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Mercwri, 5 (17) Fevruarie. 1886.

Corbulâ. albu între Unguri.
(Articold finală).

Brașovu 4 (16) Februariu.
„Audă aici în cameră esclamațiunl fbrte pa

triotice, audu esprimându-se niște sentimente de 
cari fără îndoielă e plină inima flăcărui Maghiară, 
audă nisce frase, ce sună forte frumosă la ure- 
cliiă, audă că tdte țintescă numai la realisarea 
ideei de stată, der nu sciu pănă unde voru merge 
aceia, cari vrere să o rupă cu politica ce a aflatu 
espresiune in legea de naționalitate din 18681“

Aceste cuvinte le-a pronunțată Ludovică Mo- 
csâry în memorabilul^ său discursă dietală dela 
30 Aprilie 1879. Elă a prevădutu atunci, ceea 
ce astăzi cu întristare se vede constrînsă a con
stata, a provădută că cabinetulă Tisza țîntesce 
nu numai la centralisare, ci și la completa ni
velare prin o sistematică dărîmare și delăturare 
a tuturoră. stavileloră și zăgazeloră, ce despartă 
cultura națională a Nemaghiarilorti de cultura 
națională maghiară și printr’o succesivă sdrobire 
și nimicire a tuturoră aceloru așezăminte, usurl 
și legi, cari constitue ună titlu de dreptă pentru 
desvoltarea națională de sine stătătdre a popbre- 
loră nemaghiare.

Nu le este destulă șoviniștiloră, că prin des- 
poiarea naționalitățiloră de tdte drepturile poli
tice naționale au alcătuită așa disa „unitate po
litică ,“ ci dânșii mai ceră și o „unitate cultu
rală."1

Eată până unde au voită să mergă aceia, 
cari la 1879 au rupt’o cu politica ce a aflată 
espresiune în legea de naționalitate! D-lu Mo
csary a ilustrată cu o logică pătrundătdre carac- 
terulă și tendința espresiunei metafisice: „unitate 
culturală.“ „Idea acâsta," Z’se d-sa, „nu va să 
însemne alta, decâtă că statulă este datoră a 
lăți cu t6te mijldcele și forțele sale disponibile 
limba maghiară, care lățire, lucru naturală, nu 
se pdte întâmpla decâtă numai prin micșorarea 
numărului naționalităților ă.“ Și mai clară s’a 
esprimată Mocsary în acâstă privință la 1879 
dicândă că „ Ungurii numai pe contulil naționali- 
tățiloră se potu inmulți.“

In discursulă său rostită în calele acestea 
deputatulă Mocsary adause spre mai bună es- 
plicare a lucrului: „Dâcă are temeiu idea co
mitelui Appon^i despre cultura unitară, atunci 
în praesă ea nu p6te însemna altceva, decâtă că 
în acestă stată Nemaghiarii  oră numai în limba 
maghiară li se pdte da cultură, cu alte cuvinte 
teoria lui Apponyi elice; decă te vei face Ma
ghiară și vei invăța unguresce vei primi cultură, 
dăcă nu, vei rămână și mai departe in starea cea 
părăsită, in care t& ai aflată pană acum.11

Asemenea stări voru să creeze în acestă 
stată politicii de șablonă din Pesta. Așa departe 
voră ei să mârgă, să ne facă pe toți Unguri. 
„Unitatea politică" au alcătuit’o uimicindă auto
nomia Arddlului și legile ce ne garantau nouă Ro- 
mâniloră egala îndreptățire națională. „Unitatea 
culturală" au de gândă să o stabilâscă omorîndu 
cu încetulă instrucțiunea ndstră națională și au
tonomia bisericăscă, pe care se razimă ea.

Corifeulă oposițiunei moderate, care a des- 
voltată teoria „sentimentului deplinei contopiri", 
Desider Szilâgy, a și aflată formula de nimicire 
a instrucțiunei ndstre naționale dicendu că „fi
delitatea și alipirea cătră stată să nu fiă legată 
de condițiuni" și cerândă ca „instrucțiunea sed- 
leloră secundare să o ia statulă asupră-șl" pentru 
mai mare asigurare a fidelității și alipirei necon
diționate. „Dăcă" — adauge Szilâgyi — „na
ționalitățile ară voi să abuseze de drepturile, ce 
li le dă legea de naționalitate, atunci dânsulu 
va fi acela, care va vota pentru restrîngerea 
aceloru drepturi."

Ludovică Mocsâry, ca omă cu mintea clară 
și neturburată de idei și formule șoviniste, s’a

întrebată în fața acestoră declarațiuni cu adâncă! 
îngrijire, că dre ce se va face din acea libertate, 
ce se va alege din acele cLepturl, cari voră de
pinde numai și numai dela capriciulă și arbi- 
triulu celui mai tare, care impune după plăcu 
condițiuni, elă însuși însă nu voiesce să primăscă 
nici una ?

„Unde amă ajunge" întrdbă Mocsary, „ddcă 
amă procede în sensulă declarărei d-lui Syilagyi? 
Ddcă unii abusăză de drepturi, aedsta nu pdte 
servi de pretecstu ca ele să se nimicâscă  și 
ddcă voimă să împiedecămă ca aspirațiunile na
ționalitățiloră să se manifeste pe față, atunci nu 
e destulă să ștergemă legea de naționalitate, ci 
trebue să mergemu și mai departe.1,1

Nu mai încape îndoiâlă, că teorii ca ale lui 
Apponyi-Szilagyi nu se potă susțină decâtă nu
mai prin terorismă, frate de cruce ală șovinis
mului. Admițendă odată că naționalitățiloră nu 
le este ertată a ave aspirațiuni, urmeză de sine, 
cum a arătată d. Mocsary, că trebue să se cas- 
seze dreptulă de întrunire, adunările județene și 
comunale, trebue să se restrîngă libertatea pre
sei și să se închidă școlile nemaghiare.

Esperiența de tdte cJUel e ne arată, că ori în 
ce formă noi Nemaghiarii ne-amă manifesta iu
birea cătră nemulă nostru, acăsta ni se ia în 
nume de rău și se declară ca ună abusu. Teoria 
fidelității și alipirii necondiționate admite numai 
o singură iubire: iubirea cătră națiunea maghiară, 
care este „identică" cu „statulă maghiară."

In capulă lui Mocsâry nu pdte întră o 
astfelă de ideiă monstrudsă lipsită de ori-ce basă 
reală, elă scie, că cu dări mari, cu timbre și 
traficuri de totă felulă nu se pdte câștigă,ali
pirea popdrelorti, ci că pentru acestă scopă se 
cere ceva mai multă, să cere ca locuitorii sta
tului să se bucure de bunăstare și de libertate 
și ca drepturile loră să fiă respectate.

Tote aceste le scie d-lă Mocsâry și ddcă a 
aflată de lipsă a-și redica glasulă și a dojeni pe 
conaționalii săi, a făcut’o pentru că spiritulu său 
ageră a zărită pericululă, în care se aruncă adi 
nebunesce politicii maghiari, contândă, nu la for
țele loră proprii, ci la alianțe străine, la nisce 
constelații politice fdrte nesigure și uitându-șl 
de datoriile sânte, ce le 'au cătră aceia, cu cari 
trăescă împreună și cu cari împreună au luptată 
și au apărată acestă stată o miiă de ani.

