
REDACȚIENEA ȘI ADMINISTRAJIENEA :
BRAȘOVU, piața mare Nr. 22.

SE PRENUMERÂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

,<jrAZETA“ IESE ÎN FIECARE DI.
Pe unfi anii 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

România și străinătate:
Pe anii 36 fr., pe ș6se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

ANULU XLVII. ANUWCIURILE:
O seriă garmondii 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Scrisori nofranoate nu se prlmesoO. — Manusorlpta nu se retrămltu.

223. Mercuri 21 Noemvre (3 Decemvre)
Din oauaa S-tei sărbători de Mercuri, cțiarulu nu Aradă,

va apare decătu Joi sera.

Brașovil, 20 Noemvre (2 Decemvre)
Alegerea dela Boroșneu a făcută o adâncă 

impresiune asupra Româniloră naționaliști din 
comitatulă Aradului. . 
corespondența ce-o publicămu mai josu, ca răs- 
punsu la scrisdrea din Nr. 113 ală făiei ndstre.

Unde o să ajungemii decă vomă merge me
reu înainte pe cărarea, care ne depărtăză de causa 
poporului? întrebarea, acăsta și-a pus’o, suntemă 
siguri, nu numai unulu dintre Românii arădani 
îngrijați de viitorii.

causa e mai alesă, că n’a luată 
nici o măsură pentru ca preoții din cerculă Bo- 
roșineului să nu-șl dă votulă în detrimentulă 
causei naționale.

Insă ori câtă de mari și multe au fostă și
Lsunt așteptările năstre față cu episcopii români,

Acâsta ni-o dovedesce și nici_odată n’amu cerută, ca guvernele nâstre ecle-
siastice să se pună în fruntea partidei naționale 
române.

Corespodentulă nostră pare că aștăptă însă 
așa ceva, dedrece vorbesce numai de păcatele 
guverneloră și nu și de acele ale oposițiunei 
naționale.

Programulă națională pretinde o conducere na-
De altă parte cei ce privescă ca virtute „pa- țiOnală. Causa națională trebue să fie apărată pretu- 

triotică“ de a face servicii dușmaniloră nâmului j.jnjenj je.o națională
nostru, se mândrescă cu resultatulă dobândită la1

țiă, pe când nisce Ruteni au mutră de preoțiă, căci suntă 
connaționalii marelui Lawater.

Nepăsința inteligenței române cătră totă ce-i româ- 
nescă, precum și Rutenii, acestă soiu de âmenl ce n’au 
avută ce mânca în Galiția, venindă în țâră au contribuită 
multă la desnaționalisarea Româniloră bucovineni.

Ce ar d :e publiculă cetitoră, când ar sci că adi 
suntă unii indivizi, cari fără să roșâscă declară în publică, 
că ei mai curândă se voră face Ruteni de câtă să fie 
Români? Unde amă ajunsă! — Aceștia ore suntă che
mați, ca să porte destinulă țării loră ? Amară și durere!

Acestă soiu de âmenl îșl schimbă fața ca și Came- 
leonulă colorea pielei. Când au la putere pe ună Ru- 
tână, ca răposatulă metropolită Eug. Hacman, suntă cu 
toții Ruteni, — și apoi ce felă de Ruteni, de cei ce varsă 
focă pe unde calcă. Cum schimbată timpulă, și-au 
schimbată colorea și cei mai slabi de duchă, pre când 
cei fanatici strigă și aeji susă și tare, că de ce n’ară avâ 
mitropolită din nâmulă loră, căci ei ară fi în majoritate, 
făcândă adecă în conscripțiune satele române, că ară fi 
rutene.

Rutenii au darulă de a se insinuâ și cu vorbe dulci 
câștigă adoratori printre studenții români și apoi îmbină 
diferite inimiciții între Români, ca să-i slăbâscă și să nu 
ție Românulă cu Română, ci ca să se mănânce între ei, 
âr Rutânulă să câștige terenulă.

Să te ferâscă Dumnecjeu să ai nenorocirea a veni 
într’o societate de preoți ruteni (religiunea ort. or.) căci 
numai rusesce îți vorbescă, voindă stfelă să te facă a-i 
învăța limba cu vrute sâu nevrute. Câte șicane a-i de 
a suferi, când sortea și protecția îți voră fi puțină favo- 
ritore și, fiindă preotă, vei avâ să fii cooperatoră sub ună 
astfelă de preotă, cu mațe pestrițe cum se dice. Pentru 
că ești Română, pierii totă dreptulă la venită și trebue 
să fii servulă preotului bătrână, să te duci în câmpă, să 
șetjl la clacă, ba să-i ții de urîtă preotesii și copiiloră. 
Elă, adecă preotulă bătrână face tâte funcțiunile și, când 
nu mai pote și suntă rele, trimete pe cooperatoră dându-i 
câțl-va creițarl. S’a întâmplată, că s’au adusă cumpenele, 
ca să se cumpenâscă prin o sulă, căci altcum nu 
era modru.

Cum nu se voră întâmplă astfelă de cașuri, 
discredițâză prestigiulă clerului nostru, când cei
putere ocrotescă astfelă de nelegiuiri și cooperatorulă e 
totdâuna de vină, âr nu preotulă bătrână, căci elă are, 
rude pănă și prin consistoră. Ce să faci cândă a murită 
dreptatea și i-a trasă de multă clopotele !

Ună singură remediu este: preoții bătrâni să nu 
mai competeze după alte parochii, ci parochiile vacante 
să le ocupe numai cooperatori, cu ani de serviciu sâu 
cu titlulă de doctoră. Astfelă s’ar studia la noi în țâră 
multă mai rigurosă decâtă până acu, âr nu ca cei mai 
mulțl să-și blesteme diua în care a văcjută lumina lumii 
și a se afurisi de-a nu mai prinde o carte în mână, 
de ârece nu-i aduce nici ună folosă. Deci vide an t 
consules unde zace răulă și, dacă voră lua măsuri de 
îmbunătățire, fie siguri că atunci amă sta altfelă și nu 
precum sunțemă de presentă. Atuncia nu voră privi 
tinerii cu atâta nepăsință la limba română, ci voră stu
dia-o mai rigurosă și voră fi întru adevără: .lumina 
lumii și sarea pământului.«

Țăranulă atuncia nu va fi apăsată, altcum trebue 
preotulă să-i ia câte 3—4 piei și âtă de ce: Astăzi ună 

i tânără, dâcă învață teolegia, are peste 28 de ani când 
l îlă sfințesce, șâde apoi vre-o 10—15 ani cooperatoră și 
jcând' să ajungă independentă, adecă parochă, elă măre 
| Astfelă stândă lucrurile, elă e descuraglată și chiar de 
! ar voi să lucre ceva pentru națiune nu pote, căci sără
cia îi închide gura. Asta-i una, âr alta-i prigonirea ce 
ca o-, mare turburată se varsă asupra capului aceluia, 
care ar voi să scrie ceva, arătândă cum mergă lucrurile 
la noi în țâră. Și cine-i facă? — Românii și âr Ro
mânii, căci avemă, slavă Domnului, de ei mulțl după 
nume, dâr puțini după inimă.

