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Eri ne plângeamă de purtarea politică a celoru 

11 preoți români din cerculu electorală ală Sân- 
Mărtinului, în Transilvania. Astăzi primimu o 
veste și mai durerdsă despre atitudinea preoțiloru 
români din comitatulă Aradului, în Ungaria.

Scimu că și în cerculă electorală ală Boro- 
șineului, din numitulă comitată, s’a făcută dilele 
acestea o alegere nouă de deputată dietală. Aici 
Românii erau datori, conformă hotărîriloră con
ferința dela Sibiiu de a luâ parte la alegeri. Au 
și luată parte, dăr cum ? In locă să lupte pentru 
programă și pentru candidatulă partidei naționale 
române, cea mai mare parte dintre alegătorii 
cercului Boroșineu au votată pentru candidatulă 
guvernului ungurescă.

Deslușirea acestui faptă întreprindătoră ni-o 
dă corespondința de mai josă din Aradă, care 
ne spune, că dintre 50—60 preoți câți se află 
în cerculă Boroșineului abia 4—5 au avută tă
ria sufletăscă de a luptă pentru reeșirea candida
tului națională română.

„Amă ajunsă așa departe, — esclamă onor, 
nostru corespondentă cu adencă mâhnire, — în- 
câtă acji suntemă bombardați din două părți, din 
partea guvernului politică și din parteă guver
nului eclesiastică.“

Este ună faptă de totă durerosă ce se con
stată prin aceste cuvinte.

Preoțimea ndstră începe a părăsi causa po
porului română, ea începe a nu se mai identifică 
cu poporulu, începe a se conduce numai de ună 
spirită și de nisce interese de predominare ca 
castă.

Așa trebue să fie de, vreme ce partea cea 
mai mare a preoțiloră din comitatulă Aradului 
nu-și mai facă nici o consciință din aceea, că 
alegă nisce dușmani ai națiunei române de de- 
putațl în cercuri curată române, numai și numai 
pentru ca să evite ori-ce conflicte cu puternicii 
cailei și să-și conserve astfeliu interesele de castă.

Ni se pare că și guvernulă eclesiastică din 
Aradă voiesce să facă politică conservativă ă la 
Tisza și de aceea ordonă preoțimei să voteze 
pentru mamelucii maghiari ca Balazs și Bohus. 
Nu se gândescă 6re s. părinți din Aradă, că nu 
se potrivescă t6te pentru toți și că preoțimea năstră 
printr’un „conservatism, “ care o înstrăinăză de causa 
drăptă a poporului îșl submină posițiunea și vii- 
torulă propriu?

Bine că prin serviciile ce se aducă unoră 
ființe obscure protegiate de d-lă Tisza, preoțimea 
ndstră îșl face mână bună cu dmcnii dela gu
vernă, dăr ce-i păte folosi acăsta dăcă va pierde 
încrederea poporului ?

Ulciorulă merge la fântână păn’ se sparge. 
Astăzi încă parte mare a poporului se încrede 
în vorbele seducătdre ale corteșiloră unguri, îm- 
brăcați în talară românescă, dăr ar fi o mare 
greșălă a crede, că acăsta o se mărgă în infinită. 
Vă^ăndu-se înșelată poporulă, bre în ce posiți- 
une voră ajunge preoții-corteșl față cu elă, dela 
cară depinde esistența loră?

Și unde ar remână chiămarea sântă a preo- 
țiloră români, apostolatulă loră pentru binele ob- 
ștescă, când nu s’ar mai pută face deosebire între 
ei și între srlgabirăii unguri?

Rea și periculăsă este prin urmare pornirea 
preoțimei române din comitatulă Aradului și amă 
trebui se desperămă dăcă n’amă sci, că se află în 
sînulă ei și preoți bravi, cari mai au tăria și 
curagiulă de a 'lupta pentru causa națională și 
de a spune poporului, că este amăgită și înșelată.

Onore acestoră bravi preoți, onăre tuturoră 
aceloră demni fii ai poporului, cari se luptă îm
preună cu ei. In ei ne întemeiămă tăte speran
țele. Numai să nu se descurăgeze nici ună mo- 
mentă, căci victoria va fi a loră și a sântei năstre 
cause!

CRONICA POLITICĂ.
Enunțările contelui Kalnoky dădură ocasiune Zia

rului francesă «Journal des Debats* la unele contempla- 
țiuni din cari estragemă următOrele:

Nimica nu amenință susținerea păcii. Nici ună 
noră, nici ună punctă negru nu întunecă horizontulă. 
Austria are relațiunile cele mai bune cu iote puterile. 
De altmintrelea și amiciția, are ca și vițiulă și virtutea 
umbrele sale, ea este mai multă său mai puțină intimă. 
Din acăsta considerațiune nu tOte statele, cu cari Austria 
are relațiunl cordiale stau pe aceeași trăplă. Înainte vine 
Germania. Nimică nu se întîmplă în Viena fără de o 
înțelegere cu Germania. Acesta este gradul ă celă din- 
tâiu ală intimității. După aceea vine rândulă la Rusia, 
înainte c’ună ană domnea o încordare, de atunci, s’au 
apropiată unii de alții și s’au înțelesă. S’au înțelesă să 
susțină slatus quo în peninsula balcanică, ca la casă de 
nevoe, să-lă apere în contra turburătoriloră. Acăsta nu 
este ca cu Germania o căsătoria de dragoste, ci o că
sătoria rațională. S’a încheiată bre cu totulă de bună 
voe? N’a avută lipsă de-o presiune din partea amicului 
de gradulă întâiu, spre a învinge oposițiunea Austriei? 
N’ar fi preferită Austria și cu deosebire Ungaria de 
a se bucură de simpatiile Germanii pe deplină și numai 
singură? A dă deslușire despre aceste punte delicate s’a 
ferită firesce Kalnoky: este sigură, că Viena și Peters- 
burgulă stau forte bine unulă cătră altulă, că cei trei 
împărați s’aă întâlnită la granița Poloniei, spre a docu
menta înaintea lumii întregi relațiunile loră cele bune, 
că acestea suntă garanțiile cele mai bune pentru pacea 
generală.

In decursulă enunțiațiuniloră sale Țce 4,aru^ > De
bats,* că comisiunile delegațiuniloră au primită cu dreptă 
cuvântă declarațiunile ministrului bine. Nu se păte nega 
că opiniunea publică judecă situațiunea esternă a Aus
triei fărte favorabilă și este unanimă în aprobarea po
liticei esterne a guvernului. Dăcă domnesce ărecare su
părare în acele cercuri militare, cari visăză răsboie și 
cuceriri în Orienta, pentru apropierea dintre Austria și 
dintre Rusia, atunci aceste nu suntă vederile majorității 
populațiunii din Austria.

*
Se scrie din S c u t a r i, că tăte soirile câte circu- 

lăză despre o ferbere mare și puternică în Albania 
sunt esagerate. Țăra se află într’o stare liniștită relativă, I 
grațiă energicului muteșarifului din Scutari, Jossuf Zia- 
pașa păte că și din causă, că se află în munții dela 
Berana marșalulă Mustafa Assim-pașa cu 8 bataliăne 
trupe regulate turcăscl. Marșalulă pănă acuma încă n’a 
terminată cu stabilirea granițeloră între Muntenegru și 
între Albania. Lucrulă bună cere.' timpă. In MoriccianI 
lângă Scutari s’a prinsă mai dăunăijl agitatorulă Pren 
Ciuri, autorulă acelei faimăse petițiunl, care a fostă dusă 
în anulă trecută prin totă Europa, și în care se cerea 
anexiunea Albaniei la Grecia. Cu elă fură închiși mai 
mulțl membrii ai comitetului filoelinus. Pagubă de acestă 
poporă bravă că are ună stăpână afâtă de miserabilă, 
după cum este astătjl guvernulă turcescă.

