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K® 20. Vineri 25 Ianuariu (6 Februariu)

Brașovu, 24 Ianuariu (5 Febr.) 1885.
Adversarii nâinului nostru ară dori să nu 

întălnâscă decâtfl Români ignoranți, servili, lip
siți de consciința propriei demnități, fără dorințe 
și aspirațiuni nobile, fără semțemântulu puter
nică de solidaritate față cu interesele de viață 
ale ginții lorii. Atunci pâte nu s’ar mai turbură 
și înverșunâ, când arii avea de a. face cu ei, ci 
celă multu i-aru privi c’unu disprețu suverană și 
cu drecare tonă de compătimire ară esclamâ: ne
norocită poporă, rassă prdstă și ignorantă!

Să nu le facemă pe voiă adversariloră noștri, 
ci să luptămă toți din tdte părțile pentru deș
teptarea și luminarea poporului nostru, pentru 
apărarea românismului, să stăruimă din tâte pu
terile ca să se împlinăscă ceea ce ne-au lăsată 
cu limbă de mdrte protopărinții noștri și mintea 
să lumineze nația românăscă, mintea să se așede 
la vatra țăranului, să pdrte cârnele plugului lui 
și să taiă brazdele în pămentă.

Omulă cu mintea luminată face minuni, 
subjugă materia și silesce forțele naturei ca să-i 
servescă, pe când omulă ignorantă este robă ală 
materiei și robă ală dmeniloră luminați, cari îlă 
esploatăză în folosulă loră propriu. AstădI indi
vizii singuratici, de ară fi ca și nisce uriași de 
tari, nu mai potă dă peptă cu forțele ce le-a 
creată și ce le conduce sciința, cu instrumentele 
și mașinele perfecționate ale timpului modernă. 
De aceea este de lipsă ca la orice întreprindere 
forțele fisice și intelectuale ale indivi^iloră să se 
asocieze și să se aplice metodele cele mai rațio
nate de progresă.

Pe câmpulă asociațiuniloră trebue să con- 
centrămă tdtă activitatea ndstră cu atâtă mai ver- 
tosă cu câtă tocmai pe acestă câmpă ne vedemă 
combătuți mai tare din partea contranloră noștri. 
Spiritulă de asociațiune să-lă desvoltămă și să-lă 
cultivămă mereu în poporulă nostru.

Dacă în comunele ndstre sătesci ară esistâ 
asociațiuni economice și ară fi desvoltată cum 
se cuvine spiritulă solidarității, nu amă audi dil- 
nică atâtea plângeri jalnice că 6menii nu-și potă 
plăti nici dările și nu ară mai fi așa ușoră lu
cru pentru speculanții erei actuale, de a vinde 
vitele și moșiiie țăranului română pentr’ună preță 
de nimică. Atunci ară sări în ajutoră unulă al
tuia, celă ce are stare ară împrumută pe celă 
lipsită, ear celă ce are carte și cunoscințe de 
dreptă ar învăța pe țărână cum să se apere în 
contra vampiriloră de totă soiulă.

Prin asociațiuni se pâte combate și reulă 
celă mare ală necumpătului în beutura de vi- 
narsă, care a ajunsă a fi o calamitate mare pen
tru sătenii noștri. Ele potă avă de scopă des- 
voltarea, cultivarea spiritului de păstrare și de 
moderațiune în poporă.

lrf mii de privințe țăranulă română ară fi 
scutită de calamități și de înrîurințe rele dăcă 
fiii luminați ai poporului ară jertfi totă pentru a 
sări în ajutorulă lui, ca salvându-lă pe elă să 
se salveze viitorulă loră propriu.

Unde va încăpă a domni spiritulă associa- 
țiunei și ală solidarității între frații de ună sânge, 
acolo nu se voră mai pută încuibâ lipitorile nici 
alte bidigănii, cari rodă la tulpina năstră na
țională.

Este absolută necesară ca să ne ocupămă 

seriosă de grava c.estiune cum să venimă mai 
curăndă și mai sigură în ajutorulă țăranului ro
mână, care părăsită și urgisită de toți numai 
dela fii luminați ai națiunei sale mai păte spera 
ună sprijină, ună ajutoră. Să studiămă dăr bine 
acăsta cestiune, să căutămă mijlâoele de scăpare 
și după ce le vomă află să le și aplicămă grab
nică și cu energia.
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CRONICA POLITICĂ.
Mai filele trecute, după ce se termină derbaterea buge

tului în parlamentulă ungurescă, se răpeijirăpânăla. Viena 
miniștrii unguresc! Tisza, Szapary și Bedecovici după 
cum Zice ,Pressec nu în căușele politice , subversante, ci 
spre a face curtenirile îndatinate cu începutulQ anului ia 
membrii casei împărătesei, cari se află în Viena. Se sus
ține susă și tare, că călătoria ministriloră nu stă nici 
într’o legătură cu aducerea unei leg! în contra socialiști - 
loră. încercările diplomatice n’au fostă pentru de a se 
codifica o lege ca cea austriacă în contra anarchiștiloră 
și socialiștilor^, ci numai de a se încheia ună tractată 
de estrădare ca celă dintre Prusia și dintre Rusia. In 
contra unui tractată de estradare ar făce Tisza mare re- 
sistență.

*
Generalulă Ca târg iu, unchiulă regelui Mi lână, 

să se fi dusă cu-o misiune însemnată la Petersburg. Cer
curile bine informate voescă a sci că acăsta călătoriă 
stă în legătură cu visita prințului de Battenberg și că 
generalulă Catargiu va avă să mijlocăscă o apropiere între 
curtea din Serbia și între cea din Petersburg. In timpulă 
din urmă s’au ivită în cercurile ministeriale și diploma
tice nisce lucruri, ba și presa oficiăsă sârbescă a luată 
o atitudine, care ne face a crede că în politica serbăscă 
să pregătesce o schimbare, care stă în legătură cu eveni
mentele din Macedonia și cu curenlulă favorabilă ce să 
manifestăză în Macedonia pentru Serbia.

*
In 2 Februariu n. propuse în parlament uiă fran- 

cesă la desbaterea bugetului culteloră Paulă Bert ună 
articulu suplementară, ca să se vândă bunurile imobile, 
ce aparțină cultului și nu sunt specificate în concordată, 
în favorulă caseloră școlare. Ministrulă de justiția com
bătu cu tâtă energia acăsta propunere, arălândă, că ese- 
cutarea ei va întâmpina mari greutăți și adause, că ar 
fi ună lucru nedreptă, de-a deposeda episcopii și semi
narele de bunurile loră, după ce le-au stăpânită peste 
80 de ani. Acăsta ar fi pentru republică o adevărată, 
declarațiune periculdsă de răsboiu. Nu trebue se uitămă 
că în Francia catolicismulă este o putere de care trebue 
să se țină contă. Propunerea lui Bert a fostă respinsă 
cu 274 de voturi contra la 180 de voturi și s’a primită 
bugetulu estraordinară.