De astă dată mă închină cu cânteculă și-mi înghiță 
amarulă, sperândă ca țiganulă: de ar veni sfântulă sâre 
să se desghețe inimile împetrite și să vâcjă c’au păcătuită 1 

X.

bine organisată 
și disciplinată. Nu putemu cere tdte. dela guver- 

i, numai 
nu ne pu-

. •• • • Im v î ’ *Boroșneu și ndă de Românii oposiționali cari au ne]e diecesane și în împrejurările de față 
căzută cu 100 de voturi față cu 800 de voturi, ja jnițiațive oposiționale din parte-le
date totă de Român! pentr’ună străinu.

Nu scie omulă ce să facă, să rîcjă ori să
temă așteptă.

Acăsta o sciu și Românii din Aradă. De
plângă, când vede atâta orbiă și lipsă de semță ■ aceea jj întrebămă : Ce activitate desvdltă ei pen-
de onăre națională. Dăr tristulă și realulă re-, 
sultată este și rămâne: 100 voturi pentru can- 
didatulu română, 800 pentru candidatulă unguru.

Causa politică națională a Româniloră din 
comitatulă Aradului este așadăr apărată în mo-

tru organisarea, întărirea și disciplinarea partidei 
naționale din acelu comitată? Care este adi acolo 
conducătorul^ acestei partide? De ce nu se gru- 
păză cu toții în jurulă lui? De ce întreprindă 
tdte numai în momentele supreme și pe apucate?

mentulă de față numai în proporțiune de 1 : 8, ,VoiegCu <5re soții noștri de principii din Aradă 
(jică între 9 Români alegători din ■ ne Qferâ vecj tristulu spectacnlă ală pro- 

; porțiunei de 1: 8 într’unu comitată ap râpe cu- 
l românescă?

care va se < 
acelă ținută numai unulti este consciu de da-! 
toria sa națională, ' ăr ceialalți optă suntă fără J.at^ 
nici ună sfântă, nesemțitori și nepăsători, său că 
se închină numai la idoli străini și de aceea lasă 
a fi conduși ca orbii pentru interese străine.

Proporțiunea de 1:8, cjÂce corespondentul ă 
nostru, este urmarea corupțiunei politice a Români
loră din comitatulă Aradului. La acăsta corupțiune,; 
adauge elă, a contribuită alăturea cu guvernulă 
politică și guvernulă eclesiastică.

Este ună durerosă adevără, că guvernulă 
ungurescă se folosesce de tăte mijlăcele spre a 
paralisâ ori și ce acțiune națională de sine stă- 
tătăre a Româniloră.

In urmărirea scopuriloră sale specifice ma
ghiare, guvernulă face presiune mai alesă asupra 
episcopiloră noștrii și se silesce a-i atrage în 
tabera sa.

Ferice de acei archipăstori, cari sciu se re- 
presiuniloră și terorisăriloră de susă și nu-și 
nici ună 
de a face servicii d-loră Tisza-Trefort. 

împlinimă numai o datoriă cătră națiune, literară .Aurora,« unii au avută curagiulfi de-a i-o tră-
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dăcă la ori și ce ocasiune le aducemă aminte 
episcopiloră noștrii de acăsta, și dăcă îi încura- 
giămă ca asupra oportunității momentului să nu 
uite marile interese de viață ale poporului, cu alte! 
cuvinte ca să resiste amăgiriloră și amenințăriloră' 
de susă.

Dăr n’ajunge nici cu atâtă. Așteptămă mai 
multă dela archiereii noștri. Ei nu suntă responsabili 
numai pentru persănele loră, ci pentru atitudinea 
întregului cleră română. Preoții noștri caută să 
premărgă cu esemplu în tăte și dăcă se cere dela 
ei ca se fie buni și credincioși cetățeni, atunci i 
trebue să li-se respecte și drepturile de cetățeni 
și nimeni să nu pretindă dela dânșii ca să și-le 
eserciteze în detrimentulă poporului român escă.

Dăcă învinovățimă pe guvernulă eclesiastică

momentă, că cbiămarea lorii nu
Noi

Limba română în Bucovina.
(Coresp. part, a Gaz. Trans.)

Cernăuți, 25 Moemvre 1884.
Ce titlu frumosă! Ar crede cineva că Bucovina

ajunsă să dea direcția, cum ar trebui cineva să vorbăscă 
românesce. Nu, de cjece ori na, căci astfelă cum sun- 
temă, voră mai trece câteva secule și totă nu se va vorbi 
românesce, și âtă de ce:

La noi în țără, îndată ce ună Română, — așa cum 
l’a lăsată Dumneijău — începe a studiâ la gimnasii, elă 
înadinsă uită că-i Română, elă îșl uită limba în care-lă 
adormiâ maică-sa, elă nu vrea să scie de ea, ba ce 
e și mai multă, nu-i pare armoniăsă ca cea ger
mană. ț)ice că limba română nu-i pentru civilisațl — 
se’nțelege ca dânsulă — âr elă nu scie, că nici ună omă 
nu pote să aibă câtu-șl de puțiuă cultură, dacă nu scie 
mai ânteiu limba sa maternă.

Acești ifidiviijl, întrândă apoi în societate, suntă 
cei mai periculoși causei nâstre naționale. Pe când streinii 
nici nu îndrăsnescă a ne face vre-ună rău, acestă soiu j 
de ămeni lucră din răsputeri, de a strică orl-ce între-! 
prindere. Așa mai deunăzi, edândă d. Bumbacă o foiă'

mite îndărătă, cu adaugerea că d-lui n’ar sci românesce.
Ar fi bine când amă avă mulțl ămeni ca d. Ir Bum- 

bacă — nu-i facă complimente. — Astfelă mergă lucrurile 
la noi. Când vre-ună Română și-a dată tâtă silința, ca să-și 
cunâscă limba maternă, ca să lucre și elă pentru nația 1 
sa, atuncea elă e luată în rîsă, discredidată înaintea 
lumii și ori ce întreprindere e fără succesă.

Românesce se vorbesce forte puțină, deâre-ce 
mânii și Româncele nostre »deutseh gebildet» mai 
rendă voră vorbi chiar rusesce decâtă românesce.

Când e vorba de vre ună Română, atunci să 
că-i ună Rusă renegată, care a deșertată din tabera rutenă 
cu scopă ca să ajungă la vre-ună postă în cleră. în
dată ce l’a ajunsă, îșî arată arama, primulă său capă de 
operă este de a mânca pre Români, cari din păcate ară 
avă lipsă de ajutorulă lui.

