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Mocsary și naționalitățile.
II.

Brașovil, 28 Februarie.

In discursulu său rostită în dietă la 15 
Fehruariu a. c. d-lă Mocsary a (Jisu între altele:

„SMu, că naționalitățile, cari trăiescă în 
„statuia nostru suntă gata a se împăca și do- 
„rescu acesta din parte-le; ele suntă gata a în- 
„ cheia pace cu noi pe acea basă ce a așetjat’o 
„legea dela 1868; dăr ceru ca acăstă lege să se 
„respecteze și să nu fiă numai pe hărtiă“.

Eră în scrisărea ce a adresat’o alegătoriloru 
săi din orașulă Halas, spre a’și justifica înaintea 
lorii atitudinea sa în cestiunea naționalitățiloru, 
atitudine ce i-a atrasă și desaprobarea partidei 
independente, silindu-lă să iăsă din clubulu ei, 
Mocsary declară următărele:

„Eu totdăuna dicu, că de instituțiuni fe
deraliste nici vorbă nu păte fi, că supremația 
„maghiarimei nu' se păte trage la îndoălă și 
„legea de naționalitate o privescu ca basă, pe 
„care putemu încăpă unii cu alții bine.11

Acesta e totu ce a disă Mocsary cu privire 
la eventuala împăcare și la condițiunile ei. Elu 
n’a mai adausfl nimicu și n’a făcută nici o es- 
cepțiune.

Așadăr legea de naționalitate dela 1868 să 
fiă basa împăcărei dintre Unguri și popărele ne
maghiare?

D-lu Mocsary pare a fi uitată, că înainte 
cu 19 ani, când dieta ungară a decretată acăstă 
lege, Românii, Serbii, Slovacii, și chiar și Sașii 
din Ardălu au protestată în contra ei, fiindă că 
nu aflau întrînsa garanțiile de lipsă pentru li
bera desvoltare a individualității loră naționale.

Cumcă prevederile și temerile esprimate la 
1868 din partea naționalitățiloru au fostă înte
meiate, a documentat’o mai pre susu de orice 
îndoială însuși d. Mocsary.

Dăr, — ne va obiecta distinsulă deputată 
ală orașului Halas,— se aflau la 1868 în sînulfi 
naționalitățiloru și unii bărbați cari sperau, că 
pe temeiulă legei de naționalitate se va pută afla 
ună modus vivendi, care va împăca încetă-încetu 
popărele nemaghiare cu stăpânirea maghiară.

Se susținea din partea acestoră bărbați, ceea 
ce a susținută și susține și Mocsary, că princi- 
piulă fundamentală ală legei dela 1868 este: 
că fie-căruia îi e concesă a-șl păstra propria 
individualitate națională, a-o desvolta și a pute 
progresa în cultură pe basa acestei individuali
tăți naționale, că limbei maghiare i se dau pri
vilegii numai într’atâta, în câtu este neapărată 
necesară cu privire la conducerea mai corăspun- 
cjătăre a guvernului statului, pentru ca în pri
vința unoră afaceri să fiă o unitate de limbă în 
stată11 (din discursulă d-lui Mocsary ținută în 
dietă la 30 Aprilie 1879.)

Să admitemă unu momentă, că în adevăru 
legea dela 1868 ar cuprinde în adevăru aceste 
garanții pentru libera desvoltare a individuali
tății naționale a popăreloru nemaghiare și că to- 
tulă ar depinde numai dela respectarea ei și să 
întrebămu: mai este cu putință acji csecutarea 
fidelă a acestei legi?

La acăsta întrebare trebue să răspundemă 
c’ună hotărîtă nu.

Nu mai este cu putință acjl respectarea 
legii dela 1868 din simpla causă, pentru că 
„principiulă fundamentală“ ală acestei legi a 
fostă răsturnată prin legile aduse la 1879 și la 
1882 pentru „lățirea limbei maghiare.u

Legile dela 1879 și 1882, cari impună na- 
ționalitățiloră cu forța învățarea limbei maghiare 
au făcută în legea dela 1868 o spărtură atâtă 
de mare, încâtă ea nu mai representă atjl de- 
câtă o relicviă legislatorică din acele timpuri, 
când șovinismulă maghiară se afla încă numai 
jn fașe.

In memorabilulă său discursă dela 30 Aprilie 
1879 d-lă Mocsary a dovedită, că legea pentru 
„lățirea limbei maghiare,11 ce se presentase atunci 
camerei și care curându după aceea s’a și vo
tată și sancționată, „stă îu contradicere fățișă cu 
legea de naționalitate dela 1868.“

După legea dela 1868, dise elă, nu e de 
lipsă ca locuitorii tuturoră naționalitățiloră țării 
să-și însușăscă limba maghiară, căci e prevăzută 
în lege, că în afacerile loră publice potă procede 
în limba loră propriă ; acuma însă după înfiin
țarea acestei legi (dela 1879) se va pută dice: 
etă acum are fiecare ocasiune de-a învăța limba 
maghiară, acuma trebue să scie fiecare unguresce, 
prin urmare nu mai e de lipsă a se întrebuința 
în afacerile publice o altă limbă decâtă cea ma
ghiară11.

D-lă Moesary a disu, în memorata vorbire, 
că după legea din 1879 „nu va mai pută fi 
vorbă de autonomia școlară a confesiuniloră11 și 
că „din partea ministeriului de instrucțiune se 
voră face necontenite atacuri asupra scăleloră 
și a autonomiei școlare a Nemaghiariloră spre 
a le aduce stricăciune.11

Și prevederile d-lui Mocsary s’au împlinită 
din cuventă în cuventă, și s’a adeverită și aceea 
afirmare a lui dela 1879, că Maghiarii au rupt’o 
cu politica de naționalitate, care și-a aflată es- 
presiune în legea dela 1868.

Presupuindă pentr’ună momentă că națio
nalitățile în adevăru ară fi aplecate a se împăca 
pe basa legei de naționalitate, întrebămă: ce 
valăre mai pdte avă pentru densele acji acea lege 
după ce ea este anulată prin legile posteriăre?

Ar trebui prin urmare să se casseze mai 
întâiu ună șiră de legi aduse dela 1879 încăce 
spre a se restabili acea stare de lucruri, care 
să admiță posibilitatea de-a se respecta și ese- 
cuta legea dela 1868.

Cine să ia inițiativa pentru acăsta, dăcă 
însuși d-lă Mocsary nu amintesce cu nici ună 
cuventă situațiunea cu totulă schimbată prin legile 
promulgate dela 1879 încăce, cu scopă de a ni
mici individualitatea națională a popăreloră ne
maghiare din țările corănei s-lui Ștefană?

