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Românii, Tronulu și opiniunea publică,.
X.

Ună omu de statiî românii interpelând!! în- 
tr’o di pe cornițele Andrassy, când era ministru, 
că de ce Ungurii nu se gând eseu a se împăcâ. 
cu Românii din Transilvania, Andrassy să-i fi 
răspunsă că acăstă împăcare ar fi ușorii de rea- 
lisatu, dăcă nu s’ar opune așa de multu Maghiarii 
din Transilvania. Tocmai așa de bine putea să 
răspundă unu Maghiarii ardelăntl în loculu lui 
Andrassy: că cei cinci sute de mii de Unguri 
și Săcui din Ardălii ar trăi acji în cea mai bună 
pace și înțelegere cu Românii, dăcă nu s’ar opune 
la acăsta conaționalii loru din Ungaria.

Reciprocitatea dintre Maghiarii ungnreni și 
transilvăneni încâtu privesce interesele domina- 
țiunei loru asupra Româniloru nu se pdte negă 
nici unu momentii. Cu t6te acestea opiniunea me
morată a comitelui Andrassy posede o mare im
portanță reală și actuală.

Ungurii din Ardălu cun'oscu puterea elemen
tului românescu mai multu decâtii conaționalii 
loru din Țăra ungurăscă și de aceea au presim
țirea, că acestii elementă nu păte să fie multă 
timpii ținută în starea aservită de atji, că va 
sosi ărăși o 4b când elfi își va eluptâ din nou 
o posițiune mai dămnă de omenire. Este cu ne
putință ca unu poporii dotată dela natură cu 
atâta talentil și cu atâtea însușiri escelente, unu 
poporu atâtii de folositorii statului și atâtu de vi- 
tăzu pe câmpulu de bătaiă, este cu neputință ca 
unu astfelii de poporii să rămână în veci servi- 
torulfi unei rasse, care nu-i este nicidecum mai 
superiără în calități.

Acăsta o semtu instinctivii Maghiarii din 
Ardălii și idea, că păte să sosăscă unu timpii, 
când ei vorii fi în acăstă țără reduși ărăși la por
țiunea ce li se cuvine după numărulii și impor
tanța lorii, îi seduce la nisce acte din cele mai 
nesocotite; îi împinge a se face luntre și punte 
ca să împedece desvoltarea națiunală a Români- 
lorii, combătându cu-o patimă dămnă de-o causă 
mai drăptă orice ideă conciliantă față cu ei, vină 
ea de ori și unde; îi împinge în fine să se con- 
stituăscă aici în țără la noi chiar în tribunalii 
de acusare contra elementului românescii.

Centrală agitațiuniloru în contra elementu
lui nostru scimu că este Clușulu, acăstă insulă 
maghiară încunjurată de undele poporațiunei ro
mânesc! ardelene. Aici fierbe cazanulu celă 

• mare cu minciunile și defăimările contra Româ
niloru, din care se hrănește opiniunea publică 
maghiară; de aici își trage informațiunile biroulu 
de pressă din Peșta spre a-le împărtăși mai de
parte străinătății prin foile subvențiunate de gu
vernă; de aici își iau consiliarii Majestății Sale 
datele, cu cari își justifică faptele înaintea Tro
nului.

In lupta înverșunată ce s’a încinsă între 
elementulă maghiară și română după actele de 
violență săverșite dela 1867 încăce, este învede
rată, că dintre toți factorii puterei de stată nu
mai unulă este, care păte să ia inițiativa de îm
păcare, numai unuia îi incumbă rol ulii de mij
locitorii spre a împiedecă vătămarea binelui co
mună ală statului și acestă factoră este însuși 
Suveranulă, care stă peste partide și care a de

clarată din înălțimea Tronului, că doresce să vă4& 
pe deplină liniștiți și pe credincioșii săi nema
ghiari.

Adversarii noștri sein bine că puterea Co- 
rdnei este destulă de mare, spre a face ca chiar 
în cadrulu legiloră esistente poporală românii să 
se semtă mai ușurată; ei sciu că voința Suvera
nului este destulă de tare, ca să pătă face să se 
curme celă puțină călcările de lege, pri
gonirile și nedreptățirile 4^ni°e ce trebue să 
le sufere a41 poporală română. De aceea ei ’și 
au pusă și își pună tăte silințele spre a isolâ 
Tronulă de noi și spre a ne țină pe noi depărtați 
de Tronu, defăimându-ne înaintea lui și a opi- 
niunei publice ca pe ună elementă, care ar tinde 
la distrugerea statului.

In primăvăra anului 1869, pe când întru
nirile Româniloru ardeleni se pronunțau în con
tra participărei la alegerile dietale, foile maghiare 
din Clușă lățiră cele mai miserabile faime asu
pra intențiuniloră con ducătoriloră români. ,,Augs- 
burger Allgemeine Zeitung“ publica mereu la 
articuli și corespondențe meniți de a ne înegri 
înaintea Tronului și a opiniunei publice, în cari 
se <Ș.icea între altele că noi Românii, cari amă 
înălțată la 1848 stăgulă împărătescă, n’amă 
fostă decâtă numai nisce bande de tâlhari 
cari rămneau la posturi grase, dăr cei ce sub 
vulturele împărătescă făcură carieră ar fi gata ori 
și cândă de a se aliâ cu Muscalii în contra acestui 
vulture.

Nu se ținea o adunare românăscă, nici chiar 
o întrunire literară, fără ca foile din Clușiu să nu 
fi folosită ocasiunea de a ațîța prin totă felulă 
de scornituri opiniunea publică maghiară în con
tra năstră.

Așa amu fostă calumniați la 1869, așa în 
toți anii necurmată pană în 4iua de a<jl. înain
tea 4iariștilorii ȘÎ corespondențiloră din Clușiu și 
din Peșta orice amă lucră și amă întreprinde 
spre apărarea nămului nostru său în folosul ă lui 
este ,,trădare de patria. “ Ipe facemă oposițiune 
legală guvernului, de protestămă în contra vol- 
niciei vr’unui fișpană, viceșpană său solgăbirău, 
de scriemă vr’o carte său edămă ° vr’ună diaril 
român escă, de ne întrunimă în vre-o so
cietate de binefacere său literară, de voimă 
a ne înființa vr’o scălă românăscă, în tăte împre
jurările vieței năstre naționale sun temă înfierați 
de dușmani ai ordinei publice, suntemă acusați 
că conspirămă în contra statului. Chiar dilele 
trecute pentru că cereamă împlinirea vechiului 
postulată ală națiunei năstre de a avă o univer
sitate propriă românăscă, cjiarnltl nostru a fostă 
declarată de corespondenții unguri din Peșta 
de „irredentistă.“

Nu mai încape îndoiălă, că stămă față 
c’ună sistemă diavolescă de defăimare a națiunei 
năstre, care se urmăresce dela 1866 încăce cu-o 
tenacitate de feră din partea adversariloră noștri. Pi
cătura ce cade mereu găuresce și pătra. învinuirile 
continue, ori câtă de nedrepte au fostă, n’au putută 
se remână far de influință asupra Tronului, mai 
alesă că noi până mai anțerță n’amă întreprinsă 
nici ună pasă energică spre a-le nimici.

