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Nu numai o singură dată dela introducerea 
dualismului amu trebuită să facemu durerdsa es- 
periență, că Suveranulă nostru, încâtil privesce 
dorințele și năsuințele conducătoriloru români, a 
celorti preoțescl nu mai puțină ca și a celoru 
mirenesci, a fostu informată în modă nefavorabilă 
și neesactă de cătră consiliarii săi.

Nu voimă să vorbimă aici de cuvintele 
dojenitdre, ce au fostă pronunțate de cătră capulă 
statului la Seghedinu și astă vără la Aradu cătră 
deputațiunile clerului nostru, căci, amăsurată usu- 
lui constituțiunală, acolo au vorbită prin graiulă 
monarchului consiliarii săi înșiși.

Ne aducemă însă aminte de răspunsulă, ce 
l’a dată Maiestatea Sa în anulă 1868 într’o au
diență privată trâmisului celoră, cari erau urmă
riți pentru subscrierea cunoscutului pronuncia- 
mentă dela Blașiu, și comparândă acestă răspunsă 
pră înaltă cu întrebarea ce a adresat’o Suveranulă 
nostru în Augustă anulă trecută unuia din prelații 
noștri, trebue să ajungemă la o conclusiune fdrte 
durerdsă pentru noi Românii.

Amă aflată dintr’ună isvoră demnă de tdtă 
credința, că astă vără cu ocasiunea festivitățiloră 
de primire, în ajunulu mariloră manevre, Maies
tatea Sa a binevoită a se adresa cătră unulă din 
înalții noștri prelâți în limba maghiară pe neaș
teptate cu următărea întrebare: „Mit akarnak a 
românok azzal a paszivitâssal?“ (Ce voiescă Ro
mânii cu passivitatea loră?)

Nu scimă dăcă a răspunsă ceva și ce anume 
a răspunsă acelă demnitară bisericescă la între
barea prea înaltă la care nu se va fi așteptată. 
Nici pentru aceea nu putemă stă buni, dăcă Ma
iestatea Sa a întrebutnțată întocmai cuvintele de 
mai susă. Ajunge însă că capulă statului a vo
ită să se informeze de-adreptulă dela ună pre
lată română despre motivele atitudinei politice a 
Româniloră din Transilvania și că prin acăsta a 
probată evidentă, că la finele lui Augustă 1884 
îi erau încă necunoscute adevăratele motive ale 
oposițiunei năstre naționale.

Ce vrea să (jică acăsta?
Acăsta vrea să (fică nici mai multă nici mai 

puțină decâtă că noi Românii ardeleni, cari de 
16 ani ne aflămă în oposițiune cu guvernulă 
Maiestății Sale, fie din vina năstră, fie din vina 
altoră împrejurări n’amă putută străbate pănă a<ji 
cu cererile și plângerile năstre pănă la tronă.

Suveranulă nostru nu cunăsce durerile și 
suferințele năstre și păte că tăcerea aprăpe re
signată, cu care îndură Românii și cele mai 
aspre loviri din partea celoră dela putere, lo
vituri ce ni se dau chiar în prejudițiulă și cu 
călcarea vădită a constituției și a legiloră în vi- 
găre, să’lă întărăscă în credință, că consiliarii 
Săi actuali vorbescă numai și numai purulă ade- 
vără, când descriu lucrurile astfelă, ca și câne, 
marea massă a poporului română ar fi pe de
plină mulțămită cu starea de față a lucruriloră 
și oposițiunea s’ar face numai de cătră o mână 
de „turburători neconsciențioși“, cari „lucră mână 
în mână cu inimicii din afară în contra unității 
statului. “

Vomă servi spre ilustrarea părerei acesteia 
c’ună esemplu din timpulă celă mai nou.

Românii ardeleni se aflau în ahi 14-lea 
ană ală oposițiunei loră. Liniște mare domnea 
în țâră. T6te mergău după vechiulă calapodu. 
Regimulu ungurescă lucră înainte nestinghiritu la 
completarea operei sale de centralisare și de ma- 
ghiarisare. Noi „preserveramă11 în politica ndstră 
de abstinență, pressa maghiară preseveră în a ne 
calumniâ din resputeri și a atribui scopurile cele 
mai detestabile celoră 153 de delegați ai alegă- 
;oriloră noștri, cari la 1881 s’au fostă încume
tată a se arătă din nou nemulțămiți cu starea 
lucruriloră. Biroulă de pressă jidano-maghiară 
din Peșta lucră bărbătesce spre a face opiniune 
în monarchiă și în străinătate contra agitatoriloră 
„daco-români“ din Ardâlă; poporulă română era 
descrisă ca poporulă celă mai blândă și mulță
mită de pe totă globulă ungurescă.

T6te mergeau strună pentru cei dela pu
tere și pentru planurile loră. Când eată că deo
dată se înalță, în primă-vâra anului 1883, în 
paciniculă Ardâlă, o volbură, care era p’aci, p’aci 
să restdrne totă edificiulă clădită de adversarii nâmu- 
lui nostru numai din neadevăruri. In cursă de două 
săptămâni se ținură vre-o (jece adunări poporale 
române, cari tdte au protestată cu solemnitate 
în contra încercăriloră de a maghiarisâ scâlele 
românesci.

Grlasulă poporului produse mare spaimă între 
cei dela guvernă. Manifestațiunile poporale ro
mâne nu puteau remânâ ascunse lumei celei 
mari, care îi sciea pe Români mulțumiți, și feri
ciți sub oblăduirea ungurâscă și fârte ușoră pro- 
testațiunile ndstre puteau se ajungă la urechile 
monarchului.

Urmarea a fostă, că au sosită ucasuri după 
ucasuri, prin cari s’a restrînsă dreptulu de adu
nare și s’au amenințată „turburătorii" âr câțiva 
fruntași români din Deva fură trași chiar în 
judecată.

Totă la urmă îi vine mintea Românului. Ma
nifestațiunile dela 1883 trebuia să se facă în 
măsură multă mai mare încă la 1879 când s’a 
tractată de maghiarisarea sedleloră ndstre popo
rale. Din parte-ne amă fostă cerută atunci ca 
pasulă prelațiloră noștri să fie sprijinită de po- 
poră.

Nu s’a întâmplată însă acăsta. Amă tăcută 
la 1879 și ne-amă liniștită prea curendă la 1883.