Ambasadorulă rusă din Constantinopole d. Nelidov, 
a îmânată Sultanului la 5 Noemvre n. în modă sărbăto- 
rescă marele cordonă ală ordinului »Sf. Andrei,« trimisă 
de Țarulă Rusiei. Cordonulă a festă presentată pe o' meu.

perină mică de catifea de cătră d. Onou. In schimbă 
Abdulă Hamid, care a primită, ca dară și o colecțiune 
de pasări rare din grădina zoologică din Moscva, va tri
mite Țarului la Petersburgă ordinulă »Imtiaz« și o colec
țiune de paseri din grădinile Yildiz-Chioscului, apoi cinci 
oi, cinci capre și două gazele. In Constantinopole se 
consideră acestă schimbă de daruri ca o dovadă de in
time relațiuni între cei doi suverani. Dar, cine scie ce 
scumpă va plăti Turcia aceste dovedi de Intimitate!

Românii și Ungurii.
Declarațiunile comitelui Kalnoky, făcute în comisi- 

unea delegațiunei unguresc! pentru afacerile esterne, cu 
privire la relațiunile cu România, face pe .Națiunea* 
din BucurescI să scrie următOrele rânduri:

«Contele Kalnoky, care de câteva cjile dă atâta de 
lucru fireloră telegrafice cu «lămuririle» ce le dă de- 
legațiunîloră austro-ungare asupra relațiuniloră dintre 
imperiulă dualistă și celelalte state, a găsită de cuviință, 
între altele a pomeni și de .agitațiunile provocate de 
unii Români din monarchia austro-ungară.

.După ce ministrulă afaceriloră din afară constată 
raporturile prietinescl dintre România și Austria, adaugă: 
.Mai puțină favorabilă, mă potă esprima asupra atitu- 
dinei și purtărei unoră agitatori de origine din propria 
nostră patriă, cari contribuescă multă dincolo de Carpați 
la sgomotulă și agitațiunea presei și ne facă nouă puțină 
cinste, iar guvernului Română îi pregătescă încurcături.«

.Guvernulă austro-ungară a ajunsă așa dăr la con
vingerea, că nemulțămirea între Românii supuși ai mo- 
narchiei austro-ungare a ajunsă pănă acolo, încâtă mulțl 
dintrânșii se vădă siliți a’șl părăsi patria, și aflândă ună 
refugiu în statulă vecină, la frații loră liberi, agităză aci 
în contra aceloră cari le-au impusă acea durerOsă nece
sitate. Admițândă, că acăstă constatare a d-lui Kalnoky 
este esactă, două întrebări ni se presintă în modă firescă 
minții, întrebări la cari d-lă Kalnoky n’a răspunsă, ne
greșită pentru că nu’i dă mâna să răspundă. Dăcă în 
adevără nemulțămirea ce domnesce la Românii supuși 
austro-maghiarl e alâtă de mare, ea trebue negreșită să 
aibă o causă. Care e acâstă causă? și ce face guver
nulă austro-ungară pentru a pune capătă nemulțumirei 
ce dă nașcere aceloră agitațiuni, cari facă atâtă sânge 
rău d-lui Kalnoky?

»La aceste două întrebări ar fi trebuită să răspundă 
ministrulă austro-ungară înainte de a condamna »atitu
dinea și purtarea aceloră agitatori de origine din Austro- 
Ungaria.« N’a făcut’o însă, pentru că dăcă ar fi făcut’o 
ar fi fostă silită se recunăscă, că singură guvernulă un
gurescă pârtă vina stărei de lucruri de care se plânge....

»Se mai dă Ore astătji cetățeniloră de naționalitate 
română din Ungaria putința de a trăi ca Omeni paclnicl 
și ca Români în același timpă? Răspunsulă celă mai bună 
ce se pote da acestei întrebări, e chiar constatarea ce a 
făcut’o contele Kalnoky înaintea delegațiuniloră austro- 
Ungare: emigrarea Româniloră și agitațiunea contra sta
tului ungurescă. Dacă Românii emigrăză, e pentru că 
nu li se îngădue să trăiască așa după cum au dreptulă 
a trăi în țara loră. Dacă se facă agitațiuni, e pentru că 
guvernulă ungurescă provocă nemulțumiri, cari trebue 
neapărată să se manifesteze într’ună chipă s’au într’allulă.

»Cine cunOște starea de miseriă și desperarea la 
care e redusă poporulă română de peste munți, nu se 
va mira de sigură ca se facă agitațiuni. Se păte mira 
celă multă de îndelunga răbdare a Româniloră, se păte 
mira că nu vede între dânșii o mișcare mai viă, mai 
energică....

Discursulu episcopului Strossrnayer.
Cu ocasiunea sfințirei palatului academiei croate 

din Agramă, episcopulă Strossrnayer a ținută în ședința 
sărbătorescă a academiei subslavice pentru sciințe și arte 
următorulă discursă, ca răspunsă la discursulă președin
telui academiei:

.Prâ stimate dâmne, onorați domni și amici! După 
ordine mi-ar veni mie rendulă, ca să vă citescă discursulă 

Dăr eu nu suntă oratoră de felulă acesta. Sunt



unii felii de improvisatoră și voiu vorbi precum îmi dic- 
tâză inima/

«Academia obicinuesce a ține în totă anulii o șe
dință sărbătorâscă, în care își dă în publică socotea 
despre activitatea sa, adecă ’șl esaminâză consciința despre 
ce a făcută și ce lasă în timpă de ună ană. Mulțămită 
Atotputernicului, academia nâstră pote privi cu satisfac- 
țiune îndărătă la lucrările sale de pănă acum. Ea a fostă 
păzitorea onârei, a gloriei națiunei nostre și ’și-a împli
nită acostă problemă cu o silință neobosită și cu ună 
devotamentă pănă la sacrificiu. Ună imposantă numără 
de edițiuni scientifice dau o palpabilă dovadă despre 
acâsta. Cu egală predilecțiune cultivă ea ori-ce ramură 
a sciinții, istoria, filologia, sciințele naturale, șî ’șl-a câș
tigată prin acâsta recunosciința tuturoră patrioțiloră 
culțî. Căutândă ea monumente din istoria patriei, a a- 
dunată ună materială, care va căde bună odată gene- 
rațiunei mai tinere și acesta va învăță să prețuiască 
gloria străbuniloră ei. Acâstă lucrare vrednică de recu
noștință a academiei a adusă deja fructe : din materialulă 
adunată de ea s’a născută istoria Croației, compusă de 
ună erudită mai tânără, pe care ’lă impodobesce și vir
tutea modestiei și care fără materialulă adunată de aca- 
demiă n’ar fi putută scrie istoria Croației. Hă salută 
din inimă ca pe celă mai tânără academică. (Aplause și 
strigări furtunose: Zivio Smiciklas!)

