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Brașovii 13 Fevruariu 1886.
Proiectulu de lege pentru organisarea gl6- 

telorfl se discută deja cu viu interesă în sec
țiunea militară a camerei din Viena, precum și 
în sînulu diferitelor^ cluburi parlamentare de 
acolo. Din 16te părțile se obiectăză, că acestu 
proectă de lege conține disposițiunî parte ne lă
murite și parte fdrte aspre. Oficioșii se înțelege 
facă escepțiune lăudându’lă fără reservă dăr 
numai oficioșii din Austria, nu și cei din Un
garia.

Organulă nemțescu ală guvernului din Pesta 
critică în modă destulă de rigurosă proiectata 
lege pentru gldte și admitemu, că pe lângă ob- 
iecțiunile fdrte întemeiate, ce le face organulă 
Unguriloră dela cârmă, este și elă condusă de 
temerea, ca nu cumva organisarea gldteloră, așa 
cum este ea propusă de cei din Viena, să ser- 
văscă vr’odată ca mijlocă pentru paralisarea or- 
ganisării naționale-maghiare a honve(|imei. „Pester 
Lloyd" n’o spune pe față, dăr vorbescă cu 
atâtă mai clară foile independente maghiare.

Celă mai multă combătută din t<5te para
grafele memoratului proectă de lege este § 5, 
care vorbesce despre întrebuințarea glăteloră. Se 
dice adecă în acestu paragrafă, că glătele se 
potă întrebuința și afară de fruntariele monar- 
chiei în modă escepțională, mai alesă dăcă în 
cursulă răsboiului reserva întregităre, menită 
pentru susținerea numărului normală de comba
tanți din armată, nu va fi de ajunsă.

Nu se păte contesta, și are tătă dreptatea 
făia oficiăsă din Peșta când susține, că citata 
disposițiune dă în mâna guvernului puterea dis
creționară de a prelungi serviciulă militară până 
la 48 de ani, așa că în realitate disposițiunile 
legei pentru armată dela 1868 devină ilusorice. 
Țăranulă său meseriașulă, care a împlinită eta
tea de 32 de ani terminându-și anii de serviciu 
în armată, nu se va pută în viitoră reîntărce acasă 
dela ultimulă esercițiu de arme cu consciința li- 
niștităre, că și-a împlinită obligământulă militară, 
că a scăpată și că acum pdte să se dedice nu
mai muncei sale. Dăcă chiar după 4 său 5 ani 
mai târziu va isbucni unu răsboiu, va depinde 
numai dela voia celoră din ministerulă de răs
boiu, ca același omă să fiă înrolată din nou în 
vr’ună regimentă ală armatei comune său ală 
honve^iloră.

Asemenea nu se păte contesta, că dăcă glă- 
tele voră fi întrebuințate mai vârtosă pentru în
tregirea armatei și a houveijimei, ele voră perde 
caracterulă de glăte și voră avă caracterulă unei 
reserve întregităre pentru armata de liniă și de 
honvezi.

ț)iarulă militară din Viena „Wehr-Zeitung“ 
a socotită, că numărulă celoră obligați a servi 
în glăte se urcă în tătă monarchia la 5,000,000 
de combatanți. Dăr purtarea în evidență a a- 
cestui colosală numără de glotiști — adauge nu
mita făiă — este încredințată după noulă proectă 
comuneloră rurale și urbane; nici unu glotistă nu 
scie astădî ce rolă va juca elă când se voră 
chema glătele sub stăgă; nimeni nu scie, ce or- 
ganisațiuni voră primi aceste glăte, cum voră fi 
armate și provădute cu oficeri, ba proectulă de 
lege nu spune nici măcară aceea apriată, dăcă 
glătele se potă conchema numai în timpă de răs
boiu, ori și în timpă de pace.

Până aici amă arătată unele din obiecțiunile 
cele mai capitale, ce se facă contra proiectului 
pentru organisarea glăteloră. Mai adaugemă și 
temerea, ce o esprimă făia oficiăsă din Peșta, — 
din punctă de vedere militară, dice ea, — că 
înrolându-să în timpă de pericluă în rândurile 
armatei și ale honvecjimei glotiști în etate mai 
înaintată, cari au împlinită deja serviciulă loră 
ordinară militară, aceștia cu nemulțumirile loră 

aduse de acasă potă deveni ună elementă tur- 
burătoră în armată.

Dăr de ar fi numai atâta tătă temerea ce
loră din Pesta! Insă ei se temă de mai multă, 
se temă, cum asigură „Pești Naplo“, nu de 
glăte, ci de proectulă de lege presentată parla- 
menteloră, care dă mână liberă guvernului de 
a dispune nu numai în timpă de răsboiu, ci 
și în timpă de pace de averea și sângele 
cetățeniloră, se temu de acestu proectă pen
tru că e preiectulă unui generală austri
acă, ăr’ nu ală unui ministru maghiară. De 
aceea „Pești Naplă“ cere garanțe și primesce 
glătele numai sub condițiunea, ca ele să 
formeze regimente deosebite sub stăgulă na
țională maghiară și sub comandă maghiară, mai 
departe, să nu se concădă ca în aceste glăte să 
fiă alți cetățeni decâtă numai cetățeni ungari, ca 
să nu ajungă sub comanda oficeriloră străini ca 
Bulgarii sub a celoră rusesci.

Spre ilustrarea și mai viuă a efecteloră pro
duse de legea nouă proectată mai fiă (jasu, că 
și Polonii din Graliția au de gândă să facă din 
glăte o milițiă națională polonă.

E naturală că fiăcare vrea să-și tragă ja- 
rulă la ăla sa, dăr atâtă unii câtă și alții ar 
face fărte bine, dăcă s’ară gândi, că în momen- 
tulă periculului nu atâtă numărulă câtă mai 
multă entusiasmulă glăteloră păte decide.

Entusiasmulă acesta însă nu se păte insufla 
prin nici ună felă de organisare militară ci numai 
și numai printr’o guvernare drăptă și în adevără 
liberală pentru toți glotiștii acestei monarchii 
poliglote.

narea acestoră lucrări, dăcă se va constata că s’a rea- 
lisată ună profită asupra prețu’iloră, cari s’ar fi plătită 
pentru aceste lucrări făcute cu prețulă de mijlocă, care 
s'a dată pentru asemenea lucrări în cești 5 ani din 
urmă, o parte să fiă împărțită între lucrători.

4. Pretutindeni, unde va fi cu putință, să se pro
cure în aceleași condițiuni lucru lesne de făcută femeiloră 
și bărbațiloră, cari nu potă face o lucrare mai grea; să 
li se înlesnâscă mijlocele de a face vestminte, său să 
facă lucrări similare, pe care, prin intermediarea guver
nului, să le p<5tă vinde lucrătoriloră ocupați la țeră.

5. Primele cheltuieli, ce se voră face spre a se esecuta 
acâstă programă, să fiă în sarcina contribuabililoră și a 
statului în părți egale, său păstrându-se o proporțiune 
determinată.

Autorii acestui manifestă termină programa loră 
spuindă :

Amă dori ca prândulă sS fiă dată gratis copiiloru 
în tâte școlile (School Boards) căci nimică nu este mai 
greu pentru muncitori, decâtă de a vedâ în timpii, ca cei 
în cari suntemă, sănătatea copiiloră loră sdruncinată din 
causa lipsei de hrană.