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

Pactulu croato-ungarâ.
După crâncene lupte între CroațI și mai cu sâmă 

între oposițiunea croată și între Unguri, dieta croată 
a numită deja o delegaliune, care în unire cu delegațiu- 
nea numită de camera din Pesta să stabilăscă basele, pe 
care s’ar pută aplanâ diferendele ce esistă între CroațI 
și Unguri. Delegațiunea croată se compune din cei mai 
moderați omeni, dispuși a aduce o împăciuire cu Ungurii. 
Pressa maghiară însă pare că ar voi se prevină delega
țiunea ungurescă, ca să nu cedeze nimică, și se pote în
tâmpla ca cestiunea croată-ungară să remână neresolvată

Cererile actuale ale Croațiloră se potă reduce cam 
Ia aceste puncte; Mai ânteiu, denumirea oficială de «austro- 
ungară,» întrebuințată pentru imperiu, ministeră, admi- 
nistrațiune etc., e considerată de Croațî ca fiindă con
trară art. 1 ală pactului de unire între cele două țări. 
Ungaria singură nu face o unitate politică și n’ar pută 
impune numele său totalităței Stateloră, ale căroră drep
turi suntă înscrise în legea fundamentală. Cestiunea fi
nanciară nu e mai puțină complicată, și Croații ceră ca 
ea să fie definitivă regulată. Veniturile Croației trebue 
să aibă destinațiunî speciale; poșta de esemplu nu aduce 
aprăpe nimică Croației, deăreoe timbrele suntă ungu- 
rescl și este peste putință de a se face socotăla de ce 
aparține Croației. In ministerulă uaguresă Croația 
nu este representată; secțiunile administrative, speciale 
Croației, nu există; naționalii CroațI suntă prigoniți din 
tăte funcțiunile Statului, pentru a se face locă Unguri- 
loră. Delegațiunea croată cere ca, în conformitate cu 
art. 44, acăstă stare de lucruri să înceteze.

Ună ultimă punctă — și acesta de o însemnătate 
capitală — este limba oficială. In pactulă de unire (art. 
56 și 57) se prevede că limba ce va fi întrebuințată ex
clusivă în administrațiunea și justiția Croației să fie cea 
croată Departe de a se fi ținută de acăstă stipulațiune, 
Ungurii impuseră peste totă limba ungurăscă, singura care 
e întrebuințată în tăte actele autorității.

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

.Convenția de estradare pruso-rusescă.
Monitorulă oficială rusă publică cuprinsulă noteloră 

schimbate la 13 Ianuariu n. între ministrulă de esterne 
rusă Giers și între ambasadorulă germană Schweinitz:

»Guvernulă rusă se îndatorăză să estrădea guver
nului prusiană și viceversa la cerere pe acei supuși pru- 
sianl său ruși, cari sunt acusați de următărele crime și 
delicte, eventuală condamnați pentru ele, dar cari au 
scăpată de pedăpsă prin fugă: 1. Crime său delicte, 
său pregătiri pentru ele, ce sunt îndreptate în contra îm
păratului germană său rusă și a membriloră familiei 
loră, precum omoră, violență, vătămare corporală, de- 
tragere intenționată a libertății individuale, ofensă. 2. 
Omoră precugetată său încercare do omoră. 3. Produ
cerea său păstrarea de dinamită și de alte materii esplo- 
sibile în cașuri, când așa ceva este interesă în Prusia 
său în Rusia. In tote celelalte cașuri, când Prusia său 
Rusia cere estradare pentru crime neamintite mai susă, 
rămâne la buna chibzuiălă a guvernului prusiană și rusă, 
și dăcă nu sunt pedecl, se va împlini cererea luându-se 
în considerare relațiunile amicale și de bună veciniă a 
celoră două state. Dacă crime său delicte, pentru care 
se cere estradarea, s’au esecutată în scopuri politice, 
acăsta să nu dea nicidecum ansă la refusarea estradării. 
Convențiunea a intrată în putere cu (jiua de 13 Ia
nuariu.»

3Journal de St. Pătersburg» e convinsă, că Reichs- 
tagulă germană va aprobă estinderea convențiunei asu
pra Germaniei întregi. In raporturile esistente e de dorită 
și de sperată, (fice numita foiă, că înțelegerea va fi imi
tată în interesulă solidarității ce lăgă pe tăie monar- 
chiele.

Lupta dela Abu-Klea în Sudând.
In diua de 17 Ianuariu n. trupele englese trimise 

în Sudană în contra Mahdiului au avută o crâncenă luptă 
la fântâna Abu-Klea cu rebelii. Amănuntele ce le dau 
telegramele sosite de pe câmpulă de răsboiu despre a- 
căstă luptă suntă urmăfbrele :
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Iscoditorii indigeni, cari fuseseră trimiși înainte ca 
să se informeze despre dușmană, raportaseră falsă, spu- 
nendă că numărulă inimiciloră tăbărîți la fântâna Abu- 
Klea este mică. Generalulă Stewart, comandantulă en- 
glesă, porni în fruntea a două-spre-Zece sute de ostași 
englesi, dândă creZământă iscoditoriloră, și la 16 Ianuariu 
ajunse în apropierea fântânei Abu-KIea, ale cărei isvâre 
Stewart le găsi ocupate de 10,000 de rebeli. Arabii ocu
paseră cele mai bune posițiunl fiindă mai de totă aco- 
perițl și desvoltandă o tactică escelentă. Vedetele en- 
glese nu puteau veni în nici o atingere cu dușmanulă.

