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BrașovR 11 Fevruariu 1886.
In Arad! s’a întâmplată acestea unu

casă regretabilii din. tdte punctele de vedere. 
Redaetorulu jidovu al! unui diaru umoristicii 
maghiaro a foQt! atacată cu biciulu și cu sabia 
în propria sa locuință de catră unu oficeră de 
husari, care a vrută s6-șî ia satisfacția pe acâstă 
cale pentru o ofensă, ce a pretinsă, că i s’a fă
cută în numitulă 4* *arâ- Nici tină omă dreptă 
nu va puie să nu condamne purtarea crudă a 
memoratului oficeră, dăr nici ună omă nepreo
cupată nu se va încerca a arunca escesele unoră 
indivizi pe spinarea întregei armate.

«Candela" din Cernăuți scrie: ,In urma stăruin
țelor! părintelui Archiepiscop! și Mitropolit! Silvestru 
și ale Consistoriului, ministerul! austriacă de culte și 
instrucțiune li-a acordată preoților! noștrii din munții 
rusesc!, unde păstoria sufletesc! e fârte grea, adaosuri 
la salar! din fondul! relegionar! și anume parochiloră 
câte 100 fl., âră preoților! de ajutoră câte 50 fl. pe 
ană Asemenea e înțeles! în principiu acela-șl minis
ter!, ca să se înființeze în Cernăuți cu spesele fondului 
religionar! bucovinână o scdlă superior! pentru cresce- 
rea și instrucțiunea fetelor! ortodocse și Consistorul! e 
provocată a face propunerile respective. Judecând! după 
Interesul!, cu care e urmată afacerea aceasta, putemă 
crede, cum-că Ia tdmnă șcâla nâstră de fetițe va funcționa/ 
— Miniștri sobol! și ordonanță să ia esemplu de aici 
cum să tracteze cu scâlele nemaghiare.

—x—
Lista »Tribunei“ a visitată și Bucium-Cerbu, înso

țită de binecuvântarea unui preot!, al! cărui numenu-1! 
mai amintim!. „Pe căi și cu șiretenii de acestea falsi
fică opiniunea publică, căci am văzută subscris! un! tată 
cu câți copii are, fără să pricâpă ceva din tâtă afacerea», 
Zice celă ce ne comunică acâstă scire.

—x—
In 2 Februariu a. c. s’a dată in pensionatulu „ Vaui 

tieru de aici o serată musicală-dramatică. Atâtă cele 4 
cântece, câtă și cele două comedii — una francesă, âră 
alta germană — care au fostă în programă, s’au esecu- 
tată de cătră elevele institutului câtă se pâte de bine. 
Trebue să accentuăm!, că acum, ca și Ia alte ocasiunl, 
s'a putută face observarea, că elevele din acestă pen
sionată își însușesc! o corectă și frumâsă pronunțare, atâtă 
în limba germană, câtă și în cea francesă. Acâstă însu
șire este cu atâtă mai lăudabilă, cu câtă prâ puțini sciu 
a prețui și partea acâsta estetică la învățarea unei limbi 
străine. Publicul!, care a asistată la producțiune și-a 
arătată mulțămirea atâtă față de prestațiunile elevelor!, 
câtă și față de d-na directoriță, căreia are a i-se atribui 
n partea cea mai mare succesul! acestei serate.

—x—
In proectul! de lege asupra bugetului statului pe 

anulă 1886, găsimă la cheltuell preliminată colosala sumă 
de 343,686,539 fl. Acum credemă că ’șl va pută esplica 
fiecare, pentru ce esecutorii de dare vândă bietului po
por! pănă și cenușa din vatră.

• —x—
Pentru cursul! de vară la scâla de moșită din Ora- 

dea-mare se fac! înscrierile dela 1—10 Martie. Femeile, 
care voescă a să înscrie la acestă cursă, se presinte cer
tificate de patriă, de boteză, de moralitate și de sănătate.

—x—
Petrecere împreunată cu danță se va da în 27 (15) 

Februariu a. c. în Avrigă în domiciliul! d-lui Dr. Comșa. 
începutul! petrecerei la 8 ore săra. Eventualul! venită 
curată ală acestei petreceri este menită pentru înființarea 
fondului unui spitală, care are să se formeze în Avrigă. 
Beneficiile voră fi chitate pe cale tjfiaristică.

—x—
«L’Indâpendance roumaine" înregistrase, după nisce 

sgomote ce circulau — <jice ea — prin cercurile guver
namentale , scirea că d-lă M. Cogălniceanu ar fi fost! che
mată să suceedeze în cabinet! d-lui M. Pheredike, ca 
ministru de esterne. Iată ce scrie acum același ij'arb: 
«Suntem! în stare a afirma, după informațiunl din cea 
mai bună sorginte, că acâstă știre e cu totul! neînte
meiată. D. Cogălniceanu a declarată de mai multe ori 
și în modulă ceju mai categoric!, că nici odată nu va 
întră într'ună cabinet! presidată de d. Ioană Brătianu/ 
La acâsta respunde „Telegraful!" scriind!: «Nu seim! 
ce a împinstț.’pe numitulă diară să dea ună comunicată 
pe care nimeni nu-lă cerea; seim! însă și mai positivu și 
afirmăm!, că d. Cogălniceanu va întră în minister! ori 
de câte ori interesele țărei i-o vor! cere.»

—x—
Crisa ministerială din București s’a sfârșită. D 

Ion! Brătianu ’șl-a retrasă demisiunea.
—x—

Societatea „Lazăra din BucurescI a dăruită și în 
[ anulă acesta haine și încălțăminte, în valdre de 1000

Lucrulă se schimbă însă, când sunt interese 
politice în jocă și când ura predomină cugetarea 
omului. Este, credemă, de prisosă a mai asigura 
că dâcă astăcji esistă în Ungaria o instituțiune, 
care e rău văzută, ba chiar urîtă la Maghiari, 
acăsta e fără îndoălă înstituțiunea armatei împă
rătesei. Când se întemplă cașuri ca celă din 
Aradă, atunci se p6te fdrte bine observă pănă 
unde mergă animositățile maghiare contra arma
tei imperiale.

Pressa maghiară fără deosebire, s’a folosită 
și de astădată cu prisosă de ocasiune spre a lovi 
în armata comună. Se ’nțelege, că cea mai mare 
gură în asta privință o facă Kossuthiștii și ca 
probă vomă reproduce aicea în traducțiune fidelă 
câteva pasage dintr’ună articulă ală celui mai lă
țită cjiară maghiară „Egyetărtăs“. Acestă 4iară 
scrie în numărulă său dela 13 Februarie între 
altele:

„încă mai trăesce spiritulă de soldatescă în 
Ungaria. Trăesce și domnesce absolută, căl- 
cândă legea, lovindă în dreptă și libertate, ju- 
cându-se nepedepsită cu viăța și cu averea ce- 
tățeniloră. A venită tocmai bine ataculă revol- 
tătoră ală oficeriloră de husari dela Aradă, ca 
să ne aducă aminte de aedsta"...

„Sufletele blânde p’aci p’aci era să se le
gene în acelă visă frumosă, că armata comună 
ar pută învăța să respecte legile, să se dedea 
a simți de - o - potrivă cu societatea civilă și că 
va pută împlini în modă demnă chemarea sa 
întru apărarea vieții statului și a păcii sociale."