*

După o telegramă dela 2 Februarie n. din Varna 
a Ziarului .Daily News«, Pdrta a adresată o circulară 
cătră tăie puterile prin care protestăză în contra ori cărei 
ocupațiuni a unui portă în Marea roșiă. Pe guver- 
nulă italiană nici capulă nu-lă dăre de protestulă Porții, 
care l’a adresată tuturoră puteriloră europene, pentru că 
a cutezată să ocupe unele puncte pe lângă marea ro
șiă. Părta otomană are totă dreptatea, der ce-i folosesce 
dreptatea, pentru că adi ca și altădată poți muri cu buna 
dreptate, dâcă n’ai puterea și energia necesară, ca să-ți 
aperi drepturile, ce ți le calcă al)iî.

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

Procesultt de pressă alîi „Tribunei.“
Sibiiu, 5 Februarie n. 1885.

La 3 Februariu n. s’a pertractată procesulă .Tri
bunei*  — în limba gerihână — înaintea curții cu jurați. 
Publică a asistată în numără mare.

Tribunalulă a fostă compusă din consilierii de tri- 
bunală: Janosy președinte, Roșea și Hatfuludy votanți, 
Dr. Albert Haupt notară. Acusațiunea a susținut’o vice- 
procurorulă Tribus, âr apărarea Jadvocatulă Franz Fruh- 
beck.

Jurații trași la sorți au fostă: Josef Schuster, Jo- 
hann Demeter, Josef Winkler, Johann Farkas, Johann 
Zaharias, Josef Konnert, Johann Hager, Michael Bach- 
holzky, Georg Bartmes, Friederich Zink, Friederich 
Theiss și Josef Wagner. Jurați suplențl au fostă Friedrich 
Zacharias și Ludwig Uelessy.

Acusațiilână Slavici, directorulă .Tribunei*  
și Corneliu Popă Păcurară, redactorulă responsa
bilă suntă dațl în judecată pentru articolulă din Nr. 175 
ală ^Tribunei*  dela 30 Noemvre 1884. Articolulă de 
fondă tractâză despre procesulă Kleeberg-Marlin, care 
— <jice numitulă «ZiarO — s’a pertractată în limba ma
ghiară într’ună orașă germană, unde s’a seroată ală 
șâptelea centenară ală așezării Germaniloră în Ardâlă.

Actulă de acusațiune incriminâză urmălârele alineate:
Acum Maghiarii au pusă alternativa: ori piere totă 

ceea ce nu e Maghiară de pe pămenlulă acesta ori se 
desființâză statulă ungară.

0 viață trebue neapărată se se stîngă, ori a nostră 
ori a Ungariei; altă sensă încălcările nu potă să aibă. 
Căci ori suntemă noi dimpreună cu Sașii prea slabi, prea 
nemernici, ca să ne putemă susțină în lupta cu Maghiarii, 
ori suntemă împinși în modă fatală la o dușmănia ârbă 
contra statului ungară și trebue neapărată să pândimă 
ocasiunea de a-lă sgudui din temelii, să-i căutămă pre- 
tutindenea dușmanii, ca să ne uniină cu ei, se ne silimă 
să îi facemă dușmani pretutindenea unde străbatemă.*

Suntă loviți de cea mai deplină orbiă Maghiarii, 
dăcă n’o înțelegă acesta și nu se temă mai alesă când 
e vorba, nu de noi, cari avemă în câsta năstră pe 
»miculu« stată română, cum îlă numescă ei, ci de Ger
manii, cari represântă aici la noi hotarele Orientului; 
causa culturală a acelui mai puternică dintre popârele 
Europei și a singurului, care i-a susținută pe Maghiarii 
în actuala fașă a desvoltării loră istorice.*

Actulă de acusațiune susține, că numitele alineate 
din articulă ațîță în contra statului ungurescă și a în- 
tocmiriloră constituționale ale Ungariei.

Ionă Slavici Zi°e că e acusată de a fi abusată 
de libertatea cuvântului. Dumnedeu i-a dată cuvântulă, 
er statulă dreptulă de a vorbi liberă. Dacă a făcută 
abusă de acestă dară, atunci e ună omă rău și ar fi o 
binefacere dacă în viitoră ar fi împedecată de a urma 
aceste- rele înclinări. Dar n’are consciință că vrea se 
facă rău, și e posibilă că face rău voindă a face bine. 
’ȘI descrie apoi viața, arată că a trăită între Maghiari, 
cari îlă iubeu. Ca copilă deja și-a perdută consciința 
de rassă, obicinuindu-se a vedea în omă numai pe o- 
mulă. Devine însă nervosă, când vede că ună omă vrea 
să storcă celuilaltă limba sa, simțămintele sale, condu
cerea sa fără vre-ună folosă nici pentru publicitate, nici 
pentru viața privală, nici pentru viața comună. Apă- 
rândă părțile încriminate din, articulă, dice că întrâga 
opiniune publică a fostă neliniștită, fiindcă s’a pertractată 
procesulă celoră doi ucigași în limba maghiară pe care 
ei n’o ințelegeu. E o nedreptate când ună omă nu se 
păte apără. Elă nu cunâsce legea, care înlocuesce acolo 
limba germană prin cea maghiară. Admițândă că esistă, 
cine păte lua cetățenului dreptulă d’a 'o găsi rea? Prin 
acesta nu va să Z>că a ațîța. Acela va face bine acestei 
țări, care va desființa acâstă lege și o va înlocui prin 
alta. Acesta e spiritulă în care s’a scrisă articululă.

Viceprocurorulă Tribus motivâză acusațiuuea. Ci- 
tesce din articulă cuvintele: .Trebue neapărată să pân
dimă ocasiunea d’a-lă sgudui (statulă ungară) din temelii, 
să’i căutămă pretutindinea dușmani, ca să ne unimu cu 
ei etc.« și ’ntrebă, dacă mai e trebuință de comentară? 
Pe lângă aceea se miră de lipsa de logică a articulului. 
Autorulă articulului caută dușmani statului peste granițe, 
căci altfelă n’ar fi Z-să, ca de partea Romaniloră este 
numai mica România, âr de partea Germaniloră stă ma
rea Fermaniă. E permisă într’ună stată constituțională 
să se unescă partidele ca să răstdrne ună sistemă, ună 
guvernă momentană, pe cale legală, dar statulă trebue 
să fie sfântă peutru ori-care cetățenu Situațiunea este 
aceeași ca și a foiei românescl din Z^le trecute. Elă 
cere ca jurații să declare vi novați pe amândoi acusații.

lână Slavici face unele observări la acusațiunea 
ce i-se face. Elă crede că e în interesulă statului și a 
națiunei maghiare să-și câștige simpatii în Germania și 
în România — căci de aceste țări este vorba. Dar dacă 
acum ună Română se duce la Bucurescî și e întrebată : 
cum vă merge? ca omă de onâre va răspunde: rău! 



Nr. 20. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Toții a&tfelîi Sasulă în Viena. Nici unulă nu p6te 4i°e: 
ne merge minunății de bine în Ardâlă! E datoria omu
lui să arate pe față pericululă. Acăsta a făcut’o și cere 
achitarea.