Vedeți — strig’ă Mocsary cătră conaționalii 
săi beți de îngâmfare — vedeți ca nu cumva 
suprimândă simptomele aspirațiuniloră naționale 
ce se arată pe față, să faceți din aspirațiuni 
conspirațiunl!

Ochiulă său mai vede ună mare periculă 
venindă din altă parte. „Se pdte, 4^3e 
csary, că sub preteestulă unei nouă politice de 
naționalitate reacțiunea își va serba triumfulă 
său în acâsta dietă și se voră nimici tdte insti- 
tuțiunile liberale."

Fapte se ceră dela noi — esclamă în fine 
Mocsary — trebue să respectămă dreptele pos
tulate ale naționalitățiloră.

Asta o pretindemă, și noi. Una însă a ui
tată să-o spună d. Mocsâry. Ca să pdtă aprecia 
și respecța postulatele ndstre, Maghiarii trebue să 
le dea ascultare. Legea de naționalitate nu con
ține postulatele ndstre, ci numai nisce concesiuni 
și promisiuni ale loră, cari voră avă valdre nu
mai pe câtă timpu le va conveni Maghiariloră.

Ddcă după douedeci de ani de regimu un- 
gurescă nu s’a aflată decâtă ună singură băr
bații maghiară în dietă, care să pledeze sinceră 
pentru respectarea principiiloru depuse în legea 
de naționalitate, ce se va întâmpla după alte câ
teva decenii, când nu va mai fi nici corbulu 
albă între Unguri ?

Serbii din Ungaria și Maghiarii.
Oficiosului „Nemzet" i se comunică din Un

garia sudică următdrele cu privire la atitudinea 
Sârbiloră sud-ungari:

D. Szabavljevici a declarată în camera deputațiloră 
ungari totă aceea, ce a vorbită în 1884 Serbiloră într’o 
ședință în Ghichinda, în urma căreia câtva timpă și-a 
schimbată și «Zastava*  tonulă ei. Atunci tdte semnele 
arătau, că se va schimba totulă așa, precum a fostă 
odinioră. Și ce s’a întâmplată? ,Zastava« deveni și mai 
violentă și apăru lângă ea încă o foiă, care se bucură 
că se face oposițiune pe tărâmulă politicei interne și 
esterne ori cărei direcțiuni, care este maghiară. Acăstă 
făiă se susține de matadorii majorității congresului, de 
președintele laică Vuceticî și de deputatulă din Titelă 
Max Dimitrevici; foia se numesce >Branik< și nu-și tăi- 
nuesce simpatia sa pentru Rusia. In contra colabora
torului principală ală foiei, Dr. Dankovici, tocmai acum 
s’a intentată procesă de pressă, din causa visuriloră sale 
pentru Muntenegru, ce l’au răpită pănă a vătăma inte
resele patriei sale. Noi Ungurii ușoră uitămă și acum 
și suntemă «mări ni moși*,  der celă puțină vedemă clară. 
Vedemă și scimă, că poporulă serbescă în Ungaria nu 
se pote folosi acum la nici o lovitură; acesta nu-i va 
succede nici unui agitatoră. Poporulă pâte fi purtată de 
nașă câtva timpă, der nimică nu dureză eternă și po- 
sițiunea acelora, cari nu polă oferi poporului loră decâtă 
utopii și fantasmagorii, ce nu se potă împlini, va deveni 
în curendă de nesuportată. Discursulă deputatului Sza- 
bovljevici seu l’au trecută sub tăcere diarele sârbesc!, său 
ele mulțămescă— cum <}ice »Zastava< — pentru toastă, 
der respingă cuprinsulă.» Așa dice ună proverbă sârbescă. 
»Zastava« se bucură numai, că se mai aude și ună 
Serbă în dietă/

Bugetnlii cultelorft și instrucțiunei.
' , (Urmare.)

In ședința dela 11 Februariu a camerei deputațiloră 
din Pesta, veni în desbatere subvențiunea de '11,000 fi. 
ce se dă foiei învățătoriloră poporali «Nâptanitdk lapja.»

Ștefană Lesslco citesce ună articulă apărută în a- 
câstă foiă, în care se negă esistența iadului. (Ilaritate). 
Așa deră nu esistă iadă 1 (Strigări în stînga estremă: 
Așa dâră nu esistă nici unulă!) Nu esistă prin] urmare 
nici defraudări, nici omoruri, ’nici atentate cu dinamită, 
ai căroră urditorl să ajungă la pedepsă în iadă. Orato- 
rulă râgă pe ministru se îngrijâscă ca se nu mai apară în 
f6ia oficială a învățătoriloră astfelă de artieuli ateistici. 
— Ministrulă promite, că va îngriji; de asemenea împăr- 
tășesce părerea lui Gondăcs, ca se nu se mai publice în 
ea artieuli teologici și politici, ci mai bine artieuli des
pre cultura albineloră și pomeloră.

Franz Pulssky vorbesce la dotațiunea de 100.000 
fl. museului națională. Elă se miră, că consiliulă de mi
niștri și comisiunea financiară vre să-lă aducă în renu- 
mele unui geniu financiară. (Ilaritate). După ce se re
duce dotațiunea, să mai facă și economii, asta’i o artă 
pe care n’o pricepe. (Ilaritate). Amă ajunsă așa de de
parte, încâtă dotațiunea nu ajunge. Elă rdgă camera să 
nu voteze reducerea. — Ministrulă stăruesce pentru, do
tațiunea propusă de comisiunea financiară.

Coloman Ihaly e în contra micșorării dolațiunei 
Museulă a ajunsă la atăta însemnătate, încâtă și învă- 
țații ca Mommsen, Virchow și Worsâe trebue să vină la 
Pesta. Ministrulă face numai frase, altceva nimică. Cu 
fapte mă faceți să tacă, der nu cu torbe. Eă vrâu glo
ria și cultura acestei țerT. (Trefort: Eu vrău în măsură 
și mai mare.) Grădă cine vrea 1 Nu ceră fraze, ci 
fapte. (Mare larmă, strigări în drăpta: La ordine/) N’am 
ofensată cu nici ună cuvântă pe ministru. (Trefort: 
Primescă bucurosă ori ce sfată, der să se facă într’o 
manieră, cum se cuvine pentru parlamentă). D. ministru 
n’are să ’mi dea lecțiune de manieră. (Trefort: D. de
putată m’a insultată ca nici ună altulă în acăstă came
ră). Cu ce cuvinte te-am insultată? Dela ministru nu 
vrău să ’nvăță nici o manieră, căci ministrulă se portă 
aci ca unu dervișă, care danțeză. (Președintele: Trebue 
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sg observi! d-lui deputata, că acesta n’a fosta espresiune 
parlamentară).

După ce mai vorbesca câțiva deputațî, se votâză 
dotațiunea preliminată. Vine, între altele, la râridă tit- 
Iuia «Scopuri bisericescî«. Raportorulă Alexandru Or- 
szag comunică, în numele comisiunei financiare, că acâsta 
nu pote ține sâmă de petițiunea dată de biserica evan- 
gelică cont, augsb. d’a i se mări subvențiunea de 36,000 
fl,, deorece starea financiară a țării nu permite, și ar cere 
și alte confesiuni sporirea subvențiuniloră loră.