„Acum ne putemă despărți și de acâstă ilu- 
siune frun.ăsă; după casulă din Aradă se voră 
deștepta și sufletele cele mai blânde... „Scărmă- 
națl pe Rusă și va eși la ivălă Tătarulă", a (Ș.isîl 
Napoleonă I despre acei Ruși, cari se îngâmfau 
cu spoiala loră de civilisațiă. Scărmănați armata 
comună.... și veți scdte la ivălă dstea simbriașă
a străiniloră, care se gerăză ca stăpâna unei 
țări cucerite și se pdrtă cu ună dispreță 
grosolană față cu legile statului nostru, 
față cu sentimentele ndstre naționale și cu în
datoririle năstre sociale. Sosăscă numai ori ce 
ocasiune neașteptată, care să recheme în viață 
vechiulă spirită, și vomă cunăsce îndată din mo
dulă cum va bate vulturulă din aripile lui ne- 

*gre, că acestă spirită pdte să se presente în mij- 
loculă nostru cu puterea sa cea vechiă."

„Ori ddră nu-i așa.? Voescă 6re să ne facă 
să credemă, că ceea ce s’a întâmplată în Aradă 
este numai fapta unoră indivizi și că nu isvoresce 
din spiritulă ce domnesce în armata comună?"

„Nicăiri în Europa nu se întâmplă cașuri 
atâtă de multe de escese de forță militară ca la 
noi, și tocmai acestă faptă dovedesce pe deplină 
că adevăratulă isvoră ală aceloră sălbatice es
cese este acea încredere în puterea sa, care tdtă 
viața națională o supune arbitriului unui spirită 
străină. • A călca legile, acăsta pdte să fiă celă 
mai înaltă dreptă ală soldatului, a vârsa sângele 
cetățeniloră, aedsta pdte să fiă cea mai strălucită 
manifestare a oudrei soldățesc!."

După ce „Egyetdrtds" mai 4^ce ca‘
sulă de față crede, că se voră pedepsi oficerii 

culpabili din Aradă, finesce cu următdrele ca
racteristice cuvinte:

„Ori câtă de satisfăcătoră s'ar resolva ca
sulă acela singuratică, învățătura ne rămâne, că 
spiritulă lui Windischqrătz moștenită de armată 
domnesce și astăzi în mijloculă ei și că acestă 
spirită are respectă numai de poruncile ce-i vină 
dela Viena."

SOIRILE DILEL
Ministrul! de finanțe unguresc! a dată ordonanță 

cătră tdte direcțiunile financiare și oficiele vamale că, 
în urma înțelegerii cu ministerul! din Viena interdicen- 
du-se esportulă editorii din Bosnia și Erțegovina la tâte 
granițele teritoriului vamală comună, oficiele vamale să 
împedece acestă esportă.

—x—
Magistratulu din Brașovă a hofărîtă Sâmbătă, ca 

plata taxeloră din partea hamalilor! să se amâne pănă la 
1 lanuariu 1887, der uniforma să ’șl-o facă fiecare pănă 
la 1 Maiu a c. Cu asta pre puțină ușurare se âduce, 

—x—
Filiala din Deva a reuniunei ardelene de maghia

risare șl-a îndreptată tâfă atențiunea asupra Bârcei-mici> 
ca să reformeze pe locuitorii de acolo. Ună ajutoră la 
cei lăpădațl de nămulă loră le-a și dată pentru ca să ’șl facă 
cimitir!, prin urmare odihna oselor! li s’a asigurată. »Invă- 
țații» filialei (fică, că numele lăpădațiloră, fiindă unguresc!, 
dovedesc! originea lor! ungurăscă. Noi îi îndrumăm! pe 
acei ,învățațl« să ’șl cără îndărăt! banii cheltuițl la scâlă. 
Câtă pentru cei lăpădațl, am! scăpată de câteva uscături.

Biuroulu statistică ungureștii din Pesta publică ur- 
mătărele date despre mișcarea poporațiunii în Ungaria: 
în anulă 1884 s’au contractată 144,416 căsătorii, dintre 
care 132,318 părechl de aceeași confesiune, er 12,098 
căsătorii mixte. S’au născută 339,084 băețl și 321,002 
fete, cu totul! 660,086 copii; dintre aceștia 31.0,831 
băețî și 294,012 fete legali, ăr 28,253 băețl și 26,990 
fete ilegali. Au murită 232,274 parte bărbătăscă și 
217,349 parte femeăscă; cu totul! 449,623; dintre aceștia 
în etate sub 5 ani 124.498 băețl și 108,880 fete. Nas- 
cerile dau prin urmare ună plus! de 210,453 suflete. 
Poporațiunea țărilor! corânei ungurescl e în crescere și 
în anulă 1884 a ajunsă la cifra de 16.355,686 suflete

—x—
Profesorul! Dr. Victoru Babeșă, care fusese trimisă 

de guvernul! unguresc! la Paris!, ca să ’nvețe la Pas- 
teur metoda de vindecare a turbării câniloru, s’a întors! 
în Pesta. Afară de rapdrtele sale oficiale, Dr. Babeșă va 
țină în Qilele acestea, în mai multe reuniuni sciențifice, 
conferințe asupra studieloră sale.

—x—
Ni se scrie din Roșia-montană: »Roșia nâs- 

tră, devenindă acnm cuibul! unei filiale a „Kulturegylet- 
ului*,  Maghiarii de aci au dată în 14Faurăună bală cu scop! 
de maghiarisare, ală cărui venită s’a urcată peste 200 fl. v. 
a. La acestă bală au luată parte și vr’o șăpte Români 
rătăciți, ca să sporâscă fondulă de maghiarisare, pe când 
la întreprinderile naționale române șovăescă a da câtuși 
de puțină. Comis’au respectivii rătăciți păn’acum des
tule de acăslă categoriă și nu i-au dată nimenea publi
cității, în speranță că d6r se voră îndrepta. Insă durere, 
căci cum se vede nu peste multă îi vomă vede că ’șl 
.patriotisâză" numele: Henzeli Simon, H. Kâroly, H. Se- 
bestyân, ,H. Manâ, H. Sândor, Almâsi Iânos, Varju Sân- 
dor. De altcum nicidecum nn’lă învidiămă pre «Kultur 
egyletulă» din Clușiu pentru acvisiția făcută în Roșia, 
pentru că și așa națiunea română nu avea nici pănă 
acuma nici ună sprijină dela ei și eu le (Jicfi din par- 
te’ml: Dumnezeu să’i erte! »— Ună Roșiană.

Camera advocațiloru din Tergu-Mureșului face cu
noscută, că advocatul! d’acolo Carol Soket e suspendată 
dela esercitarea advocaturei pe timp! de ună ană pentru 
delicte disciplinare și că advocatul! Dr. Absalon Todea 
schimbându’șl domiciliul! din cercul! camerei Albei-Iuliei, 
s’a primită in lista camerei Reghinului săsesc!.

—x—
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Iei, elevilorO din scâla primară și normală de la Sf. 
Ecaterina.

—x—
D-șâra Maria Chefaliadi, absolventă a conserva

torului de musică din Viena, elevă a distinsului profesorii 
de piano D. Tachs, se află în București în scopulă de a 
da ună concertă în sala Ateneului. D-șâra Chefaliadi 
fiindă și membră a comitetului societății „Revista Literară,» 
din Iași, comitetu centrală din BucurescI ală acestei so
cietăți a luată inițiativa a da concursulă său pentru reu
șita acestui concertă.