Corneliu Poppii Păcuraru arată, în limba ro
mână, că nisuințele de maghiarisare nască din îngrijirea 
maghiarismului pentru viitoră și din simțământulă de 
slăbiciune. Dar celelalte poporă și mai cu semă nume- 
rosulă poporă ală Româniloră nu suntă datâre să se lase 
a fi jertfa acestei temeri. Articululă încriminată atrage 
numai atențiunea guvernului d’a nu mai merge pe pe- 
riculOsa cale a politicei lui de naționalitate.

Apărătorulă Fruhbeck dice, că la procesulă de 
pressă dela 15 Decemvre acusatorulă atrăgea atențiunea, 
că de doi ani de dile pănă în aceea di n’au mai apărută 
jurații în intea barei, voindă să arate cu câtă cruțare pro- 
cede guvernulă față cu pressa. și aducea acăsta ca motivă 
pentru învinovățirea acusatului. Iată acum abia șăpte săp
tămâni trecute și jurații ărășl suntă chemați a’șl da vo- 
tulă într’ună procesă de pressă. Trecândă la actulă de 
acusațiune, dice că imputarea ce se face atriculului, 
cumcă face oposițiune întrebuințării limbei oficiale ma
ghiare, e nedrăptă. Articululă nu luptă în contra între
buințării legale a limbei oficiale maghiare, ci în contra 
împrejurării, că întrebuințarea limbei materne se eschide 
chiar și în cașuri, în care legea permite. Aci cltăză 
rescriptulă M. Sale din 1866 și răspunsulă lui Franz 
Deak, prin care se asigurau drepturile naționale ale Ne- 
maghiariloră, atâtă în privința limbii și naționalității loră, 
câtă și în privința reterințeloră politice. Paragrafă 7 din 
art. de lege 44 din 1868 dice anume, că fiecare locui- 
toră ală țării se pote folosi de limba sa la tribunală; în 
§ 9 se cjtee că judecătorulă dă resoîuțiunea în limbn a- 
cusațiunei seu rugărei etc. Celă dintâiu atacă în contra 
acestoră hotărîri ale legii s’a făcută în Ardălă. Apă- 
rătorulă amintesce mai multe cașuri. E o crimă 
prin urmare, a te plânge în contra abusuriloră 
nelegale? E datoria publicistului să lovăscă în dîs- 
posițiunile ce vatămă interesulă publică. Nu trebue elă 
ăre să aviseze la consecințele ce nască din aceste loviri? 
O ațîțare în contra Uoguriloră nu e nici măcară cu ună 
cuvântă în articulă. Apărătorulă îșl încheiă pledoria cu 
o citațiune a lui Ștefan Szechenyi, care (Jicea în 1842 
în academia ungurăscă, că nimenea nu sufere, fără re- 
sistență, să i-se smulgă ună pără din capă. Cere jura- 
țiloră să fie drepți în darea verdictului.

După ce mai reflectăză viceprocurorulă și apărăto
rulă, președintele tribunalului pune 7 întrebări jurațiloră, 
cari după o lungă deliberare dându-și verdictulu, tribu- 
nalulă achită pe acusați.

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

Diu dieta Ungariei.
In ședința dela 1 Februariu s’a desbătută asupra 

propunerei ministrului de finanțe d’a se înmulți judecă
torii la tribunalele financiare.

Raportorulă Alexandru Hegedus motivăză propu
nerea, dicendă că mulțimea restanțeloră provine din causa 
numărului nendestulitoră ală judecătoriloră. Propunerea 
are în vedere interesele contribuabililoră, a căroră recursuri 
să se pătă resolvâ mai repede.

Adam Laz ar dice că numărulă recursuriloră pro
vine din causa zelului excesivă ală organeloru financiare.

Blasius Orb an e de aceeași părere. O îmbună
tățire numai atunci se pote aduce, când va încetă siste- 
mulă de dare, care despoiă poporulă.

Ludovic Mocsary (jice că multele instanțe de re
cursă s’au causată prin răulă sistemă de manipulare în 
ministerulă de finanțe. Funcționarii sunt premiațl pen
tru procederea loră nedrăptă. Ministrulă să facă pe a- 
cestl domni să’nțelăgă, că ocupațiunea loră nu e să jefu- 
iescă buzunarele contribuabililoră. Nu primesce propu
nerea.

In urma răspunsului ministrului de finanțe, propu
nerea se votăză.

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

Afacerea catechetalui gr. or. din Brașovti.
Primimu dela Sibiiu o rectificare cu privire 

la cele ce le-amu publicații în acăstă afacere. O 
reproducemu fără comentarii:

Sibiiu, 24 Ianuariu 1884.
Domnule Redactoră! In articululă de fondă ală 

♦ Gazetei Transilvaniei*  din 23 1. c. Nr. 18 s’au stre
curată unele erori, cari în interesulă adevărului și ală 
tuturora pe cari îi privesce, suntă a se rectifică precum 
urmăză:

*) Dâcă ministrulfl p6te acceptă, său respinge denumirea, 
atunci ela întăresce s6u nu întăresce. Câta pentru noi ama crecjută, 
că în casuia acesta, fiindă vorba de propunerea unui obiecta la sco- 
lele de stata, se cere aprobarea specială a ministrului. Red. |

Catechetulă pentru școlarii greco - orientali români 
dela scălele publice neortodoxe din Brașovă nu s’a alesă 
în Brașovă, ci conformă statutului organică ală bise- 
ricei greco-orientale române § 122 pct. 6. s’a denumită 
din partea consistoriului archidiecesană. Conformă aces
teia nu s’a așternută cutare alegere domnului ministru 
reg. ung. de culte și instrucțiune publică spre întărire, 

ci în sensulă art. de lege XXX din 1883 § 9 acăstă 
denumire s’a notificată domnului ministru, căruia după 
acestă § ală legei îi este reservată dreptulă ca din 
punctă de vedere morală și de 8tată (,erkolcsi vagy 
ăllami szempontbol*)  să nu accepte denumirea.*)

Totă în interesulă adevărului trebue să observă, 
că după cum sunt informată — ședința, în care consis- 
toriulă archidiecesană și-a susținută vederile sale în pri
vința personei denumite, s’a ținută dela l-a Ianuariu st. 
v. încăce, er dela acăsta di începândă presidâză ședin
țele consistoriali însuși domnulă archiepiscopă. Urmeză 
de aici că vederile consistoriului în acestă merită de si
gură că au fostă și cele ale capului archidiecesei.

Tr.

Politica din afară, a Rusiei.
♦Journal des Dâbats’ din Parisă a primită o lungă 

corespondență din Petersburgă, fărte interesantă cu pri
vire la politica din afară a Rusiei. Corespondența în 
același timpă varsă multă lumină asupra învoieleloră fă
cute la Skiernevice și după cum mergă pănă acum lu
crurile și după câte s’au scrisă de 4>are, se pare că co
respondentul făiei francese are multă dreptate Repro- 
ducemă următorele părți cari ni se pară mai interesante:

Să revenimă la grijile cari trebue să-o preocupe 
într’ună modă mai seriosă; le vomă găsi într’o parte 
legată și într’o progresiune constantă, pe Nilă, pe marea 
Egeă, pe Bosforă și la pălele munțiloră Afgani.

