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Românii, Tronultt și opiniunea publică. 
VII.

După actulti încoronărei săvârșită în Iuniu 
1867, noulu ministeriu ungurescă n’avă altă grijă 
mai urgentă decâtă de a pune în lucrare cassa- 
rea unilaterală a legiloră de egală îndreptățire 
națională, aduse de dieta ardelănă din Sibiiu la 
1863 și sancțiunate de Maiestatea Sa. Rescrip- 
tele regesc!, cu data 20 Iuniu 1867, ce au fostă 
adresate cătră guvernylu Transilvaniei și contra
semnate de cornițele Iuliu Andrassy, vorbiau de 
„frățâsca“ înțelegere dintre representanții ambe- 
loră țări adunați în dieta din Peșta.

Capulă statului era așadâr informată, că 
tdte se facă în cea mai bună înțelegere, că Ro
mânii sunt mulțumiți cu mersulă lucrurilor!! și 
că cei 1493 subscrișî în petițiunea dela 31 
Octomvre 1866 nu sunt decâtă numai o fracțiune 
de malcontenți, 6meni neliniștiți, cari pdte nici 
n’au lucrată de capulă loră, ci numai conduși 
de nisce influințe din afară dușmăndse statului.

Din nenorocire atitudinea nesocotită a unoră 
pretinși „națiunaliști“ români, cari primiră câte 
ună mandată de deputată din grația celoră dela 
putere, veni p’atunci întru ajutoră adversariloră 
noștri, a căroră scopă era de a lăți și nutri me
reu la Tronă și în publică opiniunea, că totă ce 
se fierbea în cazanulă din Peșta, se fierbea cu 
consâmțămentulă poporului română transilvană-

Intr’aceea se puse în lucrare de puternicii 
cailei și „definitiva regulare a dreptului publică 
ală Transilvaniei“ și a cestiunei de „egală îndrep
tățire a naționalitățiloră.“ In Aprile 1868 clu- 
bulă lui Deak se sfătuia despre aceea, dăcă 
este consultă ca diferitele confesiuni și biserici 
nemaghiare să fie lăsate în usulă limbei loră.

Se tractâ c’ună cuventă de așezarea base- 
loră legale pentru contopirea naționalitățiloră ne
maghiare și o profundă neliniște cuprinse inimile 
Româniloră și mai alesă a celoră transilvăneni, 
cari vedeau cum se strîngea totă mai tare cerculă 
de feră în jurulă loră și simțiau, că era trebuință 
ca să-și redice glasulă și să probeze înaintea Tro
nului și a opiniunei publice, că ceea ce se plă
mădea în dieta din Peșta, nu se plămădea cu 
concursulă și cu consâmțământulă națiune! ro
mâne.

Din acestă sentimentă generală a eșită ma
nifestați unea dela 3 (15) Maiu 1868. In acăstă 
di s’a făcută adecă cunoscutulă pronunciamentă 
dela Blașă, prin care cei adunați se pronunțară 
pentru autonomia Transilvaniei, pentru restabi
lirea legiloră dela 1863/4 și pentru redeschide
rea dietei transilvane pe basa unei legi drepte 
și echitabile electorale, care să facă posibilă și 
representarea poporului română.

Trecuseră abia câteva luni de când se fă
cuse încercarea de-a informă Tronulă mai bine 
prin petițiunea celoră 1493, care însă rămase 
precum scimă neresolvată. La căușele, de ce acea 
petițiune n’a avută efectulă dorită dmenii nu mai 
avâu timpă a se gândi, ei se mărginiră a lua 
cu părere de rău la cunoștință, că ea a rămasă 
fără resultată și âtă ce citimă în motivarea nu
mitului pronunciamentă:

„Fiind-că în împrejurările presente nu ni-a 
rămasă altă terenă spre a câștigă încuviințare 
și valdre convicțiuniloră ndstre politice, ne res- 

trîngemă la descoperirea loră pe calea publicității, 
ca celă puțină ăstmodă să ne împlinimă dato- 
rința de cetățeni, năsuindă totodată a face și ună 
servițiu regimului prin descoperirea francă a ne- 
mulțumirei, ce provine din procederea lui în afa
cerile Transilvaniei. “