In 17 Ianuariu n. Stewart începu pela 10 âre a. p. 
a înaintâ și a atacâ pe Arabi, așăZăndu-și trupele în 
careu. Cu totă foculă omorîtoră ală Englesiloră, Arabii 
înaintară spre ei în șiruri strînse, se aruncară asu
pra careului englesă, cu ună uimitoră dispreță de mârte, 
și-lă sparseră. Tunurile englese nu putâu nici decum 
întră în acțiune. Momentană Englesii fură aduși în dis- 
ordine, dâr încuragiați de oficerî, formară din nou ca- 
reulă și pușcile Martini decimară pe Arabi, cari se re
traseră în urmă lăsândă pe loculă de luptă două-spre- 
Zece sute de morți și răniți, âr Englesii ocupară fântâna. 
Perderile englese suntă: 9 oficeri morți, 9 oficeri răniți, 
65 de omeni morți și 85 răniți. Generalului Stewart i-a 
fostă împașcată calulă sub elă. Dintre trupele englese a 
suferită mai multă brigada cea grea cu cămile și miculă 
despărțământă de marină, ai cărui oficerî toți au cădută. 
Intre oficerii morți se află și colonelulă Burnaby, celă 
mai poporală oficeră ală Angliei, cunoscută prin călări- 
tulă său la Chiva și prin aventura sa cu balonulă,

Stewart înaintâză mai departe spre Metammeh.
-------o-------

Din dieta Ungnriei.
In ședința dela 22 Ianuariu n. se continuă desba- 

terea asupra bugetului culteloră și instrucțiunii.
Ignacz Z i m a n d y se bucură, că pentru ântâia dată 

pâte să se ocupe cu ministrulă culteloră și instrucțiunii. 
Pe Trefort îlă adorâză, ca ună școlară pe profesorală 
său, căci elă este scolarulă lui Trefort în antisemitismă; 
ca dovadă cităză o scrisâre a lui Trefort din 1864 cătră 
Csengery. Adorațiupea sa pentru Trefort nici prin aceea 
nu e micșorată, că ministrulă la alegerile trecute a 
pusă totulă în mișcare ca să-lă răstârne. Oratorulă Im
pută ministrului, că activitatea sa stă în continuă contra
zicere cu catolicismulă, cu biserica și cu profesorii ei, că 
elă sacrifică scâle catolice, că întrebuințăză fundațiunî 
catolice pentru scopuri nacatolice, ba chiar anticatolice. 
Față cu declarațiunea ministrului din ședința dela 21 
Ianuariu, că respectă libertatea conșciinței și a convinc- 
țiunei, oratorulă Zice că ministrulă ar fi în stare să spul
bere întregulă corpă profesorală ală scâleloră medii, când 
acesta n’ar ascultă de poruncile ministrului. Oratorulă 
arată câtă e de neconsecentă în actele sale Trefort, (ji- 
cendă odată, că națiunea maghiară iubindă progresulă 
s’a alipită la protestantismă, altă dată că catolicismulă 
este religiunea progresului. Citesce și o scrisâre a mi
nistrului cătră episcopulă Pauer, în care atrăgea aten
țiunea acestuia asupra lui Zimandy, care a subscrisă ma- 
nifestulă antisemițiloră. Oratorulă nu’ndrăsnesce să ca
lifice cum se cuvine o astfelă de procedere, căci respec
tiva espresiune ar trăbui să fie neparlamentară, dar atâta 
e sigură, că ună bărbată, care se jâcă cu cele mai fun
damentale principii politice și religiâse ca o pisică tânără 
cu șârecele, ca ună copilă mică cu jucăria, care-șl atârnă 
atâtă de desă principiele în cuiu, >ună astfelăde băr
bată nu e vrednică să stea nu numai în sfa- 
tulă coronei, darnici în parlamentă. Unui 
astfelă de omă nu numai că nu i-așă încre
dința mândria și speranța țării, tinerimea 
studiâsă, dar nici măcar cotețulă meu de po
rumbi.*

Zimandy asigură pe ministrulă, că nu aceia suntă 
adevărații lui inimici, cari îlă combată pe față, ci aceia 
cari îlă esploațâză. prin lingușirile loră pentru scopuri 
egoiste. Bugetulă îlă respinge, fiind-că tocmai păzitorulă 
celei mri vechi și mai lățite biserici lovesce în ea. Ji
dovii talmudiști, a căroră porancă principală în Talmud 
sună: ,Spulbeiați pe aderenții lui (Christosă)! * își potă 
alege liberă funcționarii loră și acesta chiar după Tissa- 
Esslar. Ministrulă calcă în piciâre canânele. Asta se 
numesce în Ungaria libertatea credinței.

Gabriel Ugron 4ice; ca guvernulă ține în mână 
pe înalții demnitari bisericescl ca pe ună «instrumentam 
regni.« Cestiunile politice trebuescă însă resolvate. »Bi
serică liberă în stată liberă* acesta’i principiulă care 
trebue adusă la valârea lui. Autonomia este singurulă 
modă de resolvare pentru regularea raportului dintre bi
serică și stată. Trebue introdusă în biserica catolică 
ună spirită mai liberă. Numai în modulă acesta câștigă 
spiritulă națională și clerulă de josă află scută în contra 
clerisiei.

Oratorulă face următârea propunere: »Considerândă, 
că catoliciloră li s’a răpită autonomia; considerându că în 
urma stării neregulate a raporturitoră dintre stată și bi

serică începă a se ivi tendințe anti-constituționale: ca
mera deputațiloră avisâză pe ministrulă culteloră și in
strucțiunii să facă primii pași pentru regularea raportului 
dintre stată și biserică.*

Moriz Jokai răspunde deputatului Lesko. In dis- 
cursulă său ținută în săcuime a disă: «Orașulă Gașovia 
îlă consideră ca ună forță în contra curenteloră agitatâre 
panslaviste. * Apoi se laudă, își face quasi reclamă, că 
numele lui e amintită în tâte Z'arele pentru lucrările 
sale, pe care pretutindenea le întâlnesce cineva. Mai 
Zice că de tâte naționalitățile Ungariei se interesâză, ca 
să le facă cunoscute lumei, cu aceeași căldură ca și de 
națiunea sa. (Vomă vedea dâcă e așa în «Austro-Un- 
garia în cuvinte și tablouri.* — Red.) Dar consideră 
de dușmană pe orice naționalitate, care atacă «idea de 
stată maghiară.* Revine apoi din nou la lauda sa pro- 
priă Raportorii de Ziare, Z'ce elă, “ eterniseză pentru 
istoriă fiecare pasă-ală său. (Proverbulă însă Zice: La
uda propriă pute. — Red.)

«Noi trebue să cucerimă încă odată Ungaria, con
tinuă Jokai, dar acăsta nu o putemă face cu forța, ci 
prin cultură, asimilândă interesele; trebue să țîntimă, 
ca toți locuitorii acestei țări de orice limbă să se simtă 
aci acasă, să considere acâstă țâră ca pe mama loră, să 
se sâmtă liberi pe câtă e cu putință. (Vorbe gole ce le 
aruncă Ungurii la fiecare ocasiune în ochii străiniloră 
cari nu’i cunoscă. Fapte nu vorbe. — Red.) Laudă în 
urmă pe Trefort, comandantulă espedițiunei culturale, și 
primesce bugetulă.