In Cair, Rusia n’are interese personale: ea a ur
mată acolo pe aliata sa dela Skiernevice, ea îi oferă 
serviciele sale ală căroră preță îlă aștăptă aiurea. Ună 
singură punctă o atinge, și într’ună modă forte puternică 
în micele neajunsuri ce se facă acolo Angliei: neutrali- 
sarea canalului de Suez. Totă ceea ce pdte să restrîngă 
libertatea comunicațiuniloră englese cu India servesce 
într’ună modă directă proiectele asiatice; planulă este 
atâtă de visibilă și atâtă de amenințătoră, încâtă nego- 
ciațiunile ruse nu potă de locă spera concesiuni asupra 
acestui obiectă; nu le rămâne dar decâtă să contra-sem- 
neze notele Germaniei; ele suntă nisce polițe plătibile 
în Turcia și în Asia.

In Turcia situațiunea afaceriloră rusescl nu este 
pră strălucită în momentulă de față. Amorulă propriu 
naționaiă sufere din causa acăsta, reua umăre a slavo- 
fililoră se traduce de câteva săptămâni într’o campaniă 
de presă de o violență neobicinuită; d. Aksakovă con
duce ataculă cu obicinuita’i cutezanță; denunță amăgăla 
alianței germane, biciuesce cu epigramele lui înțepătâre 
cancelaria din Petersburgă, strigă că se trădăză interesele 
slave. Gu dreptă sau nu, se incriminăză talentele am
basadorului rusă din Gonstantinopole. Patriarchulă ecu
menică a dată învestitura mitropoli’ului Serbiei alesă de 
Austria: acesta este o mare vină. Căile ferate voră fi 
unite, acăsta este o altă vină. In fine, se pare că Bul
garii din Macedonia au fostă vătămațl; scițl că nici ună 
sânge nu cere mai multă dreptate dela ceră ca sângele 
bulgară; elă are proprietatea de a asurdi Europa și de 
a ameți pe Rusia. Cine suntă culpabilii acestoră noi 
atrocități? Credeți că Turcii? Fără îndoială suntă și ei 
culpabili; dar după foile ruse; adevărații culpabili sunt iesuiții. 
,Nu se vădă decâtă călugări, preoți, congreganlșll și mai cu 
>sămă iesuițl: sciința, literatura, presa, învcțământulă, 
♦totulă se află în mânile loră.... Pretutindeni banda nă-
• gră oprimăză pe ortodox!; generalulă care administrăză
♦ Bosnia și Erțegovina este ună afiliată ală ei; în tomna 
»trecută au eșită din Bosnia mai mulțl jesuițl decâtă 
.soldați....*  Acesta este o mostră din »Novoje Vremja.*  
Foile din Moscwa suntă și mai bogate încă și ele suntă 
destulă de scusabile: nimică nu este mai durerosă pentru 
ele decâtă acăstă substituire în Rumelia a influinței la
tine, care pregătesce dominațiunea austriacă, vechei in- 
fluințe grece și ruse. Patriotismulă moscovită nu pote 
face în schimbulă acestei consecințe penibile și ne
așteptate sacrificiile pe cari le a consimțită în 1877. 
De aci explosiunea mâniei ală cărei semnală a fostă 
dată de ultimulă numără ală farului »Russ.*  N’ar 
fi ăre mai înțeleptă de a se întrebă cineva dacă 
forța digestivă a Austriei este în raportă cu poftele 
de cari este bănuită? Un omă înțeleptă a împe- 
decată elă vre-o dată pe inamiculă său să nu-și cau- 
seze o indigestia? Dacă nu mă înșelă, cabinetulă nu 
pune tocmai preță mare pe donchișotismulă slavă, elă 
are at|I ună obiectivă precisă, cestiunea strîmtoriloră a 
cărei soluțiune se pregătesce pe căi indirecte în Asia 
centrală.

Axa politicei ruse s’a mișcată cu o vitesă crescândă 
spre Orientulă asiatică de vre-o 15 ani, și mai cu semă 
dela retragerea principelui Gorciacoff. Aceia cari au 
avută onărea să vorbâscă cu decedatulă cancelară îșl 
voră aduce aminte câtă de streină era de lucrurile din 
Asia, care nu-i plăcea de locă. Cu totulă alt-felă este 
în ceea ce privesce pe succesorii lui GorciakofT: d. de 
Giers, care fu ministru în Persia, și d. Zinovief, abilulă 
și fdrte ascultatoră directoră ală cancelariei asiatice. 
Aceștia au grăbită opera începută la Tașkend în 1864, 
continuată la Khiva în 1873, și acăstă operă este acji ca 
și terminată.

Totă întinsulă semi-cercă de deșerturi, nisipuri și 
ăse barbare, care se întinde între marea Caspică și pla
tourile indo-chineze, pe ambele țărmuri ale Oxului, se 
supune acum Rusiei. Acestă înaintare neîncetată ad>tă 
de pretextă la puternice protestări contra ambițiunei 
acestei puteri. Dar acestă revoluțiune naturală încetâză 

la gurile Oxului, la pdlele munțiloră Persiei și ai Afga
nistanului, acolo unde interesele englese începă. Gu 
anexiunea Mervului, cu supunerea de curândă a triburi- 
loră selbatice din Saraks și Salors, cari rătăcescă pe pan
tele septentrionale ale Afganistanului, extensiunea legi
timă a Rusiei a luată sfârșită.

Inaintândă în oasa din Akkal-Tekke, Rușii au arun
cată acolo ună drum de feră, acăstă cale ferată care 
plâcă dela Caspica este actualmente în construcțiune 
pănă Ia Askabad, unde lungimea sa totală va fi de 450 
kilometre. Avant-posturile cosace suntă stabilite de pu
țină timpă în fortulă vechiului Saraks. Când calea 
ferată va ajunge pănă la Saraks, ceeace nu se păte de 
locă împedeca, regimentele din Caucasă voră pută fi 
transportate în patruz4>le la I-Ierat. Acestea suntă, re- 
sumate pe scurtă, faptele cari escită indignațiunea pressei 
englese. Secretulă intențiuniloră ruse, generalulă Sobolef 
l’a spusă într’ună modă franc în scrisărea sa cătrâ d. 
Aksakof: »Voimă să putemă lovi pe Anglia în punctulă 
ei vulnerabilă, pentru ca se obținemă dela dânsa ceea
ce este dreptulă nostru, posesiunea Mărei Negre și cheia 
strîmtoriloră.*  Acăsta era teoria lui Scobelef, acjl ea 
este a tuturoră rușiloră inteligențî, și după tătă aparența 
a guvernului loră. Generalulă Sobolef arată cuvintele 
cari promită Rusiei ună marșă triumfală în India, în 
casă de neisbândă; dăr departe de a sfătui acestă cuce
rire , nu vede în ea decâtă ună mijlocă de pre
siune asupra Angliei ca se înșghebeze acăstă putere pe 
Bosfor: ,Voimă ca Marea Năgră să fie o mare rusă și 
pentru acăsta ne trebue Intrarea septentrională a Bosfo
rului.*  De Constatinopolă, generalulă nu c^ise nici ună 
cuventă. Insemneză Ore acăsta părăsire ori amânare pru
dentă? In orice casă, elă espune întrună modă destulă 
de deslușită, după părerea mea, planulă politicei națio
nale. Masa spiriteloră înțelepte, și de astădată trebue să 
numărămă între aceștia pe slavofill, nu caută la porțile 
Eteratului de câtă o posițiune de amenințare utilă pentru 
a obține în Europa, când va sosi momentulă, satisfacți- 
unea dorită de secole.