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

CRONICA POLITICĂ.
O fâiă din Pesta istorisesce despre o audiență, ce 

a avut’o deunăcfile cardinalulă Si mor Ia Maiestatea Sa, 
multe lucruri interesante. Dice, că cardinalulă Simor 
s’ar fi dusă în Pesta la dorința esprimată a ministrului- 
președinte și totă prin inițiativa acestuia s’a pusă la cale 
și audiența, în care în prima liniă s’a tractată despre 
ună compromisă în privința camerei magnațiloră. Acestă 
compromisă constă în aceea, ca guvernulă să numescă 
pe episcopii titulari membri pe viață ai camerei magna
țiloră și în schimbă să îmbunătățăscă starea materială a 
clerului de josă. O altă cestiune, pentru care ministrulă 
Tisza a dorită intervențiunea cardinalului primat prin Coronă, 
privesce agitațiunile episcopului Strossmayer. După cum 
spune foia pestană, Maiestatea Sa ar fi provocată pe cardi
nalulă Simor să adreseze Papei o scrisăre, în care să-i 
lămurăscă uneltirile, periculăse ststului, ale episcopului 
din Djacovar. Mai departe Maiestatea Sa a provocată 
pe cardinalulă, ca pe capulă bisericei catolice din Un
garia, ca în puterea jurisdicțiunei sale asupra dieceseloră 
țării să aducă pe episcopii cu idei panslaviste la dato

riile loră cătră statulă ungară, pentru ca corona să nu 
ie silită a face întrebuințare față cu ei de puterea sa 
apostolică și de drepturile ce are.

Nu se scie întru câtă acestea suntă seu nu ade
vărate. Destulă că Tisza vrea să-șî facă din cleră o 
jună unăltă pentru scopurile sale.

*

Cu ocasiunea desbaterii asupra bugetului ministe
rului de agricultură și comerță, deputatulă Iulius H o r- 
vath (fise, că statulă națională e posibilă numai prin 
asimilare, și celă mai potrivită terenă pentru acăsta este 
economia. Pe acestă terenă se potă aplana interesele 
cele mai diferite. Dacă orașele săsesc! din Ardelă au 
decăzută, causa e că aceste orașe și deputății sași au 
făcută politică de naționalități și de rase, negligându’șl 
interesele loră economice.

Cu alte cuvinte: faceți politică maghiară, dăcă vreți 
să trăiți ușoră; altfelă veți fi nimiciți! Acum sciu Sașii 
de unde le vine peirea?

*
Pe când Anglia, Germania, Italia și alte state eu

ropene ca Olanda și Portugalia caută să’șl desvălte re
pede politica loră colonială și ’șl anexăză ținuturi în 
Africa și Australia, Rusia înaintăză cu pași repedl în 
Asia centrală, fără să întâmpine vr’o pedecă. Nu de 
multă s’a împrăștiată din Parisă scirea, că Rusia țin- 
tesce să ocupe Heratulă și să’șl împingă sentinelele căză- 
cescl pănă la granițele imperiului indică. »Journal de 
St. Pâtersbourg’ a combătută energică acăstă scire, dâr 
corespondentul din Parisă ală lui »Times« nu pune nici 
ună preță pe desmințirea făiei rusesc!, deorece totă așa 
făcuse și cu scirea despre anexarea Mervului, care în 
urmă tot s’a îndeplinit. In cestiunea înaintării cătră Afghanis- 
tană dă tonulă partida militară. Nu e ună generală 
rusă, care să nu susțină, că numai ocupându-se Hera
tulă se pote păstra Mervulă Chiar ambasadorii ruși sunt 
alăturea cu partida militară în ce privesce Afghanista- 
nulă și declară de chimerice îngrijirile ce le are d. Giers, 
că Anglia ar opune resistență Rusiei.

P6te că nu va trece multă și vomă autfi, că Casacii sunt 
Ia porțile Heratului. Se vede, că planurile cancelarului, d’a se 
scăpâ pentru câtva timpă de Rusia și de Anglia, sunt bine 
chibzuite, și încurcând pe cele două puteri în Asia va 
putea să se ocupe în liniște de cestiunile europene, care’i 
zacă pe inimă.

*
T6te foile englese afirmă, că declarațiunile princi

pelui Bismarck în parlamentulă germană suntă pentru 
Anglia amicale și liniștitățe. Numai ,PalI Mall Gazette» 
face o escepțiune. Organulă imperialiștiloră radicali arată, 
că discursulă lui Bismarck vădesce o minte sănătosă, des
chisă, nefricăsă și aspră, dar ar fi o nebunia a o con
sideră ca liniștităre și reservată pentru guvernulă englesă. 
Cancelarulă imperiului germană întoneză pră multă, că 
t6te greutățile ce le-au întâmpinată'Germanii sunt numai 
urmările intrigiloră englesescl. Bismarck într’adevără este 
cuprinsă- de fixa idee, că funcționarii și supușii engleși 
au împedecată espansiunea Germaniloră și au jignită 
prestigiulă germană și guvernulă englesă este pră slabă 
său n’a purcesă onestă în încercările sale, de a împedecâ 
acestăjignire. Bismark amenință, că dacă Anglia va împedecâ 
pe Germania în Africa si în Australia, va supăra Ger
mania pe Anglia în Egipetă și va sprijini acolo inten- 
țiunile Franței și acâstă amenințare este fărte seriăsă, 
încâtă a mai susține astătfi că Angliei nu’i pasă de I6te 
celelalte țâri este o nebuniă mare. Este ună prospectă 
fârte frumosă pentru Anglia, de a fi trasă la răspundere 
pentru orice capă germană, spartă în Africa. Bismarck 
nu se ratfimă pe alianțe sentimentale. Politica lui Bis
marck se basâză pe principiulă: dau, ca să-mi dai, și 
astfelă trebue să se întocmâscă și cabinetulă englesă.

*
In palatulă Sultanului se plănuise, precum se scrie 

din Constantinopole, o conjurațiune de cătră Cerchesi, cu 
scopă d’a înființâ ună principală circasiană; celă puțină 
așa s’a aflată din investigațiunea făcută. Vinovății voră 
fi esilațî, se cfice, într’o fortăreță depărtată. Despre ca
pulă conjurațiunii colonelulă Ahmed Bey, care a fostă 
omulă de încredere ală Sultanului, se istorisescă lucruri 
ne mai autfite. Datoriile ce le-a făcută elă pe la diferiți 
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bancheri din Galata se urcă la vr’o 40,000 funțl. Ducea 
o viață fârte destrăbălată; închiriase în Pera o casă, pe 
care o îmbrăcase într’ună luxă princiară. Acolo se pe- 
trecâu cele mai desfrânate orgii. La Ahmed Bey s’au 
aflată documente compromițătâre și — fotografii obscene. 
Când acestea i-s’au presentată Sultanului, acesta să fi 
Qisă: ^întrebați pe Ahmed Bey, dacă acestea suntă în
semnele principatului, ce voia elă să întemeieze.*

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

Prigonirea Româuilortt.
(Coresp. part, a »Gaz. Trans.)