Albert Kiss se ocupă de legea scâleloră medii. 
Ministrulă crează ordinațiuni peste ordinațiunl, care în 
praxă n’aducă nici ună bine. Poporală nu scie nici a- 
cum încă cui aparține scâla: bisericei, statului său co
munei? In locă să sustragă scâlele competinții autorită- 
țiloră bisericescl, să caute mai bine guvernulă a ridica 
șcâle în acele comune unde nu sunt. Deplina libertate 
a credință n’a devenită încă realitate. Elă deși e preotă 
protestantă, este pentru autonomia catolică.

Coloman Rostahazy găsesce, că cestiunea auto
nomiei bisericei catolice nu trenue să se discute acum la 
bugetulă culteloră.

Franz Komlossy polemisâză cu Iranyi și cu mi
nistrulă culteloră, cari au disiî, că preoții sunt de vină, 
dâcă prea puțină se face în șcâle în direcțiunea religi- 
âsă-morală. Vinovate sunt, Zice oratorulă, scâlele inter- 
confesiunale său cele fără confesiune. Numai jidoviloră 
le e permisă să’șl instrueze copii loră în propria-le reli- 
giune. «Cine prostituâză mai multă, întrâbă oratorulă, 
pe fetele nâstre? Jidovii I’ Câți copii de jidovi se nască, 
atâtea doice creștine sunt necesare. Și când băeții de 
jidovi devină mari, ei cerc-etâză șcâlele conduse de pre
oții noștri, pentru ca să batjocurâscă apoi prin Ziare pe 
acei preoți. Cei mai mulțl jidovi însă inundeză faculta
tea de medicină, de ârece ca medică se potă câștiga mai 
mulțl bani. Oratorulă se declară pentru autonomia bi
sericei catolice și crede că o mică regulă și măsură susă 
în cercurile clerisiei înalte n’ar strica. E o adâncă pră
pastia — deși calificația e egală — între sărmanii preoți 
dela țâră și între iluștri prelați. Dar stea Trefort încă 
Zece ani ministru, căci cine scie, dacă succesorulă său 
nu va fi ună jidovă. Elă primesce bugetulă, dar în ace
lași timpă și propunerea lui Ugron.

SOIRILE PILEI.
Ministrulă instrucțiunii Trefort, în interesulă pro- 

movărei industriei din țâră, a provocată secțiunile ce stau 
sub resortulă său, să lucreze ună proiectă de ordinațiune, 
prin care să se aviseze autoritățile instrucțiunii, direcți
unile instituteloră, administrațiunile fundaționale etc., ce 
cadă în sfera de acțiune a respectiveloră secțiuni, ca 
atâtă acelea câtă și subordinații loră tâte articolele 
de industriă, necesare în oficiu, la instrucțiune și la eco- 
nomiă, întru câtă acestea se producă în Ungaria, să și 
le cumpere din țâră,

0—
Camera de notariată din Clușiu face cunoscută că, 

în urma morții notarului publică din Brașovă Dr. Franz 
Linz, păpă. la ocupauea acestui postă îlă va înlocui no- 
tarulă publică Petru Nemeșă.

—0—
In Coșiocna, aprâpe de Câmpiă locuită mai numai 

de Români, s’a înființată o șcâlă de stată, în care s’au 
înscrisă deja 60 de elevi. Aibă grijă Românii, ca ini
mile fiiloră loră să nu se instreineze, ci să rămână ro
mânesc!.

—0—
Casina română din Beiușă în 7 Februariu st. n 

1885 va aranja ună bală în favorulă augmentării biblio- 
tecei sale. La balulă acesta se voră presenta mai multe, 
dame în costumă națională. Reușirea balului atârnă 
dela interesarea On. publică, a cărui sprijină îlă și cere 
comitetulă aranjatoră. Acei stimați domni din locă sâu 
provinciă, cari ț.înă contă de acestă bală, însă din erâre 
nu ar fi primită biletă de Invitare, sunt rugați a’șl re
clama dreptulă la Comitetulu aranjatorii.

In bugetulă pe anulă viitoră ală ministerului de 
răsboiu română se prevede și înființarea încă a două 
bataliâne de geniu

—0—
Informațiunile gazeteloră vienese despre periclitarea 

și ruinarea reședinței metropolitane din Cernăuți suntă 
neesacte. In urma unoră scurgeri de ape s’au stricată 
câteva case și liveZi pe ună deală în apropierea reșe
dinței, dar pentru reședință nu este nici ună pericolă.

—0—
Ună numără de aprâpe 800 cetățeni din Ploeșll au 

adresată, o petițiune mitropolitului primată ală României 
în favârea arhiereului Calistrată.

—0—
Soborulă arhiereescă din Belgradă, ocupându-se cu 

cestiunea dâcă se potă Introduce nisce reforme radicale 
în sînulă bisericei sârbe, a resolvată pănă acum cesti
unea .reînsurărei* clerului mirână. Cestiunea a fostă 
resolvată în ședința dela 22 Ianuariu st. n. într’ună modă 
afirmativă: preoții sârbi voră avea voiă să se reînsâre 
a doua și a treia âră. Resoluțiunea luată a fostă co
municată patriarhului dela Constantinopole.

Cugetări la încheierea anului.
Selagiu Ziua de Crăciună 1884. 
(Urmare din Nr. 9.)

In comitate, trebue să mărturisescă, că peste totă 
Românii noștri nu-șl împlinescă datorința pe deplină, nu 
luptă cu zelă de ajunsă pe acestă fărâmă, pe care amă 
pută desvoltâ o activitate însemnată și în multe privințe 
fârte folositâre. Causa e lenea și letargia, ce se observă 
mai pretutindeni, ună felă de disgustare de afacerile pu
blice, care este fârte periculâsă pentru causa nâstră, a 
căreia interese pretindă ca să luptămă necurmată între 
marginile legei și să aducemă proba evidentă despre 
aceea, câtă valâre are legea municipală și art. de lege 
44 din 1868, și în generală să probămă înaintea lumei 
cum se adminislrâză și se respectă legile în acestă 
stată....

Luptele municipale mai au pentru noi și aceea mare 
însemnătate, că ele ne ușurâză și susțină organisarea 
nâstră interiâră tactică, dela care depinde totulă, depinde 
isbenda finală. Fruntașii preoți și mireni de prin județe 
suntă responsabili înaintea națiunei pentru ceea ce se 
lucrâză sâu se neglige în comitate întru apărarea mare- 
loră nâstre interese naționale.

Este adevărată, că și în municipii suntemă mai pre
tutindeni scoși din posițiunile nâstre de mai înainte, parte 
și prin vina nâstră, dâr amă arătată deja că avemă încă 
în multe comitate ună numără destulă de mare de mem
bri, cu cari nu numai că putemă face oposițiune, dâr 
putemu să și dobândimă ici colo câte ună succesă în 
potriva adversariloră noștri.