Se păte 4tee Ore că, redusă în aceste condițiunl, 
acestă jocă diplomatică și militară este fără pericole? 
De sigură că nu. Suntă unele arme care rănescă de o 
potrivă atâtă pe aceia pe cari îi apără câtă și pe aceia pe 
cari îi amenință. Sesciecum tOte drapelele, și în particulară 
acela ală Rusiei, suntă fOrte lesne angajate de cătră 
nisce agențl prea zeloși, cari tîrăscă guvernulă după dânșii. 
Afară de acăsta, s’ar pute întreba generalulă Sobolef, 
dacă Anglia estă atjl adevăratulă obstacolă ală speranțe- 
loră pe care le nutresce în Bosfor și a căroră realisare 
o caută îngrijindă acăstă putere pe granița sa indiană. 
Austria, care nu pOte fi atinsă în Asia, n î cânfăresce ea 
o greutate cel puțin egală în calculele cari au de obiect Turcia? 
Conflictulă anglo-rusă în Indii, terminată după cum este 
probabilă printr’o victoriă rusă, ar fi egemonia Germa
niei asigurată pentru o jumătate de secolă, în centrulă 
unei EuropI amputate de membrele sale necesarii. Este 
peste putință să nu cugete cineva cu mâhnire la acăstă 
eventualitate, care eri încă aparținea speculațiuniloră unui 
viitoră himerică și care va deveni cestiunea diplomatică 
arcJătOre a aniloră în care intrămă. Gândindu-ne la a- 
căsta, sunlemă siliți să căutămă undeva ună mijlocitoră, 
care ar înlătura pericolulă punândă în acordă pretențiu- 
nile fOrte conciliabile ale celoră doi adversari: fără să 
vremu, căutămă a găsi pe acestă mijlocitoră în țera unde 
acestă pericolă s’ar simți mai multă, prin slăbirea ire
parabilă a unui aliată tradițională și a unui aliată po
sibilă.

Resumeză acestă prea lungă corespondență, în care 
am 'căutată să espună problemele complexe și conexe, pe 
cari presa le agită și pe cari cabinetulă imperială trebue 
să le resolve pe o a treia parte din meridianulă terestru. 
Rusia trebue să compt.eze, în mările Chinei și pe marea 
Roșiă, pe o parte a opiniunei, gelOsă de întreprinderile 
coloniale ale altoră State. Ea lucrâză în Egiptă pentru 
Germania, conformă obligațiuniloră subscrise la Skierne
vice, și se încărcă să restrângă acolo libertatea englesă 
pe canalulă care conduce în Indii. Ea luptă cu slăbi
ciune în Balcani contra progresărei Austriei, suferindă în 
destulă de irultă, în orgofiulă și în credința sa, de a- 
câstă înfrângere a slavismului Ea caută revanșa sa și 
își îndrepteză din ce în ce mai multă sforțările sale pe 
frontiera septentrională a Indiei englese, unde cuceriri 
necesarii au condus’o fatalmente, unde o amicițiă fârte 
calculativă a împins’o, unde crede a găsi nodulă cestiu- 
nei orientale, cestiune care se resumeză pentru dânsa în 
posesiunea esclusivă a mărei Negre, în libera disposiți- 
une de Bosforă,

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

Mișcări în Macedonia.
piarulă oficiosă ,Die Presse,*  care nu încetâză d’a 

se ocupa cu orecare îngrijire de totă ce se petrece în 
Macedonia, publică în numărulă său dela 30 Ianuariu ur- 
măforea relațiune.

♦ Acțiunea bulgară și contra - acțiunea grâcă din 
Macedonia să vădă nu numai sub formă politică său na
țională, ci și sub formă confesianală. Se repetă acum 
acele hărțueli și lupte ce se văzură pentru prima 6ră la 
începutulă anului 1869 în Bulgaria de pe atunci și care 
conduseră la fundarea esarhatului bulgară.

Actualulă patriarchă ecumenică, care ajută natural- 
minte pe FanarioțI în Macedonia, voiesco a evită o rvp- 
tore pe față cu Bulgarii și de aceea după cum să anunță 
din Constantinopole, a permisă să se facă în Catedrala 
bulgară din Fanară consacrarea mitropolițiloră bulgari 
Teodosiu dîn Iuskiub și Sinenios din Ohrida de cătră 
esarhulă Iosef, dâr în presința unui mandatară ală pa- 
triarchului. Pănă acum, Mitropoliile din lu-kiub și Oh
rida erau concedate directă de Patriarchă și numai de 
Fanarioț!.
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In privința închiderii seminarului bulgarii din Pri- 
lipă, în Macedonia, ni se scrie din Constantinopole că 
elâ n’a (ostii închisă direcții de cătră guvernatorele Ke- 
mail-pașa, ci numai în urma stăruințeloră necurmete ale 
Mitropolitului fanarioto din Mănăstire. Bulgarii din Pri- 
lipă, cari nu recunoscii de mai mulți ani ca șefii su
premii alti lorii decâtă numai pe esarchulti din Constan- 
tinopole, protestară contra acestei măsuri la ministrulă 
turcii alti instrucțiunii. Corespondentele nostru ne spune 
că în curândă se va da voia d’a se redeschide acestO 
seminariu,

TotO »die Presse*  mai publică și următârea telegramă 
ce i se trămiie din RusciucO, cu data de 28 Ianuariu:

Editorii; Iacohft Mureșiann.
Redactoră responsabilă; Dr. Anrc’ă MureșUru

In Cipru, Rumelia Orientală, s’a ținută ună meeting 
fârte mare în favOrea Macedonianiloră persecutați și se 
trămiseră adrese de mulțămire d-loră Gladstone și 
Laveley.

In fine o telegramă, din Constanlinopole, cu data 
de 30 lanuajiu și publicată de Neue freie Presse, anunță 
următărele:

Bulgarii macedoniani cari trăescă aici au presintată 
o plângere marelui viziră contra episcopului Anthimosă 
din Dibra. Petiționarii cerO suspendarea lui și numirea 
unui altă episcopă de cătră Esarcbulă Bulgar. EpiscopulO 
Anthimosă este acusată de mai multe violinți precum și 
de omorîrea archimandritului bulgară Teofîlă, care a 
murită vâra trecută. ----- O-----

SOIRILE DILEL
Programulă concertului d-lui comite Geza Zichy, ce 

se va da la 10 Februariu n. în sala Hotelului Nr. 1. cu 
concursulă societății filarmonice sub conducerea d-lui di- 
rectoră ală musicei A. Brandner în favârea fondului de 
pensiuni a capelei orășenescl, este următorulă: 1. ,Ua-
garisehe Klănge», ca uvertură la o producțiune sărbă- 
torâscă de Zichy. 2. > Andante con moto< din simfo
nia italiană (orchestra) de M en d elssohn. 3. a) ,Lie- 
bestraum» de Liszt; b) >Polonaise» de Chopin. 4. 
>Faust-Fantasie*  de Gounod. 5. ,Ouverture la Eu- 
ryanthe*  (orchestra) de Weber.