»Ce privesce lîmba națională care cu sunetele sale 
dulci, cu frumseța sa, cu mlădierea sa, cu armonia sa 
stă cu demnitate alături cu limba italiană, academia are 
să’șî ascrie o lucrare distinsă, ea a începută ună opă, 
care îi va face gloriă neperitâre, lexic o nulă editată de 
ea este ună adevărată monumentum aere peren- 
nius. Chiar dăca nu sunt toți de o părere despre ac
tivitatea academiei, acesta nu o pote împedeca de a păși 
înainte pe calea apucată. Și apoi cine ar pută mulțămi 
pe toți! Academia francesă s’a socotită totdâuna de o 
corporațiunedecei mai mari erudiți, cutate acestea suntă 
âmenî, cari nâgă academiciloră francesl erudițiunea! Eu 
și atji o țiu de celă mai înaltă focară ală sciinții, de celă 
mai însemnată institută scientifică din lume. Dâcă s’a 
ivită în poporulă nostru o contrazicere, s’a ivită din cele 
mai curate motive, ca prin acâsta să se îmbunătățâscă, 
ce nu se socotesce de bună. Poporulă nostru trăesce 
în nevoiă și lipsuri de totă felulă, știința numai cu greu 
și încetă ’șl pote face drumă la noi. La noi nici ună 
singură omă nu trăesce, care ’șT-ar putea consacra ac
tivitatea sa esclusivă științei. Să nu luămă nici decum 
în considerare pretextele esagerate. Avemă să desba- 
temă destui protivnici, ceea ce numai cu 
puteri unite o putemă face. Nu s’a aflată încă 
nici ună omă, care să fi scrisă o carte, ce să fi între
cută pe tote celelalte cărți.

Ședința de a^I este o ședință a d h o c a academiei. 
Academia serbâză adi succesele sale: Sfințirea edificiului, 
ce l’a făcută pentru scopurile sale. De s’ar ridica încă 
multe astfelă de edificii în capitala Agramă! Domnii mei! 
Amiculă meu președintele a amintită acea catastrofă, ce 
a bântuită acum patru ani academia și frumosulă orașă 
Agramă. Dumnezeu supune oneorl poporele la grele 
încercări; dar ceea ce ia cu o mână, dă cu cealaltă în 
abundanță. Agramulă s’a înălțată ca și ună fenice din 
ruină și s’a ridicată întinerită, mai frumosă ca altă dată! 
Acâsta în prima liniă avemă a o mulțămi înaltului nos
tru monarchă! (Zivio sgomotâse. Aplause. Strigări: Tră
iască regele!) M. Sa prâ grațiosusă nostru rege a fostă

celă dintâiu, care a alergată în ajutorulă poporului cro
ată. Dar poporulă croată este și a fostă totdâuna unulă 
din cele mai leale popâre, ce suntă unite sub puterniculă 
sceptru ală bunului monarchă și a dovedită de nenumă
rate ori credința sa cătră regele și casa imperială. Ni
menea n’are dreptă se se îndoiască de lealitatea popo
rului croată. (Zivio). Ună dară regescă a fostă acela, ce 
l’a dedicată M. Sa restaurării palatului academiei. (Zivio.) 

Mulțămită și demnului nostru guvernă ală țârei! 
Elă a contribuită sub Banulă MazuranicI în modă esen
țială, că edificiulă academiei s’a putută esecutâ și com
plectă. Puterea e mare lucru. Acela căruia Dumne^âu 
i-a dat’o, să o considere și să o prețuâscă ca ună dară 
ală lui DumneZău. Dumne^âu să binecuvinte guvernulă; 
nici odată să nu lase a degenerâ puterea în pasiune! 
(Zivio.) Deosebită mulțămită orașului Agramă; nu nu
mai pentru înaltele ovațiunl, ce le-a adusă în persona 
mea sciinței, ci mulțămită și pentru nobila-i nisuință, cu 
care sprijinesce marinimosă totă ce e frumosă și nobilă. 
Sciinței și artei elă le-a lăsată în dară celă mai frumosă 
locă de zidită în Agramă! (Zivio.) Mulțămită frațiloră 
Sloveni, cari au apărută la acâstă serbare și au dovedită 
cu acâsta, că miculă rîuletă Sutla nu e în stare să des
partă! (Zivio). Mulțămită iubitului meu frate, președin
telui acadamiei, administrării căruia obositâre până la 
sacrificiu, e de a se mulțămi grăbirea și complectarea 
construcțiunii. (Zivili).

(Va urmă..)

----------O----------

Alegerea în cerculiî Boroșlneului.
Aradu, în Noemvre, 1884.

Domnule Redactară! Par’că fatalitatea a voită, ca 
pressa și opiniunea publică românâscă să se ocupe în- 
tr’ună modă particulară cu ‘Românii aradani, mai alesă 
dela ultimele alegeri dietale, prin care vestiții ante-lup- 
tătorl naționali aradani de odiniâră s’au făcută atâtă de 
celebri în istoria lupteloră nâstre politice-naționale. De- 
butulă loră în ultimele lupte electorale .Gazeta* l’a co
municată la timpă cu glâsele trebuinciâse. Și acum vină 
a vă face cunoscută ună altă debută ală aceloră omeni 
celebri nu mai puțină strălucită prin efectele sale.

Deputatulă guvernamentală maghiară, Balâzs, alesă 
în cerculă Boroșlneului cu concursulă patriotică ală celei 
mai patriotice partide române din comitatulă Aradului, 
pentru a se ridică pe spatele Româniloră la postulă de 
presidentă ală tribunalului regescă din Eperjes, văZer.- 
du-șl în fine realisată cea mai ferbinte a sa dorință, a 
depusă mandatulă de deputată dietală, și în 11 a lunei 
curente s’a ținută nouă alegere în cerculă Boroșlneului.

Pentru ca »finele să încoroneze opulă,* patriotica 
partidă guvernamentală română în semnă de recunoș
tință pentru sprijinulă leală ală «partidei liberale ma
ghiare», din a cărei grațiă a putută trimite în parlamentă 
doi sateliți lui Tisza, s’a pusă și de astădată pe lucru 
cu totă energia, urmând ă porunciloră aspre ale genera
lului său, faimosulă Tabajdi,

Marele naționalistă Deseanu a escelată, ca totdâuna 
și astădată. Prin ună «apelă* ce pârtă data 30 Octom- 
vre a. c. elă provâcă pe toți alegătorii români din cerculă 
Boroșlneului, ca să țină strînsă la solidaritatea Români
loră cu partida liberală maghiară și «să sprijinâscă cu 
tată energia alegerea candidatului acestei partide, slri- 
gendă împreună cu d-sa: «Să trăiască candidatulă de

deputată dietală ală partidei liberale în cerculă Boroșl
neului: D-Iă Sigismundă Bohus!*

Din acestea puteți vedâ, d-le Redactară, că Deseanu 
și cei împreună cu dînsulă sciu nu numai ca să țină cu 
credință la solidaritatea cu partida liberală maghiară, 
dar încă se sciu însufleți pentru alegerea unui deputată guver
namental maghiară într’ună cercă curată românescă, ca cela 
ală Boroșlneului! O umilire și înjosire mai mare a dem
nității naționale nu se pâte!

In cerculă Boroșlneului singurulă candidată ma
ghiară era Bohus, și .apelulă* lui Deseanu et Comp, ră
mânea ună non sens, dâcă ei n’ar fi țintită a demon- 
strâ și de astădată pe față în contra programei na
ționale dela Sibiiu, și a provocă a luptă în contra 
acelora, cari mai au încă curajulă a susțină și a măr
turisi acâstă programă politică a Româniloră din Ungaria 
și Transilvania. Ataculă asupra acestei programe era să 
se facă, precum s’a și făcută în parte, în conferința de- 
legațiloră români întruniți la începutulă lui Iuniu a. c. 
în Sibiiu, la care conferință Deseanu mersese cu misiune 
specială din partea lui Tabajdi d’a schimbă ținuta poli
tică de până aci a Româniloră și a-i împacă cu guver
nulă lui Tisza.