—x—
O fabrică de pândăriă pentru furnisarea armatei 

este vorba a se inființa în București.
—x—

Luni între orele 3 și 4 s’a simțită in Brașovă ună 
cutremură de pămentă.

—'X—

Senatulă română a admisă proiectulă de lege, care 
autorisă pe guvernă să facă o nouă emisiune de rentă 
în valâre de 6 miliâne lei pentru lucrările de fortificare 
a Bucuresciloră în cursulă anului 1886/87. Direcțiunea 
acestoră lucrări, ca să atragă câtă mai mulțl lucrători 
speciali, a făcută publicațiunl la Viena, Parisă și Bruxela.

—0—
Abia s’a terminată procesulă de înaltă t.iădare ală 

spionului Sarauw, căre trimetea biuroului francesă de in- 
formațiunl din Parisă amărunte, ba ’i descoperea chiar 
secrete despre armata germană, și etă că se anunță dis- 
parițiunea unei pusei repetitâre din casarma regimentu
lui de gardă din Spandau. Pușca a luat’o sera târdiu 
ună spionă francesă, care a pătrunsă în casarmă în uni
formă de oficeră saxonă. Se dice că pușca se află în 
mâni francese, âr o altă scire comunică, că pușca ’i s’a ofe
rită guvernului francesă, dăr că a refusată a o lua. Re- 
sultatulă cercetăriloră se aștâptă cu încordare.

—x—
Ună culegetoră capabilă și solidă află condițiune 

în tipografia Alexi din Brașovă.

Indiferentism! ori Neîncredere în sine.
Clușiu, 16 Faură 1886.

Domnule Redactoră! Cu inima mâhnită iau con- 
deiulă în mână să vă comunică cele ce urmâză :

’MI iubescă nâmulă prâ multă, decâlă ca să nu vă 
facă cunoscută, că o parte din tinerimea nostră univer
sitară de aci e cuprinsă de ună indiferentismă și o piro- 
tâlă, care ne slăbesce multă speranța ce o avemă peste 
totă în tinerime pentru viitoră.

încă din anulă trecută s’a propusă să se dea ună 
concertă împreunată cu danță, s’a alesă ună comitetă, 
care se pregătâscă răușita concertului. Dăr lipsa de cu- 
ragiu și de încredere în puterile proprii i-a adusă pe 
mulțl dintre t.nerii noștri în confusiune. Să făcuseră in
vitările, și unii au găsită cu cale să iasă din comitetu, 
alții se nu primâscă a fi aleși. Să decisese să se în
vețe câteva bucăți de cântată, dăr afară de vre-o 2—3 
studenți nimenea nu s’a încercată a cânta. Se mai pro
pusese să se j6ce și »Călușerulă“ de 12 tineri, der nici 
pomană de a-lă învăța. A trebuită să se ia refugiulă 
la școlarii români din gimnasiu, ca aceia să ne spele 
fața și să eșimă cu ea curată, căci e aprâpe (j’ua con- 
certului și încă nimică nu s’a făcută.

Fruntașii inteligenței române de aci conchemară în 
14 Faură pe tinerii universitari într’o ședință, ca să de

Atentatul! din Arad!.
O telegramă ne-a comunicată în septămâna trecută, 

că doi oficeri de husari au atentată la viața redactorului 
foiei umoristice »Paprika Iancsi« ce apare în Aradă. Etă 
cum s’a întâmplată lucrulă:

într’o seră, la eșirea din sala teatrului, publiculă se 
îmbuldea spre ușe. Sublocotenentulă de husari Cordier 
ajunsese în mijloculă unui grupă de tineri și unuia din
tre aceștia, contabilului Ignatz Ehrenfeld, îi ajunse sabia 
între piciore. Sublocotenentulă strigă: »Ai pute fi mai 
băgătoră de sârnă:» Ehrenfeld adause: „Să bagi d-ta de 
sâmă!“ Răspunsulă fu: >Jidovă prostă,» âr replica: 
»Prostă ești d-ta.» Intr’aceea ajungă amândoi în ves- 
tibulă, aci oficerulă scâse sabia și cu latulă ei aplică 
contabilului câteva lovituri peste brată și pe spinare, 
fără a-lă vătăma. Lucrulă însă nu se sfârși aci, căci 
o glumă făcută în «Paprika Jancsi» asupra scenei dela 
teatru petrecute între Cordier și Ehrenfeld avu urmări 
triste. Etă gluma ce apăru în tăia umoristică: „Distinc- 
tiune.< Acelă ârecare eroică sublocotenentă de husari, 
care a lovită Joi cu sabia sa pe ună tânără evreu fără 
apărare, a fostă distinsă cu marea cruce a ordinului 
,Pfui.«

Marți, in săptămâna trecută, apărură sublocotenenții 
de husari Cordier și Popoviciîn redacțiunea foii »Paprika 
Jancsi', unde redactorulă Vilhelm Horvath se afla cu 
ajutorulă său Ettinger. Oficerii intraseră fără a saluta 
și cu biciusce de câni în mână, și îndată ce le-a spusă 
Horvath, că elă e redactorulă responsabilă, acesta primi 
o palmă, er ajutorulă său o lovitură peste capă 
cu biciușca. Când Cordier vă(i.h că Ettinger a fugită 
afară, scose sabia și se puse în ușe. 0 lovitură puter
nică cu sabia aplicată asupra capului lui Horvath, care 
voia să fugă și care din norocire ridicase brațulă ca 
să-șl apere capulă, îi tăiâ o bucată de carne din brață, 
lungă ca de 2 decimetri și lată de vr’o trei degete, 
care-i atârna în josă mai ținându-se numai de 0 fâșiă 
de pele. Horvath isbuti să fugă pe trepte în josă des
perată, âr oficerulă după elă cu sabia scăsă. 0 fată din 
casă, care apăru pe trepte și începu să strige după aju
toră, fu pălmuită așa, că eădu leșinată, âr sora ei primi p 
mulțime de înjurături. Horvath dispăru, âr oficerii eșiră 
pe stradă, închidendă pârta, ca să nu afle nimenea ce 
s’a petrecută. Dăr scirea s’a lățită cu iuțâla fulgerului 
în orașă. Intrâga poporațiune era indignată. Scândurile 
din redacțiă, treptele și ușile erau pătate de sânge. 0 
biciușca, rămase acolo, s’a luată ca corpus delicii. E 
probabilă că brațulă lui Horvath nu se va mai pută fo
losi, deârece muschiulă tendoră îi este tăiată.

Asupra acestui casă s’au adresată ministrului pre

cidă de sârtea concertului. Dăr ce să vedi, unii cereau 
să se alăgă altă comitetă, alții că să se revâce pe cale 
telegrafică Invitările și să nu se mai dea concertulă. La 
asta nu s’a așteptată inteligința și, amărîtă pănă în su- 
fletă, declară că va da ea concertulă fără concursulă 
junimei.

Nu mai dică nimică, ci lasă să se judece junimea 
universitară însăși; citeză însă versurile:

Ca vulturii cei repecii sburau ai tăi feciori,
Ca taurii sălbatici erau cutezători.
Slăbit’a ferulă peptului și mâna’țl slabă cade, 
In mijloculă eroiloră adi moliciunea șade.

Traianu.