Inceputulă la 8 6re săra. 
—0—

Lileratulă italiană Angelo de Gubernatis, despre 
care amă comunicată într’unulă din numerii fâiei nâstre, 
că va scrie despre scriitorii unguri, a sosită în Pesta. Lin
gușitorii nu-10 slăbescă nici ună momentă.»

—o—
Mai mulți flăcăi din >Hosta,c suburbiu în Clușiu, 

au înuhisă la 29 Ianuariu pe ună Slovacă sârmară (dro- 
toșă) într’ună coteță de porci și nu i-au dată drumulă 
de câtă a doua (Ji. Gausa a fostă că slovaculă, în locă 
să lege în sârmă âlele ce i-s’au dată, s’a furișată în bu
cătăria și a furată d’acolo o șuncă.

-0—
In aceeași 4' s a întâmplată în strada Pata din 

Clușiu o scenă hazliă. Doi bărbați și-au schimbată 
femeile cu învoirea loră. O femeiă din cele schim
bate luă cu sine în noua sa căsniciă ună obiectă câști
gată cu primulă său bărbată, pe care acesta l’a cerută 
înapoi. Cârta ce se născu de aici făcu, ca noulă băr
bată să scape cu capulă spartă. Moralitate exemplară!

—0—
Reuniunea pentru lățirea limbei maghiare din Ti- 

mișâra a hotărîtă în adunarea generală dela 1 Februariu 
n. să dea trupei teatrale ungurescl de acolo în trei 
ani de-a rândulă câte 800 fl. pe ană, precum și o adresă 
de mulțămită pentru întemeierea unui teatru ungurescă 
să-o trimâtă municipiului orășenescă.

—o—
In urma reclamațiuniloră mai multoră case mari 

din streinătate, Steffens, representantulă casei Hauser 
și Loewenthal din Bucuresci, a fostă arestată. Steffens e 
acusată de abusă de încredere pentru o sumă de 40—- 
60,000 lei. De asemenea a fostă arestată și apoi li
berată pe cauțiune zarafulă B e n z a 1 totă din Bucu- 
rescl, acusată de asemenea de abusă de încredere.

—0—
La Sorbona din Paris a fostă la 2 Februariu ună 

tumultă provocată de vr’o 50 de studenți, cari au flue- 
rată pe unulă dintre profesori, din causă că elă, în dis
cursului funebru ținută la înmormântarea lui Edmond 
About, s’a esprimată în câtva nefavorabilă pentru dece- 
datulă.

—0—
Consiliulă federală elvețiană a primită o scrisâre, 

în care i se face cunoscută că, în casă de nouă isgonirl, 
palatulă federală va avă aceiași sărte ca și edificiile din 
Londra. ----- o-----

Blașiu, 3/2 1885.
Onorate d-le Redactoră!

’MI permită — deși păte târziu — a vă comunica 
cevașl din Blașiu. Deja când voiescă să esprimă numele 
Blașiu, mă cuprinde o simțire lainică și nu mă potă 

opri să nu ainintescă câtuși de puțină în trâcătă despre 
însemnătatea lui pentru noi Românii.

E ună seculă de cândă s’a pusă basă la seinina- 
riulă teologică, menită de a cresce preoți, cari se sciă 
desceptâ și poporulă și ca păstori ai lui să-și conducă 
turma sa la pășune bună și să-o ferâscă de stricăciune 
Menirea lui și-a și ajuns’o în câtva, căci vedemă că au 
eșită din sînulă lui bărbați demni de ună nume falnică, 
ună Miculă (Claină), Petru Maioră și alții precum și unii 
tineri — teologi —, cari au concursă într’ajutoră popo
rului spre a scutura iobăgia multă hîdâsă.

— Cam pe același timpă, —• sunt acuma 130 de 
ani împliniți, — s’a edificată, fără subvențiune dela stată 
și gimnasiulă, carele asemenea să apropiă în .câtva de 
țînta spre care e menită, adecă de-a creșce fii demni 
poporului și credincioși lui, cărora să-le pâtă încrede du
rerile și lamentările lui și cari ca unii, ce’și iubescă na
țiunea să se și silâscă a pune totulă în lucrare numai 
și numai spre a și-o vedea fericită și mulțămită cu s6r- 
tea ei, precum e demnă de-o sorte mai îndurătâre. Și 
întru adevără vă^urămă de pe băncile lui ridicându-se 
bărbați, demni cari cunoscâu durerile poporului și se is- 
bâu pentru binele lui.

Și tote acestea s’au întâmplată pe acelea timpuri 
triste, când gemeau Românii încă în catenele iobăgiei, 
atunci cândă numai puțini avău putere și permisia ca 
să cerceteze scâla. Și apoi unde alergau ei să’și câștige 
nutrimântă spiritului? Venea aici; venea bietulă studentă 
din depărlărl forte mari și aducea cu sine și provisiă. 
Astfelă umblau bieții studenți de pe atunci, pe josă mai 
multă și cu desagii în spate ca fericitulă întru memoriă 
Șincai cu scriptele sale.

Atunci avâu alte năcazuri, acum avemă altele. 
I Atunci abia apucau să scape de acasă să învețe ca să 
scape de sdrtea tristă a părințiloră săi. Ei învățau deci 
cu voiă, noi însă învățămă și de nevoiă, căci cine în
vață de dragulă Maghiariloră limba loră, sforțată fiindă 
cine o învață cu plăcere și atragere, avândă chiar prin 
legea de naționalitate din 1868 scutire de a-o învăța 
fără voiă? Dar ei totă ei suntă și’n c|iua de Pașci! Și 
ce spectaculă mai durerosă se pote oferi vederiloră unui 
Română, decâtă se vâdă nisce bieți copii, cari începă 
numai acum a cerceta scola cum își rupă limba cu pro
nunțarea cuvinteloră ungurescl pline de atâtea consu- 
nante aspre. Bieții copii nici în limba loră maternă nu 
potă ceti și cu tote acestea trebue să’și bată capulă cum 
se învețe nisce buchi ungurescl.