Ce pote aduce Ungariei unii r6sboiu?
„Kolozsvar" Nr. 58 tracieză acăstă temă. Preferă 

să se susțină pacea cu jertfe câtă de mari, numai să nu 
fiă răsboiu. Căci abslragăndă de aceea, că ună răsboiu 
ar impedeea desvoltarea industrială, ba o dă îndărătă cu 
deci de ani și ar ruina statuii! cu totulă în privința fi
nanciară, ar mai fi o perdere de neînlocuită, care ar 
causa arterei de viăță a Ungariei o rană nevindecabilă 
și acesta constă în perderea de ămenî ce ar suferi-o 
Ungaria.

„Acum și în pace se prăpădesce rassa ungurescă 
— continuă foia ciușiană — fără bubuituri de tunuri, 
fără pocnituri de prafă, in sunetele clopoteloră și ale unei 
frumăse predice de bună rămasă emigrăză flărea țărei 
acolo, de unde nu se mai întărce.... Ungaria are între
statele europene cea mai mare cifră de mortalitate. La 
1000 locuitori se vină la noi 36--37 cașuri de morte pe 
ană, pe când în Europa în termină mediu se vină 25 la 
1000 suflete.... prin urmare perdemă pe fiecare ană 
165,00(1 dmenl, perdere care se ascrie numai releloră 
raporturi sanitare.... Acestă perdere de omeni corăs- 
punde unui capitală de 8—9 miliăne. Acăstă mare cifră 
a mortalității cresce continuu cu emigrarea poporațiunei 
dela țeră în orașe, unde mortalitatea e totă mai mare 
din causa raporturiloră sanitare mai rele

>Și dăcă acum luămă în considerare sporirea, a- 
tunci aflămă că sporirea de 0.13 procente e asemenea 
înspăimentătoră de mică. Dăcă la noi vedemă la 100 
ămeni o sporire de 1, aflămă în Rusia o sporire de 10, 
așadăr de 10 ori atâta, precum este peste totă acestă 
casă la elementulă slavă.... Și aci venimă fără voiă la
conclusiunea, că elementele slave, în contra cărora tre
bue cu deosebire să ne probămă puterile, ne crescă peste 

capă deja numai cu massele loră. Cunâscemă mai de
parte și marea cifră a emigrărei, care face pe ană 
16—22,000 omeni. Ponderositatea acestei cifre constă 
in aceea, că emigrăză mai alesă poporațiunea maghiară.

»In casulă unui răsboiu a<jl, când desvoltarea tech- 
nicei armeloră e înaintată, pustiirea ar fi de sigură mai 
mare, decâtă in orice altă răsboiu europănă. Dăr pe 
lângă acăsta, nimicitorele glănțe ’și-ară afla fără nici o 
îndoială ună puternică con-concurentă în coleră.... Intre 
împrejurări atâtă de nefavorabile, în casulă unui răsboiu 
s’ar pricinui la noi o distrucțiune necalculabilă și în ămenl 
cari la noi suntă cei mai prețioșl. Ună răsboiu îndelun
gată și sugrumătoră ar ataca de mârte esistența na- 
țiunei.“

„Budapesti Hirlap*, tratândă și elă acăstă cestiune, 
dice că Rusia subminăză mereu, cum a subminată pe 
Polonia, pănă ce a impărțit’o, și pe Turcia; face pro
pagandă panslavistă în Austro-Ungaria printre Ruteni, 
Slovaci, Croați și Șerbi, prin agitațiuni și prin ruble, sub 
conducerea reuniunei slave din St. Petersburg. Propa
ganda se întinde pe nesimțite ca mărăcinele. Suntă între 
Slovaci, Ruteni și Șerbi mulți, cari aștăptă pe MoscovițI,

„Să vină numai Rușii — 4lce f6ia ungurăscă — 
și noi nu garantămă că nu va isbucni o răscălă de ță
rani contra Domniloră, maghiari și jidovi. Să ne adu- 
cemă aminte de 1848, de trupele lui Hurban; castelulă 
din Trencin ală contelui Csaky, Budatinulă prefăcută în 
cenușă ne adeverescă și adi pustiirea din acelă timpă. 
De atunci panslavismulă s'a întărită în modă însemnată 
in Ungaria de susă. Hurban trăesce încă și soții și ade
renții săi suntă gata a organisa răscăla țăraniloră, a o 
aprinde și a o conduce, dăcă primescă din Petersburgă 
bani și avisă pentru acăsta. La începută se ivescă bande 
de guerilla in munți, care se țină 4iua ascunse în pă
duri dese, năptea năvălescă afară și atacă, și mai târziu, 
dăcă succede a învăpăia poporulă, se păte nasce ună 
formală răsboiu țărănescă în comitatele Liptau, Turoță, 
Trencină și Arva, în casă că acestea suntă fără garni- 
sone... Isbucnindă răscălă pornirile bestiale se ridică 
deasupra, tocmai așa în Paris și în Belgia, ca în Abisinia 
său în Ungaria...»

• Nu e de ajunsă a înăbuși o astfelă de mișcare 
dăcă a isbucnită, ci trebue încă în germene făcută im
posibilă. Are ore municipiulă puterea necesară pentru 
acăsta? Nu. Suntă glătele capabile pentru acăsta? Abia. 
Din contră, glătelej mărescă în ăre-care măsură pericu- 
lulă, întru câtă după plecarea armatei regulate se în- 
credințăză arme în mânile massei pote nevrednice de în
credere. Nu nutrimă îngrijiri esagerate și nu zugrăvimă 
pe draculă pe părete, dăr va fi bine să ne gândimă 
seriosă asupra acestei teme și să luămă dinainte măsuri 
pentru siguranța internă a țării în casulă unui răsboiu.>

„Esistă ăre-care siguranță în aceea, că tinerii și 
bărbații destoinici de arme plăcă cu ăstea și esă în 
câmpă contra dușmanului. Tinerii slovaci, români, sărbl, 
croați, ruteni voră fi pe câmpulă de bătaiă și nu potă 
să facă răscolă acasă. Dăcă învingemă, nu mai e pri
mejdia, dăr dăcă perdemă? Disposițiunile voră fi atunci 
deprimate și agitate, și agitatoriloră panslaviștl li se va 
umfla crăsta. Acesta nu e dăr garanțiă, căci rămâne 
acasă destulă poporă pentru o răscălă de țărani. Atârnă 
dăr totulă dela organisațiunea, împărțirea și întrebuin
țarea gloteloră, ca agitațiunea panslavistă să nu pătă 
stârni vr’o răscălă în ținuturi cu poporațiune națională 
lipsite de armată regulată. Și nu legea, ci guvernulă are 
să părte de grije, ca glătele din unele ținuturi să nu fiă 
primejdiăse pentru patriă.»

