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Este de lipsă ca se urmărimu cu cea mai 

mare atențiune fasele campaniei întreprinse cu 
scopu de a nimici cu deseverșire libertatea de 
pressă pentru Românii și Sașii din Transilvania.

Prevederile și presupunerile ndstre în privința 
tacticei celoră dela putere se adeverescu. Stămu 
față c’untt atacu combinată. Blasiu Orban. din 
stânga estremă a devenită deodată omulă. situa- 
țiunii. Nu numai foile oposițiunale, ci și cele gu
vernamentale se grăbescu a cântă în coră: Vivat, 
vivat, Blasius!

încă nici nu sosise la Clușiu vestea despre 
interpelațiunea vităzului Blasiu și foile maghiare 
de acolo preziceau acestă mare evenemântă scriindă, 
că jurații din Sibiiu trebue să fie coborîți de pe 
tribuna de judecători, unde nu merită a stâ, și 
exlamândă: „Să nu ne mai facemu ilusiuni. As- 
pirațiunile deșteptate nu le putemă negă. Să lu- 
crămu dăr. Cine nu e cu noi e în contra nostră! “ 
(Kolozsvări Kozl. Nr. 30.)

îndată după ce au aflată cuprinsulă inter- 
pelațiunei lui Blasius Orban, pe care o așteptau 
cu mare nerăbdare, foile clușiene s’au grăbită, de 
a-i da aprobarea loră și a-i mulțumi pentru că 
„a sciută a se folosi așa de bine de ocasiunea" 
ce i-au oferit’o procesele de pressă din Șibiiu.

Dar să nu ne oprimă la „dii minorum gen- 
tium“ din Clușiu, ci să mergemă mai departe 
„mai la centru“ și să citămă următărele cuvinte, 
cu cari încheiă „Pester Lloyd" de Vineri arti- 
clulu său de fondu:

„In ceea ce privesce asemeni sentințe, ca 
ceea ce s’a dată de curândă în Sibiiu, lucrulă 
este fărte simplu. Statulă este acela, care prin- 
tr’o lege a încredințată jurațiloră apărarea drep- 
turiloră cetățeniloră săi și și apărarea sa propria, 
adecă a statului. Acelora, cari nu suntă demni 
de a esercitâ acestă sfântă dreptă și cari nu suntă 
capabili de a-și împlini acăsta datoriă, acelora 
statulă n’are decâtă să le ia simplu earăși din 
mână puterea, ce le-a dat’o; elă nu va delăturâ 
principiulă juriului, dăr nu’lă va mai lăsă pe mâna 
acelora, cari voiescă să’lă întrebuințeze ca armă 
în contra statului. Ori-ce disposițiune a guver
nului, ce va avă de scopă acăsta p6te să fie si
gură de consâmțementulă necondițiunată ală tu
turoră partideloră."

„Fdrte nemerită observă adi „Egyetărtăs“ : 
„Nu ne trebue lege contra dinamitiștiloră și anar- 
chiștiloră, de cari la noi nu se află nicăiri; ade
văratele mine de dinamită spre distrugerea sta
tului suntă verdictele de feliulă celui mai recentă 
din Sibiiu “ și totă asemenea ne alăturămii necon
diționata — o plăcere ce arareori o putemă avă 
— și la interpelarea de eri a deputatului Blasiu 
Orban, “

„Dacă verdictulă din Sibiiu lăgă mai strînsu 
pe Români și Sași unii cu alții, elă a deștep
tată de altă parte în tăte partidele maghiare 
sâmțământulă de solidaritate față cu astfelă 
de dușmănii și le-a convinsă despre necesitatea 
unei grabnice schimbări a acelei instituțiuni, pe 
care de-a o susțină și mai departe, după astfelă de 
esperiințe, n’ar fi din parte-ne nici mărinimia nici 
liberalismă, ci slăbiciune de creeri, cari pe lângă 
pagubă ni-ar atrage și batjocura dușmaniloră.“

Va să (jică „solidaritatea tuturoră partide- 
loră maghiare.“ Deodată „Pester Lloyd“ conglă- 
suesce cu „Egyetărtăs‘‘ și are rara plăcere de 
a „consâmți necondiționată la interpelarea lui 
Blasius din stânga estremă. Și ce scopă are acăstă 
conglăsuire a guvernamentaliloru cu oposițiunalii, 

ce urmăresce solidaritatea loră proclamată de or- 
ganulu dlui Tisza?

Este vorba de a ni se nimici și ultimulă 
restă de libertate, de care ne puteamă folosi în 
lupta năstră legală contra sistemului asupritoră 
de ac[i: libertatea pressei. Să nu ne mai putemă 
nici plânge în viitoră, să nu mai afle nimeni pe 
lume nemulțumirea și durerile năstre. Este cu 
ună cuventu încoronarea despotismului, ce se 
esercăză în contra năstră sub masca constituțio
nalismului.

Ei bine, acum scimă destulă de lămurită la 
ce țintescu adversarii noștri. Ce măsuri vomă 
luă spre apărarea năstră? Sci-vomă răspunde cu 
solidaritate la solidaritatea loră?

CRONICA POLITICĂ.
Se apropiă timpulă când se voră începe desbaterile 

asupra reformei camerei magnațiloră. In aju- 
nulă acestoră importante desbateri se observă o mișcare 
mare în sânulă aristocrației, ca pe timpulă proiectului de 
lege pentru căsătoriile mixte. In ședința din urmă a ca
merei magnațiloră, 41 de aristocrați cu dreptă de votă 
au anunțată cereri spre a li se trămite cărțile de invi
tare regesc!; între aceștia se află principii Franciscă și 
Henrică Lichtenstein, Gustav Lamberg și Carolă Trautt- 
mansdorff (toți austriac!}, mai departe 17 comiți, 16 ba
roni și 4 fișpani.

Nu se scie ce sărte va avă proiectulă de reformă, 
dâr se dă cu socotela că elă va cădâ în camera magna
țiloră. Nu numai magnații oposiționali suntă în contra 
lui, ci și episcopii și toți acei membri vechi, cari suntă 
amenințați de a-șî perde dreptulă de magnată în urma 
reformei. Chiar și magnații din Ardelă se pregătescă a 
face oposițiune și foile maghiare ardelene asigură, că 
aceștia în adevără au dreptate de a se plânge, căci drep
turile loră au fostă multă ignorate în proiectulă de lege 
ală d-lui Tisza.

*
Guvernulă ungurescă se (jice că are de gândă, în

dată ce se va termina reforma camerei magnațiloră, se 
aducă în camera deputațiloră ună proiectă de lege, prin 
care să se prelungâscă durata mandatului de depu
tată dela trei ani la cinci ani, Acăstă măsură are 
de scopă numai asigurarea domniei sistemei actuale încă 
pe ună șiră lungă de ani. Ar fi forte tristă dacă ară 
succede a mai țină în viață multă vreme acestă sistemă. 
Guvernanții noștri actuali nu vădă că sărăcindă și slă- 
bindă națiunile nemaghiare sufere în tote privințele și 
statulă, care este ală tuturoră și nu numai ală Ma- 
ghiariloră.