Suntă însă între aradani ună neamă de âmenî pă
trunși de adevărulă că: «drepturile se iau, nu se cer- 
șescă,* a căroră liniă de conduită a fostă și rămâne 
programa națională dela Sibiiu, adecă lupta pentru drep
turi, nu cerșirea loră. Ei au pășită și în rândulă tre
cută la alegeri, au pășită și la alegerea suplinitare în cer
culă Boroșlneului cu programa nefalsificată a partidei na
ționale române, protestândă susă și tare în contra căl- 
cărei solidarității Româniloră în programa dela Sibiiu. 
Alegerile însă au eșită în defavârea programei și a par
tidei naționale, ceea ce eră de prevăZută, mai cu sâmă 
când aderinții acestei programe trebuia să Jupte nu nu
mai contra inimicului din afară, contra organeloră gu
vernului, ci încă în contra slugarniciloră români', trecuțl 
în tabera guvernamentaliloră. Așa pățirămă și la ale
gerea suplinitâre dela 11 Noemvre în cerculă Boroșl
neului.

Comitetulă centrală din Aradă, alesă în conferința 
alegătoriloră români din comitatulă Aradului pentru 
a conduce alegerile de deputațl dietali pe basa 
și în sensulă programei dela Sibiiu, candidase în 
cerculă Boroșnleului ca deputată națională oposițională 
pe advocatulă Georgiu Lazară, dâr ne primindă candida
tura, jenată pâte de pășirea nerușinată a celoră cu 
«apelă românescă* în favârea lui Bohus, comitetulă a 
pusă candidatura advocatului Ilie Bozgană, trimitendă 
și ună apelă cătră alegători în care le Zice: «Păziți-vă 
de prorocii cei mincinoși, cari vină la voi îmbrăcațl în 
piele de âie, âr pe dinlăuntru suntă lupi răpitori. Păzi- 
ți-vă de omenii, cari cu vorbe amăgitore și cu făgădueli 
mincindse vină la voi ca să vă abată dela programa 
partidei naționale române dela Sibiiu și să vă ducă în 
tabăra streină. Nu dațl ascultare «Apelului*, care vă 
îndâmnă ca să căleați solidaritatea cu marea partidă na
țională română, constituită pe basa programei dela Sibiiu, 
și se întrațl în solidaritate cu partida guvernamentală 
Adevărata partidă națională română este numai aceea 
care stă pe temeiulă programei dela Sîbiiu și programa 
acâsta nu iartă, ca partida națională română să sprigi- 
nâscă la alegeri pe guvernamentalii de astăZi.* Cu 
acestea comitetulă centrală credea să’șî împlinâscă o da- 
tariă de conștiință, datoriă de onâre d’a susțină în tâte

11.
FOILETON U.

Rjevoluțiunea din 1784.
(Rovoluțiunea lui Iloria în Transilvania și Ungaria 1784 — 

1785 scrisă pe basa docnnienteloru oficiale de N. Densușiann. Bu- 
curesci 1884. Tipografia >Roniânulu,< Carolu Giibl).

(Urmare.)

La ordinulă guvernului comisarulă Michaiu Bruken- 
thal din Sebeșă însărcinâ pe liieratulă lână Molnară, 
oculistă în Sibiiu (născută în comuna Sadu la 1784. 
In an. 1788 a scosă o gramatică germană-română — 
deutsch-walachische Sprachlehre — în Vieua) și’lă tri
mise în Zarandă ca să tracteze și dânsulă de pace cu 
țăranii de acolo. In 16 Nov. Molnară ajunse în Bradă 
și în aceeași Zi avu 0 convorbire cu Crișană la Valea 
Bradului, apoi se întârse la Bradă, luă în scrisă cererile 
Româniloră, după cum i le-a înșirată sub-căpitanulă G. 
Marcu din Criscioră și raportă comisarului. Declarările 
sub-căpitanului au fostă subscrise de elă și de alțl omeni 
ai lui Crișană și de preoții ce erau de față din diferite 
comune. Țăranii declarară și față cu Molnară, câ vo- 
iescă să fie liberați de jugulă iobăgiei și să fie primiți în 
serviciulă împărătescă. Dâr decă împăratulă nu voiesce 
să fiți soldați, mai alesă după ce ați comisă atâtea es- 
cese? îi întrebă Molnară. ,Dâcă împăratulă nu voiesce 
să fimă călane, răspunseră țăranii, noi ne supunemă po
runciloră lui, dâr să nu mai fimă iobagi și nicl-decumă 
să nu ni se mai dâ funcțiunari unguri.«

Interesantă e acea parte a protocolului, unde în
șiră țăranii plângerile loră în contra domniloră, cari îi 
încărcau cu servicii totă mai grele, luau dela ei bucate 
și pe lângă aceea dișme; la Pasci și la Crăciună trebuiau 
fiecare să le dea 1 colacă, 1 urcioră, 1 luminare și o 

găină și «dâcă ună țărână avea, să fie cu ertare, doi 
porci, atunci domnulă îi lua ună porcă și dâcă nu avea 
porci atunci de frică trebuia să cumpere unulă cu bani 
și să-lă dâ domnului*; pe lângă acâsta fiecare iobagiu, 
ori ave ori nu vaci, trebuia să dea domnului seu pe ană 
câte două cofe de untă. Iobagii mai trebuiau să facă 
pe fiecare săptămână câte 4 Zile de lucru,.... unii domni 
îi sileau să aducă lemne chiar și în sfânta Zi de Cră- 
ciună, Z>cendă că ce le pasă loră de săbătorile nâstre.... 
Dâcă se întîmplâsă mdrăvr’ună iobagiu, care avâ casă bună, 
atunci pe văduva o băgauîn temniță, ca să descopere tată ave
rea ce a rămasă și apoi îi luau tâte și o trimeteau cu copii să-și 
câștige pânea de tâte Zilele cum va pută. Și atunci când 
rămâneau feciori minoreni, cari nu puteau face slujbă, 
domnii luau și dela copiii aceștia pământurile si averea 
rămasă și după ce cresceau mari îi sileau din nou la 
servicii.... Femeile trebuiau se torcă și se țese pânză de 
ină pentru domni și decă una nu scia să târcă bine tre
buia să plătâscă alta cu bani în loculă ei.... «Și aceste 
suntă împrejurările, cari ne silescă să rugămă pe împă
ratulă ca să ne mântue odată de ună astfelă de jugă.» 
— Țăranii se mai rugară să se desființeze arenZile ce 
le-a dată fisculă armeniloră și să fie lăsațl în libertate 
țăranii prinși.

Autorulă ne spune că Molnară nu amintesce ni- 
mică în raportulă său despre aceea că a încheiată cu 
Românii din Zarandă ună armistițiu de 15 Z^e, obli- 
gându-se că în timpulă acesta le va aduce decisiunea 
guvernului. In urma acestui armistițiu Crișană disolvâ 
trupa din Zarandă, «dâr la cea dinteiu poruncă să fie 
gata cu toții să se adune/ N’a amintită Molnară es- 
presă nici cererea constatată a Zarandaniloră ca «nici 
ună Ungură să nu mai domnâscă în Transilvania.* (Ra
portulă căprarului Szerentsâs Zlatna 21 Nov. 1784) și ca 

să li-se dea paspârte românesc! cu sigilulă împără
tescă.