Pronunciamentulă dela Blașiu provocă o ma- 
nifestațiune națională, care deșteptă îngrijirile gu
vernului ungurescă. Românii din tdte părțile 
începură a declara cu subscrierile loră, că con
sideră părerile depuse în acelă pronunciamentă 
de părerile loră. Guvernulă intentă procesă ur- 
zitoriloră acestui actă și numai în Blașiu fură 
citate la tribunală pănă la 1 Augustă 25 per- 
s6ne dintre cele mai de frunte. Intr’aceea nu- 
mărulă celoră ce aderau în scrisă la pronuncia
mentă crescea pe fiecare cjLi. Cei dela putere și 
pressa loră îi amenința cu temniță și era să se 
nască ună procesă monstruosă, ce nu s’a mai 
văzută.

Momentulă era hotărîtoru, acăsta o sâmțea 
fiecare. Încă odată li s’a oferită Româniloră ar
deleni ocasiunea de a dă espresiune adâncei loră 
nemulțumiri printr’o manifestațiune energică ge
nerală. Cestiunea uniunei era în ajună de a fi 
„ regulată“ și interesele de viață ale națiunei ro
mâne erau ignorate și combătute pe t,6tă linia, 
piarele din Viena scrieau cu drecare satisfacere, 
că guvernulă uugurescă prin intentarea procesului 
contra celoră ce au subscrisă pronunciamentulă 
și-a băgată mâna într’ună cuibă de vespi.

Dăr nici manifestarea din vâra anului 1868 
nu a fostă făcută cu tdtă tăria după ună plană 
generală. Astfelă ea a devenită unilaterală și 
efectulă ei s’a paralisată și prin aceea, că s’au 
aflată unii, cari făr’ de voiă au venită în aju
toră guvernului, care nu mai sciea cum să tisă 
din încurcătură, adresândă petițiuni cătră mo- 
narcliă ca să sisteze procesulă în contra celoră 
ce au subscrisă pronunciamentulă.

In 12 Noemvre 1868 au fostă presentate 
monarchului 14 petițiuni diferite din Transilva
nia și în acăsta audiență privată Maiestatea Sa 
s’a pronunțată față cu presentătorulă aceloră pe
tițiuni despre atitudinea inteligenții române în
tr’ună modă, care dovedea, că i s’au dată cele 
mai rele informațiuni despre scopurile și inten- 
țiunile conducătoriloră români.

Procesulă intentată Româniloră de guver
nulă ungurescă a fostă curmată prin decisiunea 
Maiestății Sale și astfelă au încetată și manifes- 
tațiunile ndstre naționale în ajunulă mariloră 
schimbări politice din anulă 1868.

CRONICA POLITICĂ.
In ședința partidei liberale ce s’a ținută la 19 Ia- 

nuariu n., ministrulă Orczy a schițată răspunsulă ce are 
să-lă dea la interpelarea lui Ugron în privința cestiunii 
magistrnlui supremă ală Curții. Ministrulă arată mai 
ânteiu că dela încoronare, 1867, raportulă dintre casa 
domnitore și dintre Ungaria a devenită forte intimă și 
cordială, cum n’a fostă de 300 de ani. Ungaria în 
acestă timpă a primită atâtea dovedi de simpatiă și de 
atențiune din partea Maiestății sale, încâtă în semnă de 
recunoștință trebue se o recunoscă acăsta cu bucuriă. 
Ce privescă întrebările din interpelare, trebue să se știe, 
că monarchulă are ună singură stată ală Curții, care e 
ală său privată. Ca primă funcționară ală acestui stată 
ală Curții funționăză în timpulă de față prințulă Hohen- 
lohe ca magistru supremă, care nu e nici funcționară de 