*
Cetimă în »Luminătorulă*: Deputății sârbi din Un

garia și Croația, fără considerare la coloritulă loră po
litică, se consultă de mai multe dlle între dânșii cu scopă: 
d’a stator! o programă comună în politică, pe carea s’o 
urmărescă toți Sârbii. Ce programă voră staton ei, acâsta 
încă nu o scimă, dar faptă e, că tare iute și de grabă 
văzură și se convinseră Sârbii, cumcă au greșită tare și 
mare fiasco au făcută cu programa renumită din Chi- 
chinda-mare, față cu vechia loră programă națională din 
Becicherecul-mare. Fără să preocupămă opiniunile și ve
derile frațiloră Sârbi, una îi rugămă să aibă în vedere, 
adecă că este imposibilă a eluptâ drepturi naționale 
de cari au și ei lipsă, fără a face politică națională. 
Dacă ei urmărescă scopuri naționale atâtă pe terenulă 
politică câtă și pe celă bisericescă, atunci nu le rămâne 
decâtă a’și susține vechia loră programă națională, er 
încâtă pentru acțiune, ar ave se se însoțescă cu acea 
naționalitate care urmăresce asemenea scopă, asemenea 
programă. Dacă d-nii Sârbi nici după esperiențele de 
pănă acum nu voră fi cu dînșii în curată, în acestă pri
vință, atunci noi le dicemă că mai bine să se culce, ori 
să nu mai vorbescă de politică și de programă națio
nală, ci să facă politică: fiecare pentru punga sa.

*

P6rta otomană arată în circulara sa cătră puterile 
europene privităre la ocuparea unoră puncte Ia țărmii 
Mărei roșie de cătră Italia, că s’a adresată de-adreptulă 
guvernului italiană și l-a provocată, să-și retragă trupele 
din tote punctele ocupate și în viitoră să nu mai calce 
drepturile de suveranitate ale Sultanului.

*
Courbet a telegrafată din Chelung guvernului fran- 

cesă, că 1500 de Francesî cu 4 tunuri au ocupată la 
25 lanuariu mai multe locuri întărite inimice, care ame
nințau trecerea Francesiloră dinspre sudostă cătră posi- 
țiunile ce dominau minele. După ocuparea unei tari 
posițiuni de pe platoulă prăpăstiosă și bine fortificată, 
s’au continuată operațiunile. Dușmanulă a opusă o vi- 
tejâscă resisteuță și împușcă bine. Trupele francese 
arătau o mare plăcere de luptă. Perderile Francesiloră 
suntă de 9 morți și 35 răniți.

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

Procesulti. de pressă ală „Tribunei."
(Urmare)

Și apoi una mai permiteți-mi — situațiunea e în
tocmai aceea, ca în dilele nu de multă trecute, când încă 
am stată î-n fața unei foi a jurnalisticei române, și când 
am disă: una să-o precugetați! Câte ființe credule din 
poporulă domnului autoră ală citatului articolă nu pân- 
deseă după cuvintele inteligențiloră săi. In câte lâgăne 
a sărăciei spirituale nu’i chemată diaristica a aduce cul
tură și povață. Ce să întâmplă acuma, când urechia 
credulă, necultă, și ce’i mai rău: cea semidoctă aude ast
felă de vorbe! Mi s’ar pută p6te reflecta, că ună primă 
articolă nu e scrisă pentru 6meni neculți, e posibilă însă 
că e scrisă pentru semidocți, cari caută în elă cultură, 
și e imposibilă, de a înțelege altcum cuvintele clare, ce 
se cuprindă în elă. Susțină deci pe basa §-lui 173 din 
proc. pen. acusa în contra d-lui Slavici, ca autoră ală 
articolului încriminată și în contra d-lui Popă Păcurară, 
ca redactară răspundătoră ală ,Tribunei*, și ceră dela 
d-vostră pentru acestă faptă a’i declara de vinovați, fiind 
din parte-mî atâtă de convinsă despre dreptatea preten
ției mele, ca despre lumina sorelui, care străbate în a- 
ceste localități. Ca să judecați amăsurată jurământului 
d-v6stre, închipuiți-vă, că vorbele aceste s’ar fi pronun
țată în Germania în contra statului germană, în Austria 
cea pu multe limbi în contra statului austriacă, căci cred 
că acolo ar fi fostă ună strigătă de indignare ecoulă ace
lora. Totă astfelă credă, că nu pretindă nici dela d-vos
tră ceva nejustă, când dică: Bărbatulă, care a scrisă 
aceea, e punibilă.

Cu privire la vinovăția subiectivă a amânduroră a- 
cusați nu puteți se vă îndoiți, dacă ați aflată odată în
suși articolulu de punibilă. Slavici recunosce, că e au- 
torulă articolului, negă însă intenția răutăciosă. Eu nu 
potă de locă crede, că ună omă de vada și cultura dlui 
autoră să fi voită altceva, decâtă ceea ce a scrisă, său 
să fi scrisă altceva decâtă ceea ce a voită se scrie. Cu
vintele sale nu se mai potă trage la îndoielă; și nu potă 
nici aceea crede, ca autorulă întru atâiă de puțină să 
se încrâdă în până sa, încâtă să nu fi voită a face cu 
ea efeclă, ci se fi voită să scrie numai ună articolă, 
care nu va se dică nimică.

țiice apoi, că dânsulă cere ca autorulă să fie osân
dită numai ca scriitoră și încâtă pentru afirmarea auto
rului, că elă a fostă totdeuna plăcută maghiariloră, se 
miră că numai în Sibiu e avisată omulă la o dușinăniă 
6rbă împotriva statului maghiară. Este o margine peste 
care nu se pote trece. In Ungaria numai națiunea ma
ghiară are puterea morală de a duce rolulă de conduce- 
tore. Autorulă, c^ice, are o manieră de totă curiâsă de 
a’și esprima părerile. Dar juriulă trebue să eserciteze 
justiția cu acela, care le-a esprimată. Apoi urmeză așa: 
D-lă Păcurară se recunăsce ca redactară respumje- 
toră ală »Tribunei,* a cetită articolulă înainte de edare 
și l’a admisă să apară în fruntea farului. Prin urmare 
eu consideră de motivată și vinovăția lui subiectivă. Dacă 
d-v6stră cumva nu ați afla de punibilă cuprinsulă aces
tui articolă, se nu aflați vre-o vinovăție personală, la 
ceea-ce nu me așteptă, să nu zăriți în elă intenția rău- 
tăciâsă, atunci acusatorulă publică și-a ținută de dorință, 
a indică în potriva ambiloru acusați acusa eventuală, 
pentru predarea publicității a unui articolă și așa puni
bilă și pentru negligearea atențiunei obligate și a îngri
jirii pe basa §-lui 34 procedurei din anulă 1853.

După-ce procurorulă a esplicatu paragrafulă acesta 
a continuată: Acăstă acusă eventuală trebue să o sus
țină ; pentru că, dâcă a obvenită numai negrijea, care a 
deschisă calea spre publicitate unui astfelă de articolă, 
și acesta trebue să se pedepsescă; deărece elă ar pute 
serv! de făcliă de aprinsă pentru spiritele agitate, pre
cum pedepsesce mama pe copilă, care se jocă cu lumina, 
ca să țină minte, să se lase de astfelă de jucărie, care 
se păte preface în flacără artjândă. Eu am vorbită și 
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spereză, că d-vâstră veți fi conduși de consciința sublimă, 
ce averi mari aveți de a apără. Poftiți a privi încă 
odată la cuprinsulă articolului și la efectulă lui celă între 
împrejurările actuale. Ori cum va sună verdictulă d-vâstre, 
eu îlă privescă de adevărată expresiune a consciinței 
d-v6stră. Mie permiteți-ml însă a așteptă, ca verdictulă 
d-vostră să fie: vin o va ți.