„E în totă casulă neapărată, ca trupe de glotașl 
maghiari să fiă trimise ca garnisăne în cele mai peri- 
culăse comitate și ținuturi panslaviste, ori ca patrule de 
voluntari compuse din elementele culte ale orașeloră să-i 
țină pe panslaviștl in freu. Nici într’ună casă nu pu- 
temă permite, ca Ungaria să devină teatrulă „atrocită- 
țiloră bulgărescl11.

Din afară.
După cum comunică o telegramă din Roma, 

adresată „Agenției Havas“, făia italian^. „Di- 
ritto11 crede a sci, că despăgubirele puse Italiei
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în perspectivă din partea Germaniei, în ca- 
sulu unei alianțe contra Franciei, arn fi 
următorele: Italia primesce, în casulu unei es- 
pedițiuni victoriose a aliațiloru, Savoia, cerculu 
Nizza și o parte din Provence. Precum se scie, 
Francia a luată deja măsuri de apărare contra 
Italiei mai de multu timpii, ăr de altă parte eei 
din Roma mai de multe ori au declarata, că 
n’au intențiunl ostile contra Franciei. „Temps“ 
cităză chiar următdrele cuvinte ce dice că le-ar 
fi esprimatft regele Humbert alu Italiei: „Sunt 
datoru memoriei tatălui meu să nu consimtă la 
nici unu tractata, în care ar fi vorba de retro
cedarea Savoiei și Nizzei la Italia.“

*
Sciri din Odessa anunță, că pe cdstele 

Mării Negre se observă o mare mișcare de 
trupe dealungulu granițelorii vestice ale Rusiei. 
In Bucuresci au sosită mai mulți între prin chiori 
ruși spre a cumpăra mari cantități de furage. 
„Galații11 spună, că mai în tdte ijdele se prindă 
în acelu orașii desertori ruși fugiți din Ismailu 
și din alte orașe apropiate din Basarabia.

*
Guvernultt română a primită din Rusciucă 

ună raportă despre violarea edificiului 
consulară română de acolo: Unu soldată 
condamnată de tribunalulă de răsboiu îi scăpă 
sentinelei care-lu escorta în încliisore și sărindă 
peste o pdrtă în curtea de lângă edificiulu con
sulară, trecu peste zidu în curtea consulatului. 
Aci sparse o ferestră din etagiulfi de joșii și dis
păru în interiorulu consulatului. Apărendă pro- 
curorulă cu mai niulțl funcționari polițienescl în 
edificiulu consulară, cerii să i se permită a face 
perchisițiune. Consululu era absentă, er drago- 
manulă care-lu representa a promisă acesta de 
temă să nu fiă pusă în stare de acusațiune pen
tru ascunderea unui criminală. întregii edificiulu 
a fostă cercetată fără nici ,unu resultată, căci 
criminalulu dispăruse prin curtea de josă. Gu- 
vernulă română a cerută esplicații la Sofia în 
acâstă afacere și se dice că va adresa și ună 
protestă.

SOIRILE DILEL
Ni-se trimite o corespondență din Fizeșulu Gherlei, 

ală căreia autoră este adâncă mâhnită de atitudinea 
dușmănâsă față cu naționalitățile nemaghiare a diarului 
„Szolnok Doboka“. Qiarulă acesta se susține mai vîrtosă 
cu bani românesc?, fiindă-eă este impusă din oficiu tu- 
turoru comuneloru din pașaliculă lui BanfTy, cari aprope 
esclusivă suntă locuite numai de Români. Cu tote aceste 
fâia ungurâscă, în nemărginita ei însuflețire pentru reu
niunea de maghiarisare din Clușiu, scapără focă și schin- 
tei asupra a totă ce nu este maghiară. Mai vîrtosă însă 
este înfuriată asupra Româniloră, îndemnându pe aderenții 
săi ca se facă totă pentru estirparea limbei românesc!. 
Sfăt.uesce familiele să se ferăscă ca de dumă de a se 
audi în sînulă loră limba valahă, âr proprietarilor]? le 
dice să nu vorbâscă cu servitorii în limba valahă, ci 
mai bine pe Valahi să-i huiduăscă și în loculă loră;să-și 
aducă Unguri. Cerșitoriloră valahi recomandă se nu li-se 
dea pomană, ci acesta să se dea numai cerșitoriloră un
guri ; și încă foia ungu -escă cuteză a afirma, că aeâsta 
și Valahii o facă, deși totă lumea recunosce, că nu este

poporă mai darnică ca ală nostru. Puțină considerația 
merită însă llecăirile fâiei ungurescl, der ceea ce mai 
vîrtosă ne indiguâză este împrejurarea, pe care nl-o des 
copere corespondentul^, că adecă in părțile acele se află 
o comună curată romănescă, condusa de preoții, notară 
și comitetă comunală curată romănescă, afară de ună 
singură Armână, care încă face parte din comitetulă co
munală, și cu tdte acestea acestă comi'etă a votată pe 
sema reuniunei de maghiarisare o taesă de 2 (1. v. a. 
ce se plătesce în fiăcare ană din lada satului, firesce 
fără scirea și consimțămentulă poporului. Cum de po
porală nu cere socotâlă comitetului și preotului de banii 
comunei? De altmintrelea Românii să măsdre dușma- 
niloră loră cu măsura cu care aceștia le măsoră loră.

Deputatulă ungură Andor Vadnai, în numele său 
și ală mai multoră alți deputațl unguri, a trimisă mem
brului regenței bulgare Stambulov o telegramă de felici
tare, în care se esprimă recunoscință regenței pentru cu- 
ragiulă morală și totodată se esprimă dorința ca „să nu 
se ofere ocasiune a sângera cu voi împreună pentru a- 
părarea libertății nostre comune.» — Ce felă de liber
tate, ca cea de care „se bucură» naționalitățile din ță
rile coronei ungare ?

—x—
Cei 110 fl. ce i-a dăruită societatea de împrumută 

„Hunedora“ din Deva, din venitulă ei de 668 fl. 88 cr., 
se împartă astfelă: 25 fl. biseriuei gr. or. din Deva. 15 
fl. scolei gr. or. din Dobra, 15 11. cabinetului naturală 
ală gimnasiului din Bradă, câte 10 fl. bisericiloră gr. or. 
și gr. cat. din Hunedora, 20 fl. reuniunei feraeiloră ro
mâne din comitatulă Uuneddra, 15 fi. internatului scolei 
reale din Deva.

—x—■
Spionulu rusă, care a fostă prinsă în Cracovia, a 

luată notițe despre fortărețe de pe colina lui Cosciusco 
și despre fortificațiunile dela Mihalovice dela granița rusă. 
Se pare că aparține celoru mai bune classe și că po
sede ună rangă superioră în armata rusă. Vorbesce 
nemțesce, franțuzesce, rusesce și englezesce. S’au găsită 
la elă numerose desemnuri, planuri și hârtii, precum și 
scrisori de recomandare la persone înalte din Viena.