*
Cele mai importante servicii pentru liniștirea revo- 

luțiunei le făcură guvernului episcopii . români. Episco- 
pulă Gedeonă Nîchiticl, venită de curendă din Croația, 
merse împreună cu comisarulă Brukenthal la Miercurea, 
la Alba-Iulia și apoi la Sebeșă și publicară în modă so
lemnă patenta guvernului pentru liniștirea turburăriloră. 
In circulara din 16 Nov. episcopulă NichiticI Zicea: «Horia, 
.căpetenia rebelișiloră, nu înceteză a face răutate șl 
«minciuni, cari sunt în potriva lui DumneZeu și a împă- 
»râtului și împotriva legii și bisericel și a blagosloveniei 
«vlădicesci.... Deci noi cu numele împăratului porun- 
«cimă, că nici ună Română să nu îndrăsnâscă a ascultă 
.minciunile lui Horia, nici să mârgă cu elă, nici la adu- 
»narea lui, nici să dea ajutoră lui, nici pe ascunsă nici 
«în arătare.*

Dela Sebeșă episcopulă plecă la Orăștiă și Deva și 
puse totă clerulă superioră în mișcare. Episcopii Petru 
PetrovicI din Aradă, Popovici din Verșeță și Ionă Bobă 
din Blașiu; adresară și dânșii circulare clerului și invi
tară pe preoți să îmblânzâscă poporulă.

Numai episcopii și protopopii români mai aveau 
trecere la poporă, ei supliniră rolulă funcțiunariloră ad
ministrativi publicândă patentele guvernului, dânșii fă
cură cea mai mare propagandă în contra lui Horia, 
dânșii intimidară pe preoți și țărani. Nici unulă din ei, 
Zice autorulă, n’avu curagiulă și sentimentală de datoriă 
să informeze guvernulă despre adevăratele cause ale re- 
voluțiunii. (Va urmă.)

-------O-------  



împrejurările programa naționala dela Sibiiu, credeulă 
politicii ală Româniloră din Ungaria și Transilvania. Elă 
nu voia să facă plăcerea și bucuria contrariloră noștri 
d’a rupe solidaritatea națională și a călcâ în picidre 
programa dela Sibiiu, cum facă toți cari au intrată în 
partida liberală maghiară. Dâcă cu t6te stăruințele sale 
comitetulă și partida națională n’au reușită învingătâre 
răspundă pentru urmări cei ce s’au unită cu adversarii 
noștri spre a zădărnici causa națională, răspundă cei ce 
stau în fruntea poporului și nu-lă conducă pe calea cea 
drăptă.

In adevără este forte tristă și durerosă pentru noi 
când preoții, cari ar trebui să premărgă cu esemplele 
loră de virtute și moralitate, se facă înșiși instrumente 
de corupțiune politică în mânile guvernanțiloră noștri. 
Dăr ce să facemă, de susă se dă esemplulă. Alegerea dela Bo- 
roșlneucași cele de mai înainte ne înfățisâză trista priveliște 
d’a ne vedâ loviți în politică de două părți: 
din partea guvernului politică și din partea 
guvernului eclesiastică. Deci să nu ne mirămă 
că în asemenea împrejurări fatale poporală nesciutoră 
este mânată de multe ori în contra intereseloră națio
nale. _ Dintre 50—60 preoți, câți sunt în cerculă Bo- 
roșlneului, abia 4—5 au avută tăria sufletăscă d’a se 
luptă pentru programa națională și alegerea candidatului 
partidei naționale române, pe când ceilalți în frunte cu 
ună protopopă-deputată cutrierau satele în numele sântei 
evangnlie pentru candidatulă guvernului. Să sperămă 
însă că va veni odată și timpulă, când cei din urmă 
voră fi cei dintâiu! Veritas.

SOIRILE PILEI.
Primăria din Viena a propusă, să se desgrâpe ne

norocitele victime ale catastrofei dela Ringtheater. Mo- 
tivulă e, că loculă unde suntă acum îmormântate nu e 
potrivită pentru ună monumentă.

—0—
Resultatulă culesului viiloră din țînutulă Reghinu

lui săsescă e fârte nesatisfăcătoră. Nu se potă scâte 
nici cheltuelile făcute cu lucrarea viiloră.

—0—
După ună obiceiu vechiu jidanii sunt obiclnuițl a 

face monarchului la (jiua lui Martină ună presentă care 
constă din o «gâscă grasă.« Și în acestă ană, jidanii 
din Presburgă au alesă o comisiune care s’a și dusă la 
Pesta spre a presinta regelui ca dară, o gâscă din cele 
mai grase.

—0—
Decisiunea de a se alătura la facultatea din Bucu- 

rescl câteva studii teologice s’a schimbată, fiarele din 
BucurescI spună acum, că Duminecă se va inaugura fa
cultatea de teologiă printr’ună serviciu religiosă.

—0—
»Națiunea< spune, că din causa colerei, care se 

întinde la Paris, ministerulă de răsboiu a hotărîtă să re
cheme în țâră pe toți oficerii români aflațl acolo.

—0—
țfiarulă turcescă »Vatan« ne spune, că numărulă 

peregriniloră mahomedani la Mecca se urcă în acestă 
ană la 31,157. Cu tâte că s’a adunată ună numără a- 
tâtă de considerabilă într’ună locă atâtă de mică, călă
torii n’au suferită de nici o bălă, ci s’au reîntorsă să
nătoși.

—0—
Astă săra se va juca la teatrulă germană -*Der 

Zerrissene* său JDer gespenstige Schlosser,*- comediă cu 
cântece în, acte de Ionă Nestroy.

Mâne sără se va juca *Die Fledermaus^ operă 
comică în 3 acte de lână Strauss.

CORESPONDENȚA PART. A „GAZ. TRANS.“
Budapesta, în 31 Octomvre 1884 st. v.

Onorate D-le Redactoră 1 In numărulă 205 ală multă 
prețuitului D-Vostre <}iară, ună corespondentă sub pseu- 
donimulă »Târnă vânulă* relatândă despre cele întâmplate 
aici în Budapesta în decursulă 4’lei de 26 Oct., atinge și 
modesta-mi persdnă cu cuvintele următâre:

»Cu tâte acestea d-nii Ioană Suciu și Severă Boc- 
șană și-au luată libertatea de a dâ o dechiarațiune pre
ședintelui societății universitare în numele junimei 
române în contra voinței acestei junimi. 
Acăsta o privimă toți de abusă și credă, că tinerimea 
îșl va țină de datorință a se pronunța în privința acăsta 
etc..... <

Permiteți-ml a dechiarâ acăstă afirmare de ne ade
vărată. Eu și consoțulă meu amă subscrisă și predată 
acea dechiarațiune numai în numele nostru es- 
primându-ne apriată: »subscrișii ni aflămă de datorință 
a dechiarâ* etc.... Așa dără aserțiunea d-lui jTernăvână* 
e nebasată, pentrucă numai împrejurarea, că unele Ziare 
lățescă faima așa, nu-lă îndreptățescă la atacă în contra 
nâstră. In fine și alțl tineri români au fostă la preșe
dintele soc. de lectură universitare, ca să-lă informeze 
despre adevărata stare a lucrurilorăl....

Era cu deosebire în interesulă esistenții societății 
,Petru Maioră,* care era în periculă, și a junimei române 
din locă de a desavuâ scirea răspândită prin Ziaristica 
maghiară din Budapesta și de a evitâ ori și ce demon
strați uni.

