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Românii. Tronulti și opiniunea publică. 
IX.

In mesagiulti din Decemvre 1868 Tronulu 
a pronunțată marele cuvinte că „statuia va asi
gură fie-cărui cetățănu libertatea și desvoltarea lim- 
bei sale materne în modic egalu1-1 și pe acâsta con
vingere îșl basâ speranța, că națiunalitățile ne
maghiare cu timpulu se voră liniști pe deplinu.

Monarchulă nostru, care a fostă suferită o 
cercare atâtă de grea în ultimulă răsboiu, dorea 
să vâdă cu-o (ji mai înainte popdrele sale împă
cate și mulțumite și de aceea punea o mare gre
utate pe liniștirea lorii, după cum ne asigură și 
crjtnisarulă regescii numită pentru Transilvania. 
Luver anulă fu întărită în speranța sa prin asi
gurările, ce i le-au dată consiliarii săi de atunci, 
■■.ă voră stărui pentru ca ea să se realiseze, ofe- 
rindu fiecărui cetățănă scutulă necesară pentru 
garantarea libertății și a desvoltărei limbei sale 
materne. Despre temerile și îngrijirile națiunali- 
tățiloră și despre profunda nemulțumire a popo
rului română din Transilvania, a căruia voce a 
fostă sugrumată cu forța, sfetnicii unguri fără 
îndoiălă n’au descoperită nimicu Tronului.

Pressa guvernamentală din întru și cea sub
venționată din afară răsună de laudele proprie 
despre „grația și marinimositatea,“ ce adovedit’o 
națiunea maghiară față cu celelalte popăre prin 
concesiunile depuse în legea de naționalitate, ăr 
corifeii partidei dela putere în frunte cu miniștrii 
țineau isonulă în discursurile și scrisorile loră 
destinate pentru publicitate.

Ministrulă-președinte de atunci, cornițele Iu- 
liu Andrassy, se presentâ în lanuariu 1869 în
aintea alegătoriloră săi din Satoralja-Ujhely spre 
a le dă sămă despre faptele sevârșite în sesiunea 
trecută a dietei. Combătândă oposițiunea Andrassy 
declară în acelă discursă cu emfasă, că în unele 
privințe nu s’a restabilită anulă 1848; „nu s’a 
„restabilită pentru că în Transilvania nu mai po- 
„runcesce Iancu, ci legea constituțiunală, care face 
„a se esecutâ uniunea în modă definitivă; Croații 
„nu mai sunt în tabera dușmană, ci sunt frați 
„cu Maghiarii și mulțumiți; 1848 nu e restabi
lită, pentru că cestiunea naționalitățiloră pe care 
„începuseră atunci a-o tranșă cu măciuci și cu 
„c6se, este resolvată prin lege pe basa ecuității 
„și a frățietății.“

Răposatulă Franciscă Deak, capulă partidei 
dela putere, căruia connaționalii săi îi dădură 
epitetulă de „înțeleptă,“ asigură într’o scrisdre, 
ce a publicat’o o revistă din Peșta^ că doreșce 
cea mai bună înțelegere cu Românii transilvă
neni și că ,,ceea ce mai este de făcută să se 
facă pe cale frățăscă, sine ira et studio, în înțe
legere comună.11

Ce temeiu slabă aveau afirmările de feliulă 
acesta ale corifeiloră partidei dela putere putemă 
să judecămă, dăcă vomă avă în vedere, că a<j.i, 
după șăse-spre-(jece ani, nici măcară aceea nu 
s’a împlinită, ce era în interesulă regimului ma
ghiară, nici uniunea nu este încă definitivă ese- 
cutată, căci Transilvania geme și acj.1 sub o stare 
escepțiunală. Nici acum nu porunceșce în acăsta 
țâră ,,legea constituțiunală/1 cum anunță fostulă 
ministru-președinte, ci poruncescă legi și măsuri 
escepționale, porunceșce liberulă arbitriu ală gu
vernului, mai alesă în ceea ce privesce pe Ro
mâni și interesele loră de desvoltare nuțiunală.

Tăte aceste le-au presimțită Românii din 
Transilvania. Departe de a fi convinși, cum 
credea monarchulă, că statulă va oferi desvol- 
tărei limbei loră materne scutulă necesară, ei au 
prevădută, că pe calea, pe care au apucată, gu- 
vernulă și partida lui voră reveni în tătă pute
rea cuvântului la actele de violință, despre care 
dietele maghiare din anii 1840 au dată nisce 
probe atâtă de strălucite.

Apropiându-se nouele alegeri pentru dieta 
ungară manifestațiunile naționale începură din 
nou. — Românii din Transilvania declarau în 
adunările de prin municipii, că nu voră luă parte 
la aceste alegeri, cerendă, în sensulă proiectului 
de resoluțiune ală deputațiloră români din dietă, 
ca cestiunea uniunei să fie resolvată cu concur- 
sulă unei diete transilvănene, în care poporulă 
română se fie representată cum se cuvine.

La enunciările corifeiloră partideloră ma
ghiare, cari se sileau de a îmblânzi pe Români 
cu cuvinte frumăse și cu promisiuni seci, respunse 
în Februariu 1869 cu multă demnitate distinsulă 
deputată română Dr. Alesandru Mocsonyi, dândă 
espresiune viuă marei nemulțumiri ce domnea 
între Români. Mocsonyi (Jise între altele într’ună 
articulă publicată în mai multe foi din monarchiă:

„Dieta din Pesta prin introducerea formei 
celei mai dure de guvernamăntă pentru Tran
silvania, adecă dândă ministeriului putere dis- 
crețiunară și mântuindulă de responsabilitatea 
față cu poporulă română, a luminată pe deplină 
națiunea română despre adevărata valâre â fu- 
siunei decretate. Ba. mai multă, dieta pentru ca 
să ia poporului română și celă din urmă mijlocă 
legală de a-și pută eventuală apără în cea mai dea- 
prâpe dietă îndreptățitele sale pretensiuni printr’o 
representanță corăspum|ăt6re importanței sale, — 
pănă într’atâtă și-a dată pe față tendințele sale 
suprematistice, încâtă ea, nerespectândă nici mă
cară postulatulă acelei teorii de legalitate, pe 
care însăși se razimă, a susținută pentru Tran
silvania și pe viitoră neschimbată legea electo
rală provisoriă cu base feudale.

„Prin acăsta disposițiune dieta a arătată 
chiar necap aci ta tea ei de a scuti interesele popo
rului română: totă prin ea însă dieta cu o cale 
și-a perdută pe deplină încrederea la poporă. 
Să ne mirămă eșadâr, dâcă o neîncredere adâncă 
a cuprinsă astăzi poporulă română întregă; dâcă 
acesta despoiată de tâte mijlâcele constituționale 
genuine și eficace își iea refugiulă la manifesta- 
țiunl naționale, cari suntă primele începuturi ale 
pasivității legale, ale acestui estremă mijlocă le
gală în lupta politică ?“

„Acestă tristă conflictă putemă să-lă de- 
plângemă din inimă, putemă se fimă seriosă în- 
grijațl pentru urmările lui când avemă în vedere, 
că passivitatea legală este pururea una din simp- 
tâmele cele mai periculâse în viața de stată: însă 
nici ună omă cu cugetă curată nu va pută acusâ 
pentru acăsta națiunea română, căci ea împli- 
neșce o datorință morală, o împlinesce acăsta în 
numele dreptului eternă, în interesulă libertății.“

Adevără a grăită acestă matadoră ală Ro- 
mâniloră când a (jisă, că națiunea română nu 
păte fi acusată pentru oposițiunea ei.