ședinte Tisza trei interpelări și a răspunsă, că va face 
totulă ca vinovății se fiă aspru pedepsiți. Cei doi ofi
ceri s’au și arestată în fortărâța Aradului.

Discursul! d-lui V. Babeș! dela 
6 Februariu a. c.

Publicămă încă odată acestu discursă după 
cum l’a împărtășită însuși d. Babeșil „Lumină
torului/' pentru ca cetitorii noștri se aibă înain
tea ochilorfl chiar textulă autentică, coresu de d. 
Babeșu.

Onorabilă Casă! Și pe mine unele enunciațiuni 
de ieri ale onor. d. ministru-presidentă m’au îndemnată 
a lua cuvântulă. Nu potă fi de acordă cu sentința es- 
primată de on. d. antevorbitoră, contele Apponyi, rela
tivă la aceleași enunciațiuni; eu adecă aceleași enuncia
țiuni nu le țină nici de corecte, nici de întemeiate, și 
reflecteză aici numai decâlă, că on. d. deputată dâră 
râu va fi înțelesă cuvintele colegului nostru Gurban, 
când a interpretată gravaminile și escepțiunile sale ast- 
felă, ca și cum elă ar lua în nume de rău, că statulă 
ungurescă în prima linie se interesiză de limba și cul
tura maghiară. Eu nu credă, să esiste cineva în acâstă 
țâră, care ar lua în nume de rău acea interesare; luămă 
însă — da, în nume de rău, acea procedere, că, pe 
când statulă în prima linie se îngrijesce de limba și cul
tura maghiară, în a doua, a treia și a patra linie nu 
se mai îngrijesce de nimică, măcară că legi avemă, pe 
cari colegulă Gurban le-a citată, cari pretindă și acestă 
îngrijire, der pe cari cei dela putere nu le iau nici în
tr’o socotință. Aci este buba, și în acâstă privință la 
acâstă jalbă aș fi dorită eu să audă esplicațiunile onor, 
d. prim-ministru. Nu putemă noi adecă să cuprindemă 
cu mintea nostră, cum se îutâmplă, că avemă legi, ne 
provocămă la ele, cari ne recunoscu și într’o măsură 
âre-șl-care ne garantâză drepturi naționale, dâr pe acelea 
nu le ia nimeni nici într’o considerațiune, ajungândă lu
crulă pănă acolo, încâtă acei domni deputați, cari în 
numele naționalitâțiloră aduseră aici plânsorî, trebuiră să-șl 
ia refugiulă la suplicațiunl cătră on. Casă și cătră prea 
onor. d. ministru-presidentă, ca se se îndure de lege, se 
binevoiiscă a tini sima de lege! Din tote aceste urmeză, 
că noi, precum amă cj'să, nu luămă în nume de rău, ba 
chiar aprobămă, când statulă în prima linie lucră pentru 
desvoltarea culturii maghiare, însă pre lângă acâstă lu
crare ceremă să nu se uite, că aici în acestă țâră — nu 
de ieri alaltăieri, ci de o mie de ani locuescă în masse 
atâția cetățeni de naționalitate și limbă nemaghiară, 
căroră de asemene prin lege le suntă garantate drepturi 
de cultură națională, de care așa dâr de asemenea tre- 
bue să vă îngrijiți. Acâstă însă nu se întâmplă.

Prea on. d. ministru-presidentă <|lcea feri în cu
vântarea sa, că „acelă elementă, care a întemeiată acestă 
stată după istorie, în dreptă este a-i imprima signatura 
sa*.  Frumâsă sentință, și eu pricepă, că maghiarimea 
întrâgă a aplaudat’o; nu potă însă să pricepu, că acea 
signatură — pănă unde este să mârgă? Și aci este 
causa, pentru care eu nu potă să fiu de opiniunea, că 
acea enunciațiune corectă ar fi. Nu sciu, căci nu ni-se 
spune, are âre să se estindă acea signatură pănă în 
familie, pănă în comună, pănă în biserică, sâu pănă la 
care anumită hotară? Totă mereu aut^imă întonându-se 
aici »idea de stată maghiară', dâr nimeni nu vine a ne 
spune, a ne defini, ce este propriaminte și ce pretinde 
aceea? Nu vă satisface, că vă dovedimă prin fapte, 
cum respectămă legile țării, cum plătimă grelele dări 
cătră stată, cum ne ferimă de ori-ce conflictă cu legiti
mitatea. Bine, ce mai cereți dela noi? D-lă colegă 
Gurban, v’a încredințată și despre aceea, că noi nici nu 
mai avemă inteligința, care n’ar învăța, n’ar sci limba 
maghiară.. Dâr eu potă să vă încredințeză, că chiară ai 
mei copii dâr mai bine vorbescă limba maghiară, chiar 
decâtă pe a loră cea română. (Strigări: Să trăâscă!) 
Apoi nici acâsta să nu fiă dovadă destulă ? Dâr — pănă 
unde să mergemă ?! ‘

*) 1520. Cziganis pro abscisione aurium cuius- 
dam Walachi bibales asp. 3, Pro cultello ad abscisio- 
nem illorum aurium asp. 1. (Țiganiloră pentru tăierea 
urechiloră unui Română bacșișă 3 aspri. Pentru cuțitulă 
cu care s’au tăiată aceste urechi 1 asp. — 1520. Pro 
Iignis ad incinerandam illam puellam, quae ignem impo- 
suerat, asp. 42. Cziganis bibales pro incineratione illius 
maleficae puelae asp. 25. Item illis qui ligna illo vexe- 
runt, asp. 6. (Pentru lemne la arderea acelei copile care 
a pusă focă — după cum se dice mai susă la îndemnulă 
tatălui sâu, care era țâsătoră — 42 aspri. Țiganiloră 
bacșișă pentru arderea acelei copile râu făcâtâre 25 aspri. 
Acelora, cari au dusă lemne la acâstă ardere 6 aspri.) 
— 1522. Pro Iignis, quibus quidatn malefactor in
cinerări debebat, asp. 47 (Pentru lemnele, cu care 
s’a arsă ună făcetoră de rele, 47 asp.). — 1522.

FOILETONU.

Din archiva orașului Brașov!.
(Urmare și fine.)

In ceea ce privesce prețurile deosebiteloră lucruri, 
îmi iau voiă a da următârele specimene pentru curiosi- 
tate: Ună bou e socotită cam cu 2 fl., o sarcină (pâte 
ună cală, cum se cjice) de pesce 1 fl. și 20 aspri,*)  o 
majă de câră 8 fl., 5000 cuțite suntă socotite cu 90 fl., 
miia de cărămizi cu 1 fl., 200 cuie de lață cu 12 aspri, 
1600 cuie de șindilă 20 aspri, 8100 șindill 4 fl., două 
cară de nisipă 4 aspri.

Ca negustori mari din Brașovă (mercatores magni 
seu grandi) figureză Lucas Rener, Lucas Cseresch, Io- 
hannes Groman și Georgius Hyrscher.