In comitată rolulă de căpeteniă îlă jâcă comuna. 
Ce’ facemă în comune? — Nimică sâu mai nimică.♦
Scimă, că în contra legei s’a impusă limba maghiară ca 
limbă oficială în tâte comunele din comitatele ungurescl. 
Nu sciu cum stămă în Ardâlă. Din cele ce se comunică 
îDsă în «Gazeta* mai alesă din părțile Dobâcei și ale 
Năsăudului, mi se pare că și comunele transilvănene dau 
tare îndărătO, încâtă privesce esercitarea dreptului de 
limbă și au începută să fie aleși de notari străini, ji
dovi ș. a.

Dâcă mai esistă vre-o circumstanță atenuantă pen
tru purtarea nâstră în comitată, atunci de sigură ne
păsarea nâstră în viața comunală este și rămâne nees- 
cu sa bilă. In casa și la vatra sa Românulă, cu legea 
comunală a mână, cu totă sistemulă virilistă, este în 
dreptă a-și alege funcțiunari din sânulă său, a-și decretă 
limba oficiâsă și nu este datoră a primi ordonanță în 
altă limbă ș. a. In comună preoții și fruntașii mireni 
nu-șl împlinescă mai de locă marea loră chiămare, care 
este de a apără poporulă țărână în contra volnicieloră 
pașaleloră din comitate și de a-lă feri de relele urmări 
ce trebue să le aducă pentru elă administrarea aface- 
riloră comunale într’o limbă, pe care elă n’o înțelege.

Dâr aceste suntă tâte cestiuni de mare importanță, 
cari nu se potă resolva într’o mică revistă. Să trecă 
acum la viața nâstră în familiă, care este temelia esis- 
tenței naționale. In viața familiară constată cu bucuriă 
o stare mai îmbucurătâre. Limba română în familiele 
preoțiloră noștri și în ale cărturariloră noștri mireni 
a reocupată terenulă, pe care mai înainte îlă stăpânea 
limba maghiară în comitatulă Sătmarului.

Au dispărută aprâpe toți acei preoți maghiarisațl 
din scâla aniloră 1830—40 cu escețiunea bătrânului proto- 
popă Darabant, încărcată de păcate, sub a căruia păs
torire de ani 46 se maghiarisă marea și frumâsa comună 
Verișiu.

Preoțimea cea tinără, cu bucuriă vină a constată, 
este în cea mai mare parte zelâsă și pătrunsă de curate 
sentimente naționale. Onâre braviloră preoți tineri, cari 
își înțelegă chiămarea sântă de a lucră pentru cultivarea 
și fericirea națiunei loră. Rușine celoră ce nu-șî' înțelegă 
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acâstă chiămare și din nenorocire suntă încă și de aceștia 
în a cărora familii se mai vorbesce și adf unguresce. 
înainte de ce s’ar înstrăina cu totulă de poporulă loră 
Ie strigămă acestora: StațI pe locă cinstiți părinți și vă 
gândiți, că de unde venițî și unde vreți să vă duceți? 
Fiți sigură că faptele vâstre nu voră rămâne ascunse 
lumei românesc!, care vă va condamnă dăcă se va con
vinge, că nu mai trăițl și sâmțițî cu poporală română, 
nu mai lucrați pentru binele lui, ci în slujba intereseloră 
străine. In raportulă viitoră numele acestoră păstori 
vitregi ai poporului va fi publicată și înfierată după cum 
merită, dăcă pănă atunci nu se voră reculege și îndreptă.

(Va urma.) 
--------O--------

Alegerea de protopresbiteru in Aradti.
Aradu, 22 Ianuariu n. 1885.

Să nu crădă on. publică cetitoră, că se tratăză și 
acum despre alegerile la dieta țării. Astădi avemă să în- 
registrămă ună actă carele pe Românulă creștină ’lă in- 
teresăză îndoită, este actă bisericescă! Și aici Rsmânulă 
îșl are două adăposturi: unulă ca Română și altulă ca 
membru din adevărata turmă a lui Christosă. Cum-că 
am vorbită adevărulă, mărturisesce în loculă primă îm
prejurimea, că la alegerea de protopresbiteră din 72 
membri s'au presentată 62.

Când așă voi să descriu fidelă întrâga decurgere a 
alegerei, atunci așă trebui să închină câteva toasturi 
la acei pusilanimi, cari susțină că poporală română este 
degenerată. Le-așă c|ice după datina Francesului: 
»PoltronI!«

Cine a asistată la actulă de alegerea protopres- 
biterului în Aradă, ori voesce ori nu, trebue să susțină 
că alegere mai armoniâsă și mai cu tactă nu se pâte 
închipui! Alegerea în sine a decursă așa: părintele pro- 
tosingelă losifă Goldișă comisarulă consistorială, după ce 
a celebrată s. liturgiă și invocarea spiritului sântă, prin 
o cuvântare măduâsă față cu actulă electorală la înăl
țimea chiămărei sale, a deschisă ședința. Constatându-se 
numărulă membriîoră și alegându-se biuroulă îndatinată, 
se purcede nemijlocită la alegere considerându-se că 
comitetulă protopresbiterală a candidată pe toți 5 pe- 
tenții, cari suntă Moise Bocșiană, parohă în Curti- 
ciu asesoră la senatulă, bisericescă în Aradă, inspectoră 
școlară, administratoră protopresbiterală actuală ală Ara
dului, membra în consis. metropolitană etc. Petru 
Suciu actualminte protopresbiteră în Belă, Ioană B e- 
leșă preotă în Odvoșă, Mihaiu Sturzapreotă în Șie- 
preuși și losifă Ardeleană preotă în Kâlegyhâz.

Redeschicjându-se ședința și numărându-se voturile 
s’a observată următoriulă resultată: Moise Bocșianu 59 
voturi și Mihaiu Sturza 3 voturi. Acestă resultată a 
fostă primită cu aplause ce păreau că nu voescă să mai 
înceteze.

Din parte-ne felicitămă pre d. administratoră pentru 
onârea ce i-s’a oferită în sinodulă protopresbiterală de 
acum. I dorimă tăria sufletescă să p6tă concentra pe 
lângă sine tâte elementele cele resfirate ale Aradului.

Din altă parte felicitămă pe d. comisară consisto
rială losifă Goldișă pentru bunulă tactă ce l’a desvol- 
tată și cu acestă ocasiune! Dâr felicitămă și tractulă, 
pentru că prin actulă de acum a arătată, că scie a fi de 
ună cugetă și de o simțire, când se tractâză de cestiuni 
vitale.

Nu putemă încheia fără să accentuămă, că purta
rea cea demnă a membriîoră sinodali a demonstrată și 
acum, câtă hărniciă zace în Românulă adevărată. Pâte- 
că de ar fi fostă numai domni în sinodă, s’ar fi întâm
plată vr’o anomaliă, dâr presența cea marțială a Româ- 
niloră țărani cum și ținuta loră demnă de invidiată a 
contribuită multă la resultatulă splendidă ală sinodului 
electorală.