Astfelă o pățiră Românii din Sucâva, cari voiră să 
fie primiți în institutulă clericală din Cernăuți. Grațiă 
acelora, cari i-au stampilată că n’au mutră pentru preo-
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SOIRILE DILEI.
Loteria arangiată în Sibiiu de «Reuniunea femei- 

lorîi» de acolo, în folosulti scâlei române de fetițe 
susținute de ea, promite a ave unii strălucita succesu. 
Două salâne ale “dâmnei Cosma, președinta reuniunei, 
în care suntii aranjate cu deosebita gusta peste 1250 de 
obiecte, lucrate parte în cășciâră țărănescă parte în sa- 
lonulă orășenesca, ne aducă aminte de salonele, fermecă- 
târe prin podâbele loră, ale vechiloră orientali, descrise 
în ,0 miiă și una de nopți» arabe. «Ele sunt o in
contestabilă dovadă despre desteritatea și gustulă estetica 
ala Românului. Ar comite cela mai mare păcată orice 
Româna, care n’ar voi, ca ajunulă anului nou să’i facă 
o frumâsă surprindere printr’unulă din acele obiecte fer- 
mecătore. Losurile deja s’au împărțita în tâtă țera, asa 
că publiculă ’șl p6te cumpăra de p’acum.

—0—
Procesulă de presă ală «Observatorului» nu se va 

judecă la 5, ci la 15 Decemvre n. D. Bariță, redactoruia, 
mărturisesce, că articlulă incriminată s’a scrisa în ab
sența sa din Sibiiu, dăr ne voindă a numi pe autoră, ’șl 
ia răspunderea asupră’șl. Pănă acum, pe câtă scie 
«Herm. Ztg.,‘ d. Bariță nu ’șl-a luată nici ună apârătoră.

—0—
In scăla românăscă din Sighișoră a arsă totă mobi- 

lierulă și rechișitele din causa pre marei înferbîniărl a 
sobei. Foculă s’a stinsă repede de pompieri, fără să ia 
dimensiuni.

—0—
Nicolau Szabo s’a numită ală doilea președinte ală 

Curiei din Pesta.
* —0—

Pentru espediarea mai repede a scrisoriloră și c^ia- 
reloră pe linia Apahida-Deșă-Bistrița, oficiele poștale Si- 
ghișora, Elisabetopole, Mediașă, Căpușulă mică, Sibiiu, 
Blașă, Aiudă, Cucerdea săcuiască, Târgu-Mureșului și 
Turda voră folosi dela 1 Decemvre n. și trenulă omni- 
bus Nr. 219 Brașovă-Clușă. Scrisorile și fiarele ajungă 
a doua di la loculă destinată.

—0—
Societatea filarmonică va arangiâ Vineri în 5 De

cemvre în sala Hotelului Nr. 1 ună concertă sub condu
cerea directorului ei de musică d. A. Brandner și sub 
concursulă d-șorei Bertha de Riesenberger, cu ur- 
mătârea programă:

1. Svmfonia (Eroică) Nr. 3 în Es. (Orchestra) de 
Beethoven. 2. Aria din Opera «Nunta lui Figaro« de 
Mozart pentru soprană cu acompaniare de orchestră, 
cântată de d-șora B. de Riesenberger. 3. Concertulă 
Nr. 8. pentru Violina Solo de Spohr (cu acompaniare de 
Orchestră) esecutată de Max Krause. 4. Scherzo 
din Sommernachtstraum» de Mendelssohn (Orchestra).

Inceputulă la 8 ăre săra.
—Cl

in curăndă voră apără în limba maghiară operele 
cele mai nouă ale Reginei României. Suntă traduse de 
d-na Luisa Harmath.

—0—
Senatulă română și-a constituită biuroulă definitivă 

astfelă: Presidentă d. Dimitrie Chica; vice-presidențl: 
d-nii V. Alexandri și generală Cernată; secretari d-nii 
Ap. Mănescu, Capelănu, Al. Vîrnavă Liteanu și Gheor- 
ghiu; cestori d-nii N. Manolescu și V. Șeicaru.

—0—
In sala de așteptare clasa I dela gara Galați erau 

atârnate două portrete, ale Regelui și Reginei. «Posta* * 
spune că alaltă-ieri amândouă, aceste chipuri s’au găsită 1 

le câștigară muntenii în urma acestoră investigațiunî 
dice: ...........Căpitanulu esecutată' la Alba lăsă așa-
der pe poporuln său munlenă liberă de abusurile func- 
țiunariloră; pe țăranii din Transilvania, emancipați de 
jugulă servituții personale, îi lăsă cu-o nobilime mai pu
țină tirană și-o administrațiune mai puțină violentă....

In ultimulă capitulă autorulă arată cum frica de re- 
voluțiune se răspândi din nou la anulă 1790 Se vorbea 
că Românii țină noptea adunări secrete în biserici. Co- 
mitatuiă Uniadârei ordonă, ca nobilimea să ia măsuri de 
apărare. Nemeșii începură să fugă. Der în tâtă alarma 
acesta nu era nimică reală. împăratulă Iosifă muriseși con- 
stituțiunea Ungariei se restabilise din nou. Se vorbia că 
împăratulă Leopoldă va fi încoronată ca Rege ală Unga- 
nei și Românii, poporă eschisă din consituțiune, erau 
nemulțumiți cu acesta schimbare. Atâta era totă. In 
comuna Bosai s’a făcută o ivestigațiune și totă ce s’a 
constatată a fostă, că țăranii s’ar fi esprimată, că ,nu 
voră suferi să pună Graiu ungurescă și decă voră pune 
se voră răsculâ erăși.' — Și dieta transilvană dela 1791 
se ocupă cu revoluțiunea dela 1784 și decise o nouă in- 
vestigațiune asupra ei, der ea se disolvă curândă și in
vestigare nu se mai făcu.

*

Autorulă înc-heiă voluminosulă și prețiosulă său opă 
accentuândă, că de când s’au desființată înștituțiunile 
naționale, a căzută puterea internă și esternă a regatu
lui ungară. Revoluțiunea dela 1784 și tâte desastrele 
urmate asupra regatului din secululă ală XlV-lea încâce 
probâză, câtă de fatală a fostă pentru Ungaria sîstemulft 
de destrucțiune a naționalitățiloră.

mutilate, și anume cu nasurile tăiate. Cu tâte cercetările 
făcute nu s’a descoperită autorulă acestei fapte.

—0—
«România» spune, că tealrulă națională din Bucu

rești va representâ în ărna acăsta o mare comediă a 
d-lui Vasile Alexandri, întitulată Ovidă.

—0—
«Voința Națională» află, că în cursulă lui Decemvre 

d-nii V. Alexandri, D. Sturza, T. Maiorescu și D. Olănescu 
voră țină câte o conferință la Ateneu în folosulă Socie
tății de binefacere patronată de M. S. Regina.

—0—
Clubulă profesorală din Craiova a decisă, ne spune 

«Carpații,» în ședința sa dela 12 Noemvre, să înființeze 
în Craiova ună «Ateneu» său societate literară-scienți- 
fică, care să contribue, prin conferințe publice, la întin
derea culturii.