Dăr cei dela putere ca să-și legitimeze pro- 
cederea loră nedrăptă și violentă totuși ne-au a- 
cusată și ne acusă mereu, înaintea Tronului și a 
opiniunei publice, că amă fi dușmani ai sta
tului.

Ce amă făcută noi pănă acum, pentru ca 
să nimicimă aceste nedrepte acu sări?

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

Situațiunea actuală europână.
piarulă din Viena „Neue freue Presse“ dela 

21 lanuariu n., după ce vorbesce mai întâiu 
despre Bismarck, care a (jish că Germania este 
încungiurată astăzi numai,, de amici, că ună con
flictă cu Anglia este tare departe, că amiciția 
cu Austria e tare și că cu Rusia s’a restabilită 
amiciția în tâmna trecută, <Jice :

Ce bucuriă a produsă acăstă scire în tătă Europa, 
care de ună deceniu și jumătate trage cu urechia la 
Berlină, unde se eroește nu numai politica imperiului 
germană, ci și politica generală și se decide pacea și 
răsboiulă și unde în acâstea trei lustre s’a aplanată aci 
o încordare germană-francesă, aci una rusăscă-germană 
său una rusăscă-austriacă, Italia și Spania aci fură a- 
trase aci respinse! Cine este mai competentă a propaga 
pacea decâtă acela care are puterea autoritatea și oca- 
siunea de a-o face, de a-o susțină și de a-o garanta? 
Putemă da cretjământă cuvinteloră cancelarului de feră, 
că relațiunile dintre puteri suntă cele mai bune. Elă 
vorbesce numai despre relațiunile Germaniei și lasă ne
discutată întrebarea despre relațiunile celorlalte puteri 
unele cătră altele, pe care a Ie regula se pare a fi afa
cerea principală și arta măestrului dela Berlină.

Avemă în Europa atentate cu dinamită, anarhiști, 
asediu mică, conflicte parlamentare, crise industriale, ca
lamități agrare, regrese economice, lupte confesionale și 
naționale, preponderanța influinței bisericesc! asupra scă- 
leloră, și cu tăte acestea trăimă în partea cea mai bună 
a lumei, căci avemă pace și prospecte’ de a se mănțină 
pacea. Dăr Europa nu e acasă și puterile nu-șl facă re
lațiunile loră dependințe de interesele europene, diplo
mații ei nu se ocupă de felă cu cestiunile europene, ci 
cu alte părți depărtate ale lumei, cu politica colonială. 
Tătă Europa, afară de Austria, este dusă în călătorii în 
țări străine, acolo se întălnescă puterile, acolo îșl com
bată influințele loră. Puterile mari facă acuma politică 
colonială, cestiunl grave și conflicte se potă nasce numai 
în țări depărtate, cari voră trage în miseriă și Europa 
cea bătrână. Rusia se apropiă încetulă cu încetulă de 
posesiunile Angliei din India. Anglia este ocupată în tăte 
patru continentele. Ocupațiunea Egiptului o aduce în 
conflictă cu tăte staturile europene. In Africa și în Ocea- 
nulă sudică dă peste Germania, care se luptă cu ea pen
tru monopolă. Francia este ocupată în Tunesia, Ton- 
ching, Madagascar, la Congo și la Marea roșiă. Portu
galia s’a pusă în mișcare și-și apără monopolurile afri
cane.

Spania înșelată în speranțelele ei, ce se basau pe 
presupunerea că inimiciția dintre Germania și Franța va 
fi constantă, caută ună avantagiu pe mare, și pe cândă 
tăte celelalte state europene sunt ocupate, Germania, 
<ji de (fi surprinde lumea cu planurile^ sale cele mari, cu 
achisițiuni, protectorate, conexiuni, misiuni de călători, 
va pâre, tractate Jcomerciale și cu documente. Ună de
ceniu a totă lucrată Bismarck la proiectele acestea, cari 
acuma se esecută în Africa și în Australia. Fiește-care 
tji descopere nouă probe despre espedițiunile diplomatice 
ale cancelarului germană. Toți în Germania sunt în
cântați de planurile cele gigantice ale cancelarului.

Numai de nu s’ar turbura pacea europănă prin 
conflictele ce se potă nasce în apele depărtate.

Stau ăre lucrurile așa de curată, încâtă să nu fie 
nici o temere? Anglia a observată în discursulă lui Bis
marck, privitoră la politica colonială, o amenințare la 
adresa ei. Afară de acăsta Anglia pretinde tătă țâra 
Zulușiloră și supravegherea asupra pustiei Calahari, pen
tru ca să nu lase pe Bismarck să s’apropie de Mozam- 
bic și Zanzibar. Anglia are pe Portugalia pe partea 
sa. Prin nrmare e ună felă de concurență între Anglia 
și Germania.

Italia astăzi s’a alăturată și ea lîngă Anglia, dar 
nu va sta lângă ea totă mereu, ci va căuta să profite 
din cărta dintre cele lalte puteri ca și în trecută. Ger
mania păte să vină în conflictă în Africa cu Anglia din 
•gausa politicii coloniale. Dintre tăte popărăle europene, 
poporulă germană este mai fericită, că are în fruntea 
politicii sale pe Bismarsk, care astădi umblă cu mari 
planuri pentru poporulă germană. Decă îi va succede 



Nr. 10. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

să realiseze planurile sale în dimensiunile, în care le-a 
croitQ, atunci va face epocă în cultura omenimei. ț)ică 
cine ce va dice despre Bismarck elfi este și rămâne în 
meseria sa măestru și pănă acuma ș’a jucata rola mi
nunată în interesulă Germaniloră. Nu este nici o îndo- 
âlă, că și acuma va eși triumfătorii, pentru că interesele 
tuturoru puteriloră europene sunt angajate în politica co
lonială. Dintre tăte păte să câștige Rusia în Asia mai 
multă, ea acuma înainteză nesupărată de nime.

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

BMn dieta Ungariei.
In dieta din Pesta a începută desbaterea asupra 

bugetului ministerului culteloră și instruc- 
țiunei.

Raportulă Alex. Orssagh, recomandândă bugetulă 
spre primire, arată frnmăsa desvoltare a instituteloră un
guresc! de cultură și de crescere. Suma cheltueleloră 
pusă în proioctulă pe 1885 întrece pe cea din 1884 cu 
327,438 fi. Dela 4,100,000 II . cum era bugetulă 1876 
și 1867, s’a suită treptată pănă la 5,900,000, precum 
s’a preliminată în anulă acesta. Numărulă gimnasieloră 
și școleloră reale însă dela 1876 s’a mărită numai cu 
unuiă, pe când șcălele superiore de fete s’au îmulțită 
cu șăpte.