—x—
D-lui Ioană Poruțiu, secretară interpretă la consu- 

latulă României din Budapesta, i-a conferită Regele Ro
mâniei .Cordna României“ cl. III in gradulă de cavaleră. 
D-lă Ioană Poruțiu este transilvăneană, fiulă protopres- 
biterului gr. cat. din Almașiulă-mare.

In Hermanu s’a găsită ună locuitoră sasă de acolo, 
care trăia de câteva luni separată de soția sa fiindă în 
procesă de divorță, mortă în fântâna sa din curte. In 
urma cerce'ărei făcute s’a descoperită, eă nenorocitulă a 
fostă omorîtă in propria sa locuință, apoi tîrîtă și arun
cată în fântână. E bănuită de omoră chiar fiulă său, 
care adeseori a maltratată pe tută-său. Făptuitorulă fu 
arestată și predată judecății.

—x—
Concesiunea pentru calea ferată Hașfaleu-Odirheiu 

în lungime de 35-4 chilometri s’a admisă în ședința ca
merei deputațiloră dela 9 Martie. Chilometrulă de cale 
ferată costă 920,000 fl. Strălucită afacere !

—x—
In comuna Bălcacl din comitatulă Ternarei mici 

e de ocupată postulă de magistru poștală cu contracta 
și cu cauțiune de 100 fl. Lefa anuală e 120 fi., chel- 
tuelî de cancelaria 40 II. și de transportă 800 fl. Peti-

țiunile se adreseză în timpă de 3 săptămâni la direcțiu
nea poștală din Sibiiu.

Din comitatulă Făgărașului.
In Faurii, 1887.

Va crede lumea română, că poporulă din acâslă 
vale romantică a Oltului, său trăesce fdrte mulțămită cu 
sdrtea de acuma, seu ddrme somnulă morții. — Dâră 
nu este nici una și nici alta din aceste.

Sortea cea vitregă apasă și pe Românii din comi
tatulă Făgărașului totă in acea măsură, precum apasă pe 
toți Românii din regatulă S-tului Ștefană. Deosebirea 
este numai că pănă acum Românii din acesta comitatO 
au suferită și nu s’au văetată. Insă de ună timpă în- 
cdce prea se înmulțiră încercările Domniloră dela putere 
de-a încărca pe poporulă contribuentă cu sarcini care 
de care mai grele și mai apăsătore — așa că nici cela 
mai îngăduitorii dintre cei îngăduitori și răbdători nu 
mai păte tăce.

Sarcina cea dinteiu, care s’a aruncată cu atâta 
ușurință in spinarea poporului, a fostă edificarea casei 
comitatului cu o sumă enormă de peste 80 mii fl. Acâstă 
sumă împrumutată dela o bancă străină este de a se a- 
mortisa prin ună aruncă de 2 cr. la fl. de dare. — Ce 
va să (jică bagatelulă de 2 cr. la fl. de dare — care 
pe nesimțite se va încassa? (j*c6u Domnii dela putere. 
Der acuma din 1884 incepândă acesta bagatelă în sumă 
de 80—100 11. anuală pentru o comună, se incassăză 
prin esecuțiune și cu mari greutăți, și mulți ani voră 
trebui contribuenții să mai asude pănă se voră plăti de 
acâstă sarcină.

In adunarea generală a anului trecută s’a făcută 
din partea comitatului propunere, ca pelrișulă de pe 
drumulă statului — care pănă în anulă trecută s’a 
prestată prin întreprinzători privați, pentru plata unei 
prisme dela 2 pănă la 8 fl., — precum se plătesce pre 
teritorulu Vlădeni — să se ia în licitațiune publică pen
tru comitată , motivându-se aceea propunere — ca prin 
împărțirea prismeloră de pe drumurile comitatense cu 
cele de pe drumulă statului și făcându-se tdte prismele 
în regiă propria gratis — comitatulă ar ajunge la 
ună fonda anuală de preste 8000 fl. Despre aceea, că 
ce va să se facă cu acesta fondă — nu s’a spusă nici 
ună cuvântă.

Acâstă propunere — venindă a 2-a di la ordine
— în presența a vre-o 20 membri — mai toți amplo- 
iați — s’a adusă cu mare lesnire Ia valore de condusă.
— Nici că s’a putută altmintrelea, fiindă că în 4>ua 
dinteiu s’a sântilă casa cea nouă a comitatului — la 
ame<h masă mare strălucită și sera bală splendidă — 
lncru destulă de obositoră pentru o di de tămnă.

La licitațiunea ținută pentru acesta petrișă a ră
masă comitatulă — plus oferentă. Așternându-se actulă 
de licitațiune ministrului spre aprobare, acesta a aflată 
de bine a da înalta aprobare cu condițiune, ca fon- 
dulă acela să se întrebuințeze pentru construirea podu- 
riloră de pe drumurile comitatense.

Adunarea generală estraordinară din Noemvre a. t. 
neînvoindu-se la acestă condițiune, fiindă că acestă fondă
— Intre parantesă Z>sli — avea alia destinațiune, s’a 
lăpădată de conclusulă dinteiu, și a îndrumată pe ofi- 
ciulă de edile de a scrie licitațiune noua la care comi
tatulă nu va mai lua parte.

Numai din întâmplare norocdsă au scăpată comu
nele situate pe drumulă statului: Porumbaeulă inferioră 
pănă mclusive Vlădeni de o sarcină fără precautiune și

FOI LETON U.

Poșta și influința ei asupra culturei 
universale.

Cu poșta ne umblă totă așa ca și cu multe alte 
binefaceri ale civilisațiunei, că adecă gustămă bunătatea 
acestoră instituțiunl, fără ca să cugetămă câtuși de pu
țină la încordările cele mari, ce chiar generațiunile de 
mai nainte au trebuită să le facă, pentru ca se ne pro
cure nouă tote folosele, cari noi astădi le putemă avâ 
fără nici o ostenelă.

Onoratulă cetitoră va urma bucurosă contemplați- 
uniloră ndstre, ce ne-amă propusă a le expune după is- 
vdre probate.

încă din cele mai vechi timpuri au recunoscută 
ămenii necesitatea de a primi și de a da împărtășiri în 
scrisă iute și cu siguranță la adresa loră.

Mai ânteiu și mai ânteiu au fostă regenții, va să 
Zică domnitorii, cari au întemeiată pentru sine înșiși ună 
serviciu de poștă. Insă astfelă de instituțiunl serviră 
numai și numai spre scopurile guvernului er pentru pu- 
bliculă celă mare rămaseră cu lotulă indiferente.