—0—
Se scrie din Constantinopolă, că o trupă de ca

pitaliști italian! au cerută Porții concesiunea pentru con
struirea unei căi ferate dela Salonică la Marea Âdriatică. 
Capătulă liniei va fi situată în față cu Brindisi.

Aiadă, 12 (24) Noemvre 1884.
Domnule Redactorul Getindă în Nr. 113 ală «Ga

zetei» răspunsulă d-lui secretară Ignațiu Papp la cores- 
pondința mea despre alegerea.de deputată dielală în cer- 
culă Boroșlneului, mărturisescă, eram holărîtă a lăsă 
ultimulă cuvântă în cestiunea acăsta d-lui secretară, pe 
leagă tâtă apostrofarea neurbană ea «scornitură tenden- 
țiosă, cu carea întîmpină cele raportate de mine în Nr. 
110 ală «Gazetei» din anulă curentă; dar fiindcă prin 
acusarea și suspițiunea, ce aruncă asupra omeniloră, 
cari avură curagiulă d’a păși cu candidatulă națională 
oposițională contra guvernamentalului maghiară Bohus, 
d-sa ese din cadrulu unei pure rectificări și ia ună felă 
de atitudine agresivă față cu comitetulă centrală, care 
pusese candidatura d-lui Bozgană, acăsta n’o potă lăsă 
fără răspunsulă cuvenită, cu atâlă mai alesă că eu încă 
dorescă, iotă așa ca d-lă secretară, ca lucrurile să se 
lămurăscă odălă așa precum s’au întâmplată. Deci să 
ne lămurimă!

,Decă ați sci și d-vâstră, d-le Redactoră, dice dlă 
secretară în răspunsulă său, că după ce între cei vr’o 
20—30 inteligențl români din Aradă, între cari și cei 
ce-si arăgă rola de naționalistă, și între cari și corespon- 
dintele D-vâstră, nu s’a aflată măcară unulă să-și pună 
candidatura în Boroșlneu, și dăcă ați mai sci între ce 
împrejurări, cine și cu ce scopă a candidată în âra ul
timă și pe dlă Bozgană din Chișineu de deputată la Bo
roșlneu, atunci altcum ați scrie, adecă în altfelă de cu
noștință de causă.*

Ei bine, cine este celă ce pronunță asemenea cu
vinte emfatice în pubilcă și în ală cui nume le pro
nunță ?

Dăcă între 20—30 inteligențl români din Aradă nu 
s’a aflată nici unulă, care se candideze la Boroșlneu, a- 
cesta este motivă, ca d-lă secretară consistorială să atace 
pre cei ce au căutată să-și facă datoria de Români după 
putință, punândă chiar și în ora supremă candidarea 
dlui advocată Bozgană?

»Nu s’a aflată nime în Aradă, care să candideze,» 
este o reflesiune copilărescă! Au dâră căușele publice 
naționale au ajunsă ele a fi monopolulă ■ inteliginței din 
centru? Apoi ar fi 6re mirare chiar decă va lipsi cuiva 
curajulă d’a condidâ, când D-vostră ați însghebafă în 
partida guvernamentală aprope pe toți preoții și învăță

torii, factorii chemați a lupta în primulă locă pentru 
causa și programa națională? Nu, d-le seeritară, nu cu 
tertipuri și sofisme se va lămuri cestiunea. Să spunemă 
adevărulă, și numai adevărulă, etă ce ne trebue, ca să 
fimă lămuriți.

Alegerea dela Boroșlneu eu am înfațișat’o ca ur
marea corupțiunei politice a Româniloră din comitatulă 
Aradului, corupțiune ia care a contribuită alăturea cu 
guverniră politică și guvernulă eclesiastică. Acesta este 
faptă, care nu se pâte tăgădui, ori câte corespondințe 
justificătore va scrie și publica onorabilulă secretară con
sistorială din Aradă. Au nu în reședința episcopâscă și 
la inițiativa Episcopului s’a ținută conferința inteliginței 
române din locă pentru adoptarea programei politice a 
»Viitoriului« în comitatulă Aradului? Și nu totă in re
ședința episcopescă s’a plănuită cu concursulă lui Tabajd 
abandonarea programei și a politicei naționale oposițio- 
nale și inaugurarea politicei guvernamentale pentru Ro
mânii din comitatulă Aradului?

D-lă secretară consistorială vrea să decline meri- 
tulă guvernului eclesiastică pentru resultatulă alegerei 
din Boroșlneu prin nisee conjecturi de totă naive, provo
când pe membrii consistoriului să spună pe onârea loră, 
dacă s’a vorbită vr’odată despre alegerile de deputațl în 
consistoriu.

Acăsta nici eu n’amă dis’o, ci amă disă că: «ale
gerea de la Boroșlneu ca și cele de mai nainte ne înfă- 
țișâză trista priveliște d’a ne vede loviți în politică de 
două părți, din partea guvernului politică și din partea 
guvernului ecleriastică.» Și domnului secretară comite o 
erore nepermisă unui omă de posițiunea d-sale confun- 
dândă consistoriulă, forulă judecătorescă, cu guvernulă 
bisericescă. Dar în fine, nu suntă 6re destule afaceri, 
cari se resolvescă fără consistoriu, numai pe cale «pre- 
sidială?» De ce alegerile de deputațl dietali, încâtă atingă 
interesele guvernului eclesiastică, nu s’ar pute resolvi pe 
asemenea cale? De ce tocmai despre acestea ar trebui 
să aibă cunoscință plenulă consistoriului?

Ei, dar d-lă secretară ne spune, că nici presidiulă 
consistorială, capulu dieeesei, n’a făcută nimică pentru 
alegerea de la Boroșlneu, căci «decând s’a escrisă ale
gerea de deputată dietală în cerculă Boroșlneului până 
as'ădl la Preasânțîa Sa n’a umblată nici vre-ună preotă 
și nici protopopulă Boroșlneului și nici Preasânția Sa n’a 
scrisă nici o literă în acestă afacere.» La ce asemenea 
declarare? ț)is’amă eu că Preasânțitulă Episcopă a scrisă 
la cineva, ori că ar fi umblată vre-unu preotă la Prea
sfinția Sa, pentru alegerea din Boroșlneu ? Ori dâră altă 
dată s’a practicată și astfelă de metodă de corteșii din 
partea înaltului guvernă eclesiastică din Aradă? Admită 
că D-lă Episcopă a putută, ca să nu scrie însuși pentru 
alegerea din Boroșlneu, dar acăsta âre eschide posibili
tatea ca alții să scrie, bunăâră ca d-lă secretară în Nr. 
113 ală «Gazetei?*  Apoi ce trebuință ar fi fostă de 
altă parte, ca să umble preoții pe la reședința epis
copescă după instrucțiuni, când protopopulă din Bo
roșlneu este socrulă deputatului guvernamentală Gur- 
bană, și când acesta din urmă a venită anume 
de la Pesta, ca să ia darulă și misiunea corteșiei 
pentru Bohus. Ca ilustrare aducă numai următârea 
curiâsă întâmplare. Se lățise adecă vestea, că advo- 
catulă F. din Boroșlneu ar fi hotărită a eși din partida 
«națională română» a lui Deseană — Tabajdi, și a can
didă cu programa dela Sibiiu contra lui Bohus. Proto
populă Gurbană fu însărcinată din Aradă cu misiunea 
grabnică d’a stărui la presumplivulu desertoră, ca să nu 
se espună primejdiei prin asemenea pasă cutezătoră. 
întâmplarea acăsta arată destulă de lămuriiă purtarea

F O I L E T O N U.
Revoluțiunea din 1784.