Turburările din Anglia.
piarulă „L’Intransigent“ din Paris ne a- 

duce următărele amănunte asupra mișcării lucră- 
toriloru din Anglia, despre care ni se telegra- 
fase deunăzi:

Capii socialiști Burns,Hyndman, Champion și Willi- 
ams au fostă aduși înaintea tribunalului de poliție din 
Bond-Slreet, sub inculparea de a fi pronunțată la 8 Fe- 
bruariu, la Trafalgar-Square, discursuri sedițiâse, esci- 
tândă mulțimea la râscălă, la jată și la bătăi. Preveniții 
au cerută amânarea, apărarea loră nefiindă gata. Ma- 
gistratulă a respinsă amânarea. Procurorele regală a 
făcută atunci rechisitorulă său și a cerută să se trimită 
acusații înaintea curței cu jurați. Curtea se va pronunța 
preste 8 dile. Preveniții au fostă puși în libertate sub 
cauțiune. Reportorii diareloră .Times* și „Daily Tele 
graph“ au fostă ascultați ca martori în privința discur- 
suriloră rostite la meetingulă dela Trafalgar-Square. 
țtiarele englese publică ună manifestă ală federațiunei 
democratice socialiste învitândă pe toți lucrătorii se asiste 
la marele meetingă anunțată pentru Duminecă. In acestă 
manifestă, Federațiunea socialistă amintesce propunerile, 
pe cari le formase acum doi ani, pentru îmbunătățirea 
sortei clasei muncitore, Ijcă acele propuneri:

1. Nici unulă din impiegații statului să nu fiă ne
voită să lucreze mai multă ca 8 ore pe di păstrândă 
aceeași lăfă ca și adi

2. Tote pământurile culte rămână, și cele lăsate 
pentru pășunată, cari după părerea unoră agricultori 
destoinici ar produce mai multă decă ară fi cultivate, 
să fiă îndată date cu instrumente perfecționate lucră- 
toriloră fără lucru, cari se pricepă la lucrarea câmpului 
spre a fl cultivate; acești lucrători să fiă plătiți cu o 
sumă care, după părerea unui comitetă de asesori, să 
le fiă de ajunsă spre a-și procura loră și familiei loră 
o hrană îndestulătăre și sănătosă, seu să li se dea hrană 
cu prețulă, care a costată, și să li se dea locuință pe lo
curile unde muncescă; în sfîrșită să se împartă din când 
în când, o parte drâpfă din beneficiu aceloră munci 
agricole, între cei cari au luată parte la ele.

3. Tâte lucrările publice însemnate în centruri in
dustriale seu în vecinătate, construirea de locuințe de 
lucrători, canale, etc., să fiă începute îndată, în locă d’a 
se amâna, și retribuțiunea datorită lucrătoriloră să fiă 
fixată, ținendu-se semă de scumpetea traiului, și în pro- 
porțiune cu ceea ce revine lucrătoriloră agricoli, său ca 
hrana să le fiă dată în aceleași condițiuni; după termi

SOIRILE PILEI.
O ședință militară s’a ținută în Viena} sub preșe- 

dința Maiestății Sale. Au luată parte la ea comandan- 
tulă supremă ală Landwehrului archiducele Rainer, ins- 
pectorulă generală de artileria archiducele Wilhelm, mi- 
nistrulă de răsboiu contele Bylandt, ministrulă apărării 
țării contele Welsersheimb, inspectorulă generală ală ca
valeriei contele Pejacsevich, șefulă statului majoră generală 
Beck, și ministrulă honverjiloră, sosită din Pesta, br. 
Fejervary. Ședința a durată P/2 Ore.

—x—
Fiindă că guvernulă austriacă și celă ungurescu nu 

s’au putută înțelege în privința împărțirii venituriloră te- 
legrameloră internaționale, ce trecă prin Austro-Ungaria, 
a fostă rugată biuroulă poștală și telegrafică internațio
nală din Berna, Elveția, ca să stabilescă cheia pentru 
calcularea sumeloră ce se cuvină Gis-și Trans-leithaniei.

—x—
Kulturegyletiștii din Clușiu au hotărîtă în ședința 

dela 23 Februariu, ca de acum încolo și femeile să se 
primescă ca membre la »Kulturegylet.< „înainte, femei 
maghiare!1' strigă »Ellenzâk“. — înainte, femei române, 
cu cultura română! strigămă noi.

—x—
Se plânge »Ellenzâk,« că Ciangăii, împământeniți 

cu trei ani înainte în Banată, îșl perdă caracterulă loră 
maghiară. „Noi i-amă împământănită în Banată, cjice 
„Ellenzâk," ca să represinte idea maghiarismului, și acum 
șl’au lăpădată portulă loră strămoșescă, se îmbracă în 
haine valache; ba mergă și mai departe, într’atâta șî-au 
însușită limba valachă, că acum nici nu le ticnesce limba 
nOstră sonoră. Atragemă atențiunea »Kulturegyletului din 
Timișora!'— Pentru ce? Ga se facă fiasco?

—x—
In Rosenau (Ungaria superioră) s’a formată unu 

^Kulturegyletf sub președința fostului ministru Szon- 
tâgh Păi, Comitetulă acestei reuniuni, după cum află 
»Egyetertes, a hotărîtă, ca în tâte satele să se trimiță 
câte ună membru ală comitetului, ca în sinulă popora- 
țiunei se facă colectă și se câștige membrii. — Se scremă 
mereu munții.

—x—
Din Viena i se scrie lui .Pester Lloyd": »In 

cercurile intime teatrale se vorbesce seriosă, că d-ș6ra 
Bârsescu, cea mai plină de speranță și tînără putere 
a Burgtheatrului, care se află acum în concediu mai în
delungată spre a’și căuta de sănătate, n’are să se mai 
întorcă acolo. Ba se vorbesce și mai multă. Artista ar 
fi luată hot.ărîrea să părăsescă musa germană și să trâcă 
la alta, care promite mai multă romanicei sale ființe și 
mai alesă și limbei sale romanice. Ea ar fi în Parisă, 
unde se ocupă cu totă zelulă de studiulă limbei franceze, 
spre a trece câtă mai curândă posibilă pe scena teatru
lui francesă. Acăsta ar fi în totă casulă perderea unei 
însemnate speranțe dramatice pentru Burgtheater.*

—x—
Ni se scrie, că ună incediu mare s’a întâmplată în 

dilele trecute la preotulă română din Frata de Câmpiă. 
| Grajdiulă, șura, nutrețulă de ernă ală viteloră, precum și
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tăte edificiile economice fură prefăcute în cenușă. Pen
tru unii timpii greu ca acesta paguba este forte mare.

—x—
Amă publicată deja programa producțiunei musicals- 

declamatorice, împreunată cu dansă, ce va avă locă în 
Secele, Sâmbătă sâra. Deore-ce venitulă curată ală acestei 
petreceri este destinată pentru fondulă Reuniunei vădu- 
veloră sărace din Brașovă și Săcele, credemă că pu- 
bliculă nostru va lua parte în numără câtă se pote de 
mare la acăstă petrecere, încuragiândă în modulă acesta 
nobilele stăruințe ale Dămneloră, ce formâză, susțină și 
conducă numita Reuniune.