Trăiască între Românii aradani concordia! Trăiască 
alesulă protopresbiteră Moise Bocșianu spre fericirea 
tractului și spre fala nâstră comună 1

Unii alegUtorii.

Din pariamentulii românii.
(Camera)

In ședința de la 11 Ianuariu să dă cetire mai 
multoră comunicate care se trimită la comisiunile res
pective. D. Stănescu cere ună concediu de optă dile 
fiind bolnavă, și se primesce, asemenea se acordă ună 
concediu de două-deci și optă Z'le fără diurnă d-lui 
lanoli. D. Cercheză anunță o interpelare d-lui minis
tru de interne, dacă art. 15 din legea rurală s’a aplicată 
seu întru câtă s’a aplicată. D. ministru de interne 
spune că este gata a răspunde și aștâptă ca d. Cerchez 
să’șl desvolte interpelarea. D. Cercheză spune că din 
neaplicarea art. 15 țăranii suntă expuși la tâte șicanele 
din partea proprietanioră. D. ministru de interne 
spune, că de când s’a votată legea rurală au trecută pe 
la acestă ministeră bărbați din tâte nuanțele politice și 
că nici unulă din ei nu a pusă art. 15 în aplicaținne, 
și acâsta fiindcă nu a avută ingineri, cari șe facă delimi
tarea, dâr că îndată ce regimentele de geniu voră avea 
oficeri și se va mai înmulți numărulă, la anulă speră că 

va începe acâstă lucrare. D. Cârpă spune că este fârte 
anevoe a începe o asemenea lucrare, că ea costă mai 
multă de vr’o șese miliâne, și că mai bine ar fi, ca gu- 
vernulă să pue în studiu cestiunea și apoi să vină să 
arate mijlâcele cu care ar putea ajunge la aplicarea 
reală a acestui articolă, âr nu să se emită numai idei și 
promisiuni. D. N. Dimancea spune că suma de șese 
miliâne nu este bine a ne speria, ci ar trebui să facemă 
și mai mari sacrificii, căci trebue să se aplice acestă ar
ticolă câtă mai curândă și dacă acum 20 de ani s’a pu
tută face împroprietărirea de acei polonesl etc. cum as
tădi, când avemă multă mai mulțl ingineri, nu se pâte 
face acestă reparațiune. D. Iepuresc u vorbesce contra 
ideiloră d-lui Cârpă. D. prim-mi nistru spune că nu 
pâte înțelege cum țara întregă nu pâte face delimitarea 
în trei ani de Z'le, °ând d. Cârpă în trei luni a făcută 
delimitarea la moșia d-sale. Apoi spune că d-sa nu a 
promisă de primăveră începerea lucrăriloră ci peste ună 
ană, când geniulă va termină lucrările sale în Dobrogia 
și ca guvernul să aibă timpul necesar de a face un plan general. 
Se pune la votă închiderea discuțiunei, care se primesce.

D. prim-mi nistru depune ună proiectă de lege 
pentru crearea unei pensiuni viagere văduvei repausa- 
tului Ubicini.

(Se natală)
Se ocupă cu legea pentru plata de 10 lei la fiecare 

sută de kilograme dreptulă de esporfațiunea de sdrențe, 
petece și maculaturi de imprimeria.

BURSA DE BUCURESCI.
Cetimă în »Curier. financ.* din BucurescI: Săptă

mânile se succedă unele după altele, fără să putem vedâ 
perspectiva vre-unei îmbunătățiri seriâse și durabile în* 
târgulă valoriloră. In unele momente, pare că situațiunea 
s’ar ameliora, transacțiunile devin mai active, valorile 
coteză în reprindere, totulă pare în fine că ne surîde. 
A doua di însă, descuragiarea revine, afacerile se reducă 
la minimulă posibilă și cele câteva puncte ce unele va
lori câștigaseră în momentele de bune disposițiuni ale 
pieței, se perdă de-o dată cu ună mare prisosă. Ast- 
felă a fostă situațiunea pieței nâstre în ultima săptămână. 
După o seriă de burse rele, MercurI am putută înregistra 
ârecare veleități de reprindere; imediată însă Joi totă 
terenulă cucerită era perdută. ErI constatarămă din nou 
o ușâră ameliorațiă; aurulă se presintâ în condiți- 
unl mai favorabile și agiulă său căcju mai ântâiu 
la 16 și apoi la 15°/0. Cine ne pâte asigura însă 
că și acâstă eftenire a metalului galbenă nu e de- 
câtă factică și trecătâre? Și adevărulă e că nici pâte 
fi altfelă, întru câtă ameliorarea pieței nu este înteme
iată pe o îmbunătățire a situațiunei generale economice 
a țărei. Deja esportulă cerealeloră a încetată cu desă
vârșire, Dunărea fiind închisă și drumulă la mare inac
cesibilă pentru producte, și apoi pentru primăvâră încă 
nu prea avemă perspectiva pentru o mare esportațiune, 
Porumbulă care e articolulă ce deobicinuită esportămă 
prin Martie și Aprilie e în mare parte stricată, elă nu 
va putea prin urmare face obiectulă unoră vii transac- 
țiunl cu străinătatea și celă care se va vinde e proba
bilă că se va da cu prețuri, care nu voră remunera nici 
munca nici capitalulă. Iată perspectiva ce ni se înfăți- 
șâză și iată pentru ce o reprindere seriâsă și durabilă 
nu putemă avea.

MULȚĂMITĂ PUBLICĂ.
Subscrisulă comitelă parochială ține de sfântă da- 

loriă a aduce și pe cale Z>aris6că sincera sa mulțumire 
venerabilului domnă Radu Pas cu, comerciantă în Bra- 
șovă, pentru colecta ce a binevoită a întreprind în fa- 
vorulă scâlei nâstre confesiunale. Domnulă Radu Pascu 
a arătată în ori și ce vreme ună deosebită interesă 
pentru comuna sa natală și în deosebi scâla nâstră s’a 
bucurată în mai multe rânduri de ajutâre considerabile 
din partea D-Sale.

Etă numele generoșiloră contribuențl, cari au bine
voită a se subscrie în lista despre care e vorba: d-nii 
Radu Pascu 50 fi., Diamandi I. Manole comerciantă 20 
fl., Ioană Manole comerciantă 10 fi., Andrei Bârseană 
profesoră 10 fi., Frații Stănescu comercianți 25 fi., 
Ioană Dușoiu comerciantă 10 fl., N. N. 5 fl., Petru 
M. Zănescu comerciantă 10 fl., Ioană 1. Burduloiu 
comerciantă 2 fl., Alexe D. Eremie comerciantă 1 fl., Io
ană Christescu comerciantă 1 fl., Gr. Birea comerciantă 
1 fl., Nicolae N. Navrea 1 fl., D. R. Pascu 4 fl., Quitt- 
ner Kupferstich 10 fl.