IRovoluțiunea lui Iloria în Transilvania și Ungaria 1784 - 
1785 scrisă pe basa docuiiienteloiTi oficiale de N. Densnsianu. Bu- 
ouroscl 1884. Tipografia »Românul (l,< Carolu Cobi).

(Fine.)
In luna lui Marte armata prinse și pe ună așa 

numită Ilie Stefă seu Fârțală din Săcărâmbă în etate 
de 27—28 ani, care-șl propuse să încâpă din nou revo- 
luțiunea. Despre planurile lui autorulă comunică mai 
multe amănunte. Fârțală fu condamnată să fie frântă 
cu râta, der împăratulă îi schimbă pedâpsa în închisâre 
pe viață și câte 50 bastâne i>e fiecare ană. Frica de o 
nouă revoluțiune era mare. Țăranii din Zaranilă ame
nințau pe față Se răspândi faima că grănicerii din reg 
11-lea voră se se revolteze. Albftcenii amenințau și 
ei. Petru Nicola, ună consângenă ală lut Iloria, dise 
odată: «Pănă acum am ridicată lucrurile numai ședândă, 
der de aici înainte o să le ridieămă din piiaâre.» In co- 
mitatulă Turcii și ală Cetății de baltă se interzise preo- 
țiloră, ca să mai âmble cu crucea pe la poporenl. In 
Abrudă se ceru dela poporenl, ca să depună ună jnră- 
mântă de credință. — Prin Ianuariu fu prinsă și unu 
pretinsă emisară Popa Niculae din Orăștiă, despre care 
se dicea că a trecută în Țera românescă, ca să formeze ună 
corpă de 600 âmenl și sâ vină în ajutoiulu revoluțiunii 
ardelene. Elă fu prinsă în București. Principele concede 
estradarealui,dercurugarea să nu fie pedepsită cu mdrte.

*
In 22 Augustă 1785 împăratulă Iosifă II desființă 

-7?

servitutea personală a iobagiloră din Transilvania și Un
garia. In punct. 1 alu patentei se <Țice: «Condițiunea 
de iobagiu, încâtă acăsta supunea până acum pe țărani 
la obligațiuni vecînice și-i făcea legați de gliă, o desfiin- 
țămă pentru viitoră și voimă ca pe viitoră numirea de 
iobagiu nici să nu se mai întrebuințeze în sensulă acesta.*  
In punct. 2 se elice că ....țărânii se fie liberi a încheia 
căsătorii după bunulu loial placă și a se aplică la studii 
și la științe, să învețe artele și meseriele și să le pdlă 
esercitâ ori și unde.» ...Desființarea legării de gliă fii cea 
mai mare și cea mai gloriâsă binefacere, ce o făcu îm- 
păratulă Iosifă poporului română...

*

Nobilimea ceru espatriarea țăraniloru, cari au co
misă maltratări în timpulă răscâlei și împăratulă încu
viință acâstă cerere cu adausulă ca împreună cu vitele 
și obiectele loră să fie transportați la regiinentulă ro- 
mano-ilirieă din Bănată. Guvernulă transilvană însă nu 
se mulțumi a trimite în Bănată numai pe cei culpabili, 
ci îi espairiau pe bieții țărani cu ghiotura. De aceea 
ună ordină împărătescă cu data 10 Iulie 1786 a pusă 
capătă acestei espatriâri.

*
La începutulă lunei lui Marte 1785 contele Ianko- 

vits plecă, la Viena să raporteze verbală monarchului. 
Elă fu numită în semnă de recunoștință comandoră ală 
ordinului S. Ștefană. Intr’aceea comisarulă Mihaiu Bru- 
kenthal constată, că tâte plângerile țăraniloră dela 1780 
încâce erau întemeiate. In cursulă aniloră 1785 și 1786 
împăratulă Iosifă decise tâte investigațiunile în favorulă 
Româniloră. Autorulă enumeră în 12 puncte ușurările ce

alegerea.de


âmeniloră, cari Zică că n’an avută nici o ingerință la 
alegerea din Boroșlneu. Apucătura, de care se servesce 
d-lă secretară, în acestă afacere de interesă eminentă 
națională, a surprinsă pe toți omenii de bine, cari cu- 
noscă împrejurările. Dâr mai multă m’a suprinsă, cum 
d-lă secretară nu vede contrazicerea în care se află cu 
sine însuși. Cum de d-sa, care este membrulă comita
tului, care a publicată apelulă în favorea lui Bohus, 
tocmai d-sa secretarulă consistorului vine să scuse gu- 
vernulă eclesiastică și membrii consistorului în genere, 
față cu alegerea dela Boroșlneu? Au doră comitetulă, 
care a publicată apelulă pentru alegerea lui Bohus, nu 
este alcătuită aprâpe esclusivă din funcționarii și mem
brii consistorului? precum: doi fisc! consistoriali, secre
tarulă 'consistorială, referințele senatului bisericescă , 
contabilulă consistorului, patru protopopi, între cari trei 
asesori consistoriali și încă alțt asesori.

Cu acestea eramă datoră d-lui secretară Ignațiu 
Papp, in interesulă adevărului!

Veritas.
■o

CORESPONDENȚA NOSTRĂ DIN COMITATE, 
Diu jurulfi Gurghiului, 15 Noemvre 1884.