—x—
Ni se împărtășesce din Făgărașă: „Inteligența ro

mâna din Făgărașă va arangia în favorulu scoleloră române 
de aici, Mercur! în 3 Martie 1886. st. nou, în sala ho
telului Lauritsch o petrecere socială de danță. In pausa 
se va presenta de 12 tineri în costume naționale jocu
rile »călușarulă« și ,bătuta“. Ar fi tare de dorită ea 
toți onorațiorii români din Făgărașă și din comitată câți 
suntă învitațl să se presente la astă petrecere câtă mai 
numeroși, ca așa să se pătă da petrecerei ună colorită 
și o espresiune câtă mai inpunătăre, pentru că numai 
așa se pote spera ca viața năstră socială adormită de 
atâta timpă în fine se va deștepta și-și valuaeursulă ce 
trebue să’lă aibă în acestă comitată, așa dicendă curată 
românescă/

—x—
Marele manevre se voră face în anulă acesta în 

Galiția pe la Przemysl, în presența Maiestății Sale.
—x—

Scriitorii francesi, cari au visitată esposițiunea din 
Pesta, promiseseră, că dreptă mulțămire pentru primi
rea ce li s’a făcută, voră scrie în comună o carte des
pre Ungaria. După cum i se scrie din Parisă lui 
»Egyetertâs,* acestă opă nu va vedâ niciodată lumina. 
Corespondentulă a vorbită cu Mme Adam despre ăcesta 
și ea i-a spusă, că nici unulă din acei scriitor) n’a scrisă 
încă partea ce-lă privesce. S’a dusă apoi la editorulă 
Levy și află dela acesta același lucru.

—x—
Directorulă fabricei de arme din Stayr, d lă Werndl, 

a inventată o pușcă, care se dl*ce că întrece tote puscile 
de adi. Intr’ună minulă 40 de glonțe se potă împușca. 
Construcțiunea e simplă și are acelă avantagiu, că e ușdră 
și se păte mânua cu înlesnire.

—x—
In Avena, lângă Verona, (Italia), s’a ivită colera și 

pănă mai alaltăeri au murită 3 ămeni. S’au luată mă
suri de precauțiune. *

Alegerea de preoții în Hermaniî.
înainte d’a se face alegerea de preotă în Hermană 

în Nr. 8 ală „Gazetei* din acestă ană amă comunicată 
plângerea mai multoră locuitori d’acolo, că d. Alesandru 
Dogariu, învățătoră și unulă dintre candidați, căuta să-și 
asigure alegerea sa prin ingerințe și amenințări, și tot
odată atrăgămă ătențiunea d-lui protopopă respectivă să 
amâne alegerea și să se ancheteze faptulă. Alegerea însă 
s’a făcută și d. Alexandru Dogariu fu alesă.

După alegere, alesulă prin ingerințe și amenințări 
se scusă printr’o corespondință adresată >Telegrafului ro
mână,* (jicendă, că nu e adevărată ce a scrisă .Gazeta* 
și totodată ne adresăză și nouă o scusă (Jicendă:

,Cu consciința liniștită declară de nedrepte acele 
învinuiri asupra persănei mele, și ca pe nisce scornituri 
răutăciăse, isvorîle din răința și invidia unoră ămenl 

interesați, le declină dela mine cu indignaț.iune.“ Al. 
Dogariu.

N’am fi crezută nici odată, ca ună omă scosă de 
pără din urnă, cu bani, cu băutură și cu amenințări 
păte a'e consciință liniștită, ba încă să se mai indig
neze.* Numai între vameși și farisei putemă găsi ase
meni ămeni și vai de parochienii, cari voră avă ună 
preotă cu o asemenea consciință.

Două plângeri, iscălite de ună mare numără de 
locuitori din Hermană, amă primită în filele acestea, 
unde cu deamăruntulă ni se descrie actulă alegerei cu 
tăte episodele sale. Sașii chiară s’au speriată de cele 
petrecute cu ocasiunea acestei alegeri mai alesă de be
țiile cele mari, căci ună corespondentă ală lui .Sieben- 
bucgich-Deutshes-Tagblatt" mărturisesce, că le-a mersă 
câtă se pote de bine cârciumiloră. Și cu tote jastea. 
d Alexandru Dogariu are consciința liniștită!

Etă între alte multe fapte urîte unele ce ni se co
munică nu numai de locuitorii din Hermană, ci și de 
locuitorii comuneloră dimprejură:

>In scola din Herman s’a verîtă rîsulă și dispre- 
țulă. Podinile cârciumeloră nu s’au mai uscată dela 
alegere, ăr bătăliile au urmată una după alta. Care n’a 
ținută cu Alexandru Dogaru, a rămasă său fără chică 
seu fără dinți în gură. Noi sciamă, că alesulă n’are ca- 
lificația de preotă, der elă s’a lăudată, că cu bani face 
ce vrea, și etă numai că ne pomenimă, că dispare Ales. 
Dogariu și după 8 (jfile vine cu o falcă ’n ceră și cu alta 
în pămentă strigândă: »V’am spusă eu că facă ce vrâu*. 
Era cu diploma în buzunară. Ce a putută face băutura 
și corupțiunea cu bani, noi ca omeni de rendă nu vă 
putemă descrie. Ună episodă interesantă însă nu-lă 
putemă trece cu vederea. La fabrica de spirtă din 
Christiană a lui Zeii lucrau vr’o 14 Români din 
Hermană. La alegere, părintele din Arpătacă, Dionisie 
Nistoră, carele ne-a speriată cu băuturile și a promisă 
chiar conlocuitoriloră noștri Sași, că de lă voră sprijini 
să tiă alesă nu va mai cere ajutoră din cassa allodială 
pentru scăla română, a adusă pe cei 14 omeni dela fa
brică cu carăle lui Zeii, firesce totă prin intervenirea Sa- 
siloră, ca să voteze pentru dănsulă. Dogariu printjindă 
de veste, a repedită pe socru-său, înv. Andreiu Nană, 
în calea loră, și pe 9 în.șl i a trasă în partea sa, cum- 
părându-i cu bani. Sfîrșitulă acestui episodă au fostă 
tristă, cei 9 inși au fostă dațl afară dela fabrică după 
trei cjile, fiindă că n’au votată, pentru care au fostă tri
miși. Pănă și femeile au fostă puse în mișcare de soția 
lui Al. Dogariu*.

Fiindă că nu vremă să mai intrămă și în alte 
amărunte compromițătăre pentru alesulă Dogariu, ce- 
remă încă odată să se facă o anchetă seriosă și să se 
caseze alegerea.

Credemă, că consistoriulă va ține sămă de acestă 
casă scandalosă, care-lă privesce și pe elă, căci ase
menea lucruri demoralisâză poporulă, îlă face să-și perdă 
ori-ce respectă cătră preoțime și’i slăbesce simțulă 
religiosă.

»Nu ne trebue preotă alesă în puterea baniloră 
și a rachiului. Numai tigna în biserică ne mai rămăsese, 
și acum nici acesta să n’o mai avemă?* Acestea suntă 
strigătele parochieniloră din Hermană.

Buciumări „patriotice" Kulturegyletiste.
Selagiu, 20 Făurară 1886.