stată austriacă nici ungurescă, ci eschisivă ântăiulă func
ționară ală statului Curții monarchului, prin urmare elă 
arangiază tăte primirile și serbările dela Curte. Nu e 
eschisă însă casulă ca odată să fie c-hiemată la acăstă 
demnitate ună cetățănă maghiară. Pănă acum însă Aus- 
triaciloră nu le-a venită în gândii să protesteze, că func- 
ționăză cornițele Hunyady ca magistru supremă ală cere- 
monieloră, cornițele Szecsen ca mareșală supremă ală 
Curții și baronulă Nopcsa ca magistru supremă ală îm- 
părătesii, deși numiții suntă cetățeni ungari; prin urmare 
nici în casulă acesta, că prințulă Hohenlohe nu e Ungură 
să nu se facă observări. Pe basa acestei esplicărî 
nu mai e de lipsă ună răspunsă la întrebările 
lui Ugronă. Elă — Orczy — ca ministru ungurescă nu 
e îndreptățită și n’are causă a se amesteca în afacerile 
cele mai private ale monarchului.

Ministrulă a fostă aplaudată, precum și Tisza, care 
a rugată pe membri pertidei să apară câtă mai nume
roși în cameră spre a primi totă cu acelăși aplause răs- 
punsulă la interpelarea lui Ugron. Se vede că în cele 
din urmă șovinismului ungurescă încă i se p6te tăia din 
unghișăre, și de rândulă acesta Curtea i le-a scurtată.

8
Diarele polone din Cernăuți suntă informate, că 

autoritățile autonome din Bucovina au adresată gu
vernului rugămintea, ca să aviseze tribunalele de a primi 
pe viitoră petițiuni și în limba polonă în localitățile cu 
poporaținne polonă. De asemenea s’a trimisă guvernu
lui propunerea d’a să introduce limba polonă ca obiectă 
de instrucțiune în anumite scoli. Mai departe se anunță 
că deunăijile bărbații de încredere ai partidei române s’au 
întrunită în Cernăuți, ca să se consulte asupra viităreloră 
alegeri dielaje. La acăstă întrunire au luată parte și 
Poloni de rită armănă, ca baronulă Simonovici, cavalerii 
de Prunculă și Agopsovici. Participau ții în numără de 25 
s’au unită, ca la alegerile dietale viităre se voteze soli
dară numai pentru candidați de naționalitate română. 
Alte disposițiuni în acăstă privință se voru luâ. după ce 
se va întărce căpitanulă țării, baronulă Vasilco, care se 
duce acum la Viena să se consulte cu cornițele Taaffe.