Ca să vedemă, cam ce localități din Moldova și 
Muntenia purtau negoță cu Brașovulă, citeză următârele 
nume: Nago de Pitescht, Philip de Thorschor, Stoyan de 
Bossow, Brațul de Waynodest, Yncza de Thorschor, 
Mychel de Compolong, Mansul de Kympana, Bran de 
Flotsch, Nagomir de Rybmick, Wantscha de Telleschyn, 
Radul Negru de Thorschor, Andrica de Vasloy, Gery de 
Thatrusch, Ivanko de Brayla, Stanczul de Girgicz, Popa

*) Ună fl’ are 50 aspri. 

de Florest, Wlad dă Rwka, Buda de Suschlanest, Bayda 
de Slatina, Dragan de Bucurest, Radul de Stoynest, 
Myrcza de Barlad, Angel de Schutschawa, Myhal de Ar- 
gisch, Yla de Yest, Kyrka Negra de Thargovistia, Scher- 
nat de Thorschor, Balasch de Puttna, Stan de Yonest, 
Stan de Vasloy etc.

Nu mai puțină însemnate suntă notițele ce le cu
prindă socotelile în cestiune, cu privire la administrația 
orașului și la modulă de aplicare a justiției din epoca, 
din care datâză aceste socoteli.

In dările de sâmă ale procuratoriloră și ale judi- 
loră (Stadthannen) se află date amănunțite despre deo
sebitele cheltuell, ce le avea orașulă, cu reparaturi, cu 
îmbunătățirea stradeloră, cu facerea poduriloră, cu pri
vegherea porțiloră cetății, cu primirea âspețiloră străini 
distinși, cu răspunderea părții din darea regâscă, ce ve- 
uia asupra Btașoveniloră, și a aruncului, ce se punea în 
cașuri estraordinare etc. Venitele orașului constau din 
diclme, vămi, arânda moriloră etc.

Relativă la darea regâscă (taxa regia), pe care o 
plătea orașulă, însemnămă următârele: In 1514 din 
27.C00 fl., ce avea să-i plătâscă pe anulă acesta Uni
versitatea săsâscă peste totă, asupra Brașovului vine 
suma de 2230 fl. In 1515 din 25,000 fl. Brașovulă 
plătesce 2220; în 1516 din 14,000 fl. 1880 fl. Totă 
astfelă însemnămă, că în anii 1514 și 1515 orașulă 
cheltui suma de 555 fl. cu călăreții, cari fură trimiși ca 
ajutoră voevodului Transilvaniei lână Zapolya împotriva 

țăraniloră răsculați sub conducerea lui Gheorghe Dozsa, 
âră în 1522, când același voevodă veni în ajutorulă lui 
Radu dela Afumați, domnulă Munteniei, împotriva Tur- 
ciloră, Brașovulă contribui pentru oștirea lui Zapolya 
mai ânlâiu 1948 fl. și apoi 1200.

In privința mâsuriloră polițiene și a procedurei ju
decătoresc! suntă cu deosebire de însemnată pedepsele 
înspăimântătâre, ce se întrebuințau pe acelă timpă. Ast
felă afară de mârtea prin spântjurătâre, care se întrebu- 
ințâză pănă acum, se întrebuința și mârtea prin ardere 
âră ca pedepse pentru deosebite greșeli era și tăierea, 
urechiloră, jupuirea pelei, pârlirea cu lumini, legarea de 
stâlpă și espunerea în vilâgă, *)  etc. Ca esecutorl ai a-
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Ntai deunăzi d-lă prim-ministru merse pănă a ne 

spune, că „frumâse suntă principiile, când însă le-amă 
executa seriosă, amă pută ajunge, ca în legislațiunea 
acâsta să vină în maioritate astfelă de deputațl, cari să 
desconsidere idea de stată maghiară". Este numai o 
frasă, care eu nici când nu o voiu primi de argumentă 
seriosă; căci acâsta pentru totdeauna ar exchide din pa
tria nâstră libertatea și dreptatea.

Repetă deci, că așă dori, să ni-se dea odată o 
precisă și chiară definițiune despre aceea ce are să dică, 
ce are să fiă înțelesă prn idea de stată maghiară.

Astădll propriaminte ceea-ce ne preocupă e: că amă 
creată legi, că paradămă cu ele înaintea lumii, și — 
lăudându-le strigămă în gura mare: „Eată, vedeți, câtă 
de mari și multe drepturi au în țăra nostră naționalită
țile! Când însă se lucră de executarea și aplicarea loră, 
atunci ni-se răspunde: «Nu se pote, căci ele vatămă 
idea de stată maghiară!» Dâr’ unde o să ajungemă pe 
acăstă cale? Ce o să se alegă de- dreptate, de morali
tate, dâcă vomă continua totă așa?!

Nu polă a nu contrazice și acelei afirmări a d-lui 
ministru-presidentă, decă vomă lua cuvintele sale în 
înțelesulă strictă, cumcă în cursulă istoriei, singură nu
mai Maghiarulă a creată acestă stată, cu conelusiunea. 
că așadâr’ numai lui ’i se cuvină drepturi în acestă stată, 
Nici odată nu voiu recunâsce acâsta! Aeăsta istoria n’o 
dovedesce. Amu creată acestă stată noi toți, cu toții. 
Căci dela sf. Ștefană, primulă rege, pururea au fostă 
aici mai multe poporațiuni nemaghiare, cari au sacrifi
cată sânge și avere pentru acestă patriă comună. ’Mi-se 
obiectează „ocupațiunea.» Dâcă dreptulă de stată s’ar 
deriva numai din ocupațiune, atunci pe acestă basă sta
tuia nostru s’ar pune în categoria Turciei. Și Turcia a 
ocupată țer'i și cucerită popâre. Alta însă este, ce se 
mai recere pentru drepturi de stată, cum noi le pretin- 
demă, și în acăstă privință, apăsândă cuvântulă Qică: 
nu numai acela are merită, nu numai aceluia competu 
drepturi din crearea statului, care a făcută prima ocu
pațiune, cj de o potrivă îndreptățită este cela ce a con
tribuită a conserva acestă stată prin furtunile timpului. 
Acelă istorică .fidelis noster Olahus» din vechile di
plome, tocmai așa a contribuită, tocmai așa și-a versată 
sângele pentru acăstă patriă, ear’ poporulă română toc
mai așa asudă și sacrifică pentru ea, ca și Maghiarulă. 
Jrjțru aeăsta deosebire nu există! Cu tote acestea însă 
nu negârnu, nu disputămă primatulu Maghiarului în 
acâstă patriă comună, și adecă pe o basă, ce încă a 
atins’o d-lă prim-ministru, pe basa maiorității relative, a 
progresului mai mare în cultură, a posesiunii sâu ave
rii mai întinse, pe care basă Maghiarii în acăsță țâră 
au avută și voră avă conducerea; și precum nime nu 
este, care să atace acestă dreptă, totă deasemenea din- 
tr’însulă nu se păte forma dreptulă de exclusivitate față 
cu celelalte naționalități. Dăr' răulă tocmai aci (Jace, că 
elementulă maghiară pretinde dreptulă exclusiva pentru 
naționalitatea sa.