Glasulă trîmbițeloră „Kulturegyletiștiloră* din Clușiu 
au atinsă și gingășelulă timpană ală prea măritului Nagy 

Lâszlă, redactoră ală clarului ,Sz Somlyă,“ și ală con- 
soțului d-sale ajutoră H. S. Deci și d-loră, ca să nu 
rămână de ciuhe patrioțiloră, bată dobele și strigă în 
trîmbițe de stau să le crepe obrazii. Afară de d-loră 
mai lucră și alți »patrioți“ atotă sciutori. Scriu câte și 
mai câte lucruri frumăse adunate de prin gunăiele stra- 
deloră. Astea însă nu mă intereseză, dăr mă interesăză 
altceva.

Diarulă d-lui N. L. este economică socială și în 
înțelesulă programei, ce are acestă diară eschide ori ce 
politică și cestiunl personale. Asta o promită d-loră bu- 
ciumândă mai în fiecare numără. Dăr d-lă redactoră cu 
ajutorulă său în ambițiunea cea mare d’a nu fi întrecuțl 
în »patriotisină,‘ s’au suită pe o culme'naltă, stau acolo 
ca lupii și urlă că vină oile să-i mânce. Strigă pănă 
răgușescă vrendă a înbăta lumea, că atji oile mâncă pe 
lăpi. Intru adevără multe lucruri minunate iesă din 
capulă acestoră propagatori ai ideiloră Kulturegyletiste! 
Eu care le cunoscă relațiunile nu mă miră de aceste, 
căci sciu că d-lă N. L. este legată cu șepte lanțuri de 
redactorulă »Ellenzâkului,< ăr ajutorulă cu șepte ștrăn- 
guri de ală >Szabadsâgului." Der mă miră cum au cu
tezanța de a se ocupa cu ce nu li se cuvine? Ună ar- 
ticlu a apărută în Nr. 7 cu datulă 18 Faură, în care 
scriitorulă atacă cu brutalitate pe ună notară română, 
Ilă atacă în contra legii și ne atacă pe toți din tătă țâra. 
Reproducă aici acelă articulă tradusă românesce, și fă- 
cendu-ml retlesiunile de lipsă credă, că voiu demonstra 
îndestulă cele afirmate. Etă-lu.

»Sigilulă notariatului din Hidigă. A hidvâgi kor- 
jegyzosâg pecsâtje. Aceste 2 inscripțiuni se află pe si- 
gilulă notărașului din Hidigă — 4ice scriitorulă — și 
încă deasupra românesce și numai de desuptă unguresce. 
Când ne esprimămă piirarea, cum nu le vine la socotelă 
superioriloră să'i dea peste nașă (orrâra coppintani) 
acestui consângeană valachă neobraznică, totodată mi- 
rându-ne întrebămă, ce cugetă d-lă notară, că se află în 
Valachia său unde!? întrebămă că ăre este iertată no
tarului a tăiă ori cegreurușă, gărgăuni, ^tucskot bogarat) 
și nu este ordinațiune, care să prescrie unele ca acestea-? 
Dăcă nu este, placă-i vice-comitelui a-i da peste nașă, 
că e oficiantă ungură 1!!, răde pâne ungurescă (?) și 
decă elă totuși se cugetă în mijloculă Valachiei, nu-și 
dea astfelă de espresiunl simțăminteloră!! £r pe vice-co- 
mite îlă rugămă se lovescă talpa opincii notarului! (usson 
a jegyzo bocskorânak a talpâra!)

Eltă cultură Kulturegyletistă I In acestă articulă suntă 
desemnate căile păcătâse pe cari umblă adversarii noștri 
ca să ne scătă din gură limba dulce eredită dela moșii 
și strămoșii noștri, ce ni-a dat’o D-^eu și numai lu 
D-t|eu i se cuvine să o ia dela noi.

Ne arată acest articulă și inima răutăciăsă și sufletulă 
negru ală celoră ce se credă chemați a răspândi cultura. 
Intr’adevără e de plânsă scriitorulă pocitului articulă! 
D-sa a atacată pe d-lă notară Bădescu în contra legiloră 
Cunăsce scriitorulă legea de naționalitate din 1868, care 
s’a sancționată în 6 Decembre ? Dâcă o cunăsce âtă ca
lea păcătăsă pe care umblă! Apoi mi-se pare că nu d-lă 
notară a făcută acelă sigilă, ci e făcută din vremile Ger- 
mâniloră pe sâma notariatului, respective pe sâma comu
nității pe basa legiloră ca într’ună notariată pură ro
mână. Iată inimă răutăciăsă și sufletă negru! Der de 
l’ar fi făcută chiară ieri său a<JT, ăre e contra legii? Apoi 
mai întrebă pe înflăcăratulă „patriotă“, d-lă Bădescu răde 
pâne dela Unguri ? Nu răde pâne românăscă ? Câți Un
guri suntă în notariatulă d-sale ? Numai ună sufletă 
singură. Iată obrăzniciă fără margini. L’așă mai întreba

FOILETONU.

Pigmaliontt
In numărulă trecută ală »Gazetei* amă reprodusă 

darea de sămă ce o face Gion în „Românulă1 despre 
subiectulă frumăsei tragedii Pigmalion, d’atorită penei 
d-lui colonelă Bengescu. Publiculă, care a asistată la 
representațiunea acestei tragedii, ne spune Gion, a fostă 
adencă mișcată, mulțămită versuriloră de o rară concen- 
trațiune și frumsețe, și jocului actoriloră, dăr mai cu 
sămă jocului superioră ală d-lui Manolescu.

Ca să’și facă cetitorii noștri o ideă despre frumse- 
țea versuriloră tragediei, reproducemă din „România* 
câteva. Așa în actulă ală treilea, în templulă sacru, 
unde nenorocita regină încărcă să întărcă pe rege ârășl 
spre ea, autorulă a pusă în gura lui Pigmalion următâ- 
rele versuri:
De ce nu păte ochiulă, ca radele de săre 
Prin nori, prin mintea celui ce vremă să se strecăre,? 
Să șcimă, ne e audulă de vorbe dulci încinsă, 
De suntă vrăjirea urei său curse răvna a 'ntinsă!... 
Sălbateca panteră pe prada ce pândeșce 
Rînjindă, cu ochii ’n flăcări, fățiși o nimiceșce.
Pe omă, în locă de ghiare de ruptă, l’a dăruită 
Meșteșugească fire cun zîmbetă ipocrită,
Cu lacrimi ce au darulă d’a ’nduioșa pământulă, 
Și ’n locă de colți în gură i-a zămislită cuventulă: 

Cuvântulă, sunetă dulce din vrăji cerești mrăjită, 
Der crimeloră unâltă în lume devenită! 
Prin elă născut’a pîra, ispita, înșelarea, 
Zavistia, blăstemulă, minciuna și trădarea;
Cu elă înbețl simțirea, adormi în somnă plăcută 
Victima, și’i furi viâța: ce crime n’a putută 
Cuventulă să urzâscă ? Injugătoră de vite, 
Elă mână ca p’o turmă virtuțile robite, 
Fățarniculă celă meșteră, plecată lingușitoră, 
Ce vorbe dulci rosteșce, cu chipulă răpitoră ; 
Acela e alesulă, puterea ’nvingătăre 
De cugete curate, de ce e dreptă și mare. 
O! da, da, ești frumosă și ochii tăi rouațl 
îmi par că suntă doui aștri ’n focă din ceîjă smălțați; 
Dăr sufletulă ți-e șearpe ee ’n țărnă se terăște 
Și mușcă pe-acela ce ’n sînă îlă încăldleșce!..