Se trecă însă la o întâmplare mai recentă. V’adu- 
cețl aminte că la conferința Româniloră deșertați din ta- 
bera națională de astă-primăvâră au luată parte și doi 
inși din Blașiu. Aceștia ca să se escuse au susținută 
acolo că ei au mersă în numele Blășieniloră. Ună opi- 
dană română din locă nâgă în publică acâsta aserțiune 
a loră. Din causa acesta elă este forte rău văzută la 
acei domni. Mai dăună<)î se face alegere de jude opi- 
dană. Unulă dintre cei combătuți, d-lă Csato, face totă 
posibilulă să nu fie candidată contrariulă său; înțelege-se 
cu jidanii ce este de făcută ?! In fine înduplecă pe ună 
fiu de ai lui Israiiă se primâscă și elă candidatura. Ji- 
danulă se însinuă ca candidată. Alegerea se face, opi- 
danulă care a fostă combătută pe Gsatd, nu e candidată. 
Elă cade așadarăl Ce se face, ce nu, opidanii reclamă 
nemulțămiți fiindă cu alesulă. — După vre-o trei săptă
mâni alegerea se face ne nou și acum — spre cea mai 
mare nedumerire a d-lui Csato — reese, doritulă opi- 
daniloră, contrarulă său. Bruta».

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

Din parlamentulâ românii.
(Camera)

Ședința dela 22 Ianuariu. — D. Stoicescudă 
citire unei petițiunl a mai multoră săteni din județulă 
Prahova, cari ceră ună ajutoră său bănescă, său în 
lemne din pădurile Statului spre a putea să’și reconstru
iască casele distruse prin incendiu. D. raportoră Kivu, 
dă citire proiectului de lege, privitoră la încuragiarea fa- 
bricărei țăsăturiloră, sforiloră și saciloră de Jută. D-sa 
susține proiectulă, arată căușele care au făcută pe co- 
misiune să admită'ca introducerea în țâră a .Iutei, să fie 
scutită de vamă, ca astfelă să o potă întrebuința și celă 
mai săracă; t)'00 că Juta este multă mai eftină, și ast
felă va scuti pe muncitorulă săracă, care fiind obligată 
a’și conserva productele sâle în saci, va recurge la Jută, 
de6re-ce cânepa este cu multă mai scumpă, și nu toți 
muncitorii vor fi dispuși a plăti saci de cânepă, de aceia râgă 
Camera a vota acestă proiectă fiind în avantagiul muncitorului 
săracă. Arată că întrebuințarea planteloră textile, ne vor scuti 
de colosalulă tribută ce suntemă forțați a dâ streiniloră. 
Conchide rugândă Camera a dâ o prolecțiune puternică 
acestei desvoltărl industriale punândă chiar premii pentru 
realisarea scopului. Se pune la votă proiectulă în totală. 
D. I. Sturz a <|'ce înainte de a obligă pe stată să 
cumpere dela o fabrică, cere a soi câte fabrici voră esistâ 
în țară. Cere a se luâ măsuri necesare ca nu cumva 
fabricantulă să aducă marfă din străinătate și să o vînijă 
în țară ca productă ală său — afară de acâsta să se fi
xeze și prețulă. D. Lupulescu dă deslușirile cerute 
d-lui Sturza, 4’C0ndă că statulă nu are decâtă a face li
citați, și la care va participă și fabricantulă română; 

până atunci însă, până când se voră înființâ fabrici în 
numără suficientă, spre a satisface comandeln. D. Ie pu
re seu vorbesce contra redactării proiectului de lege, 
susținândă că trebue a se șterge din proiectă partea 
aceia, unde se cjice, »ca statulă să fie obligată a cum
pără numai dela fabricele române.» Se pune la votă cu 
bile proiectulă în totală și se primesce. D. raportoră 
Carabatescu dă citire proiectului de lege prin care 
se declară stinse rămășițele comunale și județene asupra 
căiloră de comunicația ce se voră constata neîncasate 
la 1 Iulie 1884, din debitele aniloră trecuțl pănă la 1 
Ianuariu 1879.

Ne cerând nimeni cuvântulă, se pune la voiă cu 
bile proiectulă în totală și se primesce. D. raportoră 
ală Comisiunei financiare Lase ar dă citire proiectului 
de lege, pentru deschiderea unui credită suplimentară de 
831,174 lei pe sâma Ministerului de finance, pentru di- 
ferința agiului ce este a se plăti de mai multe ministere 
în streinătate. Ne luândă nimeni cuvântulă, se pune la 
votă cu bile proiectulă în totală și se primesce. D. But- 
culescu dă citire proiectului de lege, pentru scutirea 
de vamă a sedrței copacului de Coconară, trebuinciăsă 
la industria de tăbăcăriă. Ne luândă nimeni cuvântulă 
se pune la votă cu bile proiectulă de lege în totală și 
se primesce.

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

Des ta, 5 Februariu. — Căștigulu princi
palii de 5000 fl. a loteriei arangiate în favfirea 
institutului de pensiuni a (Jiariștilorti a fostu plă
tită de bancherulu Fuchs pe basa unui losu falsu 
ce i s’a presentatu. înainte cu cinci cple s’a înfă- 
țișatu adevSratulu proprietară, și astfelu eșî la 
lnmină că celii dinteiu losu a fostu falsificată. 
Criminalulu falsificatorii a fostă arestată la băile 
dela Stubnya. Fondulă de pensiune nu sufere 
prin acesta nici o pagubă.

Deși ti, 5 Februariu. — In 13 Februariu 
n. va pleca pe noua liniă ferată Deșiu-Bistrița 
primulă trenă cu comisiunea technică examinătdre.

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

DIVERSE.
Ună non proprietară de menageriă.----- ,Budp.

Tgbl.» scrie: In cercurile aristocratice din Pesta circulă 
de câtva timpă o carte forte hazliă, ,Almanachulă 
Golhei,» și anume volumulă dedicată comițiloră. In acâstă 
carte se află de rândulă acesta ună nou comite, anume 
cornițele Ludovică Tisza, despre ale cărui insignii e 
scrisă o pagină întrâgă. Aceste insignii suntă fârte cu- 
riăse, conțină, pe lângă corâna de cetățână, pălăria de 
duce, mantaua de principe și încă câteva bucăți de toaletă 
de ale personalitățiloră nobile. Pe lângă acâsta 
în insignii se vede o' formală menageriă. Nu 
numai mielulă și bălaurulă, ci și leulă și tigrulă sunt 
puși și cui nu’i sunt de ajunsă aceste fâre, acela pote fi 
mulțămită cu o duzină de elefanți de tote mărimile. 
Când slau presentată aceste insignii oficiului heraldică 
din Viena, oficiulă a declarată, că astfelă de insignii 
n’au mai esistată și rugă să lase afară celă puțină câ
teva bucăți de îmbrăcăminte, căci în forma actuală a- 
ceste insignii ar fi celă multă o firmă pentru ună pro
prietară de menageriă. Noulă comite însă se ținu de 
aceste insignii și, deârece fratele său este ministru-pre- 
ședinte ală Ungariei, insigniile rămaseră neschimbate și 
se admiseră în contra opiniunei directe a oficiului he
raldică. * **

»Ea» — Dintr’o carte apărută de curândă în 
nemțesce, sub titlulă »Lexiconulă amorului,» »Unitatea 
națională» extrage următorulă arlicolă despre vorba »ea» 
Ea însemnâză ceea ce este mai frumosă, mai drăgălașă 
măi plină de spirită, mai amabilă mai virtuoșă, mai în
cântătorii, mai tainică, mai dumnezeescă din totă ce 
esisfă pe acestă pământă, pănă în momentulă în care 
ună capriciu ală sorței face dintr’ânsa o ființă urîtă și 
respingătăre. Ea e ună îngeră, ce se preface în demonă 
ună porumbelă ce devine șerpe, ună mielă ce se pre
face în tigru, o fibre care se vestejesce și din mirosulă 
căreia numai rămâne nimică în urmă. Uneori, în cașuri 
fericite și forte rari, ea nu să schimbă ci rămâne în- 
gerulă, porumbelulă, mielulă, florea mirositâre, acesta 
depinde în prima liniă de la grădinarulă care are să o 
îngrijâscă.