De aceea Zici! eu, că ml-ar plăcă, se audă pe on. 
guvernă, anume pe d-lă rainistru-presidentă explicândă 
odată ourată și precisă, că dăcă cetățenii nemaghiari, 
Românii și ceilalți îșl facă datorința, pârtă tâte sarcinile 
de o potrivă cu cei maghiari, pe ce basă se face dife
rență între Români și Maghiari, și ce felă este acâstă 
diferență? (Strigări: «nici ună felă de diferență/»)

Mai Zice d-lă ministru-pres'dentă, că — «dâcă na
ționalitățile în acâstă lume largă, printre staturile mai 
mărișâre și nu în confederațiune, voră pute arăta undeva, 
cumcă — cetățenii de altă naționalitate, fie pe terenulă 
politică, fie pe celă bisericescă sâu școlară, fie pe celă 
administrativă, se bucură de favoruri mai mari ca în 
Ungaria, — atunci — da; dăcă însă nu voră fi în stare 
a arăta astfelă de casă, atunci să nu-șl condiționeze fide
litatea de pretensiunl mai mari, ci prin fapte sincere să 
dovedâscă, că deși alta ne este limba națională, ei totuși 
suntă fideli aderenți ai statului maghiară, astfelă făcăndă 
posibilă a li se face și loră înlesniri pentru interesele 
loră speciale/

On. d. ministru-presidentă nu pentru prima oră sus
ține în acâstă casă, că în lumea largă nu există țâră,

unde naționalitățile de a doua mână pe ori ce terenă Depărtându-se opincarulă dela șatra neguțătorului 
SirV?- T ^an dre.ptur* ca aicI ,la n01 în Ungaria, de curele, a începută a cjice: — mai ascultată D-le, 
(Strigări din stânga extremă: „Așa și este: este adevă- j- • L » r- • , w .

Cziganis pro excoriatione cuiusdam exploratoris sieuli 
1 fl. (Țiganiloră pentru jupuirea unui spionă Săcuiu 
1 fl.) — 1521. Pro candelis et laqueis ad praeto- 
rium ad martirizandos duos Walachos 6 asp. (Pentru 
lumini și lațuri, ca să se chinuiască doi Români 6 aspri.)

*) 1520. Cziganis pro expulsione cuiusdam pravae 
mulieris (Țiganiloră pentru alungarea unei muerl stricate.) 
1520. Cziganis pro espulsione cuiusdam Sieuli ex villis

rată!) Da, este adevărată și — nu este adevărată, fila- ■ Ve^ acunia a! bani; fă și cu alțl Omeni ca și cu mine,
ritate.) In principă, după vorbe, adevărată este, îă' bună sâmă D-ta vei vinde marfa D-tale și din târ-
faptă și realitate, — nu este adevărată. Condeputatulă gulă Reghinului săsescă te vei duce cu bani acasă. 
Szabovlievics ne spunea alaltăieri curată și luminată, cn i Și dăr mai nainte de a se departa opincarulă dela șatra 

sasului l'au InlrebaW .Cum le ohiamS, Opineariui-a rts-Vă rogă, arătați-mi, că din aceea lege votată de dietă I ’ H
și sancționată de Maiestatea Sa Regele, măcar ună unică
paragrafă se respectează. (Mișcare.) Apoi totă aseme
nea este și cu legea, ce ne garantează autonomia bise- 
ricăscă, dar despre aeăsta îmi voi permite a vorbi la 
altă ocasiune. (Va urma.)

De lângă Reghinulu săsescă 20 Febr. 1886.

(Primăvăra la noi. — Târgulă de țâră din Reghină.
— Neguțătorulă sasă și Opincarulă română).

Preste Iotă loculă în ținutulă acesta timpulă sâ- 
mănă a priraăvâră. Ne povestescă bătrânii, cumcă nu 
țină în minte, ca cândva se fiă fostă chiar în luna lui 
Februară așa Zile frumâse cum suntă acum. Preste totă 
omătulă este topită și pămentulă sbicită. Semănăturile 
de tămnă suntă vei’ZI și frumose, riturile începă a în- 
verZi — flori de primăvâră suntă destule. — Oile și 
porcii âmblă Ia câmpă, — eră omenii au începută a ara 
și sâmănă grâu de primăvâră și altele. Preste Zi e caldă, 
încâtă âmenii umblă în cămașă și femeile desculțe, 
eră pruncii desbracațl, și cei săraci în capulă golă să 
jocă la săre în căldură, — ca în luna lui Maiu, — și 
așa totă Ziua ședă afară la câmpă cu oile și porcii pănă 
săra ș. a.

Din 13 Februariu a. c. s’a începută în Reghinulă 
săsescă tîrgulă de țâră și a ținută pănă în 19 Februariu 
a. c.î— La acestă tîrgă de țâră au fostă forte multe 
vite adunate spre vânZare, — cumpărători nu au fostă 
așa mulțl, ca de altădată; — cu tâte aceste boii 
buni și frumoși s’au vândută și cumpărată cu preță de 
mijlocă, pe când caii, vacile și vițeii se vindâau și cum
părau mai pentru nimica; da încă și așa de astădată nu 
prâ multe s’au vândută.

Neguțătorii cu marfa loră încă stau în «plutire" 
cu mânile în buzunare, pentru că cumpărătorii nu se 
prea îmbulzeau pe la șetrele loră. Erau năcăjiți și pe 
mulțl i am auZită căindu-se și Zicândă, cumcă în târgulă 
Reghinului săsescă nu au putută vinde marfă, nici 
atâta eu câtă să potă ptăti cărăușia. —

Caracteristică a fostă, când ună neguțătoră 
sasă curelariu nu sciu de unde, — plângându-se asu
pra târgului între altele a Zisă cătră ună opincară ală 
nostru ,No bade, asta-i lume!" — «Lume; lume și nu 
zamă de prune Domnule" i-a respunsă opincariulă, apoi 
a continuată așa: — D-le io încă am stată în târgulă 
Reghinului săsescă 3 Z*ie  și 3 nopți cu 2 cai, 2 vaci ,și 
2 junei, și dintre tâte acestea am vândută numai ună 
cală, — și acela l’am vândută cum am putută și nu 
cum am vrută, — fă și d-ta așa, vinde negoțiu d-tale 
numai cum vei putâ, — pentru că scii D-ta Zicala Ro
mânului cum merge: — «Vremea vinde lemnele, și su- 
șiugulă (lipsa) le cumpăra,*  ține vorba mea în minte 
d-le; și când veZi una ca acâsta lasă-te la târgă cam 
după voia âmeniloră, și vinde curelele cum le ceră âine- 
nii și nu cum vrâi d-ta, pentrucă acuma așa e vre
mea. Na, — vrâi 2 fl. pe cureaua (șerpariu) acâsta?
— Vreau bade, caută banii; — respunse neguțătorulă și 
indată târgulă a fostă gata, strigândă ambii „pocinogă 
la târgu de aZI ;*

punsă că-lă châmă «Constantinului DumneZeu" care face 
cruce și se râgă lui DumneZeu numai românesce. —

------------ —u—

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.O

ATENA, 23 Februariu. — Scirea că gu- 
vernulă ar voi să-și schimbe politica a produsă, 
o iritațiune ce nu se pâte descrie. Represen- 
tanța orașului a conchiămată unu mare meetingâ 
(adunare de poporu) în care s’a primită o reso- 
luțiune, care încuragâză pe guvernă a persevera 
pe cărarea politicei naționale. O deputațiune a 
adunării a presentată ministrului-președinte Delya- 
nis acâsta resoluțiune în mij loculu manifestațiu- 
niloru masseloru întrunite de poporă. Delyanis 
a declarată, că guvernulîl continuă pregătirile de 
răsboiu și că n’a luată nici cea mai mică măsură, 
care ar pută justifica o schimbare a politicei 
sale.

FILIPOPOLtJ, 23 Februariu. — Prințulă 
Bulgariei rămâne în. Filipopolu pănă ce reservele 
și milițiile voră fi puse tâte pe picioră de răs- 
boiu și mobilisarea armatei va fi terminată.