Ioană Slavici: După ce am aurită acum motiva
rea acusării, sunt atâta de convinsă, că punctulă de ple
care ală acusării a fostă numai o neînțelegere. Dacă 
d-lă procuroră dice, că e de prisosă a mai întemeia acu- 
sarea, așă pută și eu să răspundă, că e de prisosă se mă 
apără. De sigură însă nu e de prisosă nici întemeiarea 
acusării, nici apărarea. Ceea-ce se petrece aici e ună 
lucru seriosă: trebue să aibă ună scopă. Eu găsescă 
punctulă de gravitațiune ală acusării în afirmarea, că 
este o dușmăniă ârbă contra statului în mine și într’ună 
cercă de bărbați. O negă acesta cu totă hotărirea: pri
mejdia, ce se presupune aici, nu există. E inexată, ceea- 
ce d-lă procuroră susține, că eu agit.eză contra statului 
ungară și contra Maghiariloră. Am trasă numai conclu- 
siunea logică și am enunțată, că procederea guvernului 
trebue să aibă urmarea firăscă, că aceia, cari astădl suntă 
amicii statului ungară și ai națiunii maghiare, voră tre
bui să devină dușmani. Eu încheiu cu cuvintele: Nimeni 
nu pâte să pâră, fără ca să dee din mâni și din picidre. 
Și nu înțelegă, cum s’au putută restălmăci cuvintele mele. 
A doua obiecțiune ce voiescă a face e privitore la im
putarea, că așă fi scrisă articolulă cu scopulă de a mă 
însinuâ pe lângă concetățenii mei germani, cari acum, 
din întâmplare suntă judecătorii mei. Mi-se impută prin 
acâsta o intențiune ordinară. Vă încredințeză însă, că 
daca Germanii le-ară face Maghiariloră din Clușiu ceea- 
ce Maghiarii le facă Germaniloră în Sibiiu, așă fi totă- 
atâtă de indignată de Germani, cum suntă acum de Ma
ghiari, — indignată, nu ca Română, ci ca omă, ca ce- 
tățână, care vede, că ceea ce se petrece, nu păte să 
aibă decâtă urmări rele. Nu voiescă să întru aici în 
discuțiunl politice. Trebue însă să facă o obiecțiune în 
ceea ce privesce rolulă conducătoră ală Maghiariloră. Nu 
combată conducerea Maghiariloră, am (jisă însă și dică, 
că ei nu se folosescă de conducerea loră aslfelă, cum 
cere bineie țării, și că prin acesta e primejduită chiar și 
conducerea ea însăși. Mi-se mai face imputarea, că ceră 
intervenirea străinătății. Eu credă, că este în interesulă 
statului și ală națiunei maghiare, să producă simpatii în 
Germania și în Rpmânia, căci de aceste două țări e vorba. 
Așa a și fostă. Dacă însă acum ună Română merge la 
Bucurescl și i se pune întrebarea, — cum mergă trebu
rile pela voi? — Elă va răspunde ca omă onestă: Rău 
mergă ! Totă astfelă Sasulă în Viena. Nici unulă dintre 
d-vostră, întâlnindu-se cu ună frate germană, nu p6te să 
dică: ne merge de minune nouă celoră din Ardelă! E 
datoria bărbatu’ui, să arăte fără de sfială asupra primej
diei. — Aceasta am făcut’o eu, șî vă rogă deci să mă 
achitați. Insă nu așă fi încă mulțămită numai cu achi
tarea. Mi s’ar dice: ești ună omă viclână tu; câștigi pe 
judecători în favorulă tău, făcândă paradă de simpatii 
germane, și lași apoi să te răsplătâscă cu achitarea.
Așă dori dar să-lă potă convinge și pe acusatoră,
câtă de lipsită de temeiu e acusarea ce-mi face.
Așă dori ca după ce amă venită ca dușmani aici,
să ne despărțimă ca prietini. Așă dori să străbată în 
cercuri largi convingerea, că nici din partea Româniloră, 
nici din a Sasiloră, nu amenință primejdia ce se presu
pune, ci Maghiarii facă abusă de rolulă loră conducă
toră. Acâsta amă dis’o și în articolulă meu. N’amă dis, 
că Românii și Sașii trebue să fie dușmani ai statului 
ungară, ci amă enunțată, că acești bieți de dmeni, în 
urma întrebuințărei, pe care o facă Maghiarii de rolulă 
loră conducătoră, contra propriei loră voințe trebue ne
apărată să devină dușmani ai statului ungară. Acesta 
e vina mea, dacă e o vină acesta. Vă rogă să mă achi
tați.

Cornelă Popu Păcurarii: Fie-ml permisă a mă 
esplica și eu cu privire la causa mea, pentru ce anume 
amă subscrisă cu consciința liniștită articululă încriminată. 
Și fiindcă nu posedă perfectă limba germană, mă folo
sescă de dreptulă ce-mi dă legea de a mă pronuncia în 
limba mea maternă. D-loră jurați! Tote năcazurile ce 
le suferă popârele din acâstă parte a monarchiei nâstre 
suntă productulă isvorîtă din îngrijirea națiunii maghiare 
pentru viitorulă său. Nu noi nici celelalte popore con- 
locuitâre, purtămă vina că națiunea maghiară e atâtă de 
puțină numărosă. Nouă ne e indiferentă lupta acestei 
națiuni întru înmulțirea ei, numai să nu se facă acâsta 
pe pielea nâstră propriă, și erășl nu noi suntemă de vină 
că Dijeu ne-a dăruită cu trăinicie și nici nu e păcatulă 
noslru că poporulă maghiară s’a așezată între astfelă de 
popâre pe care nu le potă contopi. S’au așezată și ei 
unde au putută și nu pote nime să tăgăduiască că acest 
poporă a luptată cu multă abnegațiune pentru viața sa. 
Eu nu o negă acâsta, dâr îi contestă dreptulă de-a a- 
mărî filele cetățeniloră nemaghiari de dragulă limbii lui. 
Nu e de lipsă de a răsfoi istoria trecutului, trecă peste 
tâte greșelile trecutului ca preste nisce fapte ruginite, 
dreptăți cuprinse în acte de stată rămână din a mea 
parte în archivele de stată, ună faptă însă releveză: Ro
mânii suntă locuitorii cei mai vechi ai acestei patrie, și 
astădl sub așa numita coronă a Sf. Ștefană suntă în nu
mără așa de considerabilă încâtă principiulă ce dom- 
nesce astăzi în tâtă Europa, principiulă naționalitățiloră 
cere ca naționalitățile de sub orice stăpânire să fie în
dreptățite. Acestă spirltă ală timpului presentă și bo
găția a viitorului nu-lă voră pută sugruma Maghiarii: 
elă poruncesce și toți trebue se i ne supunemă. Dacă 
nime nu se păte mântui de acăstă poruncă a naturii, și 
cu atâtă mai puțină concetățenii maghiari, pentru ce se 
dușmănescă cu tote popârele? Maghiarii însă, guvernă 
și poporă, suntă atâtă de înspăimântați de viitorulă loră 
încâtă credă și acum în visuri și astfelă se dușmănescă 
cu tâtă lumea, vădă în tâtă umbra ună pericolă și vreau 
să ne câștige dragoslea cu sîla. Dragoste cu sîla nu să 
iacei Și cetățenii nemaghiari ai acastui stată totă îi iu- 