** *
Monede romane în Bucovina. — Lângă Suceava, 

ună țărână română a găsită o olă plină de monede ro
mane, despre cari încă nu se pdte determină cu precisi- 
une din ce epocă suntă, căci suntă fbrte șterse. In ora- 
șulă Șiretă s’a găsită la facerea unei case două cără
mizi așa numite >lateres.« Acestea suntă primele cără
mizi romane găsite în Bucovina.



Nr. 20. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Curauîu la bursa de Viena
din i Februarie st. n. 1885.

Rentă de aură ungară6°/0
Rentă de aură 4°/0 . . .
Rentă de hârtiă 5°/0 . .
Impmmutulă căiloră ferate 

ungare......................... 14G.20
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 122.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 107.50

Bonuri rurale ungare . . 102. —
Bonul! cu cl. de sortare ICI.50 
Bonuri rurale Baiiat-Ti- 

mișă............................. 101.50
Bonuri cu cl. de sortarelOl. — 
Bonul! rurale transilvane 101.50

98.30
9-4.15

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

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

ung................................... 119.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.— 
Renta de hărtiă austriacă 83.45 
Renta de arg. austr. . . 83.95
Renta de aură austr. . . 106.85 
Losurile din 1860 ... —.—
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  868.—
Act. băncel de credită ung. 312.—
Act. băncel de credită austr. 302.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.80
Napoleon-d’oi!................9.77 —
Mărci 100 împ. germ. . . 60.30 
Londra 10 Livres sterlinge 123.65

Bursa de Kueuresci.
Ianuariu st. v. 1884.Cota oficială dela 22

98.50 Renta
Renta

>
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit

>
>
»
>

Banca
Ac. de

< ■»

Aură
Bancnote austriece contra aură

Cump. vend.
română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0)

fonc.
H
>
>

rural (7°/0)
„ (5%)

urban (1°/^
, (6°/0j
> (5°/o3> w /o;

națională a României 
asig. Dacia-Rom. .

» Națională

Cursulu pieței Brașovu
din 5 Februarie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . . Cump. 8.56 Vând 8.58
Argint românesc . . . » 8.40 8.45
Napoleon-d’orI .... 9.75 > 9.77
Lire turcesc!................. , » 10.98 11.—
Imperiali..................... » 9.98 > 10.—
Galbeni......................... > 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. » Albina» 100.50 > 101.—
Ruble RusescI................. > 128.— > 129.—
Discontulă » . . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran-
“T. silvaniei“ se potu cumpOra în tutunge-

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Unica gazetă română poporală:
o

"V.

Mersulu trenurilor!!
pe linia. Predealii-lBwdapesta și pe linia Teiașft-Aradu-I8adapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

£

fi

&
I

Cea mai eftină gazetă ilustrată în toată lumea este de buna seamă

’ȘI-A INCJEPUTU CURSULU AL X-LEA 
la „Cancelaria NEGRUȚIU“ în fie-care lună regulat în numeri 

. câte de o coală si mai bine.?
ZFie-care xiiameril este IZEjTTSTTB-^'T’ cu 2—3 ICJO-^HSTIHL

Preț/idii de abonamentii pe anulii întregii e mimai 1 florinii v, a.
Noi a.mă făcută și vomuface din parte-ne totti ce ne va sta în putință, ca pentru neîn

semnata sumă de 1 florentt v. a. s6 dămă poporului română o foiă bună și drăgălașă 
— de învățătură și petrecere pentru toți Românii: — facă și inteligența română totti posibilulă, ca 
poporulă română împreună cu tinerimea română, mai cu puțină sciință de carte să afle că există 
acăstă fdie; și suntemft siguri, că peste puțină ea va străbate în casa și a celui mai săracă țărână, 
care scie numai ceti câtă de puțină. Numai de atâta rugamă pe domnii preoți și învățători: să spună 
poporului, că există o gazetă scrisă în limba lui și să îndemne pe cărturarii aceluia ca să cără dela 
noi unu numără de probă, care îlă trimitemu gratisu fie-CUÎ , îndată ce ni-lă cere.

Abosnații vorft căpeta gratisiî de t»tîî și mai multe portrete și icdue de mai mare prețiî 
1—3 deeâtîî e întregii prețulu de

CARE
ese în Gherla

Nota: Orele de nopfe suntă cele dintre liniile grose1

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Predeald-IBudapesta
Trenu 

accelerat
Trenu 

de 
poraâne

Trenu 
omnibus

Trenu 
de 

persone

BucurescI 7.15 — 1 — —
Predealu 1.09 — — 9.50
Timișă 1.33 — — 10.15
Brașovtt (

(
2.06 — — 10.50
2.16
2.44

6.30
7.09

5.45
Feldiora 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
Sigliiș6ra 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
Tciuștt 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
Cucerdca 8.24 3.36 5.47
Ghirisil 8.48 4.10 6.38
Apahida

(
(

— 5.39 8.51
Clușiu 10.08 5-59 9.18

10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbfiu — 7.10 8.59
Agliirișă — 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
Râv 12.25 9.52 2.05
Mezd-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. Ladâny 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

JSSudapesta—JPredealii
Trenu 

de 
persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

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 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 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 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
GhirbSu 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Cluțin 8.57 5.40 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
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulă de susă 12.19 10.07 — -

Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copsa 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
Ago tonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora

Brașovtt

Timișă

8.41
9.20

9.20
10.15

2.44
3.15

— 6.00 3.25
— 6.57 4.03

Predealu — 7.32 4.28
BucurescI 10.25

d

o

E S2 
a % 

*5 Ph 
a I
~ >3!

fa

O

© ca

2 
Ti

CU • r*ci
s

s o
.s o

<u
’E

Teiușîî-Aradîî-Budapesta Budapesta-Aradiî-'ffeiușiî.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenă
persâne omnibus omnibus peraono omnibua

Teiușft
Alba-Iulia
Vințulă de josă

9.50 8.25 8.352.39 8.20 Viena
3.40 10:42 9.10 Budapesta 8.00 6.5o
4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28

Șibotă
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 Aradiî 3.35 5.30

4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Gonopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin • 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradîî 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 — — Teiușiî 12.53 7.00

Aradîî-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenu de Trenă
omnibua peraâne omnibua

Aradiî 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Tîmlșâra 8.58 3.15 P etroșeui 7.00

Timișdra-Aradiî Petreșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenă
persone omnibus omnibua

Timișdra 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
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradăt 3.10 8.00 Simeria 12.37