Mulți secol! trecură pănă ce guvernele văZură in 
fine, că dâcă voră lăsa, ca se se folosescă și poporulă 
de binefacerea instituțiunei poștale, ele însăși voră do
bândi mari foldse din acâsta pentru sine. Insă acestă a

facere a înaintată încetă, numai pasă de pasă și trăgă- 
nândă forte tare, așa încâtu chiar înainte cu 200 de ani 
staturi încă forte înaintate în cultură aveau instituțiunl 
poștale de totă defectuose.

Numai timpului celui mai nou i-a fostă dată ca să 
sâverșâscă lucruri adevărată grandiose și noi ne vomă 
încerca a dovedi cu următdrele date cari arată acesta 
în modula celă mai bătătoră la ochi.

Ună neajunsă mare a fostă pănă în timpulă celă 
mai nou portulă celă mare, care trebuia plătită și care 
apăsa ca o stâncă mare pe corespondența generală. In 
Anglia a fostă Rovland HUI, care deși era ună simplu 
privată, totuși a lucrată cu zelă neobosită, ca să se In
troducă la poștele englese ună portă uniformă și moderată.

In Germania a fostă administrațiunea poștală ere
ditară a lui Ihurn laxis, care a rupt’o mâi ântâiu cu 
insfituțiunile sale poștale vechi și greoie ce se dovediră 
ca o piedecă pentru instituțiunl poștale mai ameliorate. 
In fine se aflau în Germania 17 administrațiunl poștale 
diferite și 31 de teritorii poștale

Abia în 1860 a pătrunsă în Germania o reformă 
mai însemnată a po.șfeloră. După a. 1870—1871 a fostă 
restaurată pe deplină poșta imperială, și numai Bavaria 
și Virtemberga mai aveau teritorii poștale dependente de 
guvernele loră.

Roșia este fără îndoială de o însemnătate necalcu
labilă în calitate de mijiocilure a comunicațiunei spiritu

ale, mai vârtosă însă jurnalistice a Z'leloră ndstre, unde 
pressa cJDnică furnisâză așa Z'c^ndQ pentru fiecare omtt 
într’o măsură ore care hrană (JîlnioA sufletâscă. Jurna
listica a înaintată, s’a desvoltată în adevăratulă tnțelesă 
ală cuvântului numai și numai în urma ameliorărei com
plete a poșteloră.

In vreme ce în Anglia și în Franța poșta se ocupă 
numai și numai cu transportulu jurnaleloră, poșta ger
mană, austro-ungară și română a luată asupră șî și afa
cerea couiisională a jurnaleloră. In Statele-unite ale Ame- 
ricei-nordice poșta nu se ocupă de locă eu primirea de 
abonamente la jurnale ci acolo mai alesă jurnalele mai 
mari se trimetă la așa numitele institute-expres, la a- 
gențl în orașe învecinate și de acolo apoi se vândă eu 
ună adausă moderată titulo portă și dusă.

Față de importanța cea mare a jurnalisticeide astăZ* 
poștei i-se cuvine de sigură problema de a transporta și 
expeda jurnalele câtă se păte mai eftină pentru ca fie
care chiar și celă fără de raijlăce să-și pdtă mulțămi 
trebuința sa după lectura Ziareloră. Spre promovarea co
municațiunei Ziareloră și a culturei poporului în genere 
este o reducere corăspunZătdre a taxeloră de espedițiuue 
în comunicațiunea cu străinătatea totă așa de necesară 
și urgentă, ca și ștergerea timbrului pe jurnale Ș> a. al
tora imposite fiscale.

In genere ar trebui, ea poporulă să se îndemne a 
participa la afacerile publice prin cetirea diligentă a Z'a_ 
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fără nici ună pico de dreptate, ce era să fiă aruncată 
în spinarea lorii; fundă că facerea prismeloră de pe dru- 
mulă statului cădea in sarcina acestora, pre când pris
mele pe drumurile comitatense s’ară fi făcută prin co
munele laterale.

Apetitulă vine însă mâncândă. dice Franeesulă. Vă- 
dut’au cei dela putere, că tăte propunerile loră. cari a- 
runcă in spinarea poporului greutăți, ajungă cu nespusă 
ușurință la valăre de condusă și eșil'au bine de curendil 
cu-o propunere nouă — ascunsă ea Inpulă in piele 
de 6iă.

Legea silvanală art. XXXI ex 1879 prescrie eunică 
in termini de 5 ani dela intrare in vigăre toți proprie
tarii de păduri să se provecjă cu planuri de economii 
pentru folosința păduriloră și pentru neimplinire in ter- 
minulă prescrisă dicteză pedepse grele dela 300 — 101)0 
II. — De asemenea prescrie acesta lege, ca după 10 
ani numai acei indivizi să se potă aplica ca vigill de 
pădure, cari voră dovedi că au depusă esamenuli de 
cvalificațiune prescrisă prin o ordinațiune ministerială 
deosebită, cu succesă bună Și pentru aceste cașuri 
dictează legea pedepse dela 300 — 1000 11. Acești țj-i ai 
legei silvanule suntă fărte aspri pentru comunele pro
prietare ale căroră păduri nu numai că suntă prin segre- 
gațiune forte ciungârite — derâ și de altmintrelea tare 
nimicite.

Insă este lege și nu se pote dice nimică în contra 
ei. Deră suntă alte lucruri de disă: Au trecută 7 ani, 
de când este legea silvanală în vigore și comisiunea ad
ministrativă silvanală comitatensă nu a făcută nici o 
pregătire pentru ca comunele să fiă în stare de a co- 
răspunde — cu spese mai puține și mai cu ușurință — 
acestei legi.

Precum d. e. după espirarea celoră 10 ani pres- 
criși se voră cere dela comune vigill cvalificați conformă 
legii — și decă comunele nu voră ave, comisiunea ad
ministrativă silvanală va lua de unde ii va găsi, și lesne 
se voră găsi fii de Săcui — cari aștăptă după pane — 
și cari, nu încape îndoială, voră fi cvalificați pentru 
că suntă maghiari — și ași cere idea de stată ma
ghiară.

Comitatulă este împărțită in 2 cercuri forestie- 
rescl. Pentru cerculu din josă funcționeză ună fores
tieră c’ună salară frumosă de 1500 fi. la ană din cas- 
sele comunale. Deră ce a lucrai ă de cănd este in a 
cestă postă? Nu-lă întrebă nimenea. Deră nici nu pole 
să lucre, că nu pricepe limba română, nici măcară în 
vorbă — și nemțesce rupe cuvintele; — și mergendă 
prin comune in cari nu scie nimenea limba maghiară 
— găsesce pe unele locuri câte ună Jidană pe care ilă 
tace tălmaciu de limba română.