In actulă ală patrulea, trecătărea secretă numită 
Porta de feră, pe unde Fadael, fiulă lui Pigmalion, se 
strecoră ca să omăre pe tată-său, regina Tofa, îmbrăcată 
în sdranțe și legată în lanțuri, se aruncă din ascundăto- 
rea sa în brațele fiului său ca să-lă oprâscă d’a-șl ese- 
cuta proiectulă. Fadael, care credea pe mama sa mărtă 
său depărtată din Fenicia, remâne uimită la vederea ei 
și dice:
Tu ești, o mamă scumpă, te pipăi eu pe tine, 
Său dorulă făr’ de frâne ală sufletului meu 
Ișl plăsmueșce ’n minte îubitulă chipă ală tău? 
Nu; simță, ești tu, dăr însă, simțiri îngrozităre, 
Tu ai pe trupu’ți sdranțe și mânile în fiare!.... 
Femeă, mamă sfântă, ce lumea'i subjugată, 

Cum, nobila'ți virtute aicea te-a mânată? 
Cum, astfelă de răsplată ți se cuvine ție, 
Regina cea mai demnă, care-a putută să fiă? 
O fire deșiuchiată, o traiu necârmuită, 
Sfîrșeșce-te acuma, de e să ai sfîșită!... 
Cutremură-te boltă de stele purtătâre, 
Prefă-te în cărbune, tu ne ’ndurate săre 1 
Văzduhă, aprinde spațiulă, suflată d’ală grăzei văntă 
Și într’un potopă de lavă înâcă-acestă pământă!

Mai iată și altele:
0! mamă, e strimtă capulă ca să cuprindă’n elă 
Câtă creerulă rodeșce, câtă mintea omenâscă, 
Bătută de furtună, e’n stare să urzească, 
Făr’ ca să se sfărîmel— Ală meu s’a turburată.
Vădă deci întunecime l’ală morțiloră sabată 
Sburândă printre morminte sub forme deșuchiate.
Vădă toți omorîtorii cu fălcile’ncleștate 
Rupendă la ’nfricoșata isbândă și rîvnescă, 
Omorîtoră ală crimei, ca denșii să rînjescă! 
înlături! Dacă, mărte,. tu n’ai fi fostă creată, 
Te născocea acuma mânia mea turbată, 
Și dacă ești urîtă și grăznică cum ești, 
Eu te făceamă, de tine chiar tu să te’ngrozeșci 1 
înlături /

Sfârșituiă tragediei îlă cunăscemă din darea de sămă 
a lui Gion. Atâta mai amintimă, că curtisana Astarbea 
e predată poporului ca s’o ardă de viiă. Asta’i e pe- 
dâpsa nelegiuiriloră sale.

Rolurile în acestă represesentațiune s’au interpretată 
de cătră cei mai distinși artiști ai Teatrului Națională, 
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pe ,patriotulă<, când s’au făcuta și din a cui poruncă 
tabeleie, cari suntă puse la intrarea în fiecare comună, 
ce felă de inscripținni pârtă ? Nu cumva totă în contra 
voinții minunății sale pârtă inscripțiurii românesc! în co
munele române? Dâcă nu-i placă aceste inscripținni, să 
se ia cu bâta și să le bată <n capă, său se facă ca în- 
focatulă B. Gy. care a împușcată o tabelă a comunei 
Marca. Don Chișotă încă ș’a arătată eroismulă, bătân- 
du-se cu morile de ventă.

Iată câtă de mari suntă sforțările >patrioțiloră“ / 
Scimă no; bine ce scopă urmăreseă aceste buciumărl, dăr 
cu mândriă și cu fală o spună, că noi Selăgenii suntemă 
surd! la asemenea strigăte ale unoră „patrioțl" din Șim- 
lău, cari în locă să propage cultura socială, propagă 
hâra, de care ne scârbimă. Aceste reflesiun! am fostă 
silită să le facă, căci de multă abusâză patrioții de mo- 
nopolă de răbdarea Selăgieniloră. Cei ce voră ceti aces
tea, voră constata valurile cu cari trebue să ne luptămă 
și noi Selăgienii.

Dăr apa trece, petrile rămână.
Cușma.

ULTIME SOIRI.
D. Cogălniceanu și-a desvoltată Marți inter

pelarea sa în privința Româniloră ardeleni espul- 
sați. Discursul^ d-sale acoperită cu aplausele 
cele mai entusiastice face epocă în analele par
lamentare române.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.<)

BERLINtJ, 25 Februariu. — Camera se- 
nioriloră dietei prusiane a trimișii fără desbatere 
proiectulu bisericescu. la comisiunea adboc.

SOFIA, 25 Februariu. — Propunerea Sâr- 
biei d’a se restabili starea lucrurilorfl dinainte de 
14 Noemvre anulă trecută și pe basa aceea să 
se ’ncbeiă pacea a produsă aci o rea impresmne. 
Atunci s’au fostă întreruptă relațiunile diploma
tice, se închiseseră granițele și începuse mobili- 
sarea. Din causa acestei propuneri, delegatulă 
bulgară a primită instrucțiuni, ca, înainte d’a se 
încheia definitivă pacea și d’a se restabili relațiu
nile diplomatice, se c fir ti demobilisarea armatei ser- 
bescl. (Vorba nostră de erl, că o nouă instruc
țiune p6te răsturna totă planulă de pace. Red.)

DIVERSE.
Necrologă. — Lazaru Pipoșu, reg. cămărariu mon

tană în pensiune și membru fundatoră ală Associațiunei 
transilvane pentru literatura și cultura poporului română, 
după ună morbu greu și îndelungată, în 21 Faură a. c. 
și-a dată nobilulă său sufletă în mânile Creatorului în 
ală 75-lea ană a vieței sale plină de activitate și a 47- 
lea ană ală fericitei sale căsătorii. Osămintele defunctu
lui s’au înmormântată din locuința propriă în 23 Faură 
a. c. în cimitirulă gr orientală din Zalatna.

Fiă-i țărîna ușără și memoria binecuvântată!
** ia

Tnrburări polone în Lnblin. țJiarului ,Wjedo- 
mosti“ i se scrie din isvoră rusescă următorele: Din 
causa unei afaceri de convertire în sensă antiortodoxă. 
3 călugări dominicani, cari participaseră la ea, erau 
se fie pe cale administrativă cu puterea exilați din Lu- 
blin și esportați în guvernameatulă Wolhynia. Unulă 

spune „România/ și erau împărțite în modulă ur- 
mătoră:

Kolulă lui »Pigmalion* se interpreta de cătră d. 
C. Nottara, care a dată indestulitore dovedi despre ta- 
lentulă său. Creațiunea rolului lui Pigmalion a fostă 
tarte isbutită. Dela începutulă spectacolului și pănă la 
fine d-sa ne-a arătată pe tiranulă rege ală Feniciei așa 
după cum credemă, că trebuia să fîâ caracterisată acelă 
personagiu.

D. 1. Petrescu, în rolulă lui ,Narbală,* a fostă bine. 
In actulă ală patrulea mai cu osebire, când cârcă prin 
morală să înduplece pe Fadael a renunța la proiectulă 
său, de a fi omorîtorulă tatălui său, s’a distinsă consciin- 
țiosulă actoră.