Se încinge o viuă desbatere între diferiți deputațî 
asupra taxeloră celoră mari, ce se plătescă bisericei ca
tolice la actele bisericesc!, precum la boteză, la cununiă, 
la îmormentare ș. a. Taxele cele mari suntii causa atâ- 
toră eoncubinate la catolici. Poporulă de josă țină pe 
preoți, onorațiorii nu dau nimică.

Paul Szontagh, în ședința dela 13 Februariu, vor- 
besce pentru ștergerea subvențiunei de 36,000, ce să dă 
bisericei luterane, pentru că fundă avisată la ea însăși, 
își ajută singură.

Michal Zsilinssky e în contra ștergerei. De alt
mintrelea e ună simțimentă înjositoră pentru patriotismă, 
dâcă cele patru superintendențe ungurescl primescă îm
preună numai 20,000 fl., pe când superintendența Sasi- 
loră ardeleni, căreia încă totă îi place a se numi biserică 
a țării, ca și când niciodată n’ar fi fostă o uniune, pri- 
mesce 16,000. Oratorulă nu vede nici ună temeiu, că 
evangelicii ardeleni nu vrâu să se unăscă cu superinten- 
dențele ungurescl. Sașii de adi să urmeze esemplulă su- 
perintendențiloră loră, cari în 1848 de bună voiă au in
tervenită. în conventulă generală pentru Ungaria. Stu
denții sași, cari se declară de Unguri în streinătate, când 
e vorba d’a obține stipendii, au recunoscută uniunea în 
acâstă privință.

Adolf Zay dice, că cele 16,000 fl. pentru biserica 
evangelică a țării în Ardeală s’au încuviințată în 1861 
printr’ună pră înaltă actă grafiosă ală Maiestății Sale și 
apoi i-a luată asupră’i guvernulă constituțională, pentru 
ca de atunci se fiă totdeuna respectată acestă actă. 
Oratorulă protestâză în contra suspicionării Sasiloră ar
deleni, că ei au primită acestă subvențiune în schimbulă 
supunerii sub patentulă lui Thun. Se scie, că acestă 
patentă se aplică numai la Croația și Ungaria, nu și ia 
Ardelă. Autonomia bisericii țării Ardealului e mai 
mare decâtă a șuperintendențiloră ungurescl, prin urmare 
nu e posibilă a esecuta uniunea bisericei, deorece bise
rica țării nu va renunța ia autonomia proprie a ei, 
mai întinsă, de dragulă unei autonomii în mai mică mă
sură. Și nici să nu se câră atâta abnegațiune dela 
Sași, ca ei să renunțe la limba maternă în administra- 
țiunea bisericei. Decă în 1848 au venită superinten- 
denții sasi în conventulă generală ungurescă, acâsta n’a 
fostă ună actă obligatoră ală uniunei formale, ci s’a fă
cută sub efectulă terbinteloră promisiuni ale palatinului 
Ștefană și sub efectulă unui începută de libertate, ega
litate și frățietate, promisiuni în care amândouă părțile 
credeau. Atunci era tocmai timpulă idealeloră și ca- 
ractereloră politice. In tonulă neamicabilă ală antevor
bitorului nu se mai află nimică din aceea frățietate, 
precum nici în straniele imputări, că Sașii se măr- 
turisescă în străinătate de cetățeni maghiari. Dâcă 
evangelicii unguri vrâu să renunțe la subvențiunea loră 
de 20,000 fl., biserica țării Ardealului nu pote renunța 
la cele 16,000 fl. Oratorulă speră, că ministrulă va 
susținea suma preliminată.

Paul Szontagh observă, că ună actă ală cordnei se 
pâte trage în discuțiune. Asemenea dice și August

Pulssky, care de altmintrelea e pentru subvențiune. Orato
rulă dice, că statulă e mai pre susă de orice biserică și 
autonomia e salutară numai câtă timpă nu devine ună 
periculă statului. De aceea e de dorită uniunea evan- 
geliciloră ardeleni cu cei ungurescl.

Ministrulă Tisza dice, că aceste subvențiuni nu suntă 
obligătâre. Elă încă doresce unirea evangeliciloră, dâr 
cu sila nu se pâte. Nu e consultă să se modifice cifrele 
preluminate, guvernulă însă va îngriji se dispară nedrep
tatea, ce se face bisericei evangelice ungurescl. Deo
camdată rogă camera să voteze sumele preliminate.

Daniel Haviar e de părerea lui Szontagh. Bise
rica evangelică ungurescă, care a luptată în cestiunea 
naționalitățiloră, se nu fiă mai puțină subvenționată ca 
celelalte confesiuni.

In ședința dela 12 Februariu să ia în desbatere 
subvențiunea de 100,000 fl., ce o primesce biserica greco- 
orientală.

Viucențiu Babeșiu: se plânge, în contra vătămăriloră 
ce le comite ministrulă de culte, pe lângă esercitarea 
dreptului de supraveghiare, în contra bisericei gr. or. 
Oratorulă își încheiă vorbirea sa astfelă: Eu nu tragă la 
îndoială dreptulă domnului ministru de culte, ca se eser- 
citeze supraveghierea, iau în vedere însă totdeauna legea 
și dreptulă bisericei. Noi nu ne plângemă în contra 
dreptului de supraveghiare, ci mai multă ne place, decă 
d lă ministru își esercitâză cu rigore dreptulă de supra
veghiare, nu așa însă, ca numai să ne impute câte ceva, 
și pe basa împutărei să confisce drepturile nâstre, — 
acele drepturi în a căroră posesiune suntemă, — fără 
ca noi să fi abusată de ele. Asigureză pe onorata 
dietă, că astfelă de imputări suntă totdâuna nedrepte. 
Să facă bine domnulă ministru și să ne arete, dâr cu 
fapte, că cum amă abusată? De câte ori ne-a făcută 
atenți, că nu ne acomodămă legiloră? Pentru ce dâr să 
ni se impute, că amă fi influințațl de serbarea lui Horea, 
și pentru ce se se vateme pentru acâsta legea, și să se 
amâne întrunirea congresului? Vă rogă să luați lucrulă 
din punctă de vedere psichologică. E posibilă âre o ast
felă de procedere guvernamentală fără urmări, și încă 
urmări stricăciose ? Spună onoratulă d. ministru, ce fo- 
losă pote să aibă din acâsta patria și guvernulă ? Eu nu 
vădă folosă, ci pagubă în acâsta. Am vorbită și pentru 
aceea, ca se arătă că drepturile nostre suntă vătămate, 
și din partea guvernului arareori, sâu niciodată nu în- 
tempinămă iubire și bunăvoință. Recomandă cuvintele 
mele atențiunei d-lui ministru.