Valea Galele! 1 Ianuariu 1885.
Maghiarisare și âr maghiarisare! strigă oficialii ma

ghiari, căci statulă e maghiară și tâte popârele suntă 
obligate a vorbi și a scrie unguresce!

Amă ajunsă timpulă, ca noi Românii să nu ne mai 
putemă folosi de limba nostră strămoșăscă. Bietulă ță
ranii nu mai e ascultată a-și face rugarea cătră jude
cătorii în limba romană, ci numai în limba maghiară.

Vre-o câțl-va locuitori din Mogoșă și Inlregalde fa- 
cândă târguri cu nisce agri încheiară contracte cu vân
zătorii după recerințele legii. Se’nțelege că dânșii au 
cerută ca aceste contracte, 24 la numără, să fie scrise 
în limba română, ca să le înțelâgă și să scie ce au dată 
și la ce s’au obligată cumpărătorii.

Insă ce să veZI ? Sub-judele Szempaly dela cărțile 
funduare dinAiudă a respinsă rugările locuitorilcră români 
din motivul! că au fostă scrise în limba română. Elă răs
punse, că judecătoria se află în statulă maghiară și de 
aceea și rugarea trebue să fie făcută în limba maghiară.

Bieții țărani au alergată încâce și încolo la târguri 
și la orașe, ca să li se traducă actele în limba maghiară. 
Se înțelege că au avută destule cheltuell. Astfelă au îna
intată din nou hârtiile și încă în limba maghiară.

Resultatulă a fostă însă și acum negativă. Ru- 
brurile, Zise judele, nu consună cu cererile, fiindcă sunt 
scrise românesce. Resoluțiunea la aceste cereri a fostă 
subscrisă chiar de judele Gsernatoni Vajducz. Astfelă li 
s’au causată locuitoriloră numai în timbre daune de 
50—100 fl.

Etă ce a ajunsă bietulă tR°mănă în acestă stată 
poliglotă, ca să nu-i mai fie ertată. a-și cumpăra avere 
în limba sa maternă.

Cum să nu i-o facă acesta funcțiunarii dela Aiudă 
bietului plugară, dăcă chiar Escelenței Sale părintelui Mitropo
lit! dela Blașiu, care în Decemvre anul curentă s’a adresată 
printr’o scrisâre oficiâsă în ltmba română cătră tribuna- 
lulă regescă din Alba-Iulia în unele cause urbariale, 
l-a fostă respinsă scrisârea, pentru că a fostă scrisă 
românesce și nu unguresce.

Românulă respinsă de pretutindeni nu-șl mai află 
acȘT nicăirl adăpostă în acestă stată. Mai esistă âre aeji 
vr’ună foră la care să se pâtă tângui omulă apăsată?

Ce timpuri ai ajunsă Române, care de 17 secuii 
cultivi aceste locuri! Venit’au multe asupra capului tău, 
venit’au Goți, Huni, Tătari, Gepizi și Avari, tâte năca
zurile le-ai suferită. Dâr acum ți se spune că ești liberă 
și că legea te îndreptățesce a fi liberă, dăr esecutorii le- 
gei te prigonescă mai rău ca Tătarii, căci ambele ’țl pi- 
ronă creerii, îți astupă gura și ochii, ca să nu mai poți 
cugetă, vorbi și scrie românesce 1

Unu asuprita.

SOIRILE DILEI.
In numărulă de a^i ală fâiei nâstre amă începută 

a publică în foiletonă grozava tragi-comediă >1884 și 
1885,* ce s’a esecutatăîn săra de anulă nou, în sala redutei, 
cu ocasiunea petrecerei de danță, arangiate în favorea 
văduveloră gr. or.

»Kronstădter Zeitung* se esprimă, între altele 
astfelă despre acestă serată: Petrecerea de danță aran
jată de Români a fostă bine cercetată, aprăpe să nu 
mai încapă lumea în sală. Grozava tragi-comediă >1884 
și 1885* esecutată în pausă, a fostă viu aplaudată/ 

—0—
Parochulă de pănă acum ală bisericei gr. or. din 

Sibiu, d. asesoră consistorială Zacharia Boiu s’a retrasă 
cu 1 Ianuariu 1884 dela parochiă, căreia i-a servită peste 
20 de ani, fiindă înlocuită cu d. presbiteră ală Sibiului 
d. Simeonă Popescu.

—0—
Ni se scrie din Deșiu, că d. Iosifă Keul, președin

tele tribunalului de acolo, este transferată, spre părerea 
de rău a tuturoră acelora cari îlă cunoscă, la curtea de 
apelă în Târgulă-Mureșului, ca jude ordinară.

—0—
»Zastava,« organnlă lui Miletici, ’și-a schimbată 

atâtă redacțiunea câtă și atitudinea, renunțândă la pro
grama dela Chichinda, și adoptândă pe cea dela Beclche- 
recă. In Croația și de o parte dintre Sârbi a fostă 
primită cu entusiasmă acâstă schimbare, pe care a fă- 
cut’o cunoscută în »Zastava« fica lui Miletici printr’o 
scrisâre. Intre multele telegrame de felicitare, ,Zastava< 
publică și următorele: »Să trăâscă feciâr’a de Orleană a 
seclului XIX. Să trăăscă redacțiunea cea nouă!* Altă: 
Să trăăscă mărâța fîcă a mărețului Miletici, carea a storsă 
»Zastava* (drapeluiă) națională din mâna inimiciloră!« 

—0—
Cu părere de rău anunțămă cetitoriloră noștri, că 

cu Ziua de 31 Decemvre 1884 Z’urulă ,Carpății* din 
Craiova, care apărâ interesele Româniloră de ori unde 
ară fi fostă ei, și prin urmare și ale nostre, ș’a suspen
dată aparițiunea.