D-na Ana Manolescu interpretă rolulă reginei 
>Tofa“ cu multă pricepere. In actulă ală 4-lea mai cu 
osebire, când cârcă să înduplece pe Fadael de a nu de
veni patricidă, d-na Manolescu a fostă superbă.

D-na Amalia Nottara a interpretată asemenea de 
minune rolulă ,Astarbeei.<

Ajungândă la d. Manolescu, putemă să spunemă că 
la succesele numerâse culese de activulă și inteligentulă 
artistă, mai adause încă unulă. Mai alesă în actulă ală 
patrulea, în scena când era să intre la rege să-lă omăre, 
fuse de o forță tragică cum rară îlă va putâ cineva în
trece, dâcă nu chiar egala.

In totă, (Jice Gion, Pigmalion ală d-lui Bengescu e 
ună succesă, ună frumosă succesă, care face deplină 
onâre poetului, artiștiloră cari i l’au întrupată și în fine 
Teatrului Națională, care se va mândri pe dreptă avâu- 
du-lă totdâuna în repertoriulă său.

dintre acești 3 călugări, cu numele Sitschik, se dis
tingea prin aceea, că nu era egoistă și din causa 
acâsla era iubită de poporațiune. La 1 Februariu erau 
să fiă esportațl călugării sub escorta polițienâscă la lo- 
culă destinată. ț)iua și ora esportării era ținută secretă 
înaintea poporațiunii, cu tâte acestea lucrulă se află în
dată în orașă. La 1 Februariu cam pe la 4 âre după 
prândă să strînse înaintea mânăstirei Dominicaniloră o 
mare mulțime de poporă, care la începută era liniștită, 
vorbindă numai de arestarea și de exilarea celoră 3 că
lugări. Numai când poliția o provocă, ca să se depăr
teze, începu mulțimea să fiuere și să facă sgomotă. In- 
tr’acea se apropia 6ra de plecare, și exilații trebuiau 
conduși la gară. In timpă ce neliniștea crescea intrară 
polițiștii și magistratulă poliției în mănăstire, pe când 
40 de polițiști căutau să susțină ordinea. Cătră 8 âre 
sâra să deschiseră porțile mânăstirei și apărură săniile 
cu călugării judecați la exilă. In sania a doua ședea 
lângă călugărulă Sitschik magistratulă poliției. Intre stri
găte de: „Nu predămă pe preoții noștri fi săniele fură 
oprite, polițiștii fură înjurați și chiar unulă dintre că
lugări, anume Sakowski, primi o lovitură la capă. La 
strigătulă vulneratului de a se liniști, strigă mulțimea: 
„Mai bine omorîțî de noi de câtă esportați de Moscovițifi 
Săniele trebuiră să se reîntârcă în mănăstire; poporulă 
se înarmă cu prăjini și cu drugi de fieră, năvăli asupra 
poliției ș căuta să smîncescă puscile din mânile patru- 
leloră ce veniseră. Amenințarea soldațiloră, că ei voră 
da focă, a fostă primită cu batjucură. Strigătulă „încă 
n’a peritu . Polonia fi să lăți și mișcarea luă dimensiuni 
totă mai mari. împușcăturile date de patrule în vântă, 
n’au fostă băgate în sâmă; în fine apare șefulă de stată 
maioră, colonelulă Alexandrow. Elă poruncesce ca să 
vină imediată câfe-va companii din regimentulă de in
fanteria Rjăsan. Soldații apărură și după ună focă în ■ 
verșunată mulțimea să împrăștie. Cam 200 de persone 
au fostă arestate, dintre cari 1'0 după primulă intero
gatoriu au fostă eliberate. Sub o escortă puternică și 
cu măsuri de precauțiune abia la miecjulă nopții au fostă 
esportați cei trei călugări. Răniți suntă șese polițiști, 
ună gendarmă, ună soldată și ună cetățână, abstragendă 
dela mulțî răniți, cari o luaseră la picioră. Corespon- 
denlulă diarului „Wjedomostif adaugă, că dela 1863 până 
acuma nu s’a întâmplată, ca Polonii se șl declare atâtă 
de puternică ura loră în contra Rușiloră, și crede, că 
aci s’a lucrată după ună plană — bine chibzuită.

** *
Inundatiă. — »Gaz. Săteanului" relatâză următâ- 

rele: In <Jiua de I-iu lanuariu 1886, din causa mai mul- 
toră ploi ce au urmată înainte, rîulă Buzăului a eșită 
din matca sa cu sloi de ghiață câtă casele de mari, în- 
câlă s’a înspăimântată tâlă lumea. S’a înecată aproxi
mativă ca la 600 pogâne locă arabilă și islază din mo
șia proprietarului spre gara Faurei și comuna Filipeșll 
(Bașa) și spre comuna Jirlău ca 200 pogâne locă arabilă 
și islază din proprietatea locuitoriloră cedate loră după 
legea rurală din 1864. Apa înaintase cu sloi până în 
interiorulă satului, înecândă 14 case, iar locuitorii, cari 
se aflau înăuntru abia au scăpată cu ajutorulă celoră 
de pe afară, găsindu-i prin podurile caseloră ascunși de 
frica înecării, fiindă aprâpe să înece chiar și sf. Biserică 
Pe acestă rîn au trecută o mulțime de lemne bune de 
stejară și bradă, scânduri, dulap! etc. preparate pentru 
construcțiun! la loculă de unde au fostă răpite de furio- 
sulă rîu, precum și o mulțime de soiuri de vite mârte. 
La armanulă d-loră arendași loeaF, Irimia Petricu și 
Radu Mihăescu (Gealep), s’au înecată 8 vite cornute; dâcă 
n’ar fi sărită bieții argațl să dărâme o șiră mare de pae, 
pe care s’au urcată celelalte vite, cu greu scăpau. Acești 
servitori au stată o <ji și o nopte în podurile caseloră 
dela armană, țipândă și văetânduse, încâtă se auijia toc
mai dela sată, distanță de ună chilometru. Acestă rîu 
a comunicată chiar și cu balta Drogului, făcândă ună 
senină de apă cu sloi încâtă nu se putea coprinde cu 
ochii, înnecândă și câte 7—8 sute snop! de stufă tăiată 
de bieții locuitor! din timpulă gerului, rămâindă astfelă 
păgubași de câte ună napoleonă ce au plătită d-loră 
arendași ca învoială pentru tăiată de stufă. Acestă îne- 
căciune a ținută peste 5—6 dile, făcându-se cele mai 
mari stricăciuni.