,Dacă considerămă, dice raportorulă, ce influință 
are sexulă femeescă asupra familiei și generațiunii mai 
tinere, și dăcă considerămă, că aceste institute de cres
cere femeesci se află în astfelă de locuri unde, în urma 
diferinții de naționalitate și a depărtării de centru sun- 
temă avisați mai multă la aceea ca să punemă în serviciu 
influință femeiloră în favorea scopuriloră «ideii de stată 
ungurescă,* atunci nu credă că greșescă, dacă consideră 
disposițiunile guvernului unguresă în acăstă privință ca 
o parliă deosebită fericită a politicei nostre de instruc
țiune/

După ce trece în revistă diferitele șc6le, precum și 
nouăle idei și planuri ce are să le mai esecute ministe- 
rulă culteloră și instrucțiunii, cere camerei să voteze bu
getulă cum este, ijicendă că numai prin cultură se p6te 
apăra cu succesă libertatea «consituțională* și «idea de 
stată ungurescă* în contra ori căruia.

Ștefană Lesko e mulțămită de succesele didactice 
ale instrucțiunii. Guvernulă a făcută din scălă o fortă- 
reță a ungurismului și acesta ’i unu succesă pentru vâ- 
curl, căci nu numai se dă silință ca totă mai multe 
persăne să vorbăscă unguresce, ci ca totă mai multe să 
și simță unguresce. Nu e mulțămită însă cu partea pe
dagogică. Se observă în genere o decădință morală a- 
tâtă in massa cea mare câtă și în classele mai bune. 
Causa e că în școlă se instruesce, âr nu se cresce. 
Crescerea fără religiune nu se păte cugetă. In scălele de 
stată se definesce oficială Dumnedeu: «Despre Dumnezeu 
nu se p6te vorbi, fiindcă nu se păte percepe !< Nu e 
acesta nereligiosă? Se plânge apoi că mai alesă șcălele 
catolice se simultaniseză. In locă să se facă astfelă, ar 
trebui să se sprijinăscă statulă. Astfelă de cașuri suntă 
în comitatulă Șaroșă, ceea ce e nedreptă, pentru că cle- 
rulă de acolo se distinge prin patriotismă. In acelă ținută 
nu numai se maghiariseză, ci se și remaghiarisăză. De 
aceea elă nu se învoiesce cu pasagiulă unui discursă ce 
l’a ținută Jokai în Săcuime, și în care vorbea despre 
«lupi îmbrăcațl în pele de ăiă,* adecă despre pansla- 
viștl, cari seducă pe bunulă poporă slovacă din împre
jurimea Cașoviei. Jokai a fostă rău informată. Pansla- 
viștl nu suntă, dâr se găsescă Curuțî, plini de pietate 
pentru istoria patriei și însuflețiți de intențiunl patriotice. 
Votâză bugetulă.

Daniel Iranyi încă recunăsce decădință morală 
religiăsă. Elă speră că năsuințele culturale și biserice- 
scl voră deșteptă același interesă ca și cesțiunile econo
mice. Raportulă ministrului instrucțîunei îlă găsesce forte 
instructivă și se bucură de acăsta. Dâr sunt. încă multe co
mune care n’au scăle, să se cheltuiască și pentru 
acestea 1 milionă și jumătate, cum s’au cheltuită 60 de 
milione pentru Bosnia. Serbarea milenară nu s’ar 
pute face mai frumosă, decâtă oând, pe lângă dobândirea 
independenței, se va pută Z'ce: Nu esistă nici o comună 
în țâră, care n’ar avă școla ei poporală. Oratorulă atinge 
cestiunea că suntă mulțî copii lipsiți de cele trebuincfose 
pentru a învăță și de îmbrăcăminte. Spre acestă scopă 
prefecții și inspectorii școlari să înființeze reuniuni pre- 
tutindenea. Trecendă la cesțiunile polilice-bisericessi, 
dice că biserica catolică și acum e lipsită de autonomiă. 
Maiestatea Sa a vrută să se resolve acăstă cestiune, dar 
ministerulă a pus’o la dosară, unde zace dela 1870. In
corporarea libertății este libertatea religiunii. Oratorulă 
răgă camera să primâscă următărea propunere: , Camera 
depulațiloră avisâză pe ministrulă culteloră ,și insrucțiunii, 
să aducă ună proiectă de lege pentru libertatea religiunei/

Ministrulă instrucțiunii Trefort, răspundândă lui 
Lesko, Z'ce omenii nu suntă adl mai răi și mai imo
rali ca în trecută. Starea morală și socială în Ungaria 
nu e mai rea ca în a’tă țâră a Europei. Dacă șcăla 
poporală nu cresce, ci numai instrueză, nu e vina mi

nisterului. Se scie că partea cea mai mare a șcăleloră 
poporale nu suntă nici comunale nici de stată, ci de ca- 
racteră confesională, și dacă preoții îșl împlinescă da
toria cu privire la instrucțiunea religiăsă, se va ameliora 
și acăstă stare.

La discursulă lui Iranyi, răspunde ministrulă că nu 
2000, ci numai 260 de comune suntă fără șcăle. Dar, 
va căuta ca în fiecare comună să fie o șcălă, fiindă 
acăsta necesară din puntulă de vedere națională, morală 
și economică. Ce privescă afacerile bisericesc! și con
fesionale, despre care a amintită Iranyi, ministrulă nu 
vrea să le aducă în desbatere acum, deărece acestea 
suntă de natură multă mai serfosă.

«Dacă amă trăi în America său în Anglia, așă 
primi propunerea; dar trăimă în Ungaria, de aceea nu 
o potă primi. Ce privesce libertatea consciinții, putemă 
să ne asămenămă cu or! ce altă țâră; o respectă aceea, 
și luată lucrulă practică, în Ungaria domnesce (?) mai 
mare libertate a consciinții și credinți! decâtă în orice 
altă parte. Noi suferimă lucruri, pe care în America său 
în Anglia societatea nu le-ar suferi. Cestiunea acăsta e o 
cestiune politică și credă — deși am deplină încredere 
în puterea de a se susțină a Ungariei — că libertatea 
credinței, ce o reclamă d. deputată, ar fi ună elementă 
disolvătoră. Eu nu potă aproba legi, care periclităză 
unitatea Ungariei. De aceea propună să respingă camera 
propunerea din punctă de vedere politică.*

Ministrulă răspunde apoi la o interpelare a lui 
Franz Komlossy și Zice că a lucrată ună proiectă, 
pentru înființarea de scăle de stată în mai multe ținuturi 
în interesulă ideii de stată ungurescă, a naționalității și 
culturii unguresc!.