—0—
Direcțiunea căiloră ferate române publică 

prin »Monitorulă Oficială* următârele: »Dela 5 Ianuariu 
1885 st. n. transporturile de cereale expediate de la 
stațiunile căiloră ferate române în traficulă austro-ungar- 
română se voră bucura de taxele reduse ale tarifului 
specială de cereale din traficulă locală. Pentru acestă 
scopă se va restitui, pentru transportulă de cereale ex
pediate în traficulă austro-ungară-română, difeiința care 
esistâ intre părțile nâstre aferente din acestă trafică și 
taxele tarifului specială Nr. 1 din tarifulă locață. Acâstă 
restituțiune se va face în aură și argintă cu agio pre- 
sintatoriloră scrisoriloră de trăsură directe, cari voră fi
gura în ele ca predătorl său destinătorl. *

—0— ’
Vr’o 2,000 de Greci cu episcopulă loră în frunte 

au făcută în Salonică o demonstrațiune paclnică înain
tea conacului guvernorului turcescă care, acordândă o 
audiență unei deputațiuni a celoră 2,000, a primită asi
gurarea, că elementulă grecă desminte scirile despre pre
tinsele atrocități ce s’ar fi comisă în Macedonia. După 
acâsta deputațiunea a esprimată simpatia poporațiunii 
grecești pentru Sultană. Suntă temeri că poporațiunea 
bulgară va face o contra demonstrațiune.

------o------ 3

Din parlamentulfi românii.
In numerii trecuțl ai fâiei nâstre amă reprodusă 

interpelarea d-lui senatoră Mârzescu, prin care acusa sf. 
Sinodă că comite ilegalități și abusurî. Acum reprodu- 
cemă răspunsurile ce au dată Prelații d-lui Mârzescu, 
apărândă sf. Sinodă de acusările ce i s’au adusă:

I. P. S. S. Mitropolitulă Primată: Vă rogă 
d-le președinte, pentru că sunt slabă, să permiteți ca ună 
domnă secretară să citâscă răspunsulă meu.

— D. N. Peșacovă, secretară ală biroului, citesce 
următorulă discursă ală I. P. S. S. Mitropolitulă Primată:

Domniloră senatori! De două lucruri ne acusă d. 
Mârzescu pe noi episcopii în genere si pe mine în spe
cială: de fapte ilegale și de fapte anticanonice, căci ast
felă este formulată interpelarea D-sale. Câtă privesce 
acusațiunea de anticanonicitate, d-loră senatori, eu con
testă nu numai ca Primată ală României, dar și ca se
natoră, contestă Zică d-lui Mârzescu, dreptulă de a ne 
face o asemenea acusațiune. D-sa pâte să scie multă 
carte, pâte să fi cetită și recetilă de multe ori sântele 
canâne, și pâte D-sa să le înțelâgă și să le interprete 
cum scie și vrea, dar după art. 21 din Constituțiune, 
Sântulă Sinodă este singura autoritate în dreptă de a in
terpretă canânele și a judecă ce este canonică și neca
nonică. D. Mârzescu ar trebui să se gândâscă la acâsta, 
mai cu sâmă că nu de multă chiar înalta curte de ca- 
sațiune i-a pusă acâsta în vedere cu ocasiunea unui ne
norocită procesă ce D-sa luase asupră-și și pe care l-a 
perdulă, precum va perde — sunt sigură — și proce- 
sulă ce ne face astăZi, întru câtă privesce anticanonici- 
tatea ce ne impută. Căci, D-loră, eu nu credă, că afară 
de d. Mârzescu se va mai găsi vre-unulă în acestă ve
nerabilă corpă, care să voiască a face din Senată ună 
Consistoriu sâu Sinodă, âră din D-vâstră nisce interpreți 
autorisați ai canâneloră bisericesc!. Chiar dâcă ați voi, 
Constituțiunea vă opresce. Câtu privesce a doua aeusa- 
țiune, ilegalitățile ce ne împută d. Mârzescu, permiteți-ne, 
a răspunde de o cam dată numai câtă mă privesce pe 
mine specială.

D. Mârzescu mă acusă, D-loră, că prin circulara 
mea, relativă la dotațiunea Corânei, așă fi călcată litera 
și spiritulă legei dela 1872. Dar eu din parte-mi, D-loră, 
Senatori, sciu și susțiu că nu am călcată nici decum 
acea lege, ci din contră am împlinît’o atâtă în litera câtă 
și în spiritulă ei. Art. 20 ală legei din 1872 âtă ce 
elice: »Fie-care Mitropolită sâu episcopă pâte publică 
scrisori pastorale sâu enciclice în eparchia sa, privitâre 
la religiune și bunele moravuri, fără să se atingă nici 
decum legile civile și politice/

Eu, d-loră Senatori, două lucruri vădă în acestă ar- 
ticolă: 1) libertatea ce se dă Episcopiloră de a instrui 
pe fii loră duhovnicești în învățăturile religiâse și mo
rale, și ală 2) o precauțiune ce ia legiuitorulă ca Epis
copii să nu abuseze de acâstă libertate, atacând legile țâ
rei. Cred că și d-vâstră vedeți același lucru. Așa dar, 
articolulă apără și garantâză două mari și însemnate in
terese: propagarea și înrărădăcinarea în societatea nâs- 
tră a ideiloră morale și religiâse, și ală 2-lea respectarea 
și păZirea legiloră țârei. Amâudouă aceste interese tre
bue să-le apere fie-care bună cetățână, fie-care română 
iubitoră de patriă, trebue să-le apărămă cu toții și să nu 
ascultămă pe d. Mârzescu, care voesce să astupe gura 
bisericei, ca să pâtă d-sa mai ușoră să predice anarchia. 
Circulara incriminată, d-loră Senatori, s’a făcută anume 
In apărarea ambeloră acestoră interese și âtă în care îm
prejurări :

Vă aduceți aminte d-loră, că îndată ce Corpurile 
legiuitâre au votată dotațiunea Corânei, au găsită unii 
că este momentulă favorabilă a ațâța ura cetățeniloră în 
contra guvernului și chiar a Suveranului nostru îndem- 
nându’i chiar fățișă la răscâlă. Eu sciu, d-loră senatori, 
că o lege fie ea bună seu rea, pe câtă vreme ea esistă, 
datori suntemă a-o respectă; și noi Episcopii nu ne măr- 
ginimă numai în acâsta de a-o respecta numai întru cât 
ne privesce pe noi, ca să nu ne atragem vr’o răspun
dere, âră pe sub mână să ațîțămă pe alții în contra ei

FOILETON U.

1884 si 1885.
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Tragi-comediă locală-națională de Sandu Pungă-g61ă, dascălii 
și feciorii de popă. Jucată în presera anului nou în vestitulă 
orașă ală Brașovului de mai mulțl perde-vară și fură-vreme. 

Musică de Cobzărescu.
I.

Anulă vechiu (în costumă de rege bătrână, intră 
repede și speriată. Cătră publică.) 