bescu, der îi iubescă de bună voiă, și în dragostea cea 
mare ce o au pe conta pielei loră cutâză a-i feri de 
primejdii prin povețe. Omulă cu păcatulă pe sufletă nu 
crede însă nimănui. Maghiarii îngrijiți de viitorulă loră 
nu potă suferi povața. Conscii de nedreptățile ce ni se 
facă, ei nu potă crede, că le-ai pută da povețe bune. 
Eu pănă ce n’amă văzută incriminată articolulă de sub 
întrebare, n’am putută nici odată crede, că Maghiarii să 
ne fi făcută nouă atâta rău, decâtă ne tânguimă noi și 
ceilalți concetățeni nemaghiari ai acestei patrii. Vădândă 
însă încriminată ună articulă ca și celă da sub întrebare, 
ună articolă care arată cu tâtă nevinovăția o greșâlă a 
poporului astăzi la putere, ună articulă care le spune 
Maghiariloră, câ fapte de natura celei cuprinse în acestă 
articulă suntă în stare a sili pe popârele acestui stată 
poliglotă să facă ele odată sfîrșilă rătăcitei Ungarie de 
astădi schimbându-o în ună stată mai echitabilă și mai 
fericitoră — mi-amă disă : mare trebue să fie nedreptatea 
ce îndurămă din partea acestui stată când stăpânitorii lui 
nu potă crede că îlă poți iubi. Abia acum începă a mă
sura greutatea încălcăriloră ce îndurămă. Mare rău tre
buie să ne fie făcută statulă acesta ca să nu se potă 
crede că’lă iubimă. Eu nu mi-amă putută și nu’mi potă 
închipui nici acum, cum pâte cineva afla răutatea în ar- 
ticululă incriminată. Dușmanulu însă când voiescî să’lă 
ferescl de rele, crede că’lă împingi în primejdiă și te dă 
pe mâna judecătorului.

Nisce cetățeni vrednici au riscată averea copiiloră 
loră, au jertfită bani și au creată ,Tribuna« pentru ca 
să povățuâscă statulă de primejdiile greșeleloră națiunii 
dela putere. Națiunea acâsta nu crede însă că se pole 
ca cetățeni nemaghiari să-și jertfăscă averea pe altarulă 
statului. Amă întrebată de multe ori și pe mulțl că 
pentru ce nu credă că noi le voimă binele, dar nu mi 
s’a spusă de locă. Amă răsfoită apoi puțină istoria 
câtorva deci de ani și n’am aflată nici o faptă prin care 
noi Românii ne-amă fi făcută vinovați de atâta neîncre
dere. N’amă aflată nici ună actă de trădare de 
patriă ce l’ar fi încercată moșii seu părinții noștri. Căci 
nu se pâte dice despre Horia și Cloșca că ei au trădată 
patria. Ei s’au dusă cu credință la monarchulă de pe 
limpulă loră ală acestei patrie. Revoluționarii din 1784 
mergeau cu fruntea senină înaintea fericitului împărată 
Iosifă. Seu se păte ca să fie cineva așa de coruptă în
câtă să pășescă ca demnitate înaintea celuia pe care vo- 
iesce să-lă trădeze? Ună omă curată la sufletă nu-sl 
păte închipui atâta răutate. Mi-am cjisă: De pe timpulă 
acesta nu poți deduce nici o causă de neîncredere. Dela 
1784 pănă la 1878 nu mai cuprinde istoriă patriei nâstre 
nici ună titlu de revoluțiune. Amă studiată dar mișcă
rile acestui ană. N’amă aflată pe nici o pagină ca vre- 
ună părinte de ală nostru să se fi făcută vinovată de 
trădarea de patriă. NicăirI n’amă putută ceti vre-ună 
nume românescă pentru ală căruia purtătoră să se fie 
ridicată furci pentru crima de trădare de patriă și mă 
îndoiescă că națiunea maghiară ne-ar concede pe vre- 
unulă dintre cei pentru care s’au ridicată în 1849 fur
cile. Eu sciu că acâsta națiune e cu multă mai jaluză 
decâtă să ni-i lase nouă pre acești bărbați.

Glasulă acestui poporă curată ca sârele, rîvnitoră 
de dreptate, a cerută autorului articolului, din greșâlă 
încriminată, ca să facă atențl pe stăpânitorii săi de at^i 
că s’a pronunțată sentința de morte asupra aloră doi 
cetățeni în o limbă pe carea ei nu o cunoscă. ’ Ar fi 
lucru de rîsă ca să îi fie unui stată »puternică* ca ală 
Ungariei frică, că doi păcătoși cu ună picioră în grâpă 
ar pute periclita statulă. Nu se mai periclita deci idea 
de stată maghiară dacă judecătorii le făceau mângâierea 
de a-i judeca în limba loră.

Apoi înșiși d-vâstră, d-loră jurați, v’ațl putută con
vinge acjl că d-lă acusatoră nu-și pâte motiva juridice 
acusa sa, ea e o acusă de sintimente înfrumsețată cu 
poesii.

D-loră! Guvernulă, seu nu se voră supăra concetă
țenii maghiari când voiă d'ce că statulă maghiară în for
ma lui de acii prin nedreptățile de care se împărtășescă 
naționalitățile nemaghiare, prin șovinismă înstrăineză ini
mile supușiloră săi și fiindcă Maghiarii, statulă ungurescă 
voiesce să continue cu existența sa vătâmătdre de pănă 
acum, trebue sguduită pănă la temeliile lui, temeliile 
trebue să rămână și să se ridice pe ele o clădire după 
ună plană mai solidă.... Vinovății de agitarea cetățeniloră 
pacinicl suntă cei ce susțină nedreptățile de stată de a(jl. 
Să se facă acestei monarchii dreptate, să înceteze odată 
șovinismulă de a mai înstrăina inimile cetățeniloră ne- 
maghiarl și să se facă dreptate. D-loră jurați 1 Cu de
plină cunosciință de ceea ce cuprinde articolulă încri
minată, convinsă atunci, convinsă acum că articolulă 
încriminată e o povață plină de iubire cătră stată, l-am 
subscrisă și voiu subscrie totdeuna astfelă de povețe 
chiar în interesulă statului. Așteptă dar să se pronunțe 
verdictulă prin cetățenii imparțiali!