îiomâaiii și Tronul»!.
Sub acestă titlu «Ellenzâk* din Clușiu, dela 22 Ia- 

nuariu a. c.( se ocupă de șirulă de articull: «Românii, 
Tronulă și opiniunea publică,* ce i-a publicată foia năstră, 
începândă cu ală doilea numără din acestă ană. «Ellen- 
zâk» cârcă să caracteriseze cuprinsulă primiloră articull 
în câte-va șire amintindă, se înțelege, numai acele pa- 
sage, de cari să se pătă legă și oprindu-se apoi la pa
sagiulă, unde spre caracterisarea împrejurăriloră că par
tida maghiară dela putere se părtă față cu noi ca suve
rană absolută, amă citată cuvintele poporului nostru, prin 
cari elă îșl esplică starea actuală a lucruriloră, cjicândă: 
«Poporulă de rândă prin instinctulă său naturală dă es- 
presiune principiului perniciosă, ce domnesce acțț! în 
stată, prin aceea că Z*ce- «De când stăpânesce craiulă 
ungurescă, împăratulă nu mai are nici o putere.*

«Ellenzâk,* fără să cerceteze sensulă acestoră vorbe, 
le folosesce pentru a face următărele expectorațiuni:

«Nu este păcătăsă atitudinea Româniloră, cari, gân- 
dindu-se la acelă timpă, când Maiestatea Sa nu era rege 
maghiară ci numai împărată, îsl dică: «Impărată ne-a 
trebuită și ne trebue nouă, pentru că elă a avută putere 
și a lucrată în interesulă nostru!?*

«Ei, și totă se mai <jice5 dorințele Româniloră 
suntă rău interpretate. După constituțiunea maghiară 
corpurile legiuităre facă legile; regele nu păte domni în 
modă arbitrară. Corpurile legiuităre însă aducă legi, cari 
privescă și pe Maghiari și pe celelalte popăre într’ună 
chipă, și acăstă procedere și constituțiuue nu e bună, 
din punctă de vedere roniânescă, pentru că împăratulă nu 
are putere în Ungaria... Și totuși să fie rău interpretate 
dorințele Româniloră?!

,Și din acestă articula se vede, că dortnța într’aelo 
merge, ca Regele să înceteze a fi Rege maghiară, să fie 
numai Impărată, pentru că atunci voră sosi timpuri mai 
bune pentru Români — fără constituția maghiară!

«Nenorocită poporă! Nenorocită cugetare! Este ăre 
patriotică acăstă cugetare? De sigură că nu!«

^Nenorocita foiă crede, că lingușesce Tronulă, 
dâcă’i aduce aminte de vremile de mai nainte, când nu
mai împăratulă ședea pe elă, nu’i vine în minte acestui 
capă plină de gărgăuni, că Maiestatea Sa a pusă jură- 
măntă pe constituțiunea maghiară înaintea țării și-a lu- 
mei și a jurată, că nu va fi Impărată, ci Rege statului 
maghiară.

«Nu e de lipsă ca cineva, să pâraseă Tronului pe 
agitatori; nu e^le lipsă, ca față cu ei să mai seducă ci
neva opiniunea publică, Europa, etc.... Fie-care pasă, 
fiecare faptă, fiecare cugetare a loră trădâză, că terenulă 
pe care stau ei nu este acelă terenă, pe care cresce 
arborele patriotismului! —■ Constituțiunea maghiară este 
așchia, pe care ară dori ei a-o sdrobi cu orice preță. 
pentru ca apoi să potă pescui ca sub guvernulă absolu- 
tistică, pe când domniau ca administratori cu gulere de 
tiniehea și de aură și cu săbiuțele la o parte, în acestă 
stată pe care Nâmțulă și atunci îlă considera (?) de ma
ghiară.

«Dăcă îi trebue «Gazetei» împărată ducă-se la Mus
cali, la PrușI, dar să nu pretindă, ca constituția țării să 
fiă nimicită pentru niște interese personale/

«Și totă mai (Jice (Gazeta), că este rău înțelâsă și 
rău interpretată!* —

La acestă articolă ală foiei maghiare, care nu se 
distinge decâtă printr’o rea și forte tendențfosă stilisare, 
răspundemă deocamdată numai prin urmăforea întrebare:

Ei bine, dăcă în loculă împăratului este aqpt Regele 
care n’are putere absolută, urmăză ăre de aici ca Re
gele să nu mai aibă nici o putere și că Suvera- 
nulă nostru absolută să fiă d-lă Tisza?

SOIRILE DILEI.
Adunarea constituantă a institutului nou de credită 

și de economii »Timișiana« din Timișăra, s’a ținută în 
10/22 Ianuariu. Au fostă presențî 100 de acționari, re- 
presentândă 500 de acțiuni. Comitetulă membriloră fon
datori a alesă direcțiunea în următărele persăne: Em. 
Ungurianu, T. Belu, M. Barbu, Tr. Gaiția, G. Achimă, 
Costa Maniu și Nicolau Coșiariu. Comitetulă de supra- 
veghiere: Stef. Adamă, V. Poruțiu, A. Suciu, G. Lazară 
și Eut. Ciobană. Membriloră fundatori li s’a votată ab
solutoriu și cu ulteriăra administrațiune s’a încredințată 
direcțiunea, căreia i s’a predată jurnalele și averea. De- 
cursulă întregă ală ședinței a dovedită o insuflețităre și 
impunăfore armoniă și înțelegere reciprocă.

—0—
La sfințirea apei în dtua de Bobotâză gr. or. în 

Orăștiă a asistată forte numerosă publică, precum și 
armata.

—0—
Serbarea Botezului în Alba-Iulia s’a făcută în ur- 

mătoriulă modă: La 10 ăre a. m. s’au adunată la bi
serica numită .Mănăstirea din Maieră* din locă ună pu
blică forte numerosă; 3 companii de soldați cu musica 
în frunte, dintre care 2 companii — una cu pușcl — sub 
comanda d-lui Căpitană Jacobich din Rgmt. de Inft. 
Nr. 50, o companiă dela Rgmt. Nr. 64. Finindu-se ser- 
viciulă în biserică s’a dusă totă publiculă cu soldații la 
sfințirea apei, unde s’au dată 3 șarge forte esactă, pre- 
sentându-se după fiecare și armele, âr musica întonândă 
imnulă «Domne ține și protege.» La 12 ăre s’a finită 
serviciulă. In Alba-Iulia în ăstă modă strălucită nu s’a 
serbată nici odată la biserica românescă Botezul ă 
Domnului.

—0—
Ni se scrie din Reghinulă săsescă, că pe acolo de 

multă nu mai este zăpadă. Vremea e frumăsă și caldă, 
aprăpe secetăsă.

—0—
Inteligența română din Clușiu va da la 12 Febru- 

ariu n. în sala «Redutei urbane* ună concertă împre
unată cu bală în favorulă fondului pentru înființrrea unei 
șcăle române de fetițe în Clușiu. La începutulă pausei 
celei mari 12 juni, în costume naționale, voră esecutâ 
jocurile «Călușarulă* și «Bătuta.* Piețulă intrării: 2 fi. 
de persănă, 4 fi. de familiă de doi membri, âr pentru 
ceilalți de fiecare câte 1 fl., ună biletă de ferâstră seria 
I 2 fl. 50 cr., seria II 1 fl. 5o cr., de galeriă 1 fl. 50 cr. 
Ofertele mărinimăse precum și suprasolvirile se voră chita 
cu mulțămită pe cale Ziaristică.

—0—
Reuniunea femeiloră române din Sibiiu va aranjâ 

în 7 Februariu n. ună bală în sala hotelului «împăratulă 
romană.* Venitulă curată este destinată în favorulă 
reuniunei. Prețulă de întrare: de persănă 1 fl. 50 cr., 
membri de familiă câte 1 .fl. 50. de persănă, er dela 3 
persăne în susă câte 1 fl. de fiecare persănă. Logea 
mare 8 fl., logea mică 5 fl. Suprasolvirile se voră chita 
cu mulțămită pe cale Ziaristică.