Fie siguri acești stimați domni, că sumele contri
buite de dânșii se voră întrebuintâ în modulă celă mai 
corespundătoră. Fie siguri, că Dârtarii le voră fi în ori 
ce vreme recunoscători.

Dârste, 13 Ianuariu 1885.
Pentru comitetulă paroch. gr. or. în Dârste:
T. Bârsană, I. Broșu,

președinte. notarii.
--------O--------

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

Dola, 26 Ianuariu. — Regina a visitatu eri 
fortulu și turnulu învârtitorii din Punta Christo 
în Văile maggiore. Nâptea a petrecut’o pe yaclitulă 
,,Phantasie.“ înainte de arnâdi a asistată la ser- 
viciulă divinii din capela marinei. întreprinse 
apoi o călătoria, spre Fiume, de unde se ’ntârse 
după amâdî.

londra, 26 Ianuariu. — Cu ocasiunea 
esplosiunii din Tower s’au stricată mai multe 
sute de pusei. Vr’o 70 de âmeni se aflau în tur- 

nulă celă albă, dintre cari patru au fostă răniți 
Cei doi polițiști, cari au fostă jertfele explosiunii 
din Westminsterhall, nu e speranță de a fi 
scăpați.

Chicago, 26 Ianuariu. — La socialistulă 
Funk s’au găsită ună butoiu cu dinamită, prafă 
și mașine infernale.

DIVERSE.
Unde se g’ăsescă cele mai multe femei ? — Cei mai 

mulțl, întrebați fundă, ar răspunde de sigură, că în Tur
cia. Mare erâre însă, fundă că acolo bogat ulă are mai 
multe femei, dar adesea mulțimea, săracii, nu au mai 
nici una. Cele mai multe femei, sâu poporațiă fe- 
menină se găsesce în numără mai mare, în compara- 
țiune cu poposațiunea bărbătâscă, în miculă principată 
din Germania Waldeck și anume 1,100 femei vină la 
1000 bărbați. Dacă s’ar socoti numărulă femeiloră în 
Germania întregă, dă aprâpe 1040 femei la 1000 bărbați. 
Portugalia ca stată este celă mai avută în femei, de 
ârece are 1084 femei la 1000 de bărbați. Din contră, 
Grecia este țâra cea mai puțină avută în femei; aci vină 
1000 de bărbați la aprope 900 femei.

* **
Uuă tribuiialfi plăcută. — La 13 Ianuariu n. ună 

fabricantă din Postdam apăru înaintea tribunalului fiiind 
acusată că a insultată pe ună funcționară. Când acusa- 
tulă fu întrebată să spună când s’a născută, răspunse: 
»In 13 Ianuariu 1845.< — >Va să dică astăzi țl-este 
diua nascerei și de aceea ’ți putemă gratulâ,* dise pre
ședintele și toți membrii tribunalului, precum și procuro- 
rulă, făcură din capă în semnă de aprobare zîmbindă 
cătră »fericitulă« care sta pe banca de acusațiune, pre- 
când președintele se adresă veselă cătră apărătoră, ună 
advocată din Berlină: «Asta o puteți aduce imediată ca 
motivă de ușurare în discursulă de apărare.*

* **
Uuă primară %cu minte. — In sătulă Englharding 

din Bavaria întră o veselă societate cu sănii, pocnindă 
din bice, pentruca. să mănânce și să bea în birtă. In 
veselia cea mare, capetele se umplură de amețitorulă duhă 
ală băuturii și o strașnică păruială începu între călători 
la care luară parte și piciorele scauneloră, sticlele, pa
harele, ș. a. Când se păruiau mai cinstită, ușa birtului 
se deschise și o voce tare comandă: ,Pe ei!» La mo- 
mentă nisce săgeți de apă rece începu a le face dușuri 
peste totă corpulă. Păruiala se termină și fiecare, udă 
ca ună cățelă aruncată în apă, ’șl căuta câte ună loc- 
șoră să se usuce. Primarulă, fiindcă »’șl cunoscea 
âtnenii,* adusese pompa (tulumba) satului să stingă fo- 
culă beției. »Asta — așa opina elă — ajută mai multă de- 
câtă 5 polițiști.* Așa a și fostă.

* * *
0 înrudire ciudată. — Ună locuitoră din New- 

York, căsătorită acum doi ani, scrie unui prietină ală 
său: ,M’amă căsătorită cu o văduvă care locuia cu nora 
ei; după cât-va timpă, tatălă meu s’a căsătorită cu nora 
soției mele. Soția mea a devenită astfelă sâcra și în 
același timpă nora tatălui meu. Nora soției mele este 
acum sâcra mea și suntă socrulă sâcrei mele. Sâcra 
mea, care este nora soției mele, a născută ună băiată. 
Acestă băiată este fratele meu, căci este copilulă tatălui 
și ală sâcrei mele; dar fundă asemenea și fiulă nororei 
soției mele, soția mea este bunica lui, și eu sunt buniculă 
fratelui meu.<

* **
Escomunicare. — Archiepiscopulă din Genua a pu

blicată o pastorală, în care amenință cu escomunicare pe 
redactorii, pe culegătorii tipografici, pe vânzătorii și pe 
toți cetitorii fâiei «Epoca.<

Nou abonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei"
Cu I Ianuariu st. v. 1885 s’a începută unii nou 

abonamentft, la care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulă abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
„ șâse ,, 6 „
„ unu anii 12 „

Pentru România și străinătate : 
pe trei lunî 9 franci în auru
„ șâse ,, 18 „ „
„ unu anu 36 „ „

jQtg- Din causa însemnatei scăderi a cursului bi- 
letelorîl de bancă romane, suntemil constrinșî a condiționâ 
plata abonamenteloru in auru, siu in hârtia cu adausulil 
agiului.

Domnii abonați noi suntti, rugați a ne trămite 
adresele D-lorti esacttl arătându-ne și poșta ultimă' 

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei"

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactorii responsabilă- Vr 'nrel Mureșiauu



GAZETA TRANSILVANIEI 1885.Nr. 11. _

Curaulu Ia bursa de Viena
din 24 Ianuarie st. n. 1885..

Rentă de aurii ungarâ6°/0 —.—
Rentă de aură 4°/0 . . . 97.35
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.65 
Imprumutulfi căiloră ferate 

ungare......................... 145.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ost ti ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.60

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 121.—

Amortisarea datoriei căi
loră 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- 

mișă............................. 101.50
Bonuri cu cl. de sortarel00.75
Bonuri rurale transilvane 101.50

9812—1884 szâmhoz.