Săriți, săriți, nu mă lăsațl, 
Săriți, săriți și mă scăpațll 
Ună dușmană rău, neîmpăcată 
Mă urmăresce ne’ncetată, 
Și vrea ca să mă prăpădâscă, 
Din lume să mă isgonâscă....
Săriți, săriți în ajutoră, 
Săriți, săriți, că altfelă moră! — 
Dâr și eu Z&u înc’o facă vechiă, 
Scii, parc’ă suntă într’o urechiă, 
Când în asemene — adunare, 
Frumâsă, strălucită, mare 
Intru de-odată cioropocă, 
Și cunoscută nu suntă de locă. 
Deci după ună nobilă obiceiu 
Ce-i introdusă acum și’n Scheiu,*) 
Stimate dame, darnicele, 
Frumâse și mai frumușele, 
Și domni stimați și coconașl, 
Unii mai slabi, alții mai grași, 
Vă rogă, permiteți să’ndrăsnescă 
Ca să mă recomăndălescă;

Dar până a nu îndrăsni 
Cinstiiu-ml nume a numi, 
Mă rogă, puțină se mâ priviți 
Ș’apoi nițelă să vă gândiți, 
Căci pâte sunt mai cunoscută 
De cum credeați la începută!... 
Ei, ați gâcită?... Nu se prea pare, 
Deși de-aicea fie-care 
Trei sute Z^e și mai bine 
Avutu-m’a de soță pe mine. — 
Că sunt ună mare, mare rege, 
Ori cine pâte înțelege;
Corâna asta de hârtiă 
Spune că’să domnă pe-o’mpărățiă, 
Optă-Zecl si patru eu mă scriu 
Și sunt ală dâmnei Vreme fiu, 
Matrână bine cunoscută, 
La dame însă neplăcută.
De nu mă credeți pe cuvântă, 
Sunt gata să pună jurământ! 
Și dela popa din Hureză 
S’aducă chiar carte de boteză.

*) Scheiultt este unii suburbiu alit Brașovului.

Din ciasulă cela fericită, 
De când lumina am zărită
Și de câud nașa mi-a dată nume, 
Ursită am fostă să fiu în lume 
Ală ei înaltă, măreță regentă, 
Ună lucru fârte escelentă.
Și din minutulă însemnată, 
De când pe tronă m’am așeZată, 
Mereu, mereu mi-am dată silință 
— Câtă fu, firesce, cu putință —, 
Pe toți și tâte să-i împacă, 
La tâte să le pună capacă.

Am alergată, am ostenită 
Și sănătatea mi-am jertfită. — 
Ș’acum, acum la bătrânețe, 
Când pe-a mea față se vădă crețe, 
Deși destulă o pudruescă, 
Acum când chiar mă gârbovescă, 
Când pârulă totă mi-s’a albită, 
Ba cum vedeți, am și chelită, 
Ună pușchiă de eri, de-alaltă-erl, 
Ce pe sub nașă nu are pari, 
Țingău, să nu-i Zică alt-ceva, 
Se scâlă împotriva mea, 
Și vrea din țâră să m’alunge 
Ș’apoi elă rege a ajunge, 
Dicândă, că tât’a mea domniă 
A fostă curată ticăloșiă, 
Și câtă eu ca regentă am fostă 
Au mersă în lume tâte prostă.... 
AuZI colo!.... Așa să Zică, 
Mă miră, cum âre nu-i e frică 
Că Sântu-Ilie îlă va trăsni, 
Când astfelă va mai cleveti! — 
Dar domni stimați și dulci cocâne, 
Și măritate și vădane, 
Cum fost-a guvernarea nâstră 
Să spuneți însuși dumnia-vâstră! 
Așa-i că sunteți mulțumiți?..,. 
Așa-i, că nu mă huiduiți?.... 
Căci înc’odată, ce-am putută, 
Vă rogă să credeți, am făcută. — 
E dreptă, că domnii advocați 
Oră fi ceva cam supărațl, 
Căci sub domnia mea procese 
N’au fostă cum ar fi vrută de dese; 
Mulțl doctori fi-voră mânioși,
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cum facil unii cari voiescă, cum se, <|ice, a lua cărbuni 
cu mâna nebuniloră; ci noi ne credemă datori a îndemnă 
pe toți la respectulă legiloră. Căci trebue să scii, d-le 
Mârzescu, că supunerea la autorități, respectarea legiloră 
și pășirea ordinei, sunt nisce învățături însemnate din 
morala creștină și noi Episcopii dorimă și căutămă după 
puterile năstre ca aceste învățături să prindă rădă
cini în iubita năstră patriă. (Aplause). Să fii 
convinsă D-le Mârzescu, că ori cine voesce a ațâță 
pe cetățeni la desordine și la nesupuneri cătră legi, noi 
Episcopii îlă vomă combate din răsputeri fără a ne teme 
de încriminările și acusațiunile ce ni se voră face. Apoi, 
D-loră, nu sciamă eu ce vijeliă atragă asupră-ml prin 
enciclica mea? dar mi-amă disă: vie orl-ce o veni; mai 
înainte de tdte trebue să-mi împlinescă datoria de capă 
ală bisericei și de cetățănă ală României, credinciosă 
țării și Tronului. (Aplause.) Așa amă și făcută D-loră; 
dacă credeți că amă făcută rău, condemnați-mă. 
(Aplause.)

D loră senatori, totd’auna amă fostă cu Tronulă, 
și nici odată eu, nici eu, nici sânții prelațl, nu ne vomă 
desbinâ de tronă, căci noi avemă datoriă și chiară da- 
toriă religiăsă de a-lă apăra, și când vedemă neoren- 
duell de ulițe suntemă cu atâtă mai datori a ne strânge 
în jurulă iubitului nostru Suverană. (Aplause.)

(Va urmă.)
---------O---------

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

Pesta, 15 Ianuariu. — In ședința de sără 
a comisiunei financiare a camerei deputațiloră, 
președintele Zzigmondy condamnă procederea de
putatului Racz, declară în aplausele membriloril 
comisiunei, că Wahrmann, prin activitate și prin 
promovarea intereseloră statului și-a câștigată 
merite.

Csongrad, 15 Ianuarie. — Szivok (li
berală) s’a alesă deputată încontra antisemitului 
Csatar.

Berlin, 15 Ianuariu. — Se verbesce, că 
pentru grâu, orză și ovăsă se va întrei vama, 
ăr pentru săcară se va îndoi.

Cairo, 15 Ianuariu. — S’a răspândită 
sgomotulă, că Mabdiulă a primită condițiunile 
engleze. Englesii ’șl făcu marșulă neinpedecați 
spre Chartum.