DIVERSE.
Guturaiultt cântăreței. — Directorulă teatrului Hol- 

borne din Londra, d. Vanderboscher, angajase pe d-șâra 
Nellie Dallas supranumită ^Favorita Americaniloră» cu 
ună onorară de 8 livre sterlinge pe săptămână. La 5 
Februarie era se debuteze d-șâra Dallas într'o operetă. 
In ajunulă representațiunei sărmana «Favorita America
niloră" căpătase ună guturaiu (catarh) complicată, scrise 
directorului teatrului, că din causa bâlei sale nu-i va 
fi cu putință să nu-i causeze dificultăți, și ca să-i do
vedâscă bunăvoința va face o încercare, dâr cu condițiu- 
nea de a strămuta partia ce avea să-o cânte cu ună 
tonă și jumătate mai josă, și ca regisorulă să facă îna
intea representațiunei ună apelă la indulgința publicului 
pentru cântărâța răgușită. Directorulă consimți, primindă 
condițiunile, dâr nu se ținu de cuvântă, și când d-șâra 
Nellie păși pe scenă, luă sâma, că nu se schimbase ni
mica la parita ei. Afară de acâsta avuse și nenorocirea, 
că în mijloculă cântării sale o apucă strănutatulă, și ast
felă cântecălă ei fu intreruptă de dese strănutărl. Pu- 
bliculă rîdea, bătându-șl jocă de dânsa și de susă din 
galeriă i se aruncară o mulțime de batiste și âmenii 
strigau: «Vai! Nellie ce guturaiu ai căpătată, îți trebue 
batistă. < Acestă fiasco avu de resultată, că Miss Nellie, 
refusă a continua rolulă său și a se mai urca pe scenă. 
Directorulă intentă ună procesă în contra ei pentru căl
carea contractului, dâr judecătorulă pronunță ună veri- 
dictă de achitare.

** ±
Rectificare. — Domnii abonați ai «Gazetei Tran

silvaniei,» cari îșl conservă colecțiunea completă, bine- 
voiască a îndrepta numărulă de erl «38» ală fâiei, în- 
semnândă în locă ’i Nr. 33.
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cestoră grozave pedepse erau peste totă Țigani și între 
pedepsiți erau mai cu sâmă Români.

Nici chiar cadavrele nu erau lăsate în pace. Ast
felă printre cheltueli găsimă și următârele: 1521. Cuidam, 
qui portavit mortuum Walachum de Bwrcza et vexit ad 
patibulum asp. 12 (Cuiva, care a adusă ună Română 
mortă din Bârsă și l’a dusă la furci 12 aspri.) — 1522. 
Pro una securi, qua quadripartibus fuit Wolachus iile, 
qui se in turri peaetorii suspenderat, asp. 25. (Pentru 
ună toporă, cu care s’a tăiată în patru acelă Română, 
care s’a spenZurată în turnulă sfatului 25 aspri).—1522. 
Cziganis bibales, quod capita Thurcorum interfectorum 
prope Prasmar affixerant (Baeșișă Țiganiloră, cari au 
pusă în cuie lângă Preșmer capetele Turciloră uciși).

Se înțelege însă, că asemenea pedepse crâncene nu 
se întrebuințau numai în părțile nostre, ci se aplicau în 
tâte părțile europene, chiar și în cele mai cultivate.

Dintre măsurile polițiene, acum ne mai obicinuite, 
însemnămă pe aceea de a scote pe femeile stricate și 
pe făcătorii de rele din orașă și din satele împrejmuitâre 
cu Țigani.*)

In ceea ce se atinge de evenimentele politice, socotelile 
publicate ne arată câtă de tare erau îngrijați locuitorii 
din aceste părți ale țărei din causa Turciloră; câtă de 
tare se interesau conducătorii Brașovului de totă ce se 
întâmpla în părțile de prin împrejurime și cu deosebire 
în principatele române și peninsula balcanică; mijlâcele 
ce le întrebuințau ei pentru aflarea deosebileloră schim
bări din principate și a mișcăriloră oștirei turcesci, și în 
fine punctualitatea, cu care se împărtășeau cele aflate 
voevodului țărei și regelui (pănă la 1516 Vladislavă II, 
âră după aceea Ludovică II, pănă la 1526). Datele 
acestea suntă cu atâtă mai însemnate, de ârece se re- 
ferescă la lucrurile, care formâză pregătirea marei ca
tastrofe dela Mohacs din annlă 1526.

De mare interesă suntă în fine notițele cuprinse în 
socotelile, despre care e vorba, pentru istoriculu mun
tenii fi moldovinu. Intre Brașovă și între principatele 
române nu erau numai legăturile strînse comerciale po
menite mai susă, ci în grelele împregiurări de pe timpulă 
acela erau — cu deosebire cu Muntenia — și cele mai 
intime legături politice. Domnii români trimită în con
tinuu vestitori mai mariloră orașului, și aceștia nu în- 
târZ>ă a informa și ei din partea loră curtea din Târ- 
goviște despre tată ce le era cunoscută. De multe ori 
ei adăogau și daruri pe lângă răspunsurile loră (lui 

Valachalibus, qui fuerat furatus oves, pro salario asp. 
10 (Țiganiloră cari au alungată din satele românesc! pe 
ună Săcuiu, care furase oi, plată 10 aspri).

Neagoe Basarabă între altele și pâni albe și jimble) și 
luau parte prin representanțl nu numai la serbările de 
cununiă, ce se făceau în familia domnâseă, ci chiar și la 
căsătoriile funcționariloră mai însemnați.*)

In vara anului 1509 vine în Brașovă Michnea, po
reclită «celă rău", âră în primăvara anului 1522 Radu 
dela Afumați cu mulțl âmenî ai săi, «cum multa gente». 
Amândoi domnitorii fură primiți în chipulă celă mai 
■prietenescă. Totodată în răsboiulă, pe care l’a avută cu 
Turcii Radu căpătă ună însemnată ajutoră din partea 
orașului Văduva lui Neagoe Basarabă, Despina, în fine, 
petrecu în Brașovă mai multă vreme și fu ajutată în 
deosebite rânduri.

Din aceste puține esemple pâte vedâ ori și cine 
însemnătatea publicațiunei, despre care ml-am luată per
misiune a scrie rândurile de față, și sunt sigură, că 
âmenii noștri de carte nu voră întârZia a și-o procura 
și a o studia cu deamăruntulă.

Brașovă, 9 Faură v. A. B.

*) 1520. Nunciis qui invitaverunt dominos ad 
nuptias Galata, iudicis curiae domini waywodae Transal- 
pinensis vinum et panes. (Trimișiloră, cari au chemată 
pe domnii dela sfată la nunta lui Galata, marele vornică 
ală voevodului Munteniei, vină și pâne) Și mai tât’Ziu: 
Expensae domino Iohânni Krell ad nuptias iudicis curiae 
domini waywodae Transalpinensis fl. 7. (Pentru cheltu
ielile avute de domnulă lână Krell la cununia marelui 
vornică ală voevodului Munteniei 7 fl.)
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(taniJfi la bursa da viena 
din 20 Februariu st. n. 1886

Bursa de Bucuresci.