Augustin Trefort: Plângerea de căpeteniă a ono
ratului domnă deputată este, că acea sumă, cam 24,000 fl., 
care se întrebuințâză pentru ajutorarea preoțiloră români 
săraci, nu să lasă la disposițiunea consistorului. (Apro
bări viue.) Acesta-i ună gravamenă particulară, pentru 
că tocmai așa procedemă și față de biserica sârbâscă și 
Sârbii nu vădă în acâsta o violare a autonomiei loră, 
dâr și față de biserica catolică cam astfelă procedămă, 
pentru că acelă ajutoră, care se dă din fondulă religio- 
nară, nu se dă la disposițiunea episcopiloră, ci se îm- 
părțesce în tâte cașurile concrete. (Aprobări viue.) A fostă 
tare motivată, că am schimbată acâstă pracsă mai de 
vreme, în privința ajutoreloră împărțite preoțiloră români 
săraci, pentru că consistorulă prea de sine stătătoră a 
împărțită acâstă sumă, și .în Ardeală preoții bisericei ro
mâne nici că au sciută de unde vine acestă ajutoră. 
Preoții au gândită, că acestă ajutoră li se dă din partea 
bisericei și nici cunoscință n’au avută, că acestă ajutoră 
vine dela stată. Der nici nu s’a împărțită acestă ajutoră, 
după cum ar fi trebuită să se împărțâscă; âr eu voescă i

ca acestă ajutoră să ajungă în mânile preoțiloră vrednici 
cari nu agitâză contra Ungariei. (Aprobări viue.)

A fostă interdisă preoțiloră, să recurgă după acestă 
ajutoră, preoții însă suntă destulă de prudenți și au în 
vedere mai alesă interesele loră, așa că nu trece o săp
tămână, ca 2, 3 preoți să nu recurgă după ajutoră, și 
eu le dau, decă sunt informată prin fișpană, sâu prin 
șefulă administrațiunei locale, că au purtare corectă, își 
împlinescă datorințele sale de cetățâaă ală statului și nu 
agitâză în contra țării. (Viue aprobări generale.) De 
acâstă frasă eu nu mă voiu despărți (Aprobări sgomotâse.)

Ce privesce congresulă, observă, că guvernulă în 
generală n’are nimică contra ținerii congresului biseri- 
cescă sârbă sâu română; dâr fiindcă tocmai atunci era 
să se țină congresulă, când a fostă serbarea lui Horia și 
Cloșca fi când s’a făcută mișcarea irredentistă, n’am 
aflată de oportună timpulă pentru ținerea congresului. 
(Aprobări generale.) Dorescă, ca să se susțină autonomia 
bisericei ortodoxe și ca să se pâtă conduce afacerile bi
sericesc!, dâr nu e oportună, ca să se țină o astfelă de 
adunare, când naționalitatea respectivă e în mișcare. 
(Aprobări viue.) Dâcă acâstă mișcare se va potoli, nu 
vomă avâ nimică în contră, ca să se țină câtă mai cu- 
rândă congresulă bisericescă română. (Aprobări ge
nerale.) (Va urma.)

SOIRILE PILEI.
Ună numără de vr’o 100 muncitori români din 

Scheiu s’au adunată Vineri, în săptămâna trecută, înain
tea gimnasiului română, cerendă sfată în afacerea dării 
ce li s’a impusă de cătră comună. Acești âmeni, cari 
suntă buni bucuroși să câștige ca hamali 2—3 fl. pe 
săptămână, suntă desperați de vitregia cu care suntă 
tractați de cei ce conducă trebile comunei Brașovă. 
Vomă reveni asupra acestei cestiuni

—x—
Sub titlulă de >01âh zendulâs* * (Rescolă valachă) 

„Egyetârtâs*  scrie următorele: «Poporulă valachă din 
Smigu, fanatisată de preotulă său Ioană Tile, și condusă 
de ună ingineră valachă, înarmată cu bâte și cu topore, 
a încunjurată castelnlă unui proprietară maghiară, ln- 
ginerulă l’a îndemnată ca se mârgă și în castelă. Vă- 
cjândă în sfârșită, că blândulă poporă nu vrea să mârgă, 
s’a dusă elă în castelă și pe femeile de acolo Ie-a trac
tată în modă brutală și le a amenințată. Domna casei 
îndată a chemată în ajutoră pe servitorii săi și l’au dată 
afară pe sălbaticulă Valachă. După aceea .a venită și 
gendarmăria și cu mare greutate a împrăștiată pe fana
ticii Valachî. Acestă casă arată în destulă, că în Ar
deală siguranța personală a proprietariloră este fârte ame
nințată.» — Nu cumva scriitorulă acestoră rânduri ser
base peste nâpte vr’ună jubileu ?

Tu nevastă, draga mea, 
Cânepă ți-am sâmânată,
Bălă ’n ose ți-am băgată. — 
Oh bărbate, fătulă mâu, 
De-ai fi cu înimă bună, 
Ți-ai lua câsa într’o mână 
Și-ai eși Ia câmpă afară 
La cânepa cea de vâră 
Și-ai cosi-o pănă ’n sâră 
Și-ai pune-o pe sub cămară 
Să se usce ’n astă vâră, 
Ca să potă dormi la ârnă.

* *
*

De când te sciu, lele, fală, 
Nu te-ai spălată nicl-odată; 
Te-a spălată mă-ta de frică 
gi de-atuncl esfi frumușică.

* $
*

Fă-mă, Dâmne, ce me’i face 
Fă-mă, Dâmne, — ună cucurbeu, 
Să mă sui la Dumnezeu
Să’lă întrebă eu-cum îml-place, 
Dragostea din ce că face ?
Nici din mere, nici din pere,

—x—
In N-r. 19 ală .Gazetei*  dela 24 Ianuariu c. între 

soirile dilei s’a dată o scurtă dare de sâmă despre pe
trecerea din Țînțarl. Amintindă că s’a jucată piesa „lorgu 
dela Sadagura/ s’au numită și personele ce s’au însăr
cinată cu rolurile, între altele, că s’a jucată: .Eftinie*  
servitoră, de notaru S. T. Ianculescu. A fostă destulă 
însâ să nu se pună la corectură virgula (coma) după cu- 
vântulă servitoră, și «istețulă*  notară să’și ia asupră’și, 
că celă ce ne-a scrisă l’a făcută: servitoră de notară. 
Acum aflămă, că râstârnă ’pământulă naturală, ca să afle 
pe celă ce ne-a scrisă. Mari suntă minunile tale Țîn- 
țare, dâr și mai mare păcălâla, ce ’șl-a tras’o însuși no- 
larulă 1

—x—

FOIIjETONU.

Poesii poporale
(culese de LauraVeturia Mureșianuîn 

Sireagtt, comit. Solnocti-Dobeca).

Ci din buze subțirele, 
Cum îsă și-a drăguții mele.

* ** 
La casa cu șâpte fete 
Ese mîța prin părete 
Și stă să moră de sete; 
Unde’să două fete ’n casă, 
N’ai ce căta apă ’n vasă; 
Unde’i una și frumosă, 
Acolo nu’i apă ’n casă.

* ** 
Păsăruică cu cunună, 
Mândru cânți sera pe lună 
Și-a mea inimă nu’i bună, 
Că’i legată cu curele, 
Mâncată’i de multe rele, 
Și’i legată c’o curea 
Mâncată’i de voiă rea.