Junimea română ca atare nu se pută și nici nu 
voiâ — precum sciamă și eu forte bine — să se supună 
competinței junimei ungurescl; pe mine și pe consoțulă 
meu însă, ca pe persăne private nu ni-a alterată acăstă 
împrejurare și nici «frasa* despre «frățietate între juni
mea română și maghiară* nu ne derăgă într’atâta. Sus- 
țenă însă, că acăsta a desarmată pre mai mulțl dintre 
Maghiari.

Fie dără păcatulă meu, dăcă amă făcută rău în- 
tr’altă privință, numai aceea împutare, că amă făcută 
ceva în numele junimei române fără voia și în contra 
voinții acestei junime, o respingă cu indignațiune.

La cina comună nu numai unulă dintre frații mei 
români și-au esprimată plăcerea față cu procederea mea, 
și tinerimea cea de față la cină nu m’ar fi însărcinată, 
ca să iau parte la arangiarea cinei comune din luna 
viitâre, de nu era îndestulită cu mine. Ioană Suciu.

------ o------

CORESPONDENȚA NOSTRADIN COMITATE.

Sîgu, în 12 Noemvre st. n. 1884.

Domnule Redactorul Publicămu următdrea 
corespondență, cu care declarămă cestiunea ter
minată. Amă dori ca pe viitoră s’au^imă, că 
între preoți și învățători domnesce cea mai esem- 
plară bună înțălegere.

In Nr. 203 ală .Gazetei* a apărută o corespon
dență subscrisă de «Sentinella,* care mă atinge vătămă- 
toră și la care în interesulă adevărului trebuc să răs
pundă :

»Sentinella, «vorbindă despre adunarea filială a Re- 
uniunei învățătoriloră români SelăgenI ținută la 20 Oc
tomvre st. n. în Tusa, fără a descrie acăstă adunare, 
a aflată a fi consultă, numai de persăuamea să se ocupe.

Antăiu îmi ascrie nepoliteța, că eu nu așă fi pri
mită binețele d-loră învățători. Mărturisescă cu totă sin
ceritatea, că cu voiă și cu scire nici odată nu am răs- 
pinsă salutările nimenui. Dăcă nu ași fi observată salu
tările ore căruia și prin urmare nu așă fi răspunsă, să 
mi se atribue acăsta de o rea voință? Prelângă tăte, 
acăsta este ăre de crezută, că ună preotă să aibă atâta 
răutate, ca să răspingă cu voîă salutările unei corpora- 
țiunl învățătorescl? Mai departe suntă acusată, că după 
împlinirea serviciului divină d-nii învățători m’au aștep
tată înaintea bisericei și că până ce am sciută că mai 
este vre-ună învățătoră prelângă biserică, nu am voită 
să esă cu nici ună preț.O. ImLpare rău că «Sentinela* 
nu a fostă mai fidelă oficiului de pază, sășl fi luată pu
țină ostenâlă, să cerce, să vedă și să se convingă despre 
causa adevărată ce m’a reținută câte-va minute în Bi
serică. Mărturisescă în consciință și pe onâre, cumcă 
nu causa ce o afirmă d-sa m’a reținută în Biserică.

«Sentinella* cu aerulă unui critică severă, mă a- 
cusă că amă comisă ună păcată greu (jicendă: «Eu nu 
din voiă bună, ci din silă și la porunca celoră mai mari 
presideză aci.* înainte de tâte cilaciunea acăsta este 
infidelă. Recunoscă însă că m’am esprimată în sensulă 
cuvinteloră citate, și la reflesiunea unuia dintre, învăță
tori — păte că a .Sentinellei* — m’am și esplicată 
dicendă: Onârea de a presida este mare și învolvă 
sarcini grele; eu însă onărea acăsta nu o am venală, ci 
o am primită la disposițiune oficiâsă, și — continuaiu 
eu —nu ocupă acestă scaună presidială cu presumțiunea, 
că dără eu așă pută suplini pre deplină pre Rdss. D. Vi- 
cară, care m’a delegată, dăr totuși mă voiu nisui a face 
destulă chiămărei mele. S’au aflată vătămați d-nii învă
țători pentru că am pășită între dânșii cu modestiă? Ară 
fi mai voită domniile loră să ocupă scaunulă presidială 
îngâmfată de ambițiune? încă prin acăsta «păcatulă celă 
greu în contra limbei, scolei, culturei și națiunei* nu pre
tindă să fie achitată. Păcatulă celă greu se achitâză cu 
greu. Adevărata causă, ce a storsă din mine cuvintele, 
de care s’au împedecată d-nii învățători și s’au vătămată 
atâtă de rău în ambițiunea loră, suntă unele împrejurări 
sinistre, care dăcă s’ar descrie fidelă, atâta ar însemnă, 
câtă a tăiâ într’o rană periculăsă, ce bântue și ruinăză 
moralitatea. Considerândă unele vițiurl regretabile, care 
suntă a se sbiciul atâtă în poporă, câtă și în cei che
mați a-lă instrui, mi-a părută forte rău, că Rdss. d. Vi
oară și prot. tract. a fostă reținută prin afacerile-i ofi- 
ciâse, de a participă la adunarea din Tusa, unde cu a- 
cestă ocasiune, prin înțelepta-i esperință și cu arma ade
vărului să mai tenteze a emendâ și a stîrpi acelea vi
țiurl, în contra cărora subscrisulă în timpă de 4 ani de 
cândă administreză acăstă parochiâ, m’am luptată apli- 
cândă tăte mijlăcele posibile, — durere fără resultată! 
Dăr mi-am împlinită datorința.

Nu m’am simțită dejosită a presida o stimată cor- 
porațiune de învățători cari au sublima misiune, de a 
educa și a cultiva tinerele, odrasle ale națiunei. Trebuia 
să’șl aducă uminte, .Sentinela,* că eu, în butulă împre- 
giurăriloră disgustătăre, amă lăudată scopulă salutării ală 
Reuniunei, unde învățătorii se ajutora reciprocă, cei mai 
bătrâni prin praesă, cei mai tineri prin teoria loră: amă 
arătată pe scurtă greutatea carierei învățătorescl, carea 
în butulă nenumărateloră disposițiunl, cei obvină atâtă 
din partea bisericâscă câtă și din civilă, totă mai are 
multe de dorită. In fine amă reflectată d-loră învățători, 
că dâcă au aflată ceva bună în Tusa, să’lă imiteze, âră 
de răulă ce l’au văzută să se ferâscăl

Prin urmare ce amă stricată acelora prin vorbirea 

mea? Nu potă și nu vreau să estimeză valârea vorbirei 
mele, dar ml-aducă aminte, că d. notară ală acelei ședințe 
celindă protocolulă în adunare, între alte și-a scăpată din 
condeiu și cuvintele următâre: «președinlele deschide șe
dința printr’o vorbire .bine potrivită.* Așa dară protoco
lulă notarului este în contrazicere cu corespondența «Sen
tinelei.* Care are dară dreptă, «Sentinela* său nota- 
rulă? Dâcă. .Sentinella* are dreptă, pentru ce n’a re
flectată notarului? Dâcă notarulă are dreptă că vorbirea 
a.fostă «bine potrivită,* pentruce se redică «Sentinella* 
în contra aceleia?