* **
Strălucire si miseriă. — Sâ scrie din Brescia: Gio- î

vanni Brivadossi, odiniâră ună cântăreță renumită, se că
sătorise cu o tînâră baronesă acum dece ani, încă pe când 
mărâța sa aparițiune pe scenă și organulă său sonoră 
făcâu cuceriri. Brivadossi îșl perdu vocea și femeea fugi, 
lăsându-lă pe elă și pe cei trei copii ai săi în cea mai 
cumplită miseriă. După ce în decursă de câțiva ani du
sese o viâță plină de chinuri, elă se hotărî, la 10 1. c,. 
să ’ș! facă sfârșită vieței sale. Mai ’nainte însă voia elă 
să ’șl scape și pe copii săi de chinurile pământesc! și le 
tăiâ cu ună pumnală de teatru, pe când dormiau, gâtle
jurile. Apoi se duse și elă și se aruncă în apă, de unde 
câțiva carabinieri îlă scâseră rănită de mârte. Când so
ția ucigașului a fostă însciințată de cele întâmplate, scrise

din castelulă strămoșiloră ei următorele: »Eu am iu
bită pe »RaouL, pe «Manrico» și pe .Rhadames*, acestă 
cerșitoru însă nu mă interesâză". I-a iubită și totuși i-a 
ăsată în miseriă, âr mortea loră nici n’a mișcat’o! Mamă 
ără inimă! * **

Sigilulă profetului. — De curândă răposatulă, fostă 
ministru de finanțe turcescă, Subhi-Pașa, care avea o mare 
colecțiune de lucruri de artă, a lăsată Sultanului ună 
sigilă tăcută din petră de achată, care fusese odată ală 
profetului Mohamedă. După însemnările făcute de con
timporanii săi, posedea profetulă trei sigile, și adecă unulă 
de aură, pe care elă însuși l’a stricată, ală doilea de ar
gintă, pe care mai târziu califulă Osman l’a aruncată 
într’o fântână, și ală treilea de petră de achată. Pe celă 
din urmă îlă cumpărase de vr’o câțiva ani Snbhi Pașa 
dela ună țărână, care nu cunoscea prețulă relicviei și a 
edată chiar o broșură asupra acestei descoperiri. Sulta- 
nulă Abdulă Hamid este forte fericită de acâstă moște
nire și după cum se spune când i s’a dată sigilulă l’ar 
fi sărutată mai de multe ori.

*

Cununia. — DD. Georgiu Totoianu și soția Anna n 
Deianu, ved. Laura Boeriu anunță cununia fiiloră loră 
Lucreția și Ioană, care se va celebra în 28 Februariu 
st. n. în biserica gr. cath. din Chișfalău.

Dare de semă și mulțămită publică.
Teiușă, Februariu 1886.

In Marția de 19 lanuariu s.-n., conformă anunciărei 
făcute în acestă prețuită (jiarăi s’a arangiată ună fru
mosă bală românescă în sala hotelului grănițărescă din 
opidulă Teiușă, a căruia venită a fostă destinată în fo- 
losulă scâlei de fetițe românescl gr. cat. de acolo. Reu
șita acestui bală atâtă în privința morală câtă și mate
rială a avută ună succesă prea mulțămitoră. Celă de 
ânteiu, căruia îi datorimă pentru acâsta recunoscința 
nostră este m. on. domnă Ștefană, Popă, parochulă gr. 
cat. ală Mihalțului, care, precum în trecătă, așa și de 
astă dată a fostă celă dintâiu, care a alergată întru 
ajutorulă nostru, inspirându-ne euragiu și însuflețire în- 
tr’ună modă deosebită atâtă cu cuvântulă, câtă și cu 
fapta. N’avhmă deeâtă pe acâstă cale publică sâ-i es- 
priraămă generosului bărbată recunoscința și mulțămită 
nâstră sinceră, asigurându-lă despre stima și neclintita 
nostră bună-voință. Totă cu asemenea inimă bine-voi- 
târe și plină de recunoscință aducemă mulțămită nostră 
sinceră și tuturoră celorlalți domni, cari au bine-voită a 
ne sta întru ajutoră cu următârele contribuirl:

Slafkovics Jacsint, apotecară, 1 fl. 50 cr.; Iulius 
Popă, fostă sergentă, 1 fl.; Gruzda Domokos, paroch ref., 
50 cr.; peorgiu Vintila, conducătoră în reg. 50 (Alba 
Iulia),(1 fl.; Nicolau Hentiu, conduct, la calea ferată, 1. fl; 
Gavrilă Romană, propr., 1 fl.; Ilerman Salamon, propr.,
1 fl.; Drach lânos, propr., 50 cr.; Ioană Popeseu, paroch. 
(Stremțiu), 50 cr.; Dumitru Floriană, conduct, la calea 
ferată, 1 fl.

Cu ocâsiunea balului au incursă dela următorii 
âspețl:

Ioană Rusană, propr. mare, (Mintsente) 2 fl.; Pa
velă Lucaciu. insp. de pădure, (Benică) 1 fl,; Nicolau 
Belană, sergentă în reg. 50, ’ (Alba Iulia) 2 fl.: Ignată 
Borza, sergentă în reg. 50, (Alba Iulia) 1 fl.; Ioană 
Neamțu, amploiată, (Aiudă) 1 fl.; Traiană Fodoră, teo- 
logă, 60 cr.; losifă Rață, docență, (Beldiu) 50 cr.; 
D-șârele Domșia (Pețâlca) 1 fl.; Aronă Betecuiu, not. cer., 
(Benică) 2 fl.; Gavrilă Surducă, sub not., (Benică) 1 fl.; 
Vinkler N., cadetă reg. 50, (Alba Iulia) 1 fl,; losifă 
Bisbachă, conducâtoră reg. 50, (Alba Iulia) 1 fl.; Simionă 
Sueiu, conducâtoră reg. 50, (Alba Iulia) 50 cr.; Georgiu 
Davidă, docență, (Pețâlca) 1 fl.; Mihailă Rață (Blașiu) 
50 cr.; Trifon Țienda (Stremță) 50 cr. Apoi din locă : 
Ștefană Belană, propr., 1 fl. 50 cr.; Siefană Crișianu, 
propr. și docente, 3 fl.; Georgiu Munteanu, propr., 1 fl. 
Gregoriu Popă, cantoră gr. cat., 1 fl. ; Ștefană Bretoiu, 
colectară, 1 fl.; Grigore Belană, propr., 1 fl.; Emanuel 
Rosenfeld, 1 fl.; laeobă Popă lui Gavrilă, 1 fl.; Ioană 
Bretoiu, propr., 1 fl.; Utilia lelen, 1 fl.; Vasiliu Radu, 
faură, 1 fl.; Toth Venczel, faură, 1 fl.; Eufremă Crișianu, 
propr., 1 fl.: Simâ Antal, practicantă, 50 cr.; Eufremă 
Rațiu, propr. și primară, 3 fl.: Ioană Teușianu, propr.,
2 fl ; Gregoriu Serbii, paroch gr. cat., 5 fl.; Taganyi
Zsigmond, 1 fl.; Josef Bitner, 60 cr. ; Nicolau Borza, 
propr,, 1 II.; Georgiu Lazară, propr., 1 fl. ; Gregoriu 
Moldovană, propr. 1 fl.; Paulă Radu, propr. 1 fl. ; Fa
milia Boros, propr. 1 fl. ; Georgiu Stană, propr. 50 cr. 
Doboli Iosef, 1 fl.; Schmotczer Lajos praticantă, 50 cr.; 
Gregoriu Popă 1. laeobă, 50 cr. (Va urma.)

Editară: laeobă Mureșiaun.
Redactară responsabilă; Dr. Aurel Mureșianu.



Nr. 35. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

(Jursulu la bursa de viona
din 24 Februariu st. n. 1886

Biarsa de Bneuresci.