(Va urma)

Dare de seină, Mulțăuiită și Apelă nou.
(Urmare și fine.)

Pentru cei 10 11. ce i-am trimisă d-lui Vasile Petri 
in Năsăudă îmi voră sosi 48 abcdare de ale d-sale, der 
numai preste câteva <Jtle, că o edițiă nouă e chiar acum 
sub țipară ; și din acelea se voră speda numai decâtă :

1. Scălei române din Cernesc! p. u. Kapolnok la 
adresa d-lui invățătoră Grigorescu 8 es. 2. Scălei ro 
mâne din Negrilesci p. u. Releg la adresa d-lui învăț 
Nicolau Mihaiese 5 es. 3. Scălei din Vama p. u. Felso- 
talu la adresa d-lui invățătoră George Brătianu 6 es. 
4. Scălei române din Becleanu (Bethlen) la adresa d-lui 
invățătoră Stmion Moldovană 8 es. 5. Scotei române 
din Gurtelicul Hodolului p u. Hadad (Szilagy-megye) la 
adresa d-lui Invățătoră Ioană Budelecanu 7 es. 6. Scă- 
lei române din Domninu p. u. Szilâgy-Szt.-Kiraly la a 

dresa d-lui invățătoră Ipate Todoranu 6 es. 7. Scălei 
române din Bicază p. u. Hadad la adresa d-lui învăță- 
toră Vasile Drăgană 4 es. 8. Scolei române din Des- 
miră p. u. Kolozsvâr la adresa d-lui invățătoră George 
Macelaru 4 es. Suma 48.

Pentru cei 6 fl. trămiși d-lui I. Popescu în Sibiiu 
mi-a trăniisă d lă Kraft abcdare de I. Popescu 28 es. 
ni-a donată d lă Ioană Popescu cu 10 es. Suma 38 
esemplare de 1. Popescu, cari s’au trămisă: 1. Scdlei 
din Mercia p. u. Varadia în Banată la adresa d-lui in 
vățătoră Petru Poenară 8 es. 2. Scălei române din 
Mogoșă-Miclesci (Verespatak) la adresa d-lui invățătoră 
Nicolau Necrescu 15 es. 3. Scolei romăne din Laslftulă 
română posta Bonyha, la adresa d lui invățătoră Teo 
doră Opreanu 14 es La subscrisulă mai este 1 es. 
Suma 38 es

Pentru cei 12 fl trimiși la Blașiu, ne sosiră 66 es. 
abcdariulă de Solomonă-Munteanu, din cari espedaiu :

1. Scdlei române din Băgău, p. u. M. Lapâd, la 
adresa d-lui invățătoră Basiliu Martină 10 es. 2. Scălei 
române gr. cat. din Chiheriulă inferioră p. u. Gorgeny 
Szt. Itnre, la adresa d-lui înv. Iuliu Hărșană 10 es. 3. 
Scdlei române gr. cat. din Șura mică p. u. Nagy-Szeben, 
la adresa d-lui invățătoră Teodoră Hoghia 10 es. 4. 
Scdlei române gr cat. din Suciagă, p. u. Kolozsvâr, la 
adresa d-lui invățătoră Petru Colceriu 10 es. 5. Scdlei 
române gr. cat. din Sânte Jude p. u. Czege, la adresa 
d-lui invățătoră Petru Grama 10 es. 6. Scolei române 
din Șinca veche la adresa d-loră învățători Euslachiu 
Crișană și Anastasiu Moldovană, p. u. Sârkâny 10. La 
subscrisulă suntă spre dtsposițiune 6 es Suma 64 es.

A mai dăruită scdla română confesională din Rodna 
veche 48 es. folosite, din Abcdariulă de Solomonă-Mun- 
teană, acelea s’au trimisă numai decâtă:

1. Șcălei romăne din Solovestru p. u. Gorg. Szt. 
Imre, la adresa d lui învăț. Ioană Sucin 23 es 2 Scd
lei române din Iclodă p. u. Balâzsfalva. la adresa d-lui 
invățătoră Ioană Demiană 25 es. Suma 48 es.

Va să dică, din dăruirile marinimose s’au provăcjută 
cu abcdare 200 elevi miserl de ai scdleloră ndstre ru
rale, dăr n’am avută pe ce cumpăr i legendare.

Primescă deci marinimoșii donatori mulțumitele 
cele mai sincere ce li se aducă din partea miciloră elevi 
prin mine, colectantulă de ofrande pentru ei.

E dreptă că mai este lipsă de multe abcdare și 
legendare, e dreptă că nici nu scimă încă de câte abcdare și 
legendare mai avemă lipsă căci domnii învățători nu ne 
prea scriu, numai 24 învățători allară cu cale a ne da 
inlormațiunile necesarii relative la lipsele de cărți scolas
tice, și aceea, de nu mă înșelă, provine din causă 
că d-loră nu eetescă cjtare, ce — de e adevărată — e 
fărle tristă. Cine să mai cetescă decă nu voră ceti 
aceia, cari au de a învăță pe tinera generațiune cetirea ? 
Fie buni deci toți învățătorii noștni cari voră ceti aceste 
șire a ne scrie :

1. Ce abeedare și ce legendare folosescă în scăla 
ce o conducă? 2. Ii suntă impuse ori d-sa le a intro
dusă ca mai bune, din câte cunosce? 3. De câte le
gendare și abcdare ară mai avea trebuință pentru elevii 
miseri și cu tragere cătră învățătură?

Er la Onoratulă Publică română, la totă suflarea 
românescă, de ori ce etate, sexă și stare sunt liberă 
a renoi următorulă

APELtJ

Binevoescă flecarele, după voință și putință, a dărui 
câte ceva pentru provederea eleviloru miseri din scolele 
române rurale cu abcdare și legendare, fără de cari nu 
se potu produce cetitori, nu se potu lumina, acineamulu 
nostru numai de aceea îndură atâtea, că nu e destulă de 
luminată.

Cui dace deci la inimă înaintarea neamului nostru 
cine vră a documenta în faptă că e Română, nu numai 
din gură, credu că nu va lua in nume de rău decă-lu 
rogă să contribue ceva spre acestă scopă.

Sumele benevole suntă a se trimite la subscrisulă, 
care la 1 Faurii a. c. îșî va da ărășl computulă publică 
in colănele acestui care sunt convinsă că nu-i
va refusa.

Mai mulțămindă odată marinimoșiloră donatori, ru- 

gândă pe flecarele să nu dea uitărei acăstă causă de trei 
ori sfântă, poftescă la toți sărbători fericite!

Rodna veche, (Trans.) (0 Rodna) Ianuariu 1887.

Ioană Popă Reteganulă. 
învăț, și redactoră.