------o
DIVERSE.

Uufi prâmlă cliiuezescti. — Ună comersantă ger
mană, aflându-se în Shanghai pentru afaceri de negoță, 
a fostă Invitată la masă de ună fruntașă chineză din 
Pekingă. Intr’o f6e germană comersantulă descrie acestă 
prâncjă, spuindu’șl părerea asupra fie-cărei mâncări: 
>Masa era de mai nainte încărcată cu 22 castrOne de 
deșertă și luminată de 10 lămpi mari, ale căroră sticle 
erau zugrăvite multicoloră și înconjurate cu ghirlande 
de sticlă șlifuită și cu ciucuri de mătase. Bucate se 
aducău pe rendă și servitorii le presentau ânteiu celoră 
mai în verstă șl mai cu va^ă dintre Invitați. Bucatele 
au fostă următărele: 1. Porumbei cu ciuperci și felii de 
bambusă fragetă, fiertură — deliciosă gustă. 2. Untură de 
porcă în aluată coptă, ună felă de gogoși — de minune. 
3. Ouă de porumbei în ciorbă — fbrte bun. 4. Cuiburi de 
rîndunici chineze cu felii de șuncă și de bambusă (o sub
stanță cleiăsă) — escelentă. 5. Carne de pasăre cu felii 
de bambus și cu ciuperci fierte — gustă bună. 6. Rață 
cu bambus și ună fructă ca ghinda — bunicelă. 7. Fi- 

cată de porcă prăjită în untă de ricină — prostă. 8. O 
mâncare japonesă: scoici cu pește și jumărl de porcă — 
grețosă. 9. Coji de caracatiță cu felii de bambus și șuncă, 
gătite în untă de ricină — fără acestă untă grozavă 
ar fi fostă bună. 10. Bucăți de pasăre, șuncă și porumbei, 
turnată d’asupra albușă de ou — tarte gustosă, 11. Carne 
de pești deosebiți cu bambus și ciuperci — nu șciai ce 
mănânci, dar era mai multă prostă decâtă bună. 12. Șuncă 
de purcelă fertă în suculă său — prea delicată. Aci a in
tervenită o pausă, în care a luată fie-care nergheîeaua 
îu gură și se jucau d’a degetele. Apoi au urmată alte 
bucate. 13. Brăscă țestasă cu ouăle ei în untă de ri
cină — grăznică la gustă. 14. Pieptă de pasăre cu varză 
acră — nu prea delicată. — Litchis prăspete, fructulă celă 
mai bună ală Chinei și portocale mari, bune. In timpulă 
mesei se bea numai ceaiu slabă fără zahără și Samionă, 
ună vină de oreză, ce se bea caldă, ca și ceaiu și este 
o băutură îngrozitâre.*

f Necrologft. — ElenaȚăranu născută Vuia, 
soția protopresviterului gr. or. ală Lipovei Ionă Țăranu, 
după ună morbă îndelungată în etate de 72 de aDl ai 
vieții, 6r â fericitei căsătorii 54, șî-a dată sufletulă în 
mânile Creatorului în 31 Decemvre 1884 (12 Ianu
ariu 1885).

Fie’i țărîna uș6ră!

PROGRAMA SERATEI DE NOVITĂȚI 
a capelei orășenescl sub conducerea măiestrului ei d. A. 

Brandner în sala Redutei la 15 Ianuarie 1885.
1. »Fra Bombarda-Marsch < din opereta 

»Pfingsten in Florenz» de Alfons Czibulka.
2. »Nach des Tages Las ten» valsă de Cari 

Faust.
3. »Adagio* din ală II-Iea concertă pentru Vio- 

loncello de C. Schroder (d. Karl Poschl).
4. »Gruss an Budapest» Polka franț., de Edu- 

ard Strauss.
5. »A quatre chevaux» Polka repede de Ph. 

Fahrbach junior.
6. »Steyrische Lieder< A. Lindner pentru 

cornă (d. G. A. Krankemann).
7. »Jogâsz 1884-ik* Csârdâs de Râcz Pal.
8. »Rosette» Polka Mazur (a. d. 0. >der Feld- 

prediger<) de C. Millocker.
9. »Bravour-triac pentru Oboe de Herzog (d. 

Otto Seidler).
10. >Aux coeurs sensibles» valsă de Fahr

bach junior.
11. >Stimmt schon!» Polca franc;. (>Der Feld- 

prediger<) de Millocker.
12. »Al Ieri ei Sport< Quadrille de Cari Faust.
13. »Mein Lieblingsblumchen» Polca mazură 

de E. Strauss.
14. „Fleurs de Mai» Polca franc;. L. Fahrbach 

junioră.
15. »Kosakenritt< Galopp (din opereta »Der 

F eld pr edig er<) de D. Millocker.
Inceputulă la 8 <5re săra.

------o------
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»Amiculu Familiei.» piară beletristică-illustrată. 
Nrulă I. cuprinde: Principele Dimitrie Ghica (biografia cu 
portretu). Vteța jetfită. Novelă istorică originală de V. 
R. Buticescu (premiată cu ună cotoră de aură bătută cu 
pietrii nestimate și provă^ută cu pănă de aură). Magii 
dela răsărită și stăua (illustrațiune.) Te iubescă atâtă; 
de multă. A dl, mâne și poimâne..... In visă. Sufletulă 
ușurată. Poesii de Georgiu Simu. Copiii. Scurtă ochire 
asupra loră și a obiceiuriloră dela nascere și boteză. 

Studiu socială de Eufrosina Humoricenu-Stoenescu, aca
demiciana etc. Ortografia română cu litere latine 
între 1847—1860. Studiu filologică - literară de Dr. 
Gr. Șilași. Cea din urmă luptă de gladiatori (ilus- 
trațiune.) închinarea de anulă nou (ilustrațiune cu 
textă în poesiă) Părintele Carthausi. Romanu de Br. 
Jos. Eotvos. Cătră Linu. Poesia de C. Morariu. Diverse: 
Scriitori români distinși. Poveștile Peleșului In limba 
francesă. Instrucțiunea publică în România. Românii din 
Macedonia. Ce cântă pasările. Cea mai scumpă biserică. 
Numărulă (fileloră fericite. Hârtia întrebuințată la elec
tricitate. — Pe învălitare: Scrisorile unei parisiene. 
Schiță d. Maria de Laurenz. Cronica Contemporană — 
Foiletonulă originală ală »Amicului Familiei.* — Varie
tăți, o mulțime. Bibliografia. Poșta Redacțiunei.

