 10 6re ânte de amiacp a dilei prefipte și anume 
la comisiunea de licitațiune.

Planurile, spezele preliminate și condițiunile să potu vedea în 6rele 
oficidse în cancelaria vice-comitelui comitatului Brașovu.

Brașovu, în 1 Februariu 1886.
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Roii G y u 1 a.

vice-comite.

Cumandele din afară se efectueză promptul

Feutru sesouulu de Carsievalu"
Toilete pentru mirese, bala și pentru stradă,

se confecționâză după moda cea mai nouă, în timpulă celă mai scurtă și cu 
prețuri forte ieftine în

Magazinulu cu articole de modă pentru Dâmne
£

121 1
—---- Brașovu, Piața mare_______

cari totodată recomendă marele lorii depositu de Satin-Mervilie. Satin-Dyon, și 
Atlasuri. Catifele de mătase și Plușu, Vbille, Creppe, Gaziru și Cașemiru ne
gru, precum și în tâte colorile moderne. Matlaseuri spaniole Ghantilly (Nou
tate'), Dentelle și stofe orientale și Voldnuri late. Sortie de baiu și eventaille, 
floA, chinille, pene, buchete cu aurii și argintă, Rișuri, Marabu și panglice, 
precum și Ciorapi, Mănuși de mătase în tâte lungimile și în tâte colorile de

șiră cu prețuri fârte solide.

: L.a cerere se trimită mostre franco

= SISTEMUL# TOPEAM CU 14 PÂNZE. I

Aprope de gara Brașovu se află de dată cu chiria 
£

Totu acolo se mai află unii magazinu, 
o

Pivniță și terenu liberii
9

în caii se primeseti tottt felultl de mărfuri, pe cari 
la casu de lipsă, se vortl da și împrumuturi.

Condițiunile se se întrebe la „Albina“ insti- 
tutu de credită și de economii, filiala Brașovu.

4-8 J. D.
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XX
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XX

Unu iBvățacelO
(ucenicii)

cu bună conduită și cu cunoscințele școlare usitate să caută pentru pră
vălia de băcăniă a subscrisului. Condițiunile să comunică reflecta nțiloru 
prin scrisdre.

2—3
!■ ...............

Eugen Grecu,
Comerciantu în Oreștiă.

EQUITABLE.
Societate de asigurare pe viața New-Tork

întemeiată în anu\u 1859.

1884
77

57 

făcute

până 31 Decemvre .

77

7)

în anulă 1884

» T>
1) ))

fi.

5?

77

77

788.993.384
148.312.910

26.733.223
216.436.495

1

Capitală de asigurare
Averea societății
Reserva câștigului
Asigurările cele nouă

întregii câstigulu să ’mparte între cei assigurațl.
Ori ce poliță devine după trei ani necontestdbilă-

Representarea generală pantru Ungaria.
Budapest, VI Andrâssy strasse 12.2—10

AVISU.
Subsemnata cu onăre încunosciințăză pe p. t. p u b 1 i c u , că amă 

predată conducerea farmaciei a lui Ferdiliand Jckelius, „La 
Speranța", d-lui Adolf Fl'ank, magistru în farmacia 
care de mai multă timpă a lucrată în acăstă farmacia.

Să ’nțelege de sine, că schimbarea în persăna provisorului meu nu 
modifică întru nimică felulă de conducere a afaceriloru de pănă acum, 
care are de scopă soliditatea și realitea în orice privință.

Cu distinsă stimă
A. Jekelius,

proprietara farmaciei „La Speranța*,2-3 4

. ceasornicarii, optici- anii și mecanicianu 55 
'tV 

IN BRAȘOV tJ, j
strada poștei Nr. 661.

recomandă depositulă său bine asortată de

Jg ceasornice de Helveția, pendule, ceasornice în provas g 
și de Scliwarzwald, &

apoi tote productele optice, ft
mai cti semă OCHELARI șlifuițî optic-periscopic de aură, argint, nicăl, oțel ș. a. & 

Se recomandă și la furnisare de

J orologie pentru biserici
de construcțiune escelentă, în line spre aședarea de telegrafuri de odăi și 

de legături telefonice
J TOTE REPARATURILE DE RESORTU

se efect uăză iute șieftinăcugaranțiă.

Avisu d-loru abonați!
9

De 6re ce multe din adresele, ce domnii abonați le insămnă pe 
cuponulii mandateloră poștale, său că nu suntfl destulă de esacte, său 
că nu se potu bine descifra, rugămă pe acei D-ni prenumeranți, a că- 
roru adresă nu ar corespunde, ca să binevoiască a ne face câtă mai cu- 
rendă cunoscută îndreptarea dorită și a scrie adresa câtu să păte mai 
lămurită.___________ ADMINISTRATTUNEA „GAZ. TRANSA

Tipografia ALEXI Brașovă.

I