Incunoscințare.
O. DD. preoți și învățători suntă rugați a 

încunoscința pe părinții interesați, că la scdla 
normală gr. cat. din Blașiu, prelegerile între
rupte din causa pojarului se voră reîncepe V i- 
nerl în 18 Martie st. n.

Blașiu, în 10 Martie 1887.
Direcțiunea scolei normale.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

VIENA, 12 Martie. — Camera deputațilord 
a acceptată proiectulu Băncii, care face parte 
din pactuld austro-ungarti, ca basă a desbaterei 
specrale.

BERLINC, 12 Martie. — Dieta imperială 
a acceptată definitivă proiectultî militarii fără 
desbatere cu 227 contra 31 voturi; au fostă 84 
abțineri.

ROMA, 12 Martie. — Camera a răspinsiî 
votulu de blamu ală oposițiunei cu 214 contra 
194 voturi.

SOFIA, 12 Martie. — Karavelov, Zankov, 
Nikiforov au fostu liberați pe cauțiune. — In 
Bulgaria și în Rumelia orientală domnesce li- 
nisce.

PARIStJ, 12 Martie. — După cum co
munică „Journal des Dăbats,“ Rusia să fi provo
cată pe Turcia a interveni în Bulgaria.

DIVERSE.
Francesii despre Papa. — Intr’ună distinsă Z*ar£k 

germană găsimă la loculă primă, adecă în fruntea unui 
articula de fonda, împărlășirea, că Francesii ar fi col
portată în Alsația și Lotaringia sgomotulă, cumcă ,Papa 
s’ar fi făcută protestantă și la ocasiunea dată s’ar că
sători cu văduva lui Bismarck... ‘ Intrevenirea Papei în 
Germania pentru septenată, adecă în favărea prințului 
Bismarck, a produsă sânge rău intre Alsațiani, ca și 
între Francesî, der cu Iote aceste împărtășirea de mai 
susă nu pare a fi decâtă o scornitură a memoratei foi 
germane.

Necrologă. — Ioane Popoviciu (Popescu), notară 
comunală în pensiune, a încetată din viăță Vineri în 27 
(11 Martie n.) in etate de 66 ani. Rămășițele pămân- 
tesci ale repausatului, depuse în casa de doliu dela ci- 
miteriuiă din Groveră, se voră înmormânta Duminecă 
in 13 (1) Martie la 4 6re p. m. în același cimiteră. La 
acestă jalnică actă suntă rugați a lua parte toți prietenii 
și cunoscuții familiei. — Brașovă, 28 Februariu (12 
Martie n.) 1887.

Efrosina Popoviciu (Popescu) născ. Verza ca soțiă. 
Victorii Popescu, Iosifă Popescu. Otilia Ghimbășianu, 
Ioană Popescu, Maria Popescu, Iulianu Popescu, Pom- 
piliu Popescu, Eugenia Popescu, Lucreția Popescu, Aurel 
Popescu, Elvira Popescu, Augusta Popescu, ca fii resp. 
fiice, Nicolae Ghimbășianu, ca ginere, Luisa Popescu, 
Valeria Popescu, ca nurori.

Editoră: lacobft Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșianu

reloră din țeră și din afară. Bunele fructe ale acestui 
lucru s’ar arăta în scurtă timpă, căci și așa este ună 
poporă bine instruată și cultivată politicesce totdeuna 
mai harnică și mai sigură decâtă o massă brută și necultă.

Câtă de importante suntă Zorele pentru poște în
săși, despre acesta ne vomă încerca a da nisce date spe
ciale, precum le posedemă din țări, cari edau in fiecare 
ană tablouri statislice despre starea posteloră.

Astfelă transportă poșta imperială germană in anulă 
1876 numai 4>are 309,510,141 de numeri, suplimente 
estraordinare 9,911,640 de bucăți. Posta regăscă bava- 
resă a transportată singură 778,000,000 de numeri de 
cțiare. Mica Virtembergă încă a transportată 25,724,000 
de bucăți.

Anglia este cu gigantica sa eomunicațiune poștală 
inaintea mai tuturoră stateloră europene. Astfelă se 
transportară în anulă 1870 chiară 862 de miliăne de e- 
pistole. Numărulă oficiiloră poștale era atunci -- până 
astăițl însă a crescută de bună semă in modă însemnată 
— de 16 mii. In anulă 1876 s’a urcată numărulă epis- 
toliloră transportate chiar Ia 1018 miliăne, ală diareloră 
și tipărituriloră la 298 miliăne, ală cărțiioră poștale la 
92 milione de bucăți. In Anglia suntă mai multă de 28 
mit de amploiați poștali în serviciulă permanentă.

Oficiulă poștală centrală din Londra cu enormulă 
său aparată merită a fi văzută. Mai cu sămă Vineri 

sera, când apară cele mai multe foi săptămânale în Lon
dra și se predau la postă, merită ca să-și dea omulă 
ostenâla și să facă o preumblare la acelă edificiu.

Tă:ă 4>ua se imbulzescă omenii pe lângă cutiile 
cele deschise de scrisori. Punctualitatea cea munițidsă 
a amploiațiloră poștali englesesci este cunoscută. La 5s/t 
Ore se deschidă deodată tăte ferestrile și atunci se im 
bulzesch o mulțime de omeni cu mare zelă și epistole 
precum și (fiare începă să curgă și să cadă ca o adevă
rată grindină literară. Cu câtă se apropie mai tare ora 
6, cu atâta mai tare cresce mișcarea văițendă cu ochii, 
căci toți sunlă siguri, ba tremură de esactilatea, că am- 
ploiații poștali nici odată nu cedeză cu vre-o minulă și 
că tote trehue să fiă sfîr.șite îndată ce sună orologiulă 6i

Unu! și cetele de ămenl dau năvală îulăuntru, 
deărece din adinsă trăgăneseă lucrulă ca să-ți mai pro
cure o plăcere iritătore; Doi! totă mai mulți și mai mulți 
se Indăsă. 7’reil și imbulzela asemănă cu o vălmășelă 
dintr’o pantomimă. Patru! o confusiune babilonică de 
limbi în cea mai mare desperare domnesce în învălmă- 
șală. Cinci! celă din urmă și celă mai înfiorosă povoiu 
de 4>are și de»epistole; în fine: Șâse! in care momentă 
ca celă mai de pe urmă se slobodă tăte ferestrele ca 
totă atâtea săbii d’ale lui Damocle. Oficiulă poștală să- 
mănă cu ună monstru gigantică, care șl-a luată gigan 

tica mâncare și acum trebue să începă giganticulă pro
cesă de mistuire.

In spații luminate bine se mișcă acum sute de in
divizi ca furnicile încăce și în colo, împachetândă gră- 
me(ji grăznice de epistole și altele mai grăznice de (fiare, 
apoi timbrându-le și sorlftndu-le.