Scriitori români distinși. Comisiunea literară a 
«Cancelăriei Negruță» din Gherla a adjudecată premii 
de ,distincțiune literară» pentru următorii scriitori ro
mâni : dd. V. R. Buticescu assesoră la tribunalulă regiu 
in Bistrița, A. G. Drăghicescu locotenente de arlileriă în 
BucurescI și d-na Efrosina Hemoricănu-Stoenescu baca
laureată în litere și sciințe, membru cu semne de dis- 
tincțiune a mai multoră societăți literare, sciințifice și 
filantropice etc. în Rîmniculă - Sărată — acordândă: 
d-lui V. R. Buticescu pentru novela originală »Viața 
jertfită» ună cotoră de aură bătută cu petrii nestimate 
și provătjută cu o pănă de aură, — d-lui A. G. Dră
ghicescu pentru drama istorică originală scrisă în ver
suri >Asasinarea lui Mihaiu Vităzulă» 200 franci în aură 
și dămnei Efrosina Homoricănu-Stoenescu pentru studiulă 
socială »Copiii* 100 franci în aură.

Tăte trei operatele acestea urmăză a se publica în 
Qiarulă «Amiculă Familiei» încependă chiar cu numărulă 
ânteiu.

Chiar acum s’a puști sub tipării în Tipografia »Au- 
rora» din Gherla și pănă la finea lunei Martie va apără:

îndreptară teoretică șl practică pentru învățămen- 
tulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (preparandiall), 
a învățătoriloră și a altoră bărbați de scălă. De V. Gr. 
Borgovanu profesoră preparandială (normală) în Gherla. 
Prețulă de abonamentă e 1 fl., pentru care opulă se va 
trimite cu portofrancată. După aparițiune opulă se va 
vinde cu 1 fl. 50 cr. — Abonamentele să se adreseze la 
d-lă autoră ori la Tipografia edităre.

Nou abonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei."
Cu I Ianuariu st. v. 1885 s’a începutu uuik nou 

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

Prețulă abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl.
>> ș6se ,) 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 9 franoi în auru
„ șăse ,, 18 „ ,,
„ unu anu 36 „ „

EjgjE*- Din causa însemnatei scăderi a cursului bi- 
leteloru de bancă romane, suntemă constrînșl a condiționâ 
plata abonamenteloră în aură, sdu in hărtiă cu adausulu 
agiului.

Rngămtt pe d-nii abonați, ea s6 binevoidscă a-și reînoî de 
cu vreme abonamentulă, pentru ca se nu se întrerupă espedițiunea 
diarului.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Editară: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

Că fost-au prea mulțl sănătoși, 
Și sfinți părinți m’oră osândi 
Că n’au prea cursă la liturghii. 
E dreptă, că multe coconițe 
Și nu puține văduvițe, 
Zadarnică au tată așteptată 
Ună bărbățelă frumosă, bogată, 
Dar, credeți, nu e vina mea, 
Căci astăcjl lumea e de-așa. — 
Cari se certau mai nainte, 
Pe semne au mai prinsă la minte 
Și’n gândulă loră au cuvântată: 
»Decâtă la domnulă advocată, 
»Paralele în punga mea 
»Cu multă mai bine potă ședă!» 
fir’ bolnavii voră fi gândită: 
»Decâtă atâta pipăită, 
»Și atâtea pilurl și chinină 
»Mai bine ună litru, doi de vină!» 
Și sigură, astă doftoriă 
Plătit-a câtă r.ețete-o miiă. 
Câtă pentru domnii pețitori, 
Când mă gândescă, mă iau fiori, 
Căci la totă pasulă, care’lă faci, 
ZărescI o ciurdă de burlaci,- 
Mulțl dintre ei prea buni copii, 
Cu care orl-ce poți vorbi, 
Dar cum spui de căsătoriă, 
Par’că le torni pe capă leșiă. — 
Carâ-o fi causa, nu sciu Z^u, 
Numai atâta sciu, că-i rău!

Cum (jică, în ăste cestiunl 
N’am prea putută să facă minuni. 
Dar câtă privesce celelalte,

Anume cestiile ’nalte
Politice, bisericești
Și mai alesă brașovenescl,
Cu tată modestia mea
Cată să spună, deși n’așă vrea, 
Că trebue să mă fălescă, 
Când la trecutulă meu gândescă.
Atâta zelă, activitate
N’au fostă nici — când documentate, 
Și toți regenți — anteriori «
Dispară, cu mine de-i măsorl!....
Ce, ’ml contrazice cineva 9... 
Cutâz’a Zice: nu-i așa! ?....
Ei bine, o să-i dovedescă, 
Că eu de locă nu le croescă, 
Ci tate, tate, pe-ală meu pără, 
Suntă numai purulă adevără! 
Pe rândă dăr tăte să luămă
Și pe contrari să-i înfundămă. — 
Dăr înaînte de-a începe, 
Ori cine, credă, pote pricepe, 
Că pentru-a căpăta putere 
Ună păhărelă de vină său bere 
In nici ună chipă rău nu ară fi, 
Dăcă pe-aicea s’ar găsi! (bea).

II.
Deci, domniloră, cu ce să’ncepă, 
La care bute să dau cepă?....
Să dau la cea mai colosală, 
Politica națională!

Românii, e adevărată,
Câtă a ținută ală meu regată,
Ca nâmulă celă mai înțeleptă,
Cum i-a numită ună domnă cu dreptă,

Celă mai distinsă și escelentă, 
Celă mai cu minte și prudentă, 
Celă mai vităză și valorosă, 
Capabilă și mărinimosă, 
In multe cele-au progresată, 
In multe au documentată, 
Că Nemți, Italieni șl Ruși, 
FrancesI, Americani, Zuluși, 
Tătari, Poloni și IaponezI, 
Cu ei dâcă-i asemănezi, 
In tocmai ca ună cară cu boi 
Rămână cu-o poștă înapoi. — 
Cum Zică, în multe s’au distinsă, 
Dar unde fruntea ș’au încinsă 
Cu lauri ce nu veștejescă, 
Ci totă mai tare înverZescă 
Și verZI voră fi, voră fi sans fin, 
E pe politiculă terenăl

Când pe-alte nații au văZută, 
Că să se lupte — au începută, 
In parlamentă și comitate 
Să flă în majoritate, 
Ei ca poporulă de prudenți, 
Și de politici escelenți 
Au Zisă în sine: ,Aferimă, 
„Hai noi frumosă să-i păcălimă, 
„Și pănă ei s’oră ciomăgi 
„Și gura ș’o voră osteni, 
„Colea la umbră să durmimă 
„Și bine să ne odihnimăl* 
Și asta se numesce, frate, 
Politică ’n pasivitate. —