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

Sărbătorirea episcopului Strossmayer.
La 4 Febrnariu episcopulă croată Strossmayer a 

împlinită ală 70-lea ană ală etății. Cu acâstă ocasi- 
une .Pozor' arată într’ună articulă de fondă, că acestă 
ană e cu deosebire însemnată pentru Croația, fiindcă în 
acestașl ană se serbâză milenarulă apostoliloră Cirilă și 
Metodiu, a cinciijecea renascere a lileraturei croate și ală 
70-lea ană ală nascerii episcopului Strossmayer. »Pozor« 
publică între altele și următârea telegramă de felicitare 
ce s’a trimisă episcopului:

»Pe Escelența vâstră, Mecenatele promovatoră ală 
culturei naționale, o felicită subscrisele presidii ale eru- 
dițiloră și scriiloriloră de aci, ale reuniuniloră artistice 
și înrudite cu acâsla, cu ocasiunea cailei a șepteijecea a 
fericitei nascerl și dorimă, ca provedința divină să țină 

încă mulți ani pe renumitulă fiu ală patriei spre folosulă 
și onârea ei.*

Telegrama e subscrisă de rectorulă universității, de 
președintele academiei sudslavice ală reuniuniloră: de 
arte, Maficei croate, archeologice, Hieronimă, juristiloră, 
pedagogice, economice, Alpiloră croației, de musică și 
cântări »Kolo« >Sloga< și »Lyra.<

In Djacovar a fostă ună conductă cu facle. Te
legrame de felicitare au sosită din tâte părțile. într’ună 
discursă, ce l’a ținută canoniculă Dr. Vais, arătă me
ritele marelui episcopă și îi mulțămi, că a creată, prin 
esemplulă său, în Croația ună cleră patriotă. Meritele 
lui Strossmayer nu se potă întuneca nici prin feștelirl, 
nici prin pismă și desfavâre, ci chiar și clevetirile se 
voră preface în norocă și binecuvântare pentru Croația, 
după cum odiniâră blestemulă lui Bileam s’a prefăcută 
în binecuvântare.

Strossmayer răspunse între altele: >0ri din ce parte 
ară veni clevetirile și născocirile, nu mă voră turbura. 
Consciința mea e liniștită. Nici o faptă vătămătâre pa
triei sâu bisericei nu o împovăreză. Ori ce ai da peste 
mine, voiu suporta cu răbdare, fiindcă prin aceea mă 
asemănă crucificatului mântuitoră și speră că astfelă 
folosescă și mai multă națiunei mele.«

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

Din Reichstagul!! germanii.
Socialii democrațl au presentată Reichstagului ger

mană ună proiectă de lege pentru protegiarea lucrăto
riloră, care stabilesce ună oficiu imperială de lucru, oficii 
de lucru, camere de lucru și tribunale decidătâre. 
Oficiulă imperială de lucru va avă să supravegheze și 
să esecute hotărîrile propuse, precum și să ordineze și 
să conducă măsurile și cercetările provocate spre binele 
lucrătoriloră; reședința și-o are în Berlin. Organisarea 
oficiului imperială de lucru o hotărășce consiliulă fede
rală și aceluia îi sunt subordinale oficiele de lucru ce se 
voră întocmi, celă multă pănă la 1 Iuliu 1886 prin lege 
imperială, pentru teritoriulă imperiului germană în dis
tricte dela 200,000 pănă la 400,000 locuitori, Oficiulă 
de lucru se compune dintr’ună consiliu de lucru și din 
funcționarii ajutători necesari; elă ea hotărîrile și deci- 
siunile sale în modă colegială. Oficiulă imperială de lu
cru alege consiliulă de lucru din doi candidați propuși 
de camera de lucru. Funcționarii ajutători ce stau 
alăturea de consiliulă de lucru în esercitarea drep
tului său de supraveghere se alegă de camera 
de lucru, — se potă alege funcționari ajutători și 
femei — și anume jumătate dintre întreprindători și 
jumătate dintre ajutârele loră. In privința invalidității 
și pensionării, funcționarii oficieloră de lucru suntă sub- 
ordinațl hotărîriloră legale valabile pentru ceilalți func
ționari ai statului. Funcționarii oficiului imperială de 
lucru și consilierii de lucru sâu ajutârele loră au dreptulă 
să esamineze în orice timpă localitățile de lucru, de ase
menea dacă întreprinderile se facă de stată, de comune 
seu de privați, și să ia disposițiuniîe necesare pentru 
viața și sănătatea lucrătorilură. La esercitarea acestei 
supravegheri autoritățile polițienescl locale voră sta în 
ajutoră. Pentru representarea intereseloră întreprindă- 
toriloră și ajutâreloră loră, în fîe-care districtă ală ofi
ciului de lucru se va întruni o cameră de lucru din 24 
sâu celă multă din 36 membri, dintre întreprindători și 
ajutorele loră mai bătrâni. Votulă e egală, nemijlocită 
și secretă. Camerele de lucru voră examina efectulă 
tractateloră de comerță și navigațiune, vămile, dările, 
taxele, lefurile, prețurile mâncăriloră și chiriiloră, rapor
turile de concurență, scâlele de cultură și institutele in
dustriale, colecțiunile de modelă și mostre, starea locuin- 
țeloră, referințele sanitare și de mortalitate a popora- 
țiunei lucrătâre. Camerele de lucru voră fixa și lefu
rile tuturora lucrătoriloră ajutători. Plângerile asupra 
lefuriloră fixate le resolvă dieta camereloră de lucru. 
Tribunalele decidătâre resolvă certele dintre întreprindă- 
torl și lucrători. Se păte apela în contra hotărîriloră la 
camerele de lucru în timpă de o săptămână ;dela darea 
sentinții.

Așteptămă sc vedemă, ce sârte va avâ acestă pro
iectă de lege, care va provocă de sigură furtunâse 
desbaterl.

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

SOIRILE PILEI.
Primimă din Sibiiu următârea împărtășire:
Spre orientare. Lâ numărâsele întrebări, ce ni se 

facă din tâte părțile în privința inactivărei societății 
‘Opinca română,» ne luămă voiă a răspunde pe calea 
acâsta, că statutele substernute la 24 Iuniu a. tr. înal
tului ministeriu reg ung. de interne spre a fi provădute 
cu clausula de aprobare, prin resoluțiunea ddt. 3 Dec. 
s’au înapoiată subscrisului comitetă ad hoc cu aceea, ca 
cerculă de activitate ală societății să se restrîngă la ță
rile aparținătâre corânei ungare. Modificându-se con
formă acesteia statutele, s’au înaintată de nou la d-lă
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In Berlină s’au arestată mai mulțl anarchișll. In 
Mannheim s’a arestată ună lucrătoră boemă, âr în Dresda 
doi studențl ruși; d’aci s’au isgonită mai mulțl socialiști.

—0-
0 telegramă din Londra spune că în Whitechapel 

s’a arestată ună individă, care e bănuită, că a luată 
parte la atentatele cu dinamită din Londra și care ar 
avâ legătur! cu arestatulă Cunningham.

—0—
La 2 Februariu sâra s’a ținută în Newyork o adu

nare de socialiști și anarchiștl, care s’a terminată cu o 
strașnică păruială. Poliția a arestată pe convocatorii 
adunării.

ministru. Până la urmata aprobare lucrările pentru în- 
aclivare se vorti ținâ în suspensă.

Sibiiu, 24 Ianuariu 1885.
Pentru comitetulă ad hoc.

Anania Trombitașu.
—0—

Sâmbăta viitore în 2 (14) Februariu, Reuniunea 
română de cântări de aci va aranja a treia convenire 
colegială. Programa o vomă publica’o în unulă din 
numerii viitori.