—0—
D-nii Fodoreanu și Sasu ne telegrafâză din D. St. 

Mărtin, că cele cuprinse în corespondența datată; Ceta
tea de Baltă, 14 Ianuariu și publicată în Nr. 5 ală foiei 
nostre, sunt neadevărate și comunicate numai din răutate.

Răspundemă din parte-ne că, precum am publicată 
telegrama Sțdespre alegere, totă astfelă am publicată și 
corespondența ce ni s’a trimisă de ună bărbală totă de 
posițiă. Care din două ne-a dată adevărata informa- 
țiune, nu putemă sci, deărece noi n’am fostă la fața lo
cului, când s’a făcută alegerea de protopopă.

—0—
In 8 Ianuariu de diminâță, trenulă ce venea spre 

Brașovă, a sdrobită ună cară cu ca! eu totă între Weiss- 
kirch și Hejasfalva. Visitiulă fiind bălă adormise și caii 
apucaseră pe șine. Din norocire visitiulă a fostă aruncat 
din cară, scăpândă cu viață, dâr rănită.

—0—
Din Teușă ni se scrie: «Docențele Ștefană Crișană 

din locă a arangiată ună bală românescă în folosulă 
său. Publică a fostă forte numerosă cu deosebire Ro
mâni, apoi Maghiari și Evrei, car! în decursulă pausei 
și-au formată 2 grupuri deosebite de orl-ce societate și 
atingere cu Românii, negreșită fiindcă’! iubescă. Românii 
și-au petrecută forte solidă. Musica a fostă din Blașăx 
Jocuri românescl forte puține s’au jucată, din causă că 
cârciumarulă fiindă ungură, elă poruncia ce să se cânte. 
Din gura unuia din 2 funcționari dela calea ferată, cari
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competente să dea deslușire, dar pănă acuma au făcută 
respectivii; pâte că li se va reînprospătâ din nou în me- 
moriă prin aceste șire și.... —• Et haec meminisse 
juvabit! Brutus.------- ----------

ALEGEREA DE DEPUTATU DfETALU 
in cerculu 'electoralii Coșiocna.

Din Câmpiă, 20 Ianuariu 1885.
In 12 Ianuariu avurămă alegere de deputată în 

Coșiocna. Uniculă candidată era guvernamentalulă Zejk 
Xâroly, despre a căruia răușită și succesă credă că 
este informată onorabilă publică; eu voiescă numai a 
aminti în câteva trăsuri rafinăriile și mijlâcele nedemne 
cu care corteșii guvernamentali au isbită în passivitatea 
Româniloră, făcândă cu ea o adevărată speculă.

Temendu-se de ună contra-candidată, agenții gu
vernamentali nu au întârziată a reclama ajutorulă popo
rului românescă prin totă felulă de fărădelegi. Nu și-au 
cruțată nici onârea, nici punga, nici caracterulă și nici 
ostenela. Călăreți împintenați și carete cu patru cai sbu- 
rau crucișă și curmedișă peste hotarăle Câmpiei, corum- 
aândă și seducândă poporulă nevinovată. Ba chiar și 
crăișorii unguresc!, cari mai ’nainte de asta cu câteva 
uni s’au obținută dela votisare, — luându’șl cămașa pe 

dosă — au începută a amenința poporulă cu persecu- 
(iune și, unde acăsta nu era de ajunsă, îlă corumpea cu 
ian! scumpi, numai și numai ca pe d. Zejk să’lă pâtă 
scâte învingătoră. Li-a și succesă dar âtă cum:

După-ce fote înșelăciunile, promisiunile și amenin
țările nu au folosită nimică, corteșii guvernamental! au 
aflată de bine a se folosi de starea iniseră a poporului 
română urcândă prețnlă unui votă dela ună florenă la 
Zece. In modulă acesta li-a succesă a aduce la urnă 
și-o parte mai mică din poporulă românescă, însă după 
ce și-au dată votulă, corteșii guvernamentali avură neo
menia de a-și retrage cuvântulă dată solvindă celora ce 
au promisă câte Zece florini numai câte cinci sâu celă 
multă câte șâpte florini. (Bine au făcută, să învețe minte 
Românulă, care ’șl vinde națiunea. — Red.)

Dâr nici cele 2500 litre silvorium ce s’au petrecută 
în Coșiocna, nici păraele de vinarsă ce curgeau pentru 
alegători și nici suma cea colosală a baniloră nu ar fi 
fostă în stare a înșela poporulă românescă, dăcă unii 
preoți nu ar fi produsă in poporă acea confusiune ce o 
producă lupii în mijloculă unei turme.

Acești preoți, cari pentru bani ducendă poporulă la 
urnă și-au vândută națiunea și demnitatea crucei loră, 
îi voiu aminti cu numele, pentru ca să fiă învăță din 
generațiune în generațiune. fită’i: Chiraiu preotulă 
gr. or. din Soporă, Ioană Peteră preotulă admn. gr. 
cat. din Cistelecă, Teodoră Bogățiană preotulă gr. cat. 
din Petea, Alesandru Vamoșiu preotulă suspendată’din 
Cistelecă și preotulă gr. or. din Geaca.

Aceștia sunt preoții aceia, cari pentru bani au dusă 
poporulă la alegere, și pe cari ar trebui să’i bată Dum- 
neZeu când se voră mai apropia de cruce.

Ne-au făcută de rușine înaintea streiniloră, au com
promisă clerulă, au înșelată poporulă.

Nu potă să nu amintescă între aceștia și pe ne- 
meritatulă cantoră din Sâmbotelecă: Teodoră Gr aură, 
care mortă de bâtă striga și urlă prin Coșiocna fălindu-se 
înaintea străiniloru cu disprețulă ce l’a manifestată față 
cu povața generosului și binemeritatului său preotă d. 
Ioană Germană, pe care ne ascultându’lă a participată 
la alegere, spre mai marea sa durere.

Sciu că aceștia nu au la casele loră nici o gazetă 
românâscă, de aceea rugămă pe bine-semțilorii Români 
din jurulă loră să-le spună, că ei nu mai sunt frați ai 
noștri, să se ferâscă de noi, că noi încă ne ferimă 
de ei. Unu CampMt.

Nr. 10.__________________________ .

au asistată la petrecere dar mai multă între Maghiari și 
Evrei, amO auZită esprimându-se în ăstă modă: >lml 
pare forte rău ca în astfelă de societete ni’am amestecată, 
dar o voi suporta.* Tâte româncele au fostă îmbrăcate 
în costumurl naționale, de îți era dragă să le privesc!. 
Inleligința română de prin sate nu a asistată, chiar nici 
preotulă locală.»

Tristă lucru că n’au luată parte toți Românii 
și mai alesă capii. Câtă pentru cei ce »s’au ames
tecată* în societate, puteu rămânea acasă, credemă 
că Românii nu i-au întinsă de mânecă. Dacă cârciu- 
marulă n’a ținută sămă că e bală românescă, nimenea 
nu strică decâtă totă Românii.