„ Despre principele de coronă Rudolfă și despre ba
dea Nechita Bloșiu vă mai scriu urmălorele:

încă din Z>ua de 30 Septemvre a. c. când s’au 
începută vânatulă in pădurea Adrianului pănă în 2 Oc- 
tomvre a. c., când A. Sa principele de coronă Rudolfă 
a împușcată ursu în pădurea comunei Casiva cu numele 
,Larga,« s’a observată de toți câți erau de față, că A. 
Sa principele este rău dispusă și nu pră vorbea cu ni
menea. Acăsta a observat’o și badea Nechita Bloșiu, 
numai câtă a trebuită să tacă; pentru că scie bine că 
dânsulă stă în prepusă deja că elă ar 
după 3 de gână prin munți și păduri 
mică

fi causa, că 
nimenea ni-

treprinsă în anulă acesta în jurulă Gurghiului a avută 
ună resultată fârte îmbucurătoră, pentru ce badea Nechita 
Bloșiu mai în urmă, afară de recunoștința cea mai mare 
ce i s’a resnicată din cartea tntnrnra < mi + nnnfn
la

i sa respicată din partea tuturora câți au luată parte 
vânată, a fostă remunerată cu bani chiar domnesce 

P. P.

nu a putută împușca.
Dâră sosesce Z>ua de 2 
pentru toți aceia câți 

la acestă vânată. Deci

Octomvre a.
avâu arma, în mână și se 
deră în qfiua aceea desă 

, curn^am 4'sh mai

c., d!i de bu-
curiă 
aflau 
de diminâță s’au adunată vânătorii 
susă, în hotarulă comunei Casiva cu numele «Larga. ‘ 
Aci badea Nechita, veselă și bine dispusă, începe a des
tină locă pentru fiecare domnă cu arma ce o avea în 
mână, și apoi Ie spune preste totă cu cuvintele: «aveți 
grije, că a<Țî urșii voră veni înaintea M. Vostre cu glâta, 
numai câtă trebue să și împușcațl.*  Cu A. Sa principele 
nu a îndrăsnită să vorbâscă, fără l’a făcută atentă pre 
vânătorulă supremă, că acolo unde stă A. Sa principele 
va veni ursu celă mai mare; și cu acesta badea Nechita 
s’a depărtată și s’a pusă în fruntea alungetoriloră.

Și întru adevără, că peste o jumătate de oră urșii 
umblau înaintea vânătoriloră ca boii vâra, când se spa- 
riă de muscă; puscile sunau, glonțele sburau în ventă 
ca pasările. Ce să ve^î însă, că dintre 8 urși, cari au 
eșită de-a dreptulă spre vânători, A. Sa principele de co- 
rână Rudolfă a împușcată unulă, și acesta a fostă celă 
mai mare dintre toți >cei 8 urși.»

De cătră sără, după ce au încetată cu vânatulă, 
ursulă împușcată s’a adusă în josă la vale în lunca 
«Larga»; acolo apoi A. Sa principele a chemată pe ba
dea Nechita de față și i-a arătată cum a venită ursulă 
spre dânsulă, cu cuvintele: «totă așa, vecji, totă așa a 
venită ursu cătră mine, bade Nechita, și apoi eu amă ■ 
țintită acolo, unde ursu este împușcată»; — ,bine împă
rate, tare bine,» i-a răspunsă badea Nechita zimbindă ■ 
și apoi provocândă badea Nechita pe âmenii, ca>I erau 
strînși împrejurulă ursului împușcată, să se dea în laturi 
s’a dusă la ursă și luândă o ramură de bradă în mână 
o a băgată în rana ursului, — și aceea unsă de sânge 
o a pusă în pălăria Alteței Sale principelui, Zicendă »că 
așa e datina vânătoriloră din vechime,» la ce A. Sa prin
cipele, s’a înduplecată, și a venită cu ramura de bradă 
în pălăriă, udată în sângele ursului împușcată, pănă în 
Gurghiu la castelă, unde apoi sera a fostă veseliă mare 
și âmenii alungători au fostă remunerați fiecare cu câte 
1 fl. v. a. Atunci s’a cântată de banda lui Solomonă 
din Clușiu și «Frunzuliță, frunzuliță verde de slejară.»

A doua Zi în 3 Octomvre a. c. în hotarulă comu
nei Hodacu cu numele «Isticeu,» unde s’a începută vâ- 
nătorea, pentru A. Sa principele de corână Rudolfă, ba
dea Nechita a destinată ună locă de pândă, așa de po
trivită, câtă la momentă, în scurtă timpă, după ce au 
începută alungetorii a strigă, a eșită ursulă celă mai mare, 
care de A. Sa principele a fostă și împușcată. Acestă 
ursă a apăsată 4 c.tare, și așa cum a fostă întregă s’a 
trimisă la Viena cu piele cu totă. Sub durata aceea 
pănă ce ursu împușcată s’a așeZată între scânduri și s’au 
bătută cu cue, a fostă iluminația de torțe, âră banda 
susă numită a cântată de «Adio» Niculae, că tu te duci 
cătră Viena fără voia ta. De aici înainte apoi A. Sa principele 
de corână Rudolfă a fostă altcum mai bine dispusă, și preti- 
nia stricată între A. Sa principele și badea Nechita s’a în
temeiată din nou, — în urma cărora tâte, vânătârea în-

UCIGAȘII KLEEBERG Șl MARLIN.
In 24 Noemvre n. s’a începută în Sibiu pertracta- 

finală în contra lui Anton Kleeberg și Robert Marlin, 
„ pe soția, pe 

copilulă și pe servitârea sa, și apoi i-au jefuită, precum și 
că au comisă alte 20 de crime, mai cu sâmă incendiărl.

Pertractarea a fostă publică. Ca președinte ală 
tribunalului a funcționată Szekacs, ca asistenți Zweier și 
Hatfaludy, ca secretară D-r Albert Haupt. Acusațiunea 
publică a făcut’o procurorulă Szabo, âr apărarea profe
sorii D-r Senz și D-r Folkl. Sala a fostă plină de pu
blică. Fiulă D-rului Friedwanger se afla pe banca 
martoriloră.

Acusatulă Rudolfă Marlin, de 52 de ani, în urmă 
advocată în Sibiu, autorulă principală ală crimei, fiindă 
recunoscută de medici ca smintită, s’a internată în insti- 
tululă alienațiloră, neputându-se supune interogatoriului. 
Anton Kleeberg e de religiune rom. cat., născută în Ocna 
Răbert Marlin, fiulă lui Rudolf Marlin, e de religiune rom’ 
cat., născută în Sibiu, de 22 sâu 23 ani.

Procurorulă susține acusațiunea. Kleeberg, la cere
rea președintelui, istorisesce fapta de care e acusată. 
Planulu de a omorî pe D-r Friedwanger l’au făcută acu- 
sații încă în tomna anului 1883, dar numai la 21 Fe
bruarie 1884 au hotărită să’lă esecute. Kleeberg, Robert 
și Rudolf Marlin s’au dusă la doctorulă, pe care l’au 
găsită juuândă șahă cu soția sa. La ună semnă dată 
Kleeberg la lovită pe doctorulă cu ună picioru de sobă 
peste tâmple, trântindu’lă la pământă, unde îi mai dete 
câteva lovituri. In timpulă acesta Robert Marlin a omo- 
rîtă pe celelalte trei fiiințe. La toți patru le-au tăiată 
apoi gâtlejurile. După ce au luată cu ei din casa de 
bani hârtiele și obiectete de valore, Kleeberg a aruncată 
lampa aprinsă în pată, âr Marlin, a dată focă la nisce 
hârtii, și au părăsită lccalulă, aruncândă cuțitulă și pi_ 
ciorele de sobă sub ună podă, âr în Reispergasse și-au 
ascunsă și bărbile cele false. Obiectele furate Ie-a as 
cunsu Kleeberg într’ună cracă de pantatonă și le-a îngro
pată. Când ajunseră acasă deja se dedâu semnale de 
focă, ardea casa D-rului Friedwanger; ucigașii s’au dusă 
la focă și au esistată. A doua Zi Marlin tătălă făcu 
atentă pe Kleeberg să se ferâscă, că e urmărită