—0—
Din Iclodulă mică ni se scrie, că doi tineri țărani 

au făcută râmășagă să bea fiecare câte optă optace (o 
cupă veche) de vinarsă. Unulă din ei, fiulă unei vă
duve din Șoimușă, care venise în Iclodulă mică ca frate 
de mirăsă, cândă isprăvi cu beutulă, cădu la pământă ca 
ună lemnă și nu se deșteptă mai multă. Ală doilea scăpă 
întregă și sănătosă, deârece bău numai apă curată în 
locă de rachiu.

E datoria preoțiloră și învățătoriloră să vegheze 
asupra tineriloră cu înclinări rele, să’i lumineze, căci 
astfelă de apucături nu ne aduce nici onore nici bine. 
Să lase rachiulă otrăvitorii ală jidovului la o parte, dacă 
vrea țăranulă să scape de miseriă. Când starea mate
rială a țăranului va fi bună, nu va suferi nici preotulă 
nici învățătorulă, nici țărănimea.

—0—
Primimă din Biserica-Albă înscințarea, că Corulă 

vocală română de acolo va arangiâ în 12 Februariu 
1885 st. n. prima serată ordinară cu jocă în sala ote
lului »Stadt Wien» în care se va esecutâ urmato- 
rea programă: 1. »Tătarulă«, coră bărbătescă-
2. .Luntrașulă», coră mestecată do C. R. Karas.
3. >Botezulă«, coră bărbătescă de Schăffer. 4. ,Adio 
la Carpațr, coră mestecată. 5. Tablouri vii: a) ,Danță 
andalusic,* b) >Coriolan și Veturia,« c) Uciderea lui 
»Caius Julius Caesar.» Jocă. Bilete de vânzare (70 cr. de 
persâna) se află de vânzare la d-nii Alois Mina, Dem. 
Bălănescu, și Nic. Krestics în Biserica-Albă, 6r săra la 
cassă cu 80 cr.

—0—
La înmormântarea rabinului supremă din Aradă 

Iacob Steinhardt au luată parte și episcopulă Mețiană, 
tătă preoțimea diferiteloră confesiuni, corpulă funcționa- 
riloră, maiorulă Pavelă în numele garnisonei, mai multe 
deputațiunl din diferite comune, tribunalulă, corpulă pro- 
fesoriloră, tâte reuninnile cu stâgurile loră, și mai multe 
mii de ămenl.

—0—
Deputatulă croată RadosevicI capătă în filele aces

tea decisiunea consiliului de ondre, care fu întărită și de 
ministeră, că elă îșl perde gradulă de oficeră, pentrucă 
a subscrisă ună actă ală cărui conținută n’ar fi compa
tibilă cu caracterulă de oficeră.

—0-
Bilanțulă casei de economii patriotice din Pesta 

arată ună câștigă curată de 1.197,682 fl. Tote sumele 
elocate facă 79 de milione florini, dintre cari 69 de mi- 
liăne suntă puse cu cărticele. Reservele facă 8 miliăne 
de florini. Frumosă capitală se administreză la acâsta 
casă. — Bilanțulă Panoniei, societate de mori cu vaporă, 
încheie cu ună câștigă curată de 62,052 fl. Pentru fie
care acțiă se plătesce dividendă de 50 fl. șî 1782 fl. se 
petrecă în contulă nou.

—0—
Consiliulă de direcțiune ală Băncii naționale 

sârbesc! publică următorulă comunicată: deorece pro- 
fitulă băncii naționale dela înființarea ei pănă astăzi, 
după detragerea cheltueliloră, nu ajunge pentru a se plăti 
cuponulă dela 1 Ianuariu, direcțiunea a hotărîtă ca de
ocamdată să se suspindă plata acestui cuponă. Totă 
același Consiliu anunță că interesele de escomptă s’au 
ridicată la 6%, lombardulă la 7%. (In Austria acestea 
sunt 4% ȘÎ 5°/o)-

—0—
,Monitorulu oficială» din BucurescI publică urmă- 

târea lege: Taxa de exportațiune prevăzută la art. 668 
și 669 din tarifa drepturiloră de vamă pentru »sdrențe 
și petice» și pentru .maclature de împrimeriă, sdrențe 
și rămășițe de chârtii*, se ridică la (Jece lei de fie-care 
sută de chilograme.

—0—
Direcțiunea generală a căiloră ferate române aduce 

la cunoscința generală, că cu începere dela 15 Februariu 
n. se va deschide linia ferată Bacău-Pâtra pentru trafi- 
culă de călători, bagage și mărfuri de mare și mică 
iuțâlă.

—0—
In 2 Februariu, sera pe la 9 6re, s’a simîită ună vio

lentă cutremură de pământă în Banjaluca. Jaice, Vacar- 
vacuf și Travnică. Durata a fostă de 8 secunde.

—0—
Cismarulă lulius Lieske din Zossen, care e arestată 

sub bănuiala că a omorîtă pe polițaiulă Rumpff, până 
acum n’a putută fi dovedită, deși a fostă confrontată cu 
mai multe persâne. Se bănuesce că elă a avută rolulă 
d’a amăgi poliția față cu făptuitorii. 

Din parlamentului românu. 
(Cnsnera)

Ședința dela 23 Ianuariu. — Interpelarea d-Iui Co- 
zadini adresată d-lui ministru ală instrucțiunei publice 
în privința turburăriloră dela facultatea de medicină din 
capitală se amână pe’ste 3 4>ie, lipsindă atâtă titularulă 
câtă și d. președinte ală consiliului, ambii, fiindă bolnavi. 
Se citesce raportulă comisiunei delegațiloră care a res
pinsă proiectulă de lege privitoră la cedarea gratis, de 
cătră ministerulă domenieloră, județului Vâlcea a viei 
Statului în suma de 8 pogâne numită Bistrița din comuna 
Drăgășanl, dealulă Oltului, județulă Vâlcea, pentru înfiin
țarea de cătră numitulă județă a unei ferme-modelă pen
tru desvoltarea viticulturei. D. N. Voinow luândă cu- 
vântulă susține proiectulă și combate conclusiunile rapor
tului : d-sa arată importanța formărei unei asemenea 
ferme-modelă, pentru desvoltarea viticulturei la noi în 
țâră, dâcă nu pe o scară așa de întinsă ca în străinătate, 
celă puțină să dea primele idei ale cultivărei viiloră. D. 
ministru ală domenieloră spune că d-sa nu este 
decâtă itermediarulă între cererea județului și Cameră, 
căci județulă, neputândă face proiecte de legi, s’a adre
sată ministerului și că d-sa, presentăndă deliberărei Ca
merei acestă proiectă, nu a făcută decâtă sâ’și împlinâscă 
datoria; Camera deci pâte să admită său să respingă 
proiectulă după cum va crede de cuviință că este bine. 
Punându-se la votă conclusiunile raportului, cari sunt 
pentru respingerea proiectului de lege mai susă citată, 
se admită. Se citesce proiectulă de lege prin care se 
deschide pe sâma ministerului de răsboiu ună credită de 
2 mii lei pentru înmormântarea repausatului generală 
Dabija și se primesce fără discuțiune.