In odaia (țiareloră persănele s’au ocupată cu go
lirea saciloră aruncați inlăuntru, cu aședarea singurati- 
celoră (J are in corfe mari și cu scoborîrea acestora în 
diferitele despărțăminte ale edificiului poștală. Despre 
aceste aparate mechanice puse, fireșce, în mișcare prin 
puterea aburului, ne putemă face o idee aproximativă, din 
împrejurarea, că pe fiecare săptămână se scobără și se 
ridică mii și mii de tone de hârtie ln chipulă acesta.

Câtă de mare circulațiune de {bani mijlocescă insti
tutele poștale, te cuprinde amețălă; fiindă-că plouă bani 
în tăte formele în adevăratulă înțelesă ală cuvântului. 
Se înțelege de sine, că aceste espedițiunî facă autorită- 
țiloră poștale cele mai mari griji, fiindcă banii chiară 
pentru amploiații proprii eserceză adeseori o prea mare 
putere atractivă, precum s’a întâmplată acesta d’atâtea 
ori, căci forte multe defraudațiuni s’au întâmplată din 
partea amploiațiloră poștali. Acestea însă spre norocirea 
poștei și spre nenorocirea respectiviloră s’au descoperită 
de regulă încă curândă.



Nr. 47 GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

Oursnlu U bursa de Vleua
.in 11 Martie st. n (887

Bum <le Bucii rjesci.

Renii de aurd 5“ 0 . . . 98 85 |
Rentâ de hârtii 5’/0 . . 8710 
împrumutul)) câilord ferate

ungare.......................... 148 50
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.—

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 124 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 11460

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

mișO.............................. 104.00
Bonuri cu cl. de [sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 103 80

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

vinii ung............................ 98.50
Imprumutuld cu premiu

ung.................................. 110.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121 80 
Renta de hărții austriacă 79 20 
Renta de arg. austr. . . 79 75
Renta de aură austr. . . 108 80 
Losurile din 1860 . . . 132.50
Acțiunile bănce) austro-

ungare........................  850.—
i Act. băncel de credita ung. 285 85
Act. băncel de credita austr.276.20 
Argintula —. — GalbinI

împărătesei ..................6.03
Napoleon-d'orI .... 10.14 

1 Mărci 100 împ. gerin. . . 62 75
Londra 10 Livres sterlinge 128.25

Cu mp.
Cola oli'ialft 'lela 2ii Februarie st. v.

Renta română .50„). 88 —
Renta rom. amort. (5°/0) 91’/,

» convert. <6°/0) 83—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) —
Credit tone, rural (7°/0) 98Va

> „ „ (5°/o) ■ 82’/,.
• > urban (7°/0) . 95«/a
> . (6°/o) • 89>L
» ’ (5»/0) . . 78—

Banca națională a României 500 Lei------

1887.
vend.

89 —
92‘/a
84—

99l/4
87«/a
96>/4
90’/*
79—

Bancnote austriace contra aură. . 1.98

Ac. de asig. Dacia-Rom. —
« » > Națională

Aură contra bilete de bancă . . 20.50 21.25
2.02

Cursulu pieței Brașovu

din 12 Martie st. n. 1887.

Bancnote românesci . . . Cum |'. 8.41 Venă. 8 44

Argint românesc................. • 8.35 • 8.40

Napoleon-d’orI...................... » 10.08 . 1012

Lire turcescl.......................... » 11.44 . 11.48

Imperiali.............................. > 10.44 . 10.48

Galbeni................................... 5 96 > 6.02

Scrisurile fonc. • Albina > 101.— . 102.- -

Ruble RusescI...................... > 111.— • 112.1/»

Discontulă ... » 7— 10°/B pe ană.

Cumpărări ocasionale
la

Kovâsznai & Keresztesi
(«raiul Magazin cil articole de înoilîl- și confecțiuni 

pentru dame
Brașovu (Piața mare.)

Din causa localului nedestulă de încăpătorii suntemă în po- 
sițiune a desface cu prețuri ejtine o parte din mărfurile ndstre 
precum: materii pentru, rochi de mătase și de lână, cretone, și satinu 
de spălată,, postavu și flanelă, covore lungi și pentru canapele, man
tile și mantale -de ploe.

Mai departe recomandăniă bogat.ulă nostru deposită de 
f i Chifon, dela Benedickt Sclll’oll, chirting pat., Julett, Gradl și 
W Calicot în tdte lățimile și cu prețurile originale, precum și de t6te 
W articolele aparținătăre de croitoria pentru dame și bărbați.

Se primescă și comande pentru Toilete de mirese, de stradă 
și casă, mantale de ploiă și Jachete, cari să esecută cu prompti
tudine și în modulă celă mai elegantă.

Mostre se triinitti la cerere gratis.

8
5

X8

(Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-uii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponuh't mandatului postalu și numerii de pe 
fășia sub care au primită tjiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Decă se iveseu iregularități la primirea clarului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMlNISTlt. „GAZ. 'JIlANi>u

z

PasiveActive

ARDELEANA
Contulu Bilanțului

1

fi. cr.

Cassa în numerară .... . . 4,959 30

Monetă.................................. 171 28

Cambii de bancă................. . . 100,177 —

împrumuturi pe hipotece . . . . 21,346 —

împrumuturi pe obligațiuni cu cavenți . . 9,006 —

împrumuturi pe efecte publice . . . . . . 1,000 —

Mobiliar...................................... . 476 fi. 70 Cl’.

după amortisare de ... . 95 n 34 „ 381 36

Spese de fundare..................... . 604 fi. 50 cr.

după amortisare de ... . . 181 w 35 „ 423 15

Capitală socială;

800 acțiuni îl fi. 50 

Fondulă de reservă .

Depuneri pentru fructificare

Interese anticipate pro 1887

Diverse conturi creditdre .

Profită curată

fi. j cr.

40,000

52 —

87.005 60

3,276 10

845 ' 12

6,285 27

Orăștie, la 31 Decemvre 1886.

losîfu (le Orbonaș m. p.,
membru ală direcțunii.

Sainiiilii Popii m. p.,
membru ală direcțiunii.

Dr. Ioam'i
directoră

Miliu m. p. Aurelii Popovici Barcianu m. p.
esecutivă, comptabilă.

amu 
nute în bună regulă, l’amu găsită în

Subsemnatulă comitetă examinată bilanțulu presentă și 
consonanță cu aceleași și exactă.

confrotându-lu cu registrele principale și auxiliare ale societății ți-

Orăștie, la 2 Februariu 1887. Comitetulu de supraveghiare:
Dr. Ștefanii Erdely m. p. Dr. A. Tincu m. p. Lauriaiiii Berceanu m. p.

Tipografia aLEXI, Brașovă.