Rentă de aurii 4o/o ■ • • IM 20 
Rentă de hârtiă 5°/0 , , 94.35 
Imprumutultt căilorft ferate

ungare.......................... 152.76
Amortisarea datoriei căi- 

lorti ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.—

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostfi ung.
(2-a emisiune) .... 126 75

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 113.50 

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

mișă...............................104.25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104 60

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

vină ung............................. 99.25
Imprumutulti cu premiu 

ung...................................119 40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.25 
Renta de hărtiă austriacă 85 70 
Renta de arg. austr. . . 85.75
Renta de aurii austr. . . 113.60 
Losurile din 1860 . . . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 873 —
Act. băncel de credită ung. 307.50
Act. băncel de credită austr. 301.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.96
Napoleon-d’orI .... 10.032 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.40

Cota oficială dela 5 Fevruarie, st. v, 1886.
Cump, vând.

Renta română (5%). . 89— 90—
Renta rom. amort. (5°/0) 94V< 96 Va

» convert. (6°/0) 87— 87Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 102 x/a 102 l/t

„ H (5°/o) . 85Va 86’/*
i » urban (7°/0) . . 97— 97Va

> (6°/0) < 90— 97—
’ (5%) • 82— 83’/4

Banca națională a României 500 Lei 1110 1120
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

* •> » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 16.— 161/*
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.04

Cursulu pieței BrașovO 
din 20 Februariu st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.58 VAnd. 8.62

Argint românesc . . . . J» 8.50 > 8.55

Nanoleon-d’orl................. T * 9.98 > 10.CS

Lire turcescl..................... 11.22 > 11.32

Imperiali......................... • 10.20 • 10.30

Galbeni............................. > 5 90 » 5.96

Scrisurile fonc. »Albina» * 100.— > 101.—

Ruble RusescI................. . * 123.— > 124.—

Discontulă ... » 7—10 °/0 pe anii.

„Albina Institutu“ de creditu și economii în Sibiiu.

? CONVOCARE
Domnii acționari ai „Institutului de creditu și de economii „Al- 

bina“ se invită prin acesta, în virtutea §-lui 20 alu statuteloru societății la 

a XIII. adunare generala ordinara 
care se va țind la Sibii u în 30 Martie 1886. st. n. înainte de amdțpf la 
10 6re în casa institutului (strada Baier Nr. 1,)

Obiectele.
1. Raportulă anuală ală direcțiunei, bilanțulă anului 1885 și raportul!) co

mitetului de supraveghiare.
2. Distribuirea profitului realisată conformă bilanțului.
3 Distribuirea sumei destinate pentru scopuri de bine-facere.
4. Ficsarea prețului marceloră de presență pe anulă curentă.
5. Propunerea din partea direcțiunei referitâre la pensionarea văduvei și 

orfaniloră rămași după fostulă directoră esecutivă Visarion Roman.
6. Alegerea alor doi membrii în consiliulă de Direcțiune în lomlă aceloră 

doi, ală căroră mandată a espirată în sensulă §-lui 36 din stătută și substituirea 
definitivă prin alegere aloră doi membrii totă în consiliu de Direcțiune cari au de
misionată dela ultima adunare generală în coce (§. 37.)

Domnii acționari, cari în sensulă §§. 22, 23 și 24 din statutele sociețătii 
voescă a participa la adunare în persbnă seu prin plenipotențl suntă rugați a-și de
pune la cassa institutului acțiunile loru și eventualii dovedite de plenipotență celfl 
multă până Sâmbătă la 27 Martie st. n. 6 ore p. m.

Sibiiu) 18 Februariu 1886. Direcțiunea institutului.

(1_8)

Societatea de împrumută și păstrare „Auroi*a “ din Năsăudu va 
ținea adunare generala în Nă,s6u.dă Ia 28 Martie st. n. 10 6re 
a Dl. în edificiulă scdlei normale.

Obiectele.
1. Raportulă directorului, casarului și comisiunei censurătdre.
2. Alegerea directorului, casarului, controlorului și secretarului, 

apoi a doi membri de consiliu și a comisiunei censurătdre pe basa statului.
3. Pertractarea propuneriloră relativă la modificarea statuteloru 

eventuelu reformarea societății în acționarie și desbaterea proiectului de 
stătută în privința acesta.

4. Pertractarea altoră propuneri de interesă pentru societate.
Năsăudă, la 6 Februariu 1886. Consiliu administr.

Avisu d-loru abonați!
9

De 6re ce multe din adresele, ce domnii abonați le ins6mnă pe 
cuponulă mandateloră poștale, sdu că nu suntă. destulă de esacte, s6u 
că nu se potă bine descifra, rugămă pe acei D-ni prenumeranțl, a că- 
roră adresă nu ar corespunde, ca să binevoiască a ne face câtă mai cu- 
rendu cunoscută îndreptarea dorită și a scrie adresa câtă să pdte mai 
lămurită. ADMINIST1UTIUNEA „GAZ. TRANS.a

MersulU trenurilor!!
pe linia Predealif-Budapestas. și pe linia Teiușii".ApadA"Kii<iapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—I®redealîj

BucurescI

Predealu

Timișîî

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Brașovtt 

Feldidra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teinșft 
Ai udă 
Vințulă de 
Uiâra 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSa 
Aghirișă 
Stana 
Huiedin ti 
Ciucia 
Bucia
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd ■ 
Fugyi-V ăsărhely 
Vârad-Velințe

susti

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
19.29
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

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

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-V âs ărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbgu
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Bnda-pesta

(
(

Clușiu

Apahtda
Ghiriș

Cncerdea

Viena

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

TOO
6.35
3.00

10.37
12.59
4.45 

HoioB 
10.50

6.05

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

8.22
10.30

(
(

Uiâra
Vințulă de ; 
Aiudă 
Mușfi 
Grăciunelă
Blașii 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișera 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovii

Timiș ă

susii

12.05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.02

6.40
7.00

Predealu

BucurescI

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibuE

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnibua

— —
3.15 6.20 8.00
7.29 9.11 11,4C
8.27 11.26 2.31
— 1.28 —
9.45 2.00 -
9.59 211 —

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 —
5.06 6.43 —
— 7.03 —.
— 7.26 —.
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44 —
— 11.28
— 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 11.37
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
— — 1.50
— — 2.48

•• — — 3.23
— — 4.56

9.40

Teiușft- Iradft-iBadapesta Bndapest a- âradii-Teiuști.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnlbna poradne peraâne accelerată omnîbni

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8 00|
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 3.44 1140
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 4.02 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3 37 7.53 5.25
Siberia (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
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 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.1(>
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 Siiaeri*  (Piski) 9.05 — 11.23
Aradfi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53
3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22

Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.0b Telușft 12.05 — 2.24

Aradăt-^iBsaîșĂra SUueria (Piski) 3"str®șert4

Tronti Trenă de Trenă de Trenfi de Trenă Trenfi
omnibua peradne persdne peradne omnibua omnibua

As?adik 6.00 12.55 8.25 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.oq
Nămeth-Săgh 6.50 1.46 8.54 .Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
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
Tluaișdra 8.42 3.40 10.06 Petroșeui 10.43 4.04 6.39

’S’iEmișdra-Aradâi Petroșeni—Siameria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenfi
peradne persdne omnibua omnibua omnibua de pere.

Timiș6ra 6.07 12.25 5.00 Petroșeial 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 6.4
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nămeth-Sâgh 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
Asradik 7.50 3.10 7.40 Sfiasateria 10.53 1.35 9.15