Egiptulă formăză astădi obiectulă celă mai impor
tantă în politica cea mare europănă. Tăte puterile cele 
mari europene sunt mai multă său mai puțină angajate 
la deslegarea cestiunii egiptene. In prima liniă se află, 
după Anglia, Franța, care a făcută Angliei unele propo- 
sițiuni relative la soluțiunea cestiunii egiptene și tocmai 
pe când se ocupă cabinetulă englezescă cu studiarea, cu 
aprețiarea și cu răspunsulă la proposițiunile francese, 
tocmai atunci a trimesă și Sultanulă dela cornulă de 
aură o misiune politică cu daruri bogate pentru regina 
Victoria și pentru jprincesa de Vales. Scopulă misiunei 
politice turcesc! la Londra este de a cere prețulă, pen
tru care să dea intereseloră engleze la Nilă concursulă 
său. Sultanulă se înșală tare când'crede, că va putea 
influința asupra cestiunii egiptene său că va pută câștiga 
vre-ună folosă pentru sine său că ar pută fi guvernului 
englesă de vre-ună folosă. Omenii de pe lângă Sulta
nulă sperau că ei voră pută vinde ajutorulă loră în 
Egiptă scumpă Englesiloră. Gloria Osmaniloră de multă 
a apusă și la Nilă nu va mai reînvia. Sultanulă n’are 
nimică de a da și nimică de a speră. Elă își țîne can- 
didatulă seu ca Chedivă în Egipetă în reservă, pe bă- 
trânulă Halim pașa, pe care l’ar pune bucurosă în loculă 
lui Tewfic. Elă pune tăte în mișcare, ca să ia tote privi
legiile, ce le-a căpătată Egiptulă dela antecesorii săi 
de patru-deci de ani. Dăr acestea suntă flăcurl, nimeni 
nu mai gândesce la ele. Și dăcă Anglia ar pută primi 
ofertele din partea Sultanului, totuși cestiunea egiptănă nu 
s’ar pute resolvâ fără voia Europei. Declarându-se cestiunea 
egiptănă de europănă urmăză, că nu se pote privi 
nici de englezăscă, nici de turcăscă. Dacă Anglia 
nu voiesce ca să mai reînoiască influința turcăscă 
în Egiptă, cu atâtă mai puțină va avea Europa voiă 
ca să nimicăscă opera sa în Egiptă și să înalțe puterea 
turcăscă într’o țără, unde se încrucișeză interesele sale. 
Puterile continentale suntă aplecate a recunosce suzera
nitatea Turciei în Egiptă, dar restaurarea ei faptică nu o 
spriginesce nici Berlinulă nici Londra. Ori câtă de mare 
este diferența între puterile europene în privința Egiptu
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lui, dar într’ună lucru se unescă cu tătele, ca Turcia sS 
nu .turbure cercurile diplomațiloră. Turcia se află în 
procesulă de descomposițiune, pe care-lă așteptă Europa 
ca privitore. Dacă ar voi Sultanulă să ia o rolă activă 
în cestiunea egiptână, atunci ar sări Francia și Rusia și 
ar împedeca-o, deși ar primi Gladstone ajutorulă tur- 
cescă. Politica englesă este o politică brutală și egoistică 
și caută ori ce concurență se o delătureze și numai si
lită primesce concurența francesă, rusă și germană. Au
toritatea Angliei în Egiptă este Chedivulă și ministerulă 
seu ascultă de poruncile dela Londra, eră poporală tre
mură de gendarmeria englesă. Sultanulă totă mai este 
pentru Mohamedani patronulă loră religiosă și ar pută 
deveni și stăpânulă lumescă, decă ar ave influință ma
terială asupra Egiptului. Gladstone va primi bucurosă 
darurile dela Sultanulă, dar concesiuni nu-i va face în 
Egiptă de felă. Hobart și Hassan Fehmi trimișii Sulta
nului potă sS-și dea tote silințele în Londra, dar tăte sunlă 
în deșertă. Cestiunea Egiptului se va resolvâ și fără de 
concursulă și fără de voia Sultanului, pentru că astădî 
alții dispună de Egiptă. Cum se schimbă răta lumii, 
cine era odată Sultanulă din Constantinopole și ce a 
ajunsă astădi!

*

»Standard» află din Schangai, că flota chinesă a 
primită ordină să plece la Formosa spre a da ajutoră 
trupeloră imperiale ce se află înaintea Chelungului. 
Acăstă flotă, care are să atace escadra admiratului Cour- 
bet, stă sub poruncile admiratului Sebelin, fostă căpi- 
tană de corvetă ală marinei germane, și este compusă 
din 12 corăbii. Fiecare din acestea are pe bordă ună 
comandantă germană, ună mașinistă germană și 24 ar- 
tileriștl germani. Acestă faptă a produsă ărecare neli
niște chiar în unele foi germane, deorece ar pute tur
bura bunele relațiunl ce esistă adl între Francia și Ger
mania. Dacă scirea s’ar adeveri și flota francesă ar su
feri vr’o perdere, atunci pacea europenă ar pută fi a- 
menințală. Lăfa artileristiloră și mașiniștiloră germani e 
de 1090 și 1750 franci pe lună, și pe lângă acăsta gu- 
vernulă chinesă se îndatoreză a plăti familiei fiecărui 
Germană cădută 28,000 franci, țliarele francese au în
registrată deocamdată aceste scirî fără să facă vr’o ob
servare.

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

SOIRILE PILEI.
Se vorbesce, că prințulă de corona Rudolfă și prin- 

cesa de corănă Stefania voră întreprinde și în anulă 
acesta o călătoriă în Orientă și anume voră visita Corfu, 
Atena și Smyrna.