Kleeberg, la întrebarea președintelui, spune că plă
nuia omorului e făcută de Marlină tatălă. Apoi, istori
sesce cum s’au procurată instrumentele omoritâre cum 
la comiterea crimei Rudolf Marlin a stată de pază’afară 
Ce privesce foculă, Kleeberg Zice că nu s’a fostă plă
nuită ; elă n’a aruncată lampa în pată cu intențiune. De 
asemenea elă a fostă în contra omorîrii copilului

Președintele cere, să istorisâscă și Marlin cum 
comisă crima. Elă spune, că tatălă său se certase 
mai multe ori cu doctorulă, și în urma unui procesă 
propusă să-și răsbune, Zicândă chiar că-lă va omorî pe 
stradă. Marlin încă susține că n’a omorîtă elă copilulă 
Istorisi apoi cum s’a plănuită omorulă, cum Marlină ta' 
tălă a Zisă, că cu omeni ca liu-său și Kleenerg s’ar putâ 

.mtemeiâ o republică și că vrea să le ajute la o revolu 
Ițiune; ba încă și pe proprietarulă casii, unde ședeu să-lă 
omâre. La ântâia încercare de a omorî pe Friedwanger 
elă și Kleeberg s’au întorsă fără resultată, âr beți nulă 
i-a numită epuri fricoși. A doua încercare a isbutită 
căci băutura, pentru care Marlin tatălă le-a dată bani 
i-a încurajată. Ce privesce foculă, Marlin spune că și 
tatălă seu i-a sfătuită să nu facă acesta. ’ *

Se citesce apoi raporlulă mediciloră, cum au găsită 
cadavrele, precum și istoriculă crimei, așa precumă au 
descoperit’o tribunalulă în urma cereetăriloră. Se citesce 
protocolulă cum s’au găsită instrumentele cu care s’a co
misă crima și care erau pătate de sânge, cum pantalonii 
lui Kleeberg aveu urme de sânge pe ei, precum și că
mașa și batista; se citesce apoi și ună raportă despre 
obiectele ce Ie avea Friedwanger.

Martorulă Friedwanger, fiulă doctorului, răspunse 
la întrebarea ce i s’a pusă, că e a' în scolă (de cădeți) 
când s’a comisă crima. Despre averea tatălui seu nu 
pâte da amănunte.

Se întrebă tatălă soției lui Friedwanger, precum și 
tatălă servitorei de pagubele ce au suferită prin omorî- 
rea loră. Se citescă apoi protocolele privitore la averea 
ucișiloră. Fiindă 7 ore sâra ședința se închide.

A doua Zi ședința se deschide la 9 6re diminâța. 
Acusații sunt întrebați despre celelalte crime.

Kleeberg și Marlin istorisescă furtulă dela Gockl. 
Se citescă apoi deposițiunile Elisei Gockl, după care ea 
fiindă lovită de hoți a leșinată. Venindu-șl în fire i-a 
văZută căutândă în scrină, dar n’a Zisă nimică de târnă,

rea I
acusațl că au omorîtă pe Dr. Friedwanger,

pertracta

s’a 
de 
ș’a

ca să nu fie omorîtă. Și aci Kleeberg a aruncată lampa 
ca și la Friedwanger.

Kleeberg mărturisesce apoi incendiările la «Stadt 
Wien,» în Grabenstrasse, în Feldgasse, la mitropolitulă 
Romană, la Preda, de două ori la căpitanulă pompie- 
riloră, la «Impăratulă 'romană,» la Dr. Bruckner, în 
Poschengasse și Entegasse. Tote acestea, Zice Kleeberg, 
le-a făcută din pasiune, și la tâte a asistată și Marlim 
De asemenea au vrută să arunce în aeră statua lui Ne- 
pomuk.

Marlin nâgă că a fostă de față Ia incendiărl, ci elă 
a căutată numai obiectele pe care le putea lua. Dâr prin 
întrebări crucișe, Marlin a fostă adusă acolo, ca sămăr- 
turisescă totă ca și Kleeberg. Se întrâbă martorii de față 
despre pagubele suferite.

La întrebarea președintelui, Kleeberg Zice că a 
fostă membru ală reuniunei cultivării lucrătoriloră, că n’a 
cetită scrieri nihiliste, dâr că scie ce e ună nihilistă. Dr. 
Sentz, unulă din apărători, spune că tatălă lui Kleeberg 
i-a mărturisită, că fiu-său și alții citescă scrieri socialiste 
Kleeberg nâgă.

Se enumără apoi furturile și înșelătoriile comise de 
ucigași, eăZându-Ie victimă și câțiva Români. Se citescă 
msce acte polițienești despre purtarea loră condamnabilă. 
3rocurorulă râgă pe președintele să citâscă corespondența 
ui Kleeberg^ și Marlin în închisâre. Din ea resultă că 
criminalii ’și dedâu instrucțiuni, și mai alesă Kleeberg 
cum să răspundă la interogatoriu. Pe vasele în care 
mâncau s’au găsită nisee semne secrete, prin care ares
tați! se, înțelegâu. Notarulă a isbutită, prin combinațiune 
să le descifreze și să afle cum se ’nvoiseră ei să nege
incendiările.

In Ziua a treia începă desbaterile. Publică nume- 
rosă asista. Era vorba să se constate, care e mai vino
vată, ca celă dintâiu să se esecute.

Procurorulă enumeră crimele și propune ca basă a 
pedepsii omorulă. Prin urmare propune după § 278 din 
codicele penală pedâpsa cu mârte prin spânZurătâre și 
despăgubirea păgubașiloră. Celă dintâiu să fie esecutată 
Robert Marlin și apoi Anton Kleeberg.

Dr. Sentz, apărătorulă lui Kleeberg, caută motivele 
ușurătore pentru clientulă său și doveZI, că Marlin e mai 
conftmă criminală decâtă Kleeberg, care s’ar putâ în 
dreptâ. Apărătorulă rogă tribunalulă, să recomande pe cli
entului său grației monarchului.

Dr. Folkl, apărătorulă lui Marlin, Zice că părinții 
au stricată pe Marlin, și afară de asta amiciția cu Klee

berg. Apărătorulă cere pentru clientulă său milă și 
grațiă. ’

Sentința s’a cetită în Ziua următâre. Ea sună: 
mârte prin spânZurătâre și anume ântâiu Marlin 
și apoi Kleeberg să fie esecututațl.

La întrebarea președintelui, dacă condamnații vrâu 
să apeleze, Kleeberg ceru timpă de gândire, âr Marlin 
plângândă refusă a apela.