(va urma). 
---------O---------



Nr. 3. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.
(Jursulu la bursa de Viena

din 14 Ianuarie st. n. 1885.
Rentă de aurit ungară6°/0 123.30
Rentă de aură 4°/0 . . . 96.10
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.50 
împrumutul^ căiloră ferate 

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

lorfl ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.30

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

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 105.80

Bonuri rurale ungare . . 101.10
Bonuri cu cl. de sortare ICI.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști...............................101.25
Bonuri cu cl. de sortarel00.25 
Bonuri rurale transilvane 101.50

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

vină ung............................. 99.25
Imprumutulă cu premiu 

ung.....................................116.75
Dosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.25
Renta de hărtiă austriacă 83.—
Renta de arg. austr. . . 83.95
Renta de aură austr. . . 105.40
Losurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 861.—
Act. băncel de credită ung. 306.75
Act. băncel de credită austr. 294.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................. 5.80
Napoleon-d’orI.................. 9.801/}
Mărci 100 împ. germ. . . 60.40 
Londra 10 Livres sterlinge 123.80

Bursa de Bueuresci.
Cota oficială dela 31 Decemvre st. v. 1884

Cump. vend
Renta română (5%). . . 88 __
Renta rom. amort. (5°/0) . 92 —

> convert. (6°/0) 86*/.
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 30 —
Credit fonc. rural (7°/0) . 80 —

> ii ii (5°/o) 96 —
» » urban (7%) • 931/* —
» » » (6°/o) • 87 —
» > (5’/0) • 78 —

Banca națională a României 1150 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . 280 _

< > » Națională 210 __
Aură 16*/a°/0
Bancnote austriace contra aură —

Cursulu pieței Brașovu
din 15 Ianuarie st. d. 1885

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.43 Vând. 8.45
Argint românesc .... . . » 8.35 * 8.40
Napoleon-d’orI .... . . » 9.75 » 9.77
Lire turcesc!................. . . > 10.98 » 11.—
Imperial!......................... . . > 9.98 > 10.—
Galbeni............................. . . » 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100— > 101.50
Ruble Rusesc!................. • • » 125— , 126—
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

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

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe jumătate de anîî 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile a. c.? sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatti 

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fl.? er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

M GRATIS ■
se trimite „Amiculu Familiei, “ diaru beletristicii și enciclopedicu- 
literaru — cu ilustrațiunl frumdse, — „Preotulu Românii,1'' diaru 
bisericescu și scolastică-literară și „Cărțile Satinului Română,“ 
scriere de învățătură și petrecere pentru poporulu românii, 
NTr. 1. ori cui se adresăză prin o corespondență (2 cr.) la

Tipografia „Aurora"
în Gherla — Sz.-Ujvâr.

unde se aplică la momentu cu condiția stabilă unii bunii 
Ciilegetorîi românii și unde chiar acum s’a începută și 
spre finea lui Martie se va sferși tipărirea opului: îndrep
tării! teoreticii și practicii pentru învSțămen- 
tulii intuitivii în folosulu elevilorii normali (preparandiali,) 
a învățătoriloru și a altora bărbați de scdlă, De V. Gr. Bor- 
govană, profesorii preparandiali! (morala) în Gherla. Prețulu 
pe abonamentu elfi., — celu de boite e 1 fi. 50 cr.

Toții acolo se află mulțime de opuri de vendare cu pre
țuri moderate, cari se află semnate în Catalogulă de cărți, care 
■se trimite la momentii ori cui îlă cere și încă franco și

GRATIS

Nutretu de vite.
9

La bunulă Haller din comuna Zoltan (lângă Sighîșdra) cumpărată 
de ună consorțiu de locuitori din acea comună se află de vândută 40—45 
orgii de fenă fdrte tempuriu făcută și bună, între care se cuprindă 7 
orgii otavă, paie de ovăsă din 400 de clăi, paie de grâu din 130 de 
clăi, 150 hectolitrii de ovăsă, 80 hectolitrii de cucuruză, tdte în prețuri 
fdrte moderate.

Pentru acei cumpărători, cari ar cugeta să mănânce vitele loră 
nutrețulă menționată pe locă, se va da gratis pășunitulă de drnă până 
în 20 Aprile 1885 c. n. mai multe staule (grajduri) și șopuii bine în
chise, ca adăpostă pentru oi și o odaie de locuită pentru păzitori.

Informațiunl esacte se potă primi în Zoltan dela preotulă română 
G. Vătășană, în Sighișdra dela d-lă senatoră Ioană Șandru și în Sibiu 
dela Direcțiunea Institutului Albina.

Zoltan, 2 Ianuariu 1885. . , . .Administrația moșiei.

Mersul!! trenurilor!!
pe linia IPredeaiu-ISudapesta și pe linia Teiușu-Aradii-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de nâpte suntG cele dintre liniile grose'

Bredealii-SSudapesta Budapesta- «leală

Trenu Trenu Trenă Trenă Trenu Trenu Trenu Trenu
de omnibus de omnibus accelerat omnibuB

persâne persone persone

BucurescI 7.15 __ — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timiști 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brasovtt £ 2.06 — — 10.50 P. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
Feldidra 2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7,07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Vâsârhely 4.40 9.59 —
Homorodii 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sigliișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediaști 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciuneltt — 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —
Teiușu 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudtt 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințulfl de susQ — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliiriștt 8.4b 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

rC.hiRin ; 10.08 559 9.18 Vințulă de susfi 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiudii 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușfi 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 ^răciunelti 1.44 12.03 —
Aghiriștt — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedintt 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediaști 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15
Râv 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Vâsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vârad-Velințe — 10,56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
n r ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Orailia-mare £ 1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
P. Ladiiny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timiști — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predeală — 7.32 4^.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI 10.25

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiiiștt-Aradtt-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiiișîi.

Trenu de Trenu Trenu Trenă de Trenă
persone omnibus omnibus persâne omnibus

Teiiișu 2.39 9.50 8.20 ? Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Aradfi 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
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

12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
V 12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușd 12.53 7.00

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) PetroșenI

Trenu Trenu de Trenu
omnibus persâne omnlbua

Aradft 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 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișâra 8.58 3.15 I® etroșeni 7.00

Timișdra-Aradtt Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă Trenu
persâne omnibus omnibus

Timisdra 12.25 5.00 Petroșeiii 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 , Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