* **
Cine m’a dată dorului
Aibă casa cucului 
Și adihna vântului, — 
Că nici cuculă n’are casă, 
Nici vântulă țâră alâsă; 
Vântulă dâca se pornesce 
Multe țări le biruesce 
Pănă la mine sosesce; 
Vântulă dacă s’a pornită, 
Multe țări le-a biruită, 
Păn’ la mine a sosită.

* **

Frundă verde din poiană, 
Doru-ml e de tine mamă, 
Da mi’i doră și nice prea, 
Că ’n copilăria mea
Pote c’am greșită vrodată, 
Dâr fă bine și mă ârtă, 
Că, maică, m’ai blăstămată 
Și ’n grădină m’ai țipată, 
Cu ’n picioră mai legănată, 
Cu gura m’ai blăstămată 
Și ’n grădină aruncată, 
într’o grădină cu brad!
Să trăescă fără de frați, 
într’o grădină cu flori 
Să trăescă fără surori.

* **
De-așă sci cânta ca cucu 
Nu m’asă duce la lucru,
C’așă sări din creangă ’n creangă 
Și-așă mânca frundă și ârbă. 
Și mi’ar fi lumea mai dragă, 
Și-așă sbura din fagă în fagă 
Și-așă trăi ’n codru cu dragă.

* **
Vii tu bade ori nu vii, 
Ori tu cu minciuni mă ții, 
Vii tu bade ori nu poți 
Ori tu cu minciuni mă porțl.

* **

Pănă eram la mama, 
Eram rujă după masă, 
Trandafiră verde ’n ferâstă; 
Dâr de când m’am măritată, 
Eu sunt rujă după ușă, 
Trandafiră verde ’n cenușă.

* ** 
Pănă țineam cu codru 
Eram roșu ca focă, 
Dăr de când țiu cu țâra 
Galbinit-am ca câra; 
Dâr lăsa-oiu țâra ’npară 
Și m’oiu da cu codru iară, 
Lăsa-oiu țâra la focu 
Și m’oiu da iara cu codru.

* **
De când ședă în codri vercji 
Nu vii, mamă, să mă vedl 
Pănă ce’să holdele vercjl, 
Că dâcă s’oră gălbini, 
Vei veni, nu mi’i găsî.

* **
Nu mă da, mamă, pe sate 
Să viu cu desagii ’n spate, 
Și cu cișmele stricate, 
La tine după bucate; 
Dă-mă, mamă în satu meu 
Dup’ ună slugă câtă de rău.



Nr. 28. GAZETA TRANSILVANIEI 1886

Ni se serie de lângă Someșă: „In călătoria mea pe 
valea Someșului am făcută o tristă esperiență. Perciu
nații Palestinei suntă forte preferiți de dregătorii statului, 
deorece în aera „marelui» Tisza, Judeii se bucură de 4>ua 
Sâmbetei mai multă ca creștinii de cjiua Duminecei; per
ciunații în acea di nu suntă citați la judecată, pe când 
creștinii suntă citați Dumineca în timpulă serviciului di
vină. Ună asemenea casă urîtă s’a petrecută la judecă
toria cercuală din Betlenă, Duminecă in 7 Faură n. 
Mai mulți creștini au fostă luațî la protocolă în timpulă 
serviciului divină și s’a pertractată în t.6tă forma cu ei, 
privându’i de mângăerea sufletescă. Decă șefulă jude
cătoriei ar fi tăiată împrejură, ar mai trece, der e din 
tulpina lui A'^pad și așa ne face să credemă, că descen
dență lui Juda au ajunsă așa de tari, încâtă diregătorii 
maghiari contribue la întărirea împărăției lui Israilă în 
butulă «Kulturegyletului,*  fundată pe nisipă.*

—x—
D. Alexandru Popă, cooperatoră greco-catolică în 

Birghisiu, ne rdgă să publicămă următârele: „In vâra 
anului 1885, avendă nențelegeri cu trei economi maghiari 
din locă pentru o brazdă de fenă ținătore de proprie
tatea nostră și noi luându-ne fenulă, cei trei economi 
maghiari, anume Gylyen Istvan, Motok Vilmos și Szacsva 
Ianos veniră asupra ndstră, ca trei spulberați, unde era 
fenulă. Gylyen tfise cătră socru meu, care e preotă gr. 
cat. în locă, cuvintele: „Părinte ești ună hoți,“ er Szacsva: 
„Se vede că’i hoță, că’i tremură mânile,“ în fine Motok: 
,,E dreptă că’i hoță.“ Tocmai în acestă momentă am 
sosită eu acolo și le-am disă: «A trecută 48, acjl sun- 
temă în 85, nu mai suntemă sclavi, ci toți avemă 
unulă și acelașă dreptă; de aveț' ceva cu noi, căutați-ne 
pe cale oficiâsă.» Socru-meu Nicolae Farcașiu i-a dată 
în judecată, pentru că l’au făcută hoță și judecătoria din 
Mediașă i-a și pedepsită pe cei trei Maghiari. Der am 
fostă eu acusată de ei pentru cuvintele de mai susă, se 
’nțelege întortochându-le altfelă, după cum le convenea 
loră. Fiindă trasă în cercetare, i-am dată de minciună. 
Am voită insă să arătă casulă în publică, mi-am făcută 
în limba maternă o scrisore și, eu nesciindă unguresce, 
ună pretină ală meu din locă mi-a tradus’o unguresce. 
Der vorba Românului: pretinulu îți pune uneori capulă; 
deși pole n’a făcut’o din răutate, a scrisă că «eu am 
crescută în spirită maghiară și că mi-am închisă scâla, 
trimițendă copii la scâla de stată din locă.» Parochieni, 
greco-cat. de aci nici nu au avută scolă, pentru că suntă 
numai vr’o 20jfamilii și copii de scdlă suntă numai cinci. 
Țină a declara, că n’am crescută în spirită maghiară, ci 
în spirită românescă, der pentru aceea iubescă orice 
națiune. Acestea în interesulă adevărului mi-am ținută 
de dalorință a le notifica onor. Redacțiuni.“

—x—
«Ellenzâk" scrie următârele: »In săptămâna tre

cută s’a arangiată în Alba-Iulia o petrecere de danță, 
în folosulă «Kulturegyletului.» In cjiua balului, ună lo
cotenentă valachă a întrebată pe colegii săi, că cine 
merge la bală? Răspunsulă fu: și eu, și eu etc. La 
acestea eroiculă locotenentă daco-română a sbierată: 
cine merge, acela nu-i omă de trebă. In diua urmă- 
t6re, Iocotenentulă întrebă, că cine a fostă la bală? 
Mai mulți inși răspunseră: și eu. Sălbaticulă valachă, 
turbată de mâniă s’a saulată și a strigată: ună militară 
fără caracteră e acela, care a fostă la bală. Golonelulă 
l’a provocată la ordine pe Iocotenentulă, din care causă 
apoi s’a născută o discuțiă vehementă, în urma căreia 
Iocotenentulă i-a chemată pe toți oficerii presenți la 
duelă, și în urmă și pe colonelulă său. Afacerea a luată 
dimensiuni, pănă ce colonelulă a fostă nevoită să cheme 
pe generalulă Wattek din Clușiu prin telegramă.« — 
Vomă vedea ce năsdrăvănia ellenzekiană o mai fi și 
asta.