Crede «Sentinella* mai departe, că eu omă avută 
datorința morală ca preotă locală a merge la adunare, 
Și cine a negată acăsta? De sigură că și de nu avâmă 
onâre a fi peesidentulă domniloră învățători totă, totă 
așă fi mersă la adunare și nu așă fi așteptată de felă ca 
la aceslă datorință să mă facă atentă .Sentinella.*

A mai Zisă «Sentinella* că eu așă fi rostită cu
vintele controverse, cu scepă de a înfrica pe d. învăță
tori și a le insufla respectă. Fie odihnită, d. corespon
dentă, că eu îlă absolveză pre d-sa de la datorința, să 
mă respecteze. Honor honorantis, sed non hono- 
rati....? De la d-sa ar fi fostă destulă respectă, ca să 
nu mă desonesteze. Bunăvoință trebue în tâte.

Ioanu Popllin, 
preoții gr. cat. în Sîgu și Tusa.

----------O----------

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

USudnpesta, 15 Octomvre. — Consiliulă 
sanitară permanentă a ținută ședință din inciden
tală isbucnirei cholerei în Parisă și a decisă, ca 
să se iea măsuri, spre a se depărtâ înmediată din 
raionulă capitalei depositele de 6se și de sdrențe; 
totodată a propusă și luarea altoră măsuri nece
sare.

SSudapesta, 15 Octomvre. — Dieta un
gară îsl va reîncepe activitatea sa la 21 Noem
vre st. n.

IParis, 14 Octomvre. — Comisiunea pen
tru tarifa vamală alăsă de cameră a respinsă 
proiectulă guvernului privitoră la urcarea vamei 
pentru importai ă viteloră.

DIVERSE.
0 glumă groznioă. — Se vorbesce multă în Lon

dra în acestă momentă despre o glumă grâznică, a căreia 
victimă a fostă sir William Harcourt, ministru de Interne 
ală Engliterei. Acum câte-va c^ile sir William primi ună 
mare pachetă pe care era scrisă «fragilă.* Dânsulă îlă 
deschise și care nu fu emoțiunea sea vă^endă cadavrulă 
unui copilă născută mortă, de secsulă femeiescă.... O 
anchetă s’a ordonată imediată. Dânsa nu a descoperită 
nimică pân’acumă. Dâr se crede că Irlandezii suntă de 
vină și în acâsta. N’au trămisă ei odiniâră Ia mai mulțl 
miniștri — în speranță d’a-i ucide într’ună modă origi
nală — cârpe luate de pe cadavrele unoră indivizi morțl 
de vărsată?

Marinari antropofagi. — In 6 1. c. s’au înfăți
șată înaintea juriului din Exeter, Dudley Tomas, căpita- 
nulă corăbiei .Mignonette*, ce s’a cufundată, și cârma- 
ciulă ei Stephens, ca acusațl că au omorîtă pe matelo- 
tulă Parker Rikhard, pe care l’au spintecată cu bricâ- 
gulă și l’au mâncată, fundă torturați de fâme și espușl 
unei morță sigure. Apărătorulă acusațiloră s’a silită a 
documenta că fapta acusațiloră nu se pâte considera ca 
crimă de omoră. întrebările Ce le-a pusă juriului pre- 
ședintelele tribunalului, au fostă atâtă de dilematice, în- 
câtă juriulă a trebuită sâu să afirme crima de omoră, 
sâu să încredințeze judecarea causei unui foră mai superioră. 
Juriulă, înțelegândă apucătura președintului, avândă în con
siderare, că toți trei âmenii corăbiei «Mignonette* ară fi pe- 
rită din causa fâmei, dâcă nu s’ar fi nutrită cu corpulă lui 
Parker, care și așa era jumătate mortă de fâme, n’a 
pronunțată nici o sentință, ci a înaintată causa unui foră 
mai înaltă. Pre lângă acestea juriulă, recunoscândă îm
prejurări ușurătâre, a propusă corânei grațiarea acusa
țiloră. Acusații sau pusă în liăertate pre lângă cauțiune.

NECROLOGU. — Alesanilru Gavra, fostulă directoră 
ală preparandiei gr. or. rom. din Aradă, decorată cu or- 
dinulă «Francisă Iosifă,* a răposată în 4 Noemvre n. 
după o înde’ungată bălă, în etate de 85 de ani, servindă 
institutului 55 de ani cu ună deosebită zelă.

Câtă de devotată a fostă elă institutului său; câtă 
de mare i-a fostă durerea când s’a despărțită de elă, 
fiindcă adânca-i etate d’oparte, d’altă parte cerințele tim
pului au pretinsă să’șl curme activitatea; putemă vedâ 
din propriele sate cuvinte ce cu lacrăml în ochi le-a ros
tită la anulă 1876, când, fiindă pensionată, șl-a luată 
rămasă bună dela elevi și dela institută:

«Adio, institută cinstită, 
Rămâi dulce, fericită. 
CincI-ZecI de ani țl-amă servită, 
Și cu cinci te-amă dăruită. 
Fie’n lume lăudată, 
Totă ce eu am semănată.*

Fie-i țărîna ușoră și memoria neuitată!

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr, Aurel Mureșianu.



Oursjulu la bursa de Viena
din 14 Noemvre st. n. 1884.

Bursa de
Cota oficială dela 2

Bueurescî.
Noemvre st. v. 1884.

Bonuri croato-slavone . . 100.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.............................98.—
Irr.prumutulă cu premiu 

ung...................................116.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.— 
Renta de hărtiă austriacă 81.— 
Renta de arg. austr. . 
Renta de aurii austr.
Losurile din 1860
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 872.—
Act. băncel de credită ung. 297.25 
Act. băncel de credită austr. 298. — 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................. 5.78
Napoleon-d'orI.................. 9.74'/5

Rentă de aură ungară60/0 123.35
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.60
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.40
Imprumutulă căiloră ferate

ungare.......................... 143.50
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . .

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 119.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 105.70 

Bonuri rurale ungare . . 100.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................100. -. x
Bonuri cu cl. de sortare 99.50 i Mărci 100 împ. germ. . . 60.05' 
Bonuri rurale transilvane 100.25 | Londra 10 Livres sterlinge 122.90

97.80
. 82.50
. 103.85
. 134.76

Renta română (5%). . .
Renta rom. amort. (5°/0) .

» convert. (6°/0)
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 
Credit fonc. rural (7°/0) .

>
»
»

* ■»
Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

« » » Națională . .
Aură .... (8.40) .
Bancnote austriace contra aură 2 07

»
»

„ (5°/o) ■ •
urban (7%) • •

> (6°/o) • •
’ (5%) ■ •

Cursulu pieței Brașovfl
din 15 Noemvre st. n. 1884.

Cump. vând. Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.80 Vând. 8.85
_ _ Argint românesc................. • 8.75 > 8.80
— — Napoleon-d’orI..................... « 9.66 » . 9.69
— — Lire turcescl......................... » 10.94 . 10.98

•“— Imperiali............................. 9.94 * 9.97
Galbeni................................. » 5.67 » 5.70

— __ Scrisurile fonc. »Albina < » 100.— » 101.50
— — Ruble RusescI..................... » 122. 5 , 123.
----

1400
Discontulă » . . 7—10 9/0 pe ană.

2.08

Numere singuratice din „Gazeta Tran-
SL silvaniei“ se potd cumpăra în tutunge- 

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețuit! abonamentului pe jumătate de ant! 
sâu pe unt! ană, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu 

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fl., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS.«

v§ rogii sg

Extracții de Mala concen
trații a lui Hoff. 0 sticlă 1 fl.

12 cr. 0 sticlă mică 70 cr.

Joliann Hoff’s
Malzgesundhetts-Chocolade.

i/2 Kilo I. fl. 2.40 cr. II. fl. 1.60 III. fl. 1
1/i Kilo I. fl. 1.30 cr. II. 90 cr. III. 60 cr.