Ședința dela 24 Ianuariu. — D. V. Epurescudă 
cetire unei propuneri semnată de 9 deputațl privitâre la 
reabilitarea condamnațiloră. D. I. I. Rădulescu cere 
din nou să ’i se pună la disposițiune dosarele lucrăriloră 
liniei ferate Golescl-Câmpu-Lungă. D. Tache Ion eseu 
dă cetire unei propuneri, susținuiă de 20 d-nl deputațl, 
pentru modificarea articolului 368 din legea instrucțiunei 
publice din 1864. Se cere urgența, care punându-se la 
voiă, nu se primesce. D. Gr. Cozadini cere a i se 
pune la disposițiune regulamentele privitore la instrucțiu
nea publică. Din causa indisposițiunei d-lui ministru de 
interne, se amână pentru Marți interpelarea d-lui M. Teo- 
dorânu privitâre la ingerințele ce se pretinde că le-ar fi 
făcută administrațiunea județului Argeșă în ultimele ale
geri ce s’au făcută la Pitescl.

(Senatiihl)
Ședința dela 24 Ianuariu. — S’a decisă ca o comi- 

siune de 5 membri să represinte Senatulă la ceremonia 
funebră a decedatului generală Slăniceană, ce se va 
face Sâmbătă, și care comisiune e compusă din d-nii N. 
Pessiacov, dr. Varlam, Alexandru Christofi, Gr. Monteor 
și Remus N. Opreanu eșiți la sorți.

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

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

ISerlin, 7 Februariu. — Rupsch, oare a 
fostu condamnată la mârte pentru atentatulă delă 
Niederwald, a foștii grațiată la temniță pe viață. 
Reinsdorf și Kurschler voră fi esecutați aeji de 
diminâță în Halle.

Londra. 7 Februariu. — Consiliulă de 
miniștri s’a întrunită. Se cjice se va hotărî 
pentru o energică politică. Wolseley va schimba 
tabăra, ca să bată pe Mahdi, să elibereze pe Gor- 
don său să’lă răsbune. E probabilă că se voră 
trimite trupe indiane spre întărire.

mergea atunci cu o iuțâlă de 30 mile pe oră, și se alia 
între Christianburg și Emmence. Cei doi individ! se ur
cară pe vagonă, încunjurațl de ceilalți funcționari ai tre
nului, într’ună minută sângele începu să curgă d’asupra 
vagonului, dar furia loră devenia din ce în ce mai mare. 
Amândoi mănuiau bine pumnalele și apărau cu brațulă 
loviturile cari amenințau părțile vitale. Lupta ținea de 
mai multe minute, când o sguduitură puternică a trenu
lui, descriindă o curbă, făcu ca conductorulă să’șl pârdă 
echilibrulă. Elă cătju, și martorii profitară d’acestă in- 
cidinte pentru a se pune între dînsulă și adversarulă său, 
dechiarandă că onârea era satisfăcută și că nu le mai 
dădeau voie să se bată. Conductorulă și frânarulă au 
recunoscută că martorii avâu dreptate, și și-au băgată 
pumnalele în busunară. La sosirea trenului la Luisville, 
au fostă transportați la reședințele loră. Amândoi avâu 
brațele pline de împunsături; Jackson primise o rană 
fârt.e periculdsă la peptă.

* **
Ouinlă-museu. Poliția din Leicester (Englitera), avândă 

să judece pe ună bețivă, a descoperită că acestă cre- 
dinciosă discipolă ală lui Bacus îșl văpsia corpulă fă- 
cendă totă felulă de figuri pe densulă. £că catalogulă lucră- 
riloră de artă, dată de poliție, aflate pe corpulă acestui 
individă: Pe brațulă dreptă: portretulă unui marinară, 
ună crucifics, ună pesce, ună altă marinară purtândă mai 
multe steaguri cu numele »Carlota,« scrisă cu litere 
mari. Pe brațulă stângă ună pesce, ună aginte 
de poliție arestândă p’ună făcătoră de rele, cu 
legenda următâre: »Credință, speranță și caritate.* 
Pe peptă: ună coteță de porumbei, o clae de fână, bu
chete de copaci, ună omă preumblândă ună berbece și 
ună porcă, — de desuptulă căruia era scrisă forte fru
mosă: »Iubesce-mâ și nu mă părăsi,» »In memoria tu- 
toră pe cari îi iubescă;» apoi, o femeă scoțiană danțândă 
cu ună soldată scoțiană. Pe stomacă: scene militare; 
mai multe baionete, tobe, tunuri, munițium de resboiă, 
ună ulcioră, ună pahară și două pipe încrucișate. Pe 
piciorulă stângă: portretulă unui necunoscută. Pe pi- 
ciorulă dreptă: o femeiă ridicândă ună drapelă, și doi 
tauri luptându-se într’o câmpiă.

* * *
0 escomunicare. — O scrisâre pastorală a archie ■ 

piscopului din Genua a pronunțată escomunicarea în 
contra tuturoră cetitoriloră din acestă orașă a diarului 
La Epoca, care a publicată o foiță întitulată: Amanta 
unui Papă,

* * *
Pe ună sloiu de ghiață. — O miiă de persâne pa

tinau pe laculă Lowerz, în Elveția, aprdpe de Lucerna. 
Petrecerea eraadintre cele mai plăcute, toți erau veseli 
și voioși, când dândă d’odată se aude o trosnitură îngrozi- 
târe și o bucată forte mare de ghâță să rupse de la mală și 
pornesce repede spre mijloculă lacului, avândă pe dânsa trei 
sute patinorL. In timp de mai multe ore, nufu cu putință de a da 
nici ună ajutoră naufragiațiloră și d’a opri sloiulă de ghiață, 
care amenința d’a se sfărîma și d’a răpi speranța și 
afecțiunea a trei sute de familii. Ce grâză 1 In fine, 
prin nisce sforțări de necrezută, se putu trage la mală 
sloiulă de ghiață și toți patinorii fură scăpațl.

Căsătoria. — Duminecă în 27 Ianuariu v. se va 
celebra în biserica Sf. Adormiri din Turcheșă , (Săcele) 
căsătoria d-lui I. G. Drăgănescu cu d-șâra Maria B. Petcu.

* * *

Losurile de Bucuresci 20 Lei. — Le sortarea dela 
1 Februariu a acestoră losurrau eșită următârele serii: 
28, 160, 304, 342, 365, 403, 676, 793, 948, 974, 995, 
1009, 1094, 1287, 1360, 1423, 1608, 1701, 1702, 1736, 
1826, 1925, 1955, 1965, 2051, 2110, 2186,2204,2218, 
2286, 2287, 2314, 2320, 2458, 2461, 2524, 2533, 2551,
2584, 2621, 2668, 2671, 2689, 2827, 2840, 2870, 2984,
3036, 3103, 3114, 3159, 3175, 3189, 3452, 3476, 3591,
3635, 3637, 3639, 3659, 3697, 3743, 3762, 3772, 3812,
3921, 3940, 3943, 4102, 4177, 4358, 4433, 4594, 4719,
4796, 4906, 4917, 5051, 5322, 5340, 2352, 5353, 5379,
5394, 5429, 5502, 5547, 5588, 5670, 5747, 5769, 5772,
5809, 5997, 6146, 6298, 6334, 6381, 6444, 6461, 6498,
6519, 6521, 6544, 6684, 6752, 6881, 6937, 7096, 7228,
7253, 7291, 7292, 7493.