—0—
Comisiunea de cinci a reuniunei de maghiarisare 

din Clușă a ținută Sâmbătă o ședință, în care s’au sta
bilită punctele din apelulă ce se va trimite pe globulă 
ungurescă.

-0-
Din Sibiiu se comunică, că între cadetulă Eszter- 

hazy dela reg. 3 de husari și între locțiitorulă de ofițeră 
Muller dela reg. 31 de inf. a fostă ună duelă în săbii 
din causa unei certe. Husarulă cadetă a primită o rană 
periculosă în frunte, lungă de 12 centimetri.

—0—
»Reuniunea femeiloră române din Aradă și pro- 

vinciă» va țină o »prelegere publică» Duminecă în 25 
Ianuariu n. la 6 ăre săra în sala institutului pedagogică- 

teologică, pentru fondulă scălei de fete ce doresce a în- 
ființâ. D. profesoră de teologiă V. Mangra va tracfâ 
despre »Mărirea și căderea lui Mihaiu Vităzulă/ Prețulă 
intrării pentru familiă 1 fl., pentru persănă 50 cr., pentru 
student! 20 cr.

—0—
Studenții români din Montpellier în Franța, au for

mată o societate cu scopă d’a funda o bibliotecă și d’a 
se ajuta unii pe alții. Veniturile societății se compună 
din cotisațiunile membriloră, din donațiuni, din profite de 
baluri și conferințe etc.

—0—
Ministerulă instrucțiunei publice română a trimisă 

suma de 1000 lei d-lui Bălăceanu, ministrulă țârei la 
Paris, pentru aducerea în țără a donațiunei făcută de 
regretatulu filo-română U bici ni bibliotecei române cen
trale.

—0—
Se desminte scirea, că prințulă Bulgariei ar avă de 

gândă să visiteze pela 15 Ianuariu n. pe regele Carolă 
ală României. Prințulă Bulgariei n’a luată încă nici o 
decisiune în privința acăsta, fundă acum fărte ocupată 
cu afacerile țării sale.

—0—
Guvernulă română va presinta în curândă Camerei 

ună proiectă de lege pentru înființarea de școle de arte 
și meserii în județele Argeșă, Băcău, Dîmbovița, Doro- 
hoiu, Fălciu, Ialomița, Muscelă, Nămță, Putna, RomanațI 
Teleorman și Vâlcea.

—0—
Bancherulă israelită Marcus Ileim din Ploesci s’a 

depusă în arestulă preventivă pentru falimentă fraudulosă.
—6—

In năptea de 27—28 Decemvre trecută, o bandă 
de tâlhari a maltratată și jefuită de bani și obiecte pe 
Vasile Dimitriu, brutară, din Haimanale, județulă Pra
hova. Urmăriți de autoritatea locală, caraulă și locuitori, 
tâlharii au resistată trăgendă mai multe focuri, ceea ce 
le-a înlesnită fuga. Făcendu-se cercetări la 4 Ianuariu 
curentă, banda compusă din optă individ!, este descope
rită ; are de căpitană pe fiulă preotului Andrei Bă- 
descu din Olari, deja arestată împreună cu șăse din tâl
hari. Unulă este urmărită. Obiectele și parte din bani 
suntă găsiți. Sub-prefectulă din FilipescI continuă cu in
strucțiunea.

—0—
Tribunalulă de comerță din BucurescI a declarată 

făliți pe comercianții Pardos și Bodolea.

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

Cugetări la încheierea anului.
Selagiu diua de Crăciună 1884. 
(Urmare din Nr. 6.)