Joliann Hoff’s
Brustmalzextrakț-Bonbons

ă 60, 30, 15 și 10 cr. numai în 
tocă albastru.

Extracții <le Malz a Iui 
loanii Hoff „Cxcsiindheiis- 

I>ier.st 0 sticlă 60 cr.

ZDomrmrm

PredeaIîî-fiSudapesta Budapesta—Predealii

susă

susă

10.12

Nota: Orele de nopte suntu cele dintre liniile grâse'

Tipografia ALEXI, BrașovU.

(
(

(
(

Trenă 
omnibua

8.29
8.53

9.17
9.40

7.08
7.18

(
(

3.56
4.31

(
(

Trenă 
accelerat

Trenfi 
omnibua

Trenă 
de 

persdne

9.50
10.15
10.50

Trenă 
de 

peiudne

Brașovfi

Timișă 
Predeal A

BucurescI

8.00
2.47
6.36

10.091

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

5.28
6.01

Primele veritabile bombâne de Malzextract de pieptu pentru 
desfacerea flegmei ale lui Ioanu Hoff sunt în hârtiă albastră.

Fiecare bolnavă își face speranță la cetirea nenumerateloră raporturi de vin
decare, cari arată că preparatele de Malz ale lui Hoff, au o influință binefă- 
cătore asupra organismului. La ori ce bdlă mai grea, ca și la ivirea simpto- 
meloră unei boli se se întrebuințeze neamânată din acestea probate și vinde- 

cătbre preparate de ,drojdii de bere ale lui Hoff.

CEA MA H07A

Carte de bucate
cu de recepte 610 pagine; numai

Unu milionu de multăemit
5

pentru vindecarea bdlei de piepttl, de plumânl, de oftică, slăbiciune 
de stomaclm și de digestiune, anemiă, slăbiciune de nervi, prin pre

paratele de malz ale lui Ioanu Hofl.
Introducerea loru în 400 lazarete și institute de vindecare, diplome de furni- 
soră de curte a celoră mai mulțl suverani din Europa, 27000 deposite de 
ven^are în t6te părțile lumei, dau garanția cea mai strălucită, încredere celoră 

slabi și bolnavn

IOANU HOFF
inventatorulă și fabricatorulă preparateloră de Malz, c. r. furnisoră de curte 

a celoră mai mulțl suverani din Europa etc.
Wien, Stadt, Gralben, Braunerstrasse Nr. 8.

Stimate Domnule! Berea d-v6stră cscelentă de Malzextract are 
efectele cele mai bune pentru întărire. Eu o întrebuințeză forte regulată, de 
6re-ce după o bolă grea de 10 săptămâni, ’mi-am recăpătată puterile, între- 
buințândă acestă extractă. Alăturată vă trimetă suma de fl. 14 cr. 60 pentru 
alte 28 sticle de bere de Malz-extractă.

Sibiu 3 Aprilie 1882. Wilhelmina Tangl.
St. Elisabeta, poșta Cristurulă săcuiescă. Transilvania 

16 Aprilie 1884. După o întrebuințare de 6 flacone a berei d-v<5stre escelentă 
de Malz, văcțendu-mă multă ușurată de respirația grea ce aveam, 
’mi mai trimiteți 5 flacâne de Malzextract, ă fl. 1.12 cu rembursă.

Cu deosebită stimă Ioanu Pocchioffo,

Vă rogă a’ml trimite încă flacdne, Bere de Malzextractă
Ingineur.

(Fabricația 
lui Johann Hoff) și 2 tocuri de Malz-Bonbons prin postă cu rembursă. Semtă 
o deosebită înlesnire prin întrebuințarea Berei de curfendă trimisă, și m’am 
hotârîtă să o întrebuințeză și mai încolo neîntreruptă.

Deesbaron, poșta Selagiu în 6 Aprilie 1884.
Cu deosebită stimă 

Domjan Alexander, preotă reform.

Vă rogă a’ml trimite cu drumulă de feră prin rembursă 28 flacdne cu 
Bere de-a d-vostră de Malzextract și 12 tocuri din bomboneie de Malzextractă.

Balastelke lângă Mediașă 28 Ianuarie 1884. 
Cu deosebită stimă Eugen Conte de Haller.

Constatare oficiosă.
In conțelegere cu d-lă profesorii de Kletzinsky în Viena recunoscă în 

preparatele D-vostră de Malzextractă o reușită composițiă de ingrediente nu 
numai dietetice ci și medicinale, cari mai alesă în stare de slăbiciune, b6le de 
peptă și de intestine și la reconvalescenți are succesele cele mai mari și bune.

Claise, Chemicu în Dresda.

60 mari decoratiuni
înființați! 1847, în Viena și Budapesta dela 1861.

Deposite în Brașovă: Demeter Eremias, BucurescI: F. Bruss, J. 
G. Rissdorfer, R. Schmetau farmaciști, G. Rietz, Martinovics, Ploiesci: N. Pe- 
trescu et C-nie, Bistrița: Cari Nussbăcher, Dâes: Fr. Nik, Dâva: G. Isse- 
kuti, Sibiu: C. Bugarsky, Alba-Iulia: I. Frolich, S. Mihellyes, Clușiu: 
I. B. Misselbacher farmaciă, Tergulă Mureșului: M. Bucher, C. Hutflesz, 
Med iașii: C. Buckneră, Aiudii: Ioană Winkler, Sighisâră: I. B. Missel
bacher sen. I. B. Teuch. Odorheiu săcuescă: Solymossy farmacist. Sepsi 
Szt. Gyorgy: Fr. Barabas farm., Turda: I. Timbus și fiu.

Cu trimitere pe poștă numai fl.—90 cr.

Se pote procură dela librăria editdre H.

Zeidner in Brașovâ precum și dela

tote celelalte librării.

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealii-Budapcsta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

BucurescI
Predealu
Timișă

Brașovâ

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva
Homorodă
Hașfaleu
Sigliișora
Elisabetopole
Mediașă
Copșa mică
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușl
Aiudă!
Vințulă de
Uiâra
Cucerdea
Gliirișâ
Apahida

Clnșiu

Nedeșdu
GhirbSu
Aghirișă
Stana
Huiedină
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Vâ'sărhely 
Vârad-Velințe

(
i

Trenă 
accelerat

Trenă 
do 

peradne
Trenă 

omnibua

7.15 __
t

1.09 — —

1.33 — —

2.06 — —

2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27
7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19
8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 559 9.18
10.18 6.28 8.00

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
— 7.25 9.35
— 7.49 10.16

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

12.51 9.52 2.05
1.21 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— 10,56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Lailâny 

Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușin

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea
Uidra 
Vințulă de i 
Aiudă 
Tei ușă
Crăciunelti 
Blașfl 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sigișora 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

8.25
8.00

11.24
2.01
4.11
4.21
4.29
4.40
5.02
5.46
6.09
6.28
6.52
7.32
7.51
8.12
8.24
8.38
8.57
9.23
9.50

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

1.15
1.44
2.00
2.34
2.52
3.27
4.01
4.50
5.08
6.47
7.36
8.09
8.41
9.20

8.35
6.55

10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

1.48
3.21
3.54
4.34
4.52
5.11
5.40
6.00
6.29
8.14
9.49
9.58

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43

1.22
2.24
3.06
4.17
4.51
7.07
8.10
8.46
9.20

10.15
6.00
6.57
7.32

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

10.45
11.07
11.29
12.15
12.30

1.32
2.04
2.24
2.44
3.15
3.25
4.03
4.28
10.25