■--------O---------

Invitare.
On. Domni membri ai Reuniunii române de gim

nastică și cântări din Brașovă suntă poftiți Ia adunarea 
generală, ce se va ținâ Duminecă în 3 (15) Faură a. c. 
în sala de desemnă a gimnasiuiui română la 3 ore postă 
meridiane.

Brașovă în 7 Faură (26 Ianuariu) 1885. 
loanu Lengeru, Dr. I. Bozooeanu,

președinte. notariu.

Editoră: Iacobtt Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurelă Mureșianu

DIVERSE.
Ună duelft în trenă. — O femeiă care luase locă 

într’ună vagonă ală unui trenă de mărfuri dela Louis- 
ville and Levington, a fostă causa unei certe între con- 
duclorulă George Jackson și frânarulă James Wilson. 
Pentru a pune capătă acestei certe, au hotărîtă a se bate 
în duelă cu pumnalulă, d’asupra vagonului. Trenulă



GAZETA TRANSILVANIEINr. 22. 1885.

Cursulu la bursa de Vleaa
din 6 Februarie st. n. 1885.

Rentă de aură ungară6°/0 — 
Rentă de aură 4% . . . 98.60 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.30 
Imprumutulu căilortt ferate

ungare.......................... 146.30
Amortisarea datoriei căi-

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.£.0 

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de osttt ung.
(2-a emisiune) .... 122.50 

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 107.50 

Bonuri rurale ungare . . 102. - 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarelOl. — 
Bonuri rurale transilvane 101.50

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

vinii ung............................. 98.50
Imprumutultt cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 118.20
Renta de hărtiă austriacă 83.45
Renta de arg. austr. . . 84.—
Renta de aură austr. . . 106.70
Losurile din 1860 . . . 137 80
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  867.—
Act. băncel de creditii ung. 313.25
Act. băncel de creditii austr. 304. —
Argintultt —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.80
Napoleon-d’orI................ 9.76‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.30
Londra 10 Livres sterlinge 123.70 Bancnote austriace contra aurii

Cota oficială dela 24 Ianuariu st. v.
Cump.

1884.
vând

Renta română (5%). — —
Renta rom. amorf. (5°/0) . . 93^4 —

> convert. (6%) . . — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 31 —
Credit fonc. rural (7%) . . 98*/4 —

„ „ (5°/o) . • 84% —
> » urban (7%) . . 96% —
> ’ » (6%) . • 90% —
> > (5%) . . 83’/. —

Banca națională a României 1185 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 275 —

< » » Națională . . 200 —
Aură • • 12%% —

Cursulu pieței Brașovă
din 7 Februarie st. n. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.60 Vend. 8.62
Argint românesc................. . > 8.45 > 8.50
Napoleon-d’orI..................... . » 9.75 » 9.77
Lire turcescl......................... . > 10.98 » 11.—
Imperiali............................. . » 9.98 > 10.—
Galbeni................................. . > 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. »Albina < . » 100.50 » 101.—
Ruble RusescI..................... . > 128.— » 129.—
Discontulă » . . . 7—10 ’/o pe ană.

-njrn

Tote prețurile scăcjute 20cl0
per coi'n.ptaxit'ă.

-Magazin® de încălțăminte
ală lui

loanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străină, solidă și modernă. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute tdte felurile de încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
sdu după mesure fabricate.

■

__ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potiî cumpera în tutunge- 
ria lui Gross (în casa prefecturei.)

după mesure fabricate.
Ghete de bărbați dela v. a. fl. 3.60 cr. în susă. 
Ghete de dame „ „
Pantofi și ghete de copii dela
Pantofi de casă de piele, pîslă sdu stofă brodate 

flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susă.
Specialitate.

Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă
> » 5 
Șoșoni eu 
de gumă 

bărbați și

CU

3-— n »

60 » „

» » fetițe și băieți , » » , » » 450
Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesesci. — 
talpe de pîslă lungi și scurțl pentru voiagiori. = GalocI 
englesă. — Sandale de gnmă și 
copii cu prețuri eftine. 
Cisme de copii ordinare

» bărbați »
» femei >

Comandcle din afară se efectueză după măsurile trimise promptă si celo nepo
trivite sc ian inderctfi in schimbă.

>
dela v.

> »

de pîslă pentru dame,

a. fl. 2 în
» > 57a »
» » 4 >

susii
>
>

HSi 20°|0 Tote prețurile scădute 20°|0

COWOBMS’â
pentru ocuparea postului de ajutoriu de secretariu la camera comercială și 

industrială din Brașovă.
La camera comercială și industrială din Brașovă a devenită vacanta 

postula de ajutoriu de secretariu. Retribuțiunile lui sunttt: salariulu anuală 
700 fl. și bani de cuartirtt 150 fl. O condițiune a punerii în postă 
este, că amânddue părțile îșî reservă dreptulă, de a denunța servițiulă 
cu o jumetate de ană înainte. Camera publică acestă concursă pentru 
acestă postă cu acea determinațiune, ca petițiunile să se insinueze pănă 
în 28 Februariu n. 1885 în cancelaria comercială și industrială din 
Brașovă în casele lui Schobeln din piață Nr. 89.

Numai acelă concurentă p6te fi considerată, carele
1) n’a trecută peste 40 de ani și va produce despre acesta, testimoniu de boteză.
2) care a absolvată o scdlă înaltă juridica s£u tecnică seu economică 

și va alătură pe lângă petițiune și testemoniile respective.
3) Concurentulă are să documenteze prin testimonii competente esercițiulă 

în limba germână și maghiară ca limbi oficidse, și în limba română 
ca limbă de comunicare.

4) Concurentulă se fie în posițiune de a put& întră în servițiulă camerii 
comerciale și industriale cu l-a Aprile n. 1885.

Brașovă 27 Ianuariu n. 1885 Camera comercială și industrială
Adoli* ISessJiaimer. vicepreședinte.

Mersul^, trenuriloitâ
pe linia Teiușă-Aradfi-Budapesta a calei ferate orientale de stată rog. ung.
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Nota: Orele de

TeiutpVAradtt-Budapesta Budapesta» Arad»!-Tei»»șii.

Trenu de Trenu Trenă Trenă de Trenă
persone omnibufl omnibua persone omnibUH

Teiașîî 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Inlia t 
Vințulă de josă

3.40 10.42 9.10 15 si da pesta 8.00 6.55
4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28

Șibotă 4.35
5.02

11.43
12.13 Aradîk 3.35 5.30

Orăștia 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 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
BSrzova 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
Ai’aîSăt ( 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.09 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Bwdapesta 7.44 6.40 — Alba-Inlia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Tefinșft 12.53 7.00

As.’adîîi"r01imiș<>iL,a Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenu de Trenă
omnibufl persâne omnibua

Arad»! 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-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
Timișdra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timișdra-Aradtk Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă Trenă
peraone omnibus omnibus

TSmișAra 12.25 5.00 PetroșoîQi 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-Săgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37

noDte sunttt cele dintre liniile gr6se'

Tipografia ALEXI, Brașovă.