—0—
»KoI. Koz.« comunică, că la 14 Ianuariu n. s’a 

arestată în Deva ună anarchistă din Germania, anume 
Kronig, de meseriă măsară. S’au găsită la elă mulțime de 
scrieri anarchiste.

—0—
Guvernulă română a însărcinată pe prefectulă ju

dețului Dorohoi, ca să facă o cercetare la fața locului, 
în privința conflictului întâmplată în diua de 29 De- 
cemvre espirată, pe hotarulă Bucovinei, la Bojanî, între 
soldațiii români și cei austriac!.

—O—
Regele Italiei a trimisă regelui Spaniei pentru jert

fele cutremurului 30,000 franc!.
—0—

In Frassinere lângă Susa, în Italia, au fostă dărî- 
mate 15 case de greutatea stolohaniloră (lavineloră) de 
zăpadă, omorândă 11 persâne. In provincia Cuneo au 
fostă de asemenea mai multe persâne omorîte și rănite. 
Intre Mojola și Demonte au fostă înămețiț! 3 lucrători. 
In Trassino s’au scosă din zăpadă 30 de cadavre, 10 
înămețiț! au fostă scăpaț!, 6r alțî vr’o 40 nu e spe
ranță să fie mântuiți.

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

CORESPONDENȚA PARTICULARA A >GAZ. TRANS.» 
Blașiu 23 Ianuariu 1885.

Onorate d-le Redactoră! A trecută deja 
multișoră timpă în noeanulă nemărginită ală veclniciei, 
de când vă comunicaiu starea multă tristă cu privire la 
învățământulă istorică întru câtă privesce acele pasage, 
ce tractâză atâtă despre moșii și strămoșii noștri din 
acestă patriă nefericită pentru poporulă nostru, câtă și 
despre acele evenimente, ce s’au petrecută în România. 
Și întru adevără, ce lucru pâte fi mai demnă de plânsă 
de câtă tocmai necunoscerea stărei lucruriloră și fapte- 
loră strămoșesc!, car! numai sciute fiindă, potă ațîța în 
inimile june iubirea națiunei și a poporului său, dela cari 
se cere ca, după obosirea celoră mai bătrâni prin conflic
tele Zilnice cu contrarii, să ia ei asupră-și răspunderea 
pentru binele, recâștigarea drepturiloră amăsurată drep
tății și destinațiunea poporului.

Dar vai 1 Apparent rari nantes in gurgite vasto. In 
locă de-a luptă cu toții umără la umără pentru câștigarea 
mai grabnică a drepturiloră nâstre sacre, suntemă des- 
binaț!. Unii pentru interesele loră personale, pentru ca 
să încapă în oficii, îș! vândă pielea prigonitoriloră noștri 
și apoi ei purcedă în urmă mai crudă față cu poporulă, 
ei îi causâză rane mai adânci, căci sciu să-lă lovescă 
unde-lă dâre; alții se schimbă precum îș! schimbă lupulă 
părulă, când suntă între Români suntă Români, când 
suntă între nădrăgoș! suntă Maghiar!, și eraș! alții îș! con
sumă puterile pentru ușurarea sorții poporului luptându, 
dar ei suntă puțini.

Și cum se pâte, că atâtea capete slabe se lapădă 
de nația loră? Ii orbescă arginții, oficiile și favorurile; 
nu-ș! cunoscă limba maternă pe deplină; nu cunoscă 
faptele străbune, căci au fostă pe mână străină să-i 
crescă, din isvore străine s’au adăpată cu cunoscința 
fapteloră strămoșesc!! Dar ce cjică 1 Aină ajunsă acele 
Zile triste și jalnice, să vedemă chiar și în gimnasiu 
românescă desvălindu-se evenemintele și faptele Ro- 
mâniloră din Dacia lui Traiană — de când ne - a 
așezată marele împărată până în timpulă de față, — 
în cincl-spre-^ece minute. In ... cinci-spre-dece minute ? 
Pâte că nic! în atâta timpă nu s’ar fi tractată despre 
fasele acestoră două țări, dăcă nu s’ar fi arătată în pu
blică acestă faptă -- miserabile auditu.

Și unde se întâmplă ună faptă atâtă de regretabilă? 
In Blașiu, odiniâră focularulă sciinții și ală semțământe- 
loră naționale, în Blașiu, pe a cărui prată se proclamă 
eliberarea poporului română din starea cea mai mise- 
rabilă pentru ună poporă, din torturâsa jobăgiă! Ba încă 
și umbrele mariloră eroi din istoria nămului nostru, car! 
și-au sacrificată viața pentru patriă și națiune, se voră 
îngropi de nerecunoscința strănepoțiloră loră, car! nu-i 
țină nici atâta demni de a’i cită de modelă; ale căroră 
fapte și virtuți ar trebui să ne servâscă dreptă esemplu 
pentru toți timpii.

La corespondința mea precedentă ați anotată, res
pective i-aț! dată locă cu acea condițiune, ca locurile

mosă și folositoră 1 Mulțămirea a fostă generală. Țăranii 
încă erau cuprinși de bucuriă de cinstea ce li-au câști
gată coriștii loră înaintea străiniloră, ba moșă Vasilică 
cu lacrăml în ochi și cu surîsă dulce pe buze Z’cea 
întru sine: »Alduesce Dâmne pe cei ce ne învață și ne 
facă cinste!....  las’ că de altă-âră vomă arătâ noi că
scimă și mai multă.» După concertă numai decâtă se 
începu petrecerea de jocă. Țăranii, coriștii și țărăncuțele 
jucau în scâla de fetițe cu o vioiciune ne mai pomenită, 
într’adevără îți era dragă să te uiți la ei cu ce îndestulire 
și voiă bună ’șl petreceau. Așa petrecere n’au mai avută 
ei încă!

Pentru înteligință, ce fu representată în numără 
frumosă, s’a arangiată sala din scâla prunciloră pentru 
jocă. Numai decâtă se începu joculă și ținu cu o vioi
ciune generală ne mai pomenită pănă în dalbe Zori. O 
ghirlandă de flori grațiâse, dâmne și domnișâre, decora 
publiculă alesă.

Cu ună cuvântă petrecerea din Cuvină a succesă 
in tâte privințele fârte bine, aducendă și ună venită de 
105 fl. menită pentru fondulă .Corului plugariloră* și că 
acesta a succesă bine în tâte privințele meritulă în pri- 
mulă locă este ală d-lui Teodosiu Moță preotă, carele cu 
supraveghiare părintăscă s’a îngrigită de tâte ca și pre- 
sidele corului vocală din Cuvină, apoi tâtă recunoșcința 
merită ostenelele d-lui N. Ștefă ca conducătoră ală co
rului și în fine onâre plugariloră români din Cuvină, cari 
dau esemplu demnă de urmărită. Chrisolit.

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

S’eiitru contribuabili.
Oficiulă de dare ală orașului face cunoscută, ca 

acei contribuabili, ale căroră proprietăți suntă datâre, 
să-și procure câla de însciințare dela numitulă oficiu și 
să noteze în ea datoria, interesele ce plătescă pe ană 
creditoriloră, cuotele de amortisare a capitalului, precum 
și datoria ce era la începută și sumele plătite prin amor
tisare seu în rate pănă acuma.