In Pesta a apărută în dilele acestea ună diarăîn- 
titulată «A Hozomany„ (Zestrea) în limba maghiară, fără 
a numi pe editorulă și pe redactorulă. F6ia se trimite 
la Omenii, pe cari îi credă că se interesăză și apare din 
timpă în timpă și după trebuință. Cuprinsulă foiei constă 
din însemnarea zestrei feteloră de măritată ale industri- 
așiloră, comercianțiloră, proprietariloră din capitală ș! 
suntă numite cu întregă numele. In a doua liniă se află 
lista tineriloră, însemnându-se lângă numele loră și suma 
de bani, ce merită a o lua ca zestre. Și scițl ce nume 
suntă? Esclusivă numai de Jidovi. E vorba de bani.

—x—
Ambasada română din Vie na s’a adresată poli

ției de acolo cu rugarea, ca să dea ajutoră pentru ur
mărirea bancherului Elias Rosenstreich, fugită din Ro
mânia, care în calitate de bancheră și arendașă ală re
giei tutunului (tabacului) în districtulă Romană a co
misă colosale înșelătorii în paguba visteriei statului.

—x—
In sătulă Belanovoselo din Croația, țăranii s’au o- 

pusă d’a fi esecutațî pentru dare și năvăliră asupra gen- 
darmiloră cu ciomege și cu topore. Ună țărână a fostă

împușcată de gendarmî. Esecuțiunea a fostă zădăr
nicită.

—x—
In Dobrogea s’a proiectată a se înființa treptată 

două regimente de dorobanți și unu de călărași, dice 
Răsboiulă."

—x—
Neîntrunindu-se majoritatea membriloră la prima 

convocare, Reuniunea română de gimnastică și cântări 
convocă prin acesta adunarea generală, pre 1885, din nou 
pe diua de 9|21 Februarie a. c. la 3 âre p. m. în loca
litățile gimnasiului română.

Legiunea maghiară în Serbia.
Foile unguresc! publică ună bombastică manifestă 

ală «Comitetului centrală ală legiunei maghiare din Bel
gradă.44 Manifestulă c|ice, că Ungaria a fostă, care in de- 
cursulă istoriei a eluptată independința Serbiei. «Maghiarii, 
cari de ani mulți se află în Serbia cea ospitalieră, tot- 
deuna au fostă întâmpinați cu iubire și bunăvoință din 
partea Sârbiloră și au totă așteptată momentulă, ca și 
ei prin fapte să dovedescă iubirea loră cătră poporulă 
serbescă. Acum, când orizontală Serbiei este acoperită 
de nori negri, întunecoși, acum, când independința Serbiei 
este amenințată, acum, când întrega ei esistență este pe
riclitată, acum, în momentulă periculului, vedemă că a 
sosită timpulă oportună pentru a dovedi prin fapte iu
birea nâstră. Și credemă, că prin acăstă faptă a ndstră 
facemă ună serviciu bună și patriei nOstre mame, Ungariei. 
Nu este nici ună adevărată patriotă maghiară, care să 
nu dorescă o Serbiă puternică și bogată, care ar fi aliata 
Ungariei. Astăzi dorința cea mai ferbinte a tuturoră 
Sârhiloru este «prietenia sârbo maghiară.» In acestă 
momentă de primejdiă Maghiarii au formată «ună co- 
mitetă ală legiunei maghiare» și au înființată o legiune 
maghiară din o miiă de omeni sub comandă maghiară 
și cu oficeri maghiari pentru salvarea independenței Ser
biei. Este însă lipsă de oficeri maghiari și le trebue 
«ună maioră, 4 căpitani, 4 locotenenți și 4 sublocote
nenți, apoi 5 sergenți majori, 16 corporali și 96 fruntași 
(Gefreite'i. «Gu acestă legiune vomă merge și în focă 
întonândă marșulă lui Râkoczy și cu limba cea frumdsă 
a lui Arpad și Huniade vomă dori o vieță lungă celui 
mai nobilă prietenă ală Serbiei—Ungariei, și sincerului 
prietenă ală națiunei nostre — Serbiei. Legiunea ma
ghiară însă n’are destui bani de răsboiu, pentru aceea 
se adresăză cătră adevărată fii ai Ungariei, ca să con- 
tribuâscă pe altarulă recunoscinței.

Manifestulă îșî esprimă dorința, ca banii ce se adună 
să se așeije în vr’o bancă din Pesta, pentru că voescă 
să se organiseze în liniște, ca apoi mai târdiu să facă o 
surprindere regelui Milană și patrioticului său guvernă. 
„Dâr nu numai bani ceremă, ci și jertfă de sânge». Ma
nifestulă vre să dovedăscă lumii, că precum în timpii 
cei vechi împreună s’au luptată Sârbii și Maghiarii în 
contra semilunei, așa și acum se voră lupta împreună 
pentru apărarea intereseloră comune. Și rOgă pe acei 
fii ai Ungariei, cari au satisfăcută obligământului militară, 
să vină în Belgradă sub stâgulă legiunei maghiare. Re- 
dacțiunea diarului «Egyetertâs44 dă bilete de drumă dela 
Peșta pănă la Belgradă, tuturoră, cari voescă să mergă 
sub stâgulă legiunei. Manifestulă se sfârșesce astfelu: 
«Frațiloră, patrioțiloră Maghiari! Ascultați rugarea nos
tră; coutribuiți pentru apărarea drepturilor^ celoră mai 
sfinte ale Sârbei! Frațiloră, vitejiloră Maghiari! Veniți 
în glotă a apăra drepturile Sârbiei. O Sârbiă puternică 
este interesulă celă mai cardinală ală Ungariei.»

INVITARE. Corulă vocală ală agronomiloră ro
mâni din Ludriașt Jupani are onore a invita publiculă 
română la serata de cântă înpreunată cu danță, ce se va 
ținea la 6 Februariu s. v. în ospătăria d-lui Constantină 
Periană din Gladna română (cerculă Făgetă). Veni- 
tulă curată e destinată pentru biblioteca amintitului coru. 
Prețulă de intrare: de persână 60 cr. Inceputulă la 7 
ore săra. Programa: 1. .Cuvântă de deschidere14 rostită 
de d-șora Sabina Popovici. 2. «Deștâptă-te Române» de 
A. Mureșiană, eșec, de corulă vocală. 3. «Junimea*  de 
Adamă. 4. «Erna» de C. G. Porumbescu. 5. .Cântecă 
siciliană» de C. G. Porumbescu. 6. «Moșă Martină,« 
poesie de AA’anii Grozescu, declamată de Dionisiu Lascu, 
coristă. 7. .Cucuruză» de V. Humpel. 8. «Senină și 
Furtună*  de I. Vorhevici. 9. «Tătarulă» de St. Nosevici. 
10. .Poesiă» de Eremie Ciocârlia, declamată de Dumitru 
I'opovici și Trifană Bircescu. 11. „Flora Sinaiei» de G. 
Tentară. 12. .Hora dela Grivița» danțată de coriști. 13. 
«Drumă bună, drumă bună,» marșă poporală. Poesiele 
se voră esecuta sub conducerea d-iui Traiană Tamașiă.