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

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

ung................................... 118,40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.— 
Renta de hărtiă austriacă 83.05 
Renta de arg. austr. . . 83.85 
Renta de aură austr. . . 106.25 
Losurile din 1860 . . .138 20
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  865.—
Act. băncel de credită ung. 311.50 
Act. băncel de credită austr. 300.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.79
Napoleon-d’orI................9.77 */,
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35 
Londra 10 Livres sterlinge 123.55

Bursa de Rucuresci.
Cota oficială dela 12 Ianuariu st. v. 1884.

Cump. vend.
Renta română (5%). ... — —
Renta rom. amort. (5%) . . — —

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

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

Banca națională a României 1173
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 272%

« » » Națională . . —
Aură . . . ’..................... 16%
Bancnote austriace contra aură

Arveresi hird.etmen.yi kivonat.
A brassâi kir. torvszâk mint tkvi liatosâg kozhirrâteszi, hogy iigy- 

vdd Puskariu Jâzsfef vâgrehajtatânak, O-tohân kOzs^g vdgrehajtâst szen- 
vedd elleni 162 frt. — kr. tokekovetelâs âs jâruldkai irânti vâgrehajtâsi 
iigydben a brassdi kir. torvânyszâk teriiletân ldvo az Otohâni 651 setjk- 
ben felvett A + 806, 2657, 2658, 4169, 4170, 5148, 5149, 5150, 6148, 
6508, 7655, 8510-a 8611, 2134 6s 2135 hrsz. fekvok es pedig a 806

aelynek kikiâltâsi âra 56 frt. bânatpânz 5 frt. 60 kr
2657 ..................... 8 » > 80 »

2658 ..................... . 150 * • . . . 15 > — »
4169......................... 7 * ....

• 70 >

4170......................... 4 > .... — > 40 «

5148......................... . 64 » .... 6 > 40 >

5149......................... . 48 » .... 4 » 80 »
5150......................... . 27 2 > 70 >

6148......................... . 22 » • • . • 2 > 20 >
6508 ......................... . 65 > .... 6 > 50 »

7655 ......................... . 48 4 > 80 >

8510a ..................... . 16 > , 1 60 >

8611......................... . 362 > ♦ ’ • • 36 > 20 »

2134 6s 2135 . . . 7 > .... — > 70 »
az ârverâst — frt. —krban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte 
6s hogy a fennebbi megjelolt ingatlanok az 1885 6vi mârczius 116 20-ik 
napjân ddleldlt 9 drakor Otahân kozsâg hâzânâl megtartandd nyilvânos 
ârver6sen a megâllapitott kikiâltâsi âron al61 is eladatni fognak.

Ărverezni szânddkozok tartoznak az ingatlanok becaârânak lO°/o ât 
kdszpânzben, vagy az 1881 LX. t. cz. 42 §âban jelzett ârfolyammal sza- 
mitott âs az 1881 âvi November 116 1-ân 3333 sz. a. kelt igazsâgugyminis-

Cursulu pieței Brașov#
din 26 Ianuarie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.42 Vând. 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.—
Ruble Rusesc!..................... . » 127.5 » 1285
Discontulă » . . . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
_ silvaniei“ se potti cumpăra în tutunge- 

ria lui Gross (în casa prefecturei.)
teri rendelet 8 §âban, kijelolt ovadâk-kâpes ârtâkpapirban a kiktildott 
kezâhez letenni, avagy az 1881 LX. t. cz. 170 §-a ârtelmâben a bânat- 
pânznek a birosâgnâl eloleges elhelyezâsârol kiâllitott szabâlyszeril elis- 
mervdnyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassoban 1884 âvi december ho 20-ik napjân.
A brassoi kir. tszâ'k mint telekkvi liatosâga.

IBe6ssi, elriok1 Tordai, jegyzo.

Zambach și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesci 

de ritu latinu și grecii
în Budapesta, strada Vațului, Vâczi utcza Nr. 17.

Falonu sâu Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachhnn 
prapuri. T6te felu
rile de stâguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoru pe

altariu, potirurl, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificalu, candele 
de altaru, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotu, cărți 
de Evangeliă etc.

Comande se efectuescă promptă. — Obiectele, care nu voră conveni, se voriî 
schimbă cu altele.

MersulU trenuriloru
pe linia ÎPretleaIîi-Riidapesta și pe linia Teiușii-Aradu-Rutlapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

l®redealîî-Rudapesta Rudapesta—IPredealii

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse'

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

Trenu 
de 

peraone

BucurescI 7.15 __ _ —
Predealu 1.09 — — 9.50
Timișă 1.33 — — 10.15
Brașovă
Feldiâra

2.06 — — 10.50
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28

Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodă 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sigliișbra 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașă 6.00 12.11 1.23
Copsa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelă — 1.45 3.22
Teiușft 7.38 2.26 4.15
Aiudă 7.55 2.48 4.44
Vințulă de susă — 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19
Cncerdea 8.24 3.36 5.47
Gliirisă 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Clușiu 10.08

10.18
5'59 9.18
6.28 ‘ 8.00

Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbău — 7.10 8.59
Aghirișă — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedină 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
R6v 12.25 9.52 2.05
Mezâ-Telegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39
Vărad-Velințe ’ — 10.56 3.55
Oradia-mare ) 1.49 11.04 4.06

( 1.54 11.14 7.30
P. Ladany 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-pesta! 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

Trenu 
de 

persdne

Trenti 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenă 
omnibus

Viena 8.25
1

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 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Râv 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 —
Agliiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clușiu 8.57 5.40 7.08

9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Uiâra 12.12 9.58 —
Vințulă de susă 12.19 10.07 —
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiușă 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blașă 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
Brasovă >
Timișă

9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25
— 6.57 4.03

Predealu — 7.32 4.28
BucurescI ■ 10.25

Tipografia ALEXI, Brașov#.

Teiușik-Aradăi-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiu.șft.

»• Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenă
persone omnibus omnibus peraâne omnibua

Teiușft 9.50 8.25 8.352.39 8.20 Viena
Alba-Inlia 3.40 10.42

11.09
9.10 Budapesta 8.00 6.05

Vințulă de josă 4.04 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 'Âra'dii 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Sinieria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 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 7.4y 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 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Siineria (Piski) 10.12 2.58
Aradtt 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 6.15
Viena 6.20 — — Teiușd 12.53 7.00

Aradft-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenu de Trenă
omnibus persdne omnibus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradul# nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etroșenl 7.00

Timișdra-Aradiik Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Treniî Trenu
persâne omnibus omnibua

TTinmîșdra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradul# nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradii 3.10 8.00 Slineria 12.37