Dr. Sentz anunță apelulă pentru Kleeberg, âr Dr 
Folkl cere 24 6re timpă de gândită pentru Marlin’. Mama 
acestuia stimă că abia a putută fi înduplecată, să anunțe
apelulă pentru fiulă său, a căruia condamnare n’a miș- 
cat’o de locă. Câtă penlru Kleeberg, chiar tatălă său 
l’a dată pe mâna tribunalului, îngroZită fiindă de crima 
ce comisese fiu-său.

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

ULTIME SOIRI.
. l*esta,  1 Decemvre. — Nicolau Mihailo- 

vici s’a numită președinte alu tablei regești din 
Pesta.

Agramii, 1 Decemvre. — fiarele de aci 
voră publica o declarațiune a comitetului stu
denților^ că balulă nu se vă face, dedrece a 
luată ună caracteră politică. Acdsta hotărîre a 
fostă precedată de o violentă desbatere în sînulă 
comitetului. Unii voiau, ca soția Banului să fie 
patidna balului, dar maioritatea a protestată-

Madridu, 1 Decemvre. — Ună decretă 
ală regelui dispune, să se ancheteze asupra tur- 
burăriloră studențiloră, și interzice întrunirea 
consiliului universitară.

DIVERSE.
0 rețetă. — Voiți să aveți în tot-dâuna cressonă 

(o plantă ce se mănâncă și ca sălată; se numesce și 
cardama) prâspătă pe masă? LuațI talere de supă; pu
neți pe fie-care din ele o bucată de flanelă albă tăiată 
rotundă și trecendă puțină peste marginile talerului. 
Vărsațl apă pănă ce se imbibă bine flanela, pe care 
semănațl atunci semințe de cressonă. In trei Zile, veți 
avea destulă verdeță pentru a împodobi masa, și ’ după 
două Zile, puteți tăia cresonulă cu fârfecele. Nu este 
cultură mai economică, căci ea nu cere nici vasă, nici 
pământă, etc., și bucata de flanelă pâte servi mai mulțl 
ani.

Editoră: Iacobă Alureșianu. 
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu



Curgulu la bursa de Viena
din 1 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 123.85 
Rentă de aură 4°/0 . . . 95.80 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.55 
ImprumutulQ căiloru ferate

ungare.......................... 144.50
Amortisarea datoriei căi-

loril ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.20 

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 119.25 

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 105.90 

Bonuri rurale ungare . . 100.60 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișil...............................100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale transilvane 101.70

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

vină ung............................. 98.30
Imprumutuld cu premiu

ung.....................................119.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116 80 
Renta de hărtiă austriacă 81.60 
Renta de arg. austr. . . 82.75
Renta de aurii austr. . . 104.35 
Losurile din 1860 . . . 135 75
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 872.—
Act. băncel de credită ung. 308. -
Act. băncel de creditii austr. 304.80 
Argintulti —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’orI................ 9.77 */ 2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.20 
Londra 10 Livres sterlinge 123.35

S&ursa de Rueuresci.
Cota oficială dela 15 Noemvre st. v. 1884.

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

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

» „ „ (5%) • • — —
» » urban(7°/0) . . — —■
’ ’ > (6°/o) • • — —

> (5%) • • — —
Banca națională a României — 1307
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 314

< » » Națională . . — —
Aură.................................... 11.50 120/
Bancnote austriace contra aură 2 05 2.07

Cursulu pieței Brașovu
din 2 Decemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.78 Vend. 8.82
Argint românesc . . . . . . > 8 70 8.75
Napoleon-d’orI................. . . > 9.72 > 9.74
Lire turcesc!..................... . . » 10.98 * 11.—
Imperial!......................... . . > 9.96 > 9.98
Galbeni............................. . . > 5,60 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— > 101.50
Ruble RusescI................. . . » 125.Va > 126.—
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
__ silvaniei“ se potu cumpSra în tutunge- 

ria lui Cîross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe jumătate de an ti 
său pe unti anu, 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 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

„ALBIM A ‘
institutu de credit u și de economii în Sibiu.

Publîcațiune
în sensulă artic. de lege XXXVI, din anulă 1876 § 29,

1. Suma scrisorilor!! fonciare puse în circulațiune
cu diua de 31 Octomvre 1884 face .... 817.900 fl. —cr.

2. Preitensiunile institutului de împrumute hi-
potecare, cari servescu de acoperirea acestoră scri
suri fonciare sunt de .......................................... 818.670 fl. 80 cr.

3. Valdrea hipoteceloru luate de basă la susnu-
mitele împrumuturi liipotecare este de ... . 3.500.674 fl. — cr.

4. In sensulă § 97 din statute „fondulu specială4'4,
pentru asigurarea scrisuriloru fonciare e de . . 231.838 fl. 92 cr.
acesta e indusă în contă separată și plasată în efecte publice.

Sibbiu în 1 Noemvre 1884. direcțiunea.

Vindecare (Radicală și (Rapidă
de tdte

Botele Nervose, Epileptice și Secrete
numai prin. metoda mea.

Onorariele nu se dau decâlă după restabilirea completă.

dl€. MBOF. A. JULASPIN1, 
membru ală mai multoră societăți sciențifice 

1OG. ZE’au.’bo-ULrg' St. Antoine. — ZF-ZtolRIS.

Tratarea se face prin corespondență.

MersulU trenurilorU
pe linia H®redealu-E£udapesta și pe linia Teiușu-Aradfi-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-Budapesta Budapesta--Predealu

Trenă Trenă Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu
de de de om ni bus accelerat omnibus

porsâne persdne persdne

BucurescI 7.15 ____ _ — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovu 2.06 — — . 10.50 P. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
Feldiora 2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sigliișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.00 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediaști 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blaștu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —
Teiusii 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 -7-i
Aiudă 7.55 2.48 4.44 Clnsiii 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susti — 3.12 5.10 ’ ( 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirișă 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

(
flnsm ; 10.08 5 59 9.18 Vințulă de susti 12.19 10.07 —

l 10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușu 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 BlașG 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașîî 3.27 2,24 11.07
Bucia 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v 12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezd-’l’elegd 1.21 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 il.32
Fugyi-Văsârhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vâr ad-Velin țe ■ — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
A v ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44
Oradia-mare ( 1.54 11.14 7.30 Brașovă

9.20 10.15 3.15
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: Orele de lopte si ntă cel e dintre liniile grâse1

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușik-Aradd-Budapesta
7-

Budapesta-Aradft-Tciușii.

Trenu do Trenu Trenu Trcnft de Trenă
persone omnibuB omnibus peradne omnibus

Teiușu 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.65
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradîi 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Siineria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradik 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.1b
Viena 6.20 — — Telușft 12.53 7.00

Aradiî-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenu Trenu de Trenă
omnibus persdne omnibus

Arad A 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.0d
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etrosenl9 7.00

Timișdra-Aradft Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenă
persdne omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeul 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 1 Streiu 12.06
Aradti 3.10 8.00 Simeria 12.37