Câla de însciințare se va îmâna — celă multă pănă 
la 31 Ianuariu 1885 — oficiului de dare ală orașului. 
Dela acâsta dată nici o reclamare nu se mai ia în con- 
siderațiune, sub nici o împrejurare.

La îmânare, câla va fi marcată cu datulă și sigilulă 
oficiului, ca dovadă că s’a înaintată și s’a primită câla 
de încunosciințare la timpă.

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

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

24 Ianuariu. — La îmormentarea 
sculptorului Huszar a luatti parte ună. imposantu. 
numără de scriitori, artiști, cercurile politice, t6tă 
poporațiunea. Stradele, pe unde a trecută proce
siunea, erau de amândoue părțile ocupate de multe 
mii de dmeni, din care causă în unele locuri co- 
municațiunea era întreruptă. Budapesta, Aradulă. 
și Neusohl erau representate prin deputațiuni. La 
mormântă ținură discursuri de despărțire direc- 
torulu Keleti și elevulu scâlei de modelă Kovacs.

Borna, 24 Ianuariu. — Depretis a cerută, 
camerei votarea creditului de 150,000 franci pen
tru cei nenorociți de căderea lavineloră de zăpadă.

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

DIVERSE.
Femeile svediane. — In suplementulă numărului 2 

dela 15 Ianuariu 1885 ală Ziarului .Bazar* din Berlină 
găsimă într’ună articula despre .cultura femeiloră în 
Svedia» următârele șire: »Svedianele suntă fârte istețe 
și învață ușoră, ele se distingă prin o pătrundere deose
bită, suntă fârte casnice și în Svedia nimică nu se con
damnă mai multă decâtă o femee neeconâmă. Cea mai 
bine crescută Svediană, care vorbesce .patru limbi', pâte 
să fârbă singură, se pricepe să’șl lucreze singură hainele 
și pălăriile, cântă la piană și din voce și a cetită multă. 
Ca în Svedia apoi nu suntă mai puțini slujbași. Națiunea 
întrâgă posede o dosă neobicinuită de spirită luminată și 
acestă fericită dară o scutesce de primejdia de-a face 
prea multă într’o direcțiune sâu într’alta. Svedianele suntă 
tâte silitâre și astfelă în timpulă hotărîtă pentru orice 
lucru fie de caraeteră ideală ori materială, totdâuna 
facă mai multă și decâtă e de lipsă.»

*
0 otrăvitdre. — In Charlottenburg, aprâpe de Ber

lină, o fată, ce era în serviciulă unui secretară dela 
calea ferată, făcu mai multe încercări de a otrăvi pe 
fica stăpânului ei. Acâsta făcea adeseori imputări servi- 
târei despre neorânduielile ce venâu înainte și sei-vi- 
târea, care credea că fără domnișâra *ar pută duce 
mai bine economia casei, rase fosforă de pe chibrituri 
(cătrănițe) si amestecă de repețite ori mari cantități din 
otrava produsă astfelă în mâncările și în băutura ficei 
secretarului. Răulă și bâla ce otrava o producea necon
tenită nenorocitei jertfe deșteptă în fine bănuell și cer- 
cetându-se mâncarea se dovedi că e otrăvită. Otră- 
vitârea fu arestată și mărturisi cu cea mai mare nepă
sare, că ea ar fi continuată aceste încercări de otrăvire, 
pănă când și-ar fi ajunsă scopulă. Autoritatea bănuesce, 
că arestata a făcută și mai nainte astfelă de încercări 
de omoră.

Concerta în Cuvinti.

piua de 30 Decemvre a. c. a fostă într’adevără o 
Zi de sărbătâre pentru cuvinenl în genere și în specială 
pentru țărani. >Corulă plugariloră români» de aici sub 
conducerea bravului învățătoră N. Ștefă a dată ună con
certă împreunată cu petrecere de jocă. Acestă concertă 
e de mare"însemnătate și pentru aceea, că a fostă celă 
dintâiu dală de »Corulă plugariloră,» care este încă 
tânără.

Sera la 8 ore s’a umplută sala cea mare a scâlei 
rom. din Cuvină de ună publică numerosă din locă și 
din provincia încâtă numai încăpeau, domni, dâmne 
domnișâre, țărani și țărăncuțe ofereau ună tablou picto- 
rescă. Sala erafrumosă decorată cu stâguri naționale, ramuri 
de bradă, tablouri și oglintȚL Intre urările publicului se 
presentâ .Corulă plugariloră» de 50 membri purtândă 
toJI costumă țărănescă. Intre piesele cântate s’a distinsă 
.Irmosulă nașcerei», Imnulă Domnului; dar mai alesă 
>Deșteptă-te Române» .quartetă bărb. și »Hora Sinaia» 
coră miestă, aceste două din urmă fură repețite la do
rința publicului, carele rămase încântată. Intre pause 
s’au ținută 3 declamațiunî, dintre cari a escelată: »Co
pila de Română* de I. Vulcană, declamată de d-șâra 
Catița Lucaciu învățătâre la scâla de fetițe din Cuvină. 
Bine a declamată și scolarulă N. Pripa poesia: »Și să 
nu fiu supărată?* In generală concertulă a succesă pe 
neașteptată de bine. Onâre plugariloră noștri, cari au 
dovedită, că Românulă e capace de totă ce e bună, fru-
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O ursul u la bursa de Viena
din 23 Ianuarie st. n. 1885.

Rentă de aurii ungară6°/0 —
Rentă de aură 4% . . . 97.45
Rentă de hârtiă 5% . . 93.55 
Imprumutulfi căiloril ferate 

ungare...........................146.—
Amortisarea datoriei căi- 

lorii ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.40

Amortisarea datoriei căi- 
loril ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) . . . .121.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 106.50

Bonuri rurale ungare . . 101.50 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarel00.75 
Bonuri rurale transilvane 101.25

HBBF*

••

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

vină ung............................. 98.75
Imprumutulă cu premiu 

ung.....................................117.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.90
Renta de hărtiă austriacă 83.10
Renta de arg. austr. . . 83.85
Renta de aură austr. . . 106.40
Losurile din 1860 . . . J38 20
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 864—
Act. băncel de credită ung. 312.50 
Act. băncel de credită austr. 302.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.79
Napoleon-d’orI.................. 9.76I/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35 
Londra 10 Livres sterlinge 123.60

La bunulu seminarialu în Cută 
a devenită vacantă ună postă de 
oficialii de economia, pen- 
tr’ună tânără neînsurată.

Doritorii de a primi acestă postă 
să se adreseze până la 1-ma Martiu 
a. c. la

Administrațiunea bunului 
în OVTTT 

poșta ultimă Szasz-Sebeșu.

SSwi’sa de îSucurescî.
Cota oficială dela 10 Ianuariu st. v. 1884.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . . — —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 93 —

» convert. (6°/0) . . 86 .—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32 —
Credit fonc. rural (7°/0l . . 95 —

> „ „ (5°/o) • • 81 —
» » urban(7°/0) • ■ 92 —
> » » (6°/o) ■ • 88 —
» » > (5°/o) • . 777a —

Banca națională a României 110C —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 270 —

« » » Națională . . 197 —
Aură.................................... 16737o —
Bancnote austriace contra aură —

Nr. 14216—1884.

oncursu.
Pentru ocuparea unui postă va

cantă de practicantă magistratuală cu 
ună salară de 400 fl. anualmente, — 
se escrie prin acăsta concursă.