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

BIRMINGHAM, 16 Februariu. — Lucră
torii fără ocupațiune au pricinuită turburărl. Po

liția întărită prin cavaleriă a împrăștiată popo
rulă adunată. In Greatyarmouth încă au fă
cută lucrătorii manifestări, d£r au fostă repede 
înăbușite.

PARIS, 16 Februariu. — Corsica a alesă 
trei republicani și ună bonapartistă ca deputațL

ULTIME SCIR1.
Ministrulă Rusiei din Belgradă a primită 

instrucțiuni, să se unăscă cu colegii săi, ai ce- 
lorl’alte puteri, pentru a adresa guvernului ser
bescă representațiuni energice cu ocasiunea înar- 
măriloră ce face.

—0—
Sultanulă însărcinândă pe generalulă ger

mană Von-der-Golz-pașa de a elabora ună plană 
de mobilisare contra Greciei, Von-der-Golz-pașa 
l’a sfătuită mai cu sămă de a ridica efectivulă 
actuală, la frontiera grecăscă, la o sută de mii 
de dmeni, și de a merge directă spre Atena, la 
prima provocare. — Acâsta esplică ordinulă de 
concentrare telegrafiată de curăndă.

—0—
O 6re-care înturnare de activitate trebue 

semnalată, în cea ce privește înarmările Greciei. 
Știrea despre ehemarea apropiată a celoră două 
clase de reservă sub arme tinde a se acredita.

DIVERSE.
Bismarck și Napoleonii III. — Ună comerciantă 

din Melbourne narăză următârele: La anulă 1873 am 
fostă la Bismarck și m’a chemată la prăndă. După prârnjă, 
cancelarulă primesce o depeșă, care ’i anunță mortea lui 
Napoleonu III. Când Bismarck a cetită depeșa, se în- 
târse la nevaslă-sa și ’i dise: «Ți-am spusă, că nu va 
suporta cura; Napoleon a murită». După aceea s’a în- 
torsă la aducălorulă depeșei și l’a întrebată: «Maiestatea 
Sa împăratulă a primită deja o astfelă de depeșă?» — 
«Nu, numai Înălțimea vostră». — «Atunci du-o de grabă 
acâstă depeșă împăratului». Nevasta lui l’a întrebată: 
«Așa dâr vei purta doliu Ottone?» Bismarck răspunse: 
.Napoleon a fostă omă bună, der slabă; numai odată a 
isbutită să mă păcălescă, atunci când am fostă înaintea 
Vienei și mi-a telegrafată, că dâcă Prusii voră mai îna
inta, elă^atuncl va lua ofensiva. Acesta n’am uitat'o 
niciodată, acum însă ne-amă achitată cu totală."

** JC
Napoleon I. și Polonii. — Acum, când cestiunea 

polona preocupă fote diarele din lume, nu va fi fără 
interesă a reaminti ună casă, când împăratulă Napoleon 
I. s’a întâlnită cu Friderică, regele Vurtembergei, la 1806 
în Vurzburg, la începutulă răsboiului franco-pruso-rusă. 
Pe tapetă era cestiunea polonă. Când regele Friderică 
a părăsită Odaia lui Napoleon, a fostă atâtă de agitată, 
că adjutantulă său nu și-a putută suprima mirarea. 
Friederică crecjândă, că adjutantulă său va tăcea despre 
acâsta afacere, i-a narată, că s’a cam hărțuită cu Na
poleoni, pentru, că împăratulă șî-a pusă în gândă, că 
decă va isbuti să-i bată pe Ruși și pe PrușI, atunci va 
crea o Poloniă mare cu ună principe națională în frunte, 
care ar fi ună aliată sigură ală Franței. Regele i-a răs
punsă, că acăsta-i o puternică ideă. de bărbată de stată, 
însă e cu greu de împlinită, ba că nici nu s’ar putea 
împlini. Polonii nu se potă întrebuința nici de câtă pentru a 
face politică mare și stabilă, și nu s’ar afla între ei nici 
unulă, care ar putea domni, ori care ar voi să asculte, 
împăratulă a negată acâsta și i-a imputată, că e fârte 
preocupată față cu Polonii, pe cari elă îi prețuesce pen
tru că suntă ostași bravi. Nevoindă însă a ceda nici 
unulă, s’au hărțuită. Dâr mai târdiu, când Napoleon 
sub decursulă răsboiului a mersă la Varșovia, a trimisă 
o scrisâre regelui, în care i-a scrisă, că totdâuna a fostă 
cu recunoștință față de inteligenta lui judecată în mate- 
riă de cunoștințe etnografice și psichologice, acum însă 
îlă stimâză și mai pre susă, fiindcă s’a convinsă despre 
nestatornicia poporului polonă și de adevărulă diseloră 
regelui Friderică. Napoleon s’a lăsată de planurile sale.

**
CONVOCARE. „Speranța,*  reuniune de împrumută 

și păstrare în Borgoprundă, va țină Duminecă în 28 
Februarie a. c., la 2. ore p. m., în localitatea scâlei nor
male din Borgoprundă prima ei adunare generală, la care 
p. t. domnii membrii prin acesta suntă invitați.

Ordinea dilei: 1.) Censurarea rațiuniloră, statorirea 
bilanțului și împărțirea dividendeloră; 2.) Pertractarea 
propunerilor^ consiliului de inspecțiune; 3.) Pertractarea 
propuneriloră membriloră ; 4.) Statorirea onorariului pen
tru membrii direcțiunei; 5.) Alegerea consiliului de ins
pecțiune pe doi anî.

Borgoprundă în 26 Ianuariu 1886.
Direcțiunea,I

Editoră : Iacobfi Muresianu.
5

Redactoră responsabilă: IDr. Aurel Mureșianu.



Nr. 28. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

/© ursul n Ia bursa ike Viaffi» 
din 15 Februariu st. n. 1886

Rentă de aurii 4°/0 . . . 102.65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.15
împrumutul!! căilortt ferate 

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

lorti ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.70

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

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 104.50

Bonuri rurale ungare . . 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 1C4 25 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfi............................. 104 50
Bonuri cu ci. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 25

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

ionii ung.............................97.25
ImprumutulO cu premiu

ung...................................118 60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului , 123.75 
Renta de hărtiă austriacă 84 85 
Renta de arg. austr. . . 84.55
Renta de aurii austr. . . 113 50 
Losurile din 1860 . . . 140 20
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  869.—
, Act. băncel de credită ung. 307.25 
Act. băncel de credită austr. 298.75 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.98
Napoleon-d’orI .... 10.0350 
Mărci 100 împ. germ. . , 62 85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.50

Bursa «Ie Bucuresei.
Cota oficială dela 3 Fevruarie, st. v. 1886.