Rentă de aură 4°/0 . . . 104 20 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.45 
ImprumutulO căi lorii ferate

ungare......................... 153 70
Amortisarea datoriei eăi-

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.25

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

Amortisarea datoriei căi-
1 orii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 114.50 

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

mișâ...............................104.50
Bonuri cu ci. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

BonSrl croato-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vinfl ung............................. 99.25
Impruinutultt cu premiu

ung...................................119 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.60 
Renta de hărtiă austriacă 86 85 
Renta de arg. austr. . . 86.80
Renta de aură austr. . . 114 75 
Losurile din 1860 . . . 140 —
Acțiunile băncel austro- 

ungare ......................... 860 —
Act. băncel de credită ung. 304.50
Act. băncel de credită austr. 298.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.95
Napoleon-d’orI .... 100.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.25

Cota oficială dela 8 Fevruarie, st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%), . . 89 Va 90V2
Renta rom. amort. (5°/0) • . 941/4 95V2

» convert. (6°/0) 87— 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fonc. rural (7°/0) . . IOP/4 1021/4

> )) „ (5°/o) • 85^ 86—
» > urban (7°/0) . . 97‘/a 98l/a
• » (6°/0) • 90— 97—
• » (5%) • • 81— 82*/*

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

< » » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 16 — I6V4
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.04

Cursiduj pieței Br aș o vii

din 20 Februariu st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.58 Vânc . 8.62
Argint românesc..................... > 8.50 • 8.55
Napoleon-d’orI......................... > 9.98 > 10.(3
Lire turcescl............................. ♦ 11.22 > 11.32
Imperiali................................. > 10.20 • 10.30
Galben!...................................... » 5 90 > 5.96
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!......................... > 123.— > 124.—
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

„Albina Institutu“ de credita și economii în Sibiiu.

(2-3) CONVOCARE “
Domnii acționari ai „Institutului de credită și de economii „Al- 

bina“ se învită prin acesta, în vârtutea §-lui 20 alii statuteloru societății la 

a KIII. adunare generala ordinara 
care se va ține la Sibiiu în 30 Martie 1886. st. n. înainte de ainedl la 
10 6re în casa institutului (strada Baier Nr. 1,)

Obiectele:
1. Raportulă anuală ală direcțiunei, bilanțulă anului 188 5 și raportulă 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 referităre la pensionarea văduvei și 

orfaniloră rămași după fostulă directoră esecutivă Visarion Roman.
6. Alegerea alor doi membrii în consiliulă de Direcțiune în lo ;ulă 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 societății 
voescă a participa la adunare în persănă seu prin plenipotențl șutită rugați a-șl de
pune la cassa institutului acțiunile loru și eventualii dovedite de plenipotentă celu 
multu până Sâmbătă la 27 Martie st. n. 6 ore p. m.

Sibiiu) 18 Februariu 1886. Direcțiunea institutului.

OCASIUNE
pentru a cumpăra eftinu o parte din mărfurile, ce le desface firma

în marele Magazinu de Mode și Confecțiuni pentru Dame
— In Brașovu, Piața mare -

Mare alegere în stofe de rochii pentru Dame s. a. B e ige, Lo
den, F e u 116 e, Cachemiril, Pretonu de spălat, Satinu, 
Wattmulu și Postavuri, precum!! și Mantile pentru pldiă 
și Paltdne (Hăinuțe) pentru

„sesomdtâ de
ce să apropie.

Din causa comandeloră mari ce amil făcutu pentru mărfuri 
indigene și streine, și a lipsei de spațiu în localii suntemu siliți a

MersulU trenurilor!!
pe linia X?redealii-Bu<iapesta și pe linia Teiușu-Aradii-SBiidapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predeală-Budapesta Budapesta—JPredealîi

Timiști

BucurescI

Predealu

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfi
Hașfaleu

Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașfi 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO

Aiudă
Vințulă de susfi 
Uiora
Cneerdea 
Ghirisft 
Apaliida
Clnșin £

Nedeșdu
Ghirbfiu
Aghirișft
Stana 
Huiedinti
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely
Vărad-Velințe

Oradia-mare j
P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

Viena S

Trenă 
de 

persdno

Tren Trend 
accelerat omnibus

Trend 
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
6.4b
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 Viena
— 12.50 — Budapesta
— 1.09 — Szolnok
— 1.40 _ P. Ladâny
— 2.27 — Oradea mare
_____ 2.55 _ Vărad-Velencze
— 3.38 _ _ Fugyi-Văsârlielv
— 4.17 _ Mezo-Telegd
— 4.47 _ . R6v
— 5.42 __ Bratca
— 7.37 Bucia
— 8.01 _ Ciucia
— 8.21 _ Huiedin
— 9.05 -J_ Stana
— 9 43 __ Aghiriș
— 10.02 — GhirbSu
— 6.20 — Nedeșdu
— 6.59 — Clusiu >
— 7.15 — ’ (
— 7.43 — Apahida
— 8.29 — Ghiriș
— 8.55 — Cneerdea >
— 9.04 — (
— 9.12 — Uiâra
— 10.23 — Vințulii de susfi
— 12.32 — Aiudfi
— 12.59 — Teiușfi
— — 8.00 Crăciunelfi
— — 8.34 Blașfi
— — 8.59 Micăsasa
— — 9.34 Copșa mică
— — 10.16 Mediașfi
—■ — 11.04 Elisabetopole
— — 12 17 Sigișdra
— — 12.47 Hașfaleu
— — 1.21 Homorod
— — 2.05 Agostonfalva
— — 3.08 Apatia
— — 3.39 Feldiâra
_____ 3.55 (
— — 4.06 Brașovfi >
— 10.37 — Timișfi
—. 12 59 (
— 4.45 8.22 Predealu <
—■ 10.05 10.30 BucurescI
— 10.50 —
— 6.05 —

Nota: Orele de nâpte suntfl cele dintre liniile grâse.

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibut

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

— — —
1

1
6.47 — 3.15 6.20 8.00

10.37 — 7.29 9.11 11.40
1.44 — 8.27 11.26 2.31
5.33 — — 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 —

12.05 — — 7.03 —

12.31 — --  X 7.26 —

2.16 — — 8.51 —.

3.12 — — 9.31 —

3.32 — — 9.43 —

3.41 — — 9.51 —

3.50 — — 9.58 —

4.25 — — 10.24 —

4.50 — — 10.44
5.41 — — 11.28
6.02 — — 11.44 —

6.40 — — 12.18 1—

7.00 — — 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
— —

I — 3.23
— — — — 4.56

1

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă.

TeiwșA- A radA-Budapesta Budapesta-AradA-TeiușA.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persâne persâne accelerată omnibus

TeiwșA 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 11.40
Șibotă 12.52* — 5.19 11.12 4.02 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 AradA 3.37 7.53 5.25
Sinteria (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 Conopă 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 Branicica 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
AradA 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 6.05 TeiușA 12.05 — 2.24

AradA-OTimii^Ara Siuaeria (Piski) JPetroșent

Trenă Trenă do Trenă de Trenă de Trenfi Trenfi
omnibus persâne persâne persâne omnibus omnibus

AradA 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 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
’H’imișAra 8.42 3.40 10.06 Petroșeui 10.43 4.04 6.39

TimișAra-AradA PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenfi Trenă
persâne persâne omnibus omnibus omnibus de pers.

TimișAra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 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
Nemeth-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
AsradA 7.50 3.10 7.40 Simeria 10.53 1,35 9.15