Competenții pentru acestă postă 
au să documenteze, pe lângă a?eea că 
au absolvată cursulă de 4 ani de jură 
și că posedă celă puțină esamenulă de 
stată politică, — că nu au trecută încă 
peste etatea de 40 de ani.

Respectivele petițiuni astfelă in- 
struate sunt a se așterne celă multă 
până în 10 Februariu a. c. la 5 bre 
după prândă subscrisului magistrată.

Brașovă în 17 Ianuariu 1885.
Magistratul fi orășenescă.

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

Extract»! <le UEaBz a lui 
loanii Hoff „Gesundlieits- 

B>icr.“ 0 sticlă 60 cr.

Extractul de Mala; concen
trații a lui Hoff. 0 sticlă 1 fi.

12 cr. 0 sticlă mică 70 cr.

Capacitățile medicale din Viena: Profesorul^ l)r. Bamberger, Schroller, 
Schnitzler, Rokitansky, Basch, Finger etc.; în Berlină d-nii profesori Dr. Frerichs, 
Langenbeck, Osc. Liebreich etc.; ordonăză acestea remediuri în multe cașuri 
de băle cu cele mai vedite succese.

Joliann Bffoff’s
Brustmalzextrakt-Bonbons 

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

Jol&ann Iloff’s 
Malzgesundheits-Chocolade.

Va Kilo I. fl. 2.40 cr. II. fl. 1.60 III. fl. 1
V4 Kilo I. fl. 1.30 cr. II. 90 cr. III. 60 cr.

1 1
la suferințe de pieptă și stomachu, 

tuse, răgușală, inflegmare, (înclinări cataralice), oftică, anemiă, slăbiciune de 
nervi, trebuinciăsă pentru întărire la recovalescenți, pentru cei slabi în desvol- 
tare și slăbiciune, ca și pentru conservarea sănătăței.

IOAOT HOFF
inventatorul^ și fabricatorul^ preparateloră de Malz, c. r. furnisoră de curte 

a celoră mai mulți suverani din Europa etc.
Wieaa, Stault, Cfraben, Erauuerstrasse Wr. 8.

Bucuresci, 11 Aprilă 1882.
De mai mullă timp am suferită de tuse și durere de peptă fără se fl 

găsită vre-ună leacă. La recomandațiă am luată din depoulă ce se află aci 
berea de Malzextract, în urma căreia iute m’am vindecată. Mă bucură cu 
acăsta ocasie a vă pută mulțumi prin scrisă.

Ală D-văstră plecată Gabrielă Froimescu, Bucuresci.
Brăila (România). D-lui Joh. Hoff, Wien.

Vă rogă a’ml trimite urgentă 13 fiacăne bere de Malzextract a lui Joh. 
Hoff și 3 tocuri (în hârtiă albastră) bombăne pentru ușurarea flegmei, de 6re 
ce dama pentru care suntă destinate într’adevără că nu mai p6te trăi fără 
întrebuințarea loră. Cu tătă stima A. Borghetti.

St. D. Vă rogă pră multă pentru repețirea trimeterei cu expressă pre- 
parateloră D-tale excelente de Malzextract pentru ală căroră bună efectă viu 
a vă mulțumi. Bolnavulă se simte cu mullă mai bine și va întrebuința încă 
îndelungă preparatele D-tale de sănătate. (Comande: 11 flacone bere concentrate 
de Malzextract, 5Va tocuri de Malzbonbons, 5Va Pf. Malz-Chocolodă II.)

Cu deosebită stimă
A. Neumann, farmacia »La Tigru» în Iași.

IEaportu medicalu.
Botoșani, 5 Octomvre 1882.

St. Domnule 1 Efectulă de vindecare s’a constatată și în mai multe cașuri, 
la pacienții mei, ceea ce mă face a comanda și pentru soția mea 100 flacăne 
bere de Malzextract și 20 tocuri Malzextraclbonbons, cu trimiterea prin rembursă 
poștală. Cu deosebită stimă

Dr. Palii Bleiclier, fostă asistentă la clinica d-loră prof. 
Arlt Siegmund etc. în Viena.

Paris. Malzextractulă lui Johann Hoff este ună remediu dietetică care 
premerge tuturora celorlalte leacuri bune pentru constituțiuni slabe și de între
buințare la înclinări cataralice organeloră de respirațiune și digestiune.

60 de decorațiuni ehssi
înființați! 1847, în Viena și Budapesta la 1861.

«

Cursulu pieței Brașovă
din 24 Ianuarie st. n. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.42 Vend 8.45
Argint românesc................. . » 8 35 > 8.40
Napoleon-d’orI..................... . > 9.74 > 9.77
Lire turcesc!......................... . » 10.98 > 11.—
Imperiali............................. . » 9.98 10.—
Galbeni................................. . » 5.70 > 5.78
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.50 > 101.50
Ruble RusescI..................... . > 126.— 128'5
Discontulă » . . . 7—10 °/o pe ană.

..„.Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
•jr. silvaniei“ se potti cumpăra în tutunge- 
”^*ria lui Giross (în casa prefecturei.)

De observatu.
Cei ce suferii de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsesctl ajutoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese.

Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de dmeni.

Prof. Dr. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medaliă, de aurii cl. I.

6. Place du Frone, PARIS.

Boxe secrete
le vindecă pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și casu- 
ile ce le mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulu său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale pScateloru tinereței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bălei.

S5r. ISella,
membru ală mai multoră societăți sciențifice etc.

6. Place de la Nation, 6. — PARIS.

Mersula trenuriloria
pe linia Predealii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. nng.

Predeal îi-SBudapesta ^Budapesta—Predealii

Bucuresci 
PredealtX 
Timiștt

I 
(

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigiiișdra 
Elisabetopole 
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelQ 
Țeiușft 
Aiudtt
Vințultt de susCi
Ui6ra 
Cucerdea 
Gliirisă 
Apahida

■ (
Clnșin

Nedeșdu 
Ghirb&u 
Aghiriștt 
Stana
Huiedină 
Giucia
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta]

Viena

Trenă' 
accelerat

Trenu 
de 

persdne
Trenu 

omnibua
Trenu 

de 
persâne

7.15 __ ' -- —
1.09 — 9.50
1.33 — 10.15
2.06 — — 10.50
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 5'59 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

12.25 9.52 2.05
1.11 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

Trenu 
de 

persdne

Trenu 
omnibua

Trenă
accelerat

Trenă 
omnibua

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1,59 10.09
Oradea mare £ 4.11 5.13 3.20

( 4.21 9.37 3.2b
Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —

8.57 5/i0 7.08
9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiâra 12.12 9.58 —
Vințuld de susO 12.19 10.07 ——
Aiudfi 12.45 10.42 9.17
Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Crăciuneltt 1.44 12.03 —
Blași! 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44
„ ( 9.20 10.15 3.15
Brașovă — 6.00 3.25
Timișfi — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

Bucuresci
I

10.25

Nota: Orele de nopte suntfl cele dintre liniile grose'

Tipografia ALEXI, Brașovă.