Cump. vând.
Renta română (5°0). 892/a 90Va
Renta rom. amort. (5°/o) 94 9P/a

•> convert. (60/0) 86^ 87Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) — —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 102 1021/2

> 11 11 (5°/o) • 97 85 Vs
> urban (7°/0) . . 85Va 97i/3

> » > (6%) < ■ — —
> > (5°/0) . - 811/» 82i/a

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

« » > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.8/. I6V2
Bancnote austriace contra aură. 2.00 2.01

Ciîrswiu pieței Brașovfi 
din 1“ Februariu st. n. 1886

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.56 Vend. 8.60
' Argint românesc . . . . . . > 8.50 * 8.55
Napoleon-d’ori................. . . » 9.98 * 10.13
Lire turcescl..................... . . • 11.22 b 11.32
Imperiali......................... . . » 10.20 10.30
Galbeni............................. . . » 5.88 > 5.93
Scrisurile fonc. «Albina* . . » 100.— J» 101.—
Ruble Rusesc!................. . . > 122.!/a » 123. »/4
Discontulă <. . . » 7—10 °/0 pe ană.

Conspectulu operațiuniloru 
institutului de credită și de economii ,ALBINA*  

în luna Ianuarie 1886.
Intrate:

Numerariu din 31 Decemvre 1885 . . .
Depuneri....................................................
Cambii răscumpărate...............................
împrumuturi hipotecarî și alte împrumuturi 
Interese și provisiuni...............................
La fondulă de pensiune..........................
Moneta 
Efecte 
Conturi 
Diverse

De 78 ani înființată

vândută
î 
curente

Eșite:

>

fl.
»

>

»

>

»

. • . * 
Suma fl.

58,248.73
93,543.88

263,522.66
33,069.56
13,295.22 

127.01
6,982.19

14,237.39
59,301.38

2,071.80
543,399.82

brevetata
a
2 

su
CD 
Q

Fabrică» de Fâtara și strae
mai ’nainte Lichtenstauer’s Wwe Sdhne

espedează pe în. depositulă ei din Wiena

o -4-J
O 
cC 
a? <d
<d

5X
03 3 
a ■ ~ 
o 

rO
as

a 
o 

"O

Depuneri...............................................
Cambii escomptate ..........................
împrumuturi hipotecarî și alte împrumuturi 
Interese pentru depuneri..........................
Contribuțiune și competințe ....
Salarie și spese ....................................
Moneta cumpărată....................................
Conturi curente ....................................
Diverse ....................................................
Numărării cu 31 Ianuariu 1886 . . .

Suma fl. 543,39..82 
Sibiiu, în 31 Ianuarie 1886.

P. Cosma m. p. losifu Lissai, m. p.
Director esecutiv. Comptabilă.

fl. 
» 

»

»

»

«

>

«

>

,1

103,028.80
270,719.24
24,936.—

80.69
6,235.08
2,711.05

14,333 10
65.629.18

1,298.30
54,428.38

190 Ctm, lungi, 130 Ctm. late, de calitate fdrte durabilă, cu 
cârnpulă de coldre închisă și bordurele în coldri deschise, bucata cu 

fl. 1.60 cu împachetare cu totă.
Mai departe vindemu, pe câtu va dura provisiunea, 

Pături de cai în colore galbenă deschisă (semmelfarbig) 
2 Metri lungi și circa 1 ba Metri late, mârginele cu 6 vărgi roșiu și albastru, 

său negru și roșiu, în calitate 1'6 r te durabilă, bucata cu 
fi. cu împachetare cu totă.

Cumpărătorului de celă puținii 10 bucăți se dă 1 bucată gratis, său se scade 
10 °/0 din prețfi.

Numai prin fabricațiunea în cantități forte mari, și în urma văndărei colosale 
suntemă în stare a da aceste Pături de cai în acesta mărime neobicinuită și 
în calitate așa de bună, cu asemenea prețuri forte eftine. Sute de adrese de 

mulțămire stau la disposițiă, spre a se convinge ori-cine.
Trimiterea cu rambursă. Ce nu convine se primesee înapoi, 

șsiazza gă se observe bine Adresa:
Pferde - Decken - Fabriks - Haupt - Niederlage,

Wien, I. Rothenthui msterrasse 14 1—6
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MersulU trenurilorU
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia ^eâsisiâ-Aradai-^Biidapesto a calei ferate orientale de stată reg. ung.

I*redealii-Budapesta Bntdapesto—Fredețdtf

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodiî
Hașfaleu

(
(

(
(

( 
(Sighisdra 

Elisabetopole 
Mediaști 
Cop sa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelii 
Teinșfi 
Aiudâ 
Vințulii de 
Uiora 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedin ti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezâ-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vdrad-Velințe

susfi

( 
k

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenu 
omnlbus

Trenfl 
omnlbus

Trenă 
omnibus

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
9.05
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

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

10.37
12 59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
F ugyi-V âsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirhSu 
Nedeșdu 

Clușiu (
(

Apahida
Ghiriș

Cncerdca

Ui6ra 
VințultS de i 
Aiudă 
Teinșă 
Grăciunelîi 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașu 
Elisabetopole 
Sigiș&ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă 

Timiști

Predeaiu

susii

BucurescI

Nota: Orele de nopte suntfi cele dintre liniile grose.

6.47
10.37

1.4-4
5.33

1.2,05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
8.50
4.25
4.50
5.41
6.0S

6.40
7.00

Tren 
accelerat

Trenu 
omnlbu

Trenii 
de 

persâne

Trcnfi 
omnlbus

—
1

1 - --
3.15 6.20 8.00
7.28 9.11 11.40
8.27 11.26 2.31
— 1.28 —
9.45 2.00 -
9.59 2 11 —

10.28 2.34 —
11.36 3.18 —
12.10 3.41 —
12.43 4.01 —

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 -—.
4.00 5.50 —
4.18 6.02 —
4.36 6.24 —
5.05 6.43 —
— 7.03 —
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44
— 1-1.28 - -
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36 —
— 1.22 6.01
- - 1.56 6.40
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5.30 11.02
— 6.03 11.3«
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
— _ 1.50
— — 2.48
— — 3.23
— — 4.56

9.4(

Eu«la,pesS.a-Ara<lfii>"'jreiuș&.

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
peraâne

Trenă de 
perflâne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnlbu d

Teiușft
Alba-Iulia

11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
11.46 — 4.27 Hrada-pestia 8.0.5 1.45 8.00

Vințulă de josă 12.20 — 4.53 Szolnok 11.02 3.44 11.40
Șibotă
Orăștia

12.52
1.19

— 5.19
5.41

11.12 4.02 12.00
— Aradik 3.37 7.53 5.25

Simeria (Piski) 1.48 — . 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 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 Cohopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 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 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 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
A.radft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
Szolnok ) 2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.1.0 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
®iadapesto 7.10 | 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena - ! 8.00 6.05 Teiușfii 12.05 — 2.24

Aradft-’JTfiMB a

Tipografia ALEXI Brașovu.

Sisfcacrta (Piski) Petroșesaă

Trenă 
oninlbuE

Trenu de 
psrsdno

Trenu de 
persone

Trenă de 
persâne

Trenă 
omnibun

Trenă 
omnlbus

Aradlft 6.00 12.55 8.25 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Strein 7.05 12.27 3.00;
Nemeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Viuga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07

8.42 S.40 10.06 Petroșewi 10.43 4.04 6.39

PetroșeMi—Simaeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdno peraâne omnibus omnibufi omnibus do pers.

Timișdra 6.07 12.25 5.00 PetroșeMl 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nâmeth-Săgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8.02
Aradulă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Afadft 7.50 3.10 7.40 SiMaeria 10.53 1.35 9.15