Nesfârșită este șirulă necazuriloră ce ne bântue; 
eu le voiu atinge numai >per summos apices: Dările 
au devenită ne mai suportabile și în mărimea acăsta nu 
le mai vedl nicăiri; justiția e arbitrară și scumpită prin 
taxele de timbru și mai mari ca în oricare altă stată 
ală Europei; poporală română e administrată de streini, 
numai în limba maghiară de elă nepricepută, mare parte 
în lipsa de legi positive și clare; responsabilitatea jude- 
cătoriloră e numai ideală, căci în faptă ei judecă după 
>biroi bolcs belatâs» (terminologiă maghiară ce însâmnă: 
,buna chipzuiălă a judecătorului.») Pe ce base se face 
a<ȘI la noi justiția avurămă ocasiune a ne convinge mai 
vârtosă noi Românii Sălăgienl, când cercarămă a ne re- 

vindica dreptulă electorală dripită și călcată în piciore. 
Amă fostă respinși cu tăte recursele năstre; ai noștri, cu 
sânta dreptate a mână, fură persecutați și judecați la 
judecătoriile de 1-ma instanță și numai cu greu scăpară 
în urma sentințeloră Tablei și ale Curiei, unde încă nu 
s’a încuibată șovinișmulă și unde mai sunt bărbați ai 
scălei și sistemului din trecută, cari țînă la axioma, că 
justiția e fundamentulă regateloră.

Și în urmă ce să dicemă noi despre administra- 
țiunea politică? Eu credă că este de ajunsă a-i reîmpros
păta numele de boteză ce i l’au dată înșiși Maghiarii cei 
mai iluștri: baronulă Sennyey ’și grafulă Apponyi, nu
mele de: .asiatică.* Și când ea este și Maghiarilor^ 
»asiatică,» întrebă: ce ne este£nouă? Cum să-o bote- 
zămă noi Românii?....

In cele de mai susă amă atinsă unele din nenu
măratele loviri și calamități, ce ni-le causeză alții și cari 
suntă consecințele sistemului domnitoră. Să vedemă acum 
ce amă făcută noi în anulă 1884 spre a ne scuti, a ne 
apărâ de ele și spre a ne pregăti ună viitură mai bună. 
Și anume ce amă făcută și ce amă omisă a face: a) în 
țâră, b) în comitate, c) în comună, d) în familiă; pe tă- 
remulă politică, bisericescă, școlară, jurnalistică, socială 
și economică.

In anulă 1884 s’au eseculată alegerile generale 
pentru dieta ungurăscă din Peșta. Noi Românii din Un
garia și Transilvania făcurămă tote pregătirile pentru o 
conferență generală electorală îhtocmai ca la anulă 1881. 
S’au alesă câte doi delegați din fie-care cercă electorală 
din ținuturile locuite de Români. Frații din Maramureșă 
la 1881 au luată parte la conferința națională, acum 
însă spre cea mai mare supărare a năstră aă absentată. 
Eată o dovadă de slăbiciune și de neînțelegere. Unde 
a fostă și ce a făcută numărosă inteligință mirănă din 
Maramureșă în frunte cu Mihălescii și preoțimea, ce se cțice 
a fi luminată și cultă, în frunte cu vicariulă episcopescă 
Kokenyeșdi? Strănepoții lui Dragoșă se vede că au ui
tată de faptele mari și viteze ale străbuniloră și că mai 
țină la proverbiulă >capulă plecată nu’lă taiă sabia.» 
Să sperămă însă, că ei nu suntă încă perduțl pentru 
noi, să sperămă că se voră reculege și în viitoră îșl voră 
face și ei datorința de Români mai alesă când se va 
tractâ ărășl de-o comună conlucrare,

Conferința generală se ținu, participândă delegații 
din tăte părțile locuite de Români într’ună numără forte 
considerabilă. S’a întrunită lamura națiunei, bărbați de
votați causei sânte și drepte a națiunei române.

Decisiunile luate de astă conferință ni suntă în viuă 
memoriă. întrebarea decă aceste decisiuni au cores- 
punsă pe deplină deplorabilei noslre situațiunl politice, 
nu este adl de actualitate și vomă reveni asupră-i la 
timpulă său. In scurta dare de semă ce-o facemă acum 
p6te fi vorba numai și numai de aceea, cum s’au esecu- 
tată conclusele luate de conferență din 1.884 cu unani
mitate ?
, La acâstă întrebare, dăcă vomă avă în vedere îm
prejurările dificile în cari s’au săvârșită alegerile și pres- 
siunea și terorismulă ce s’a pusă în lucrare, putetnă răs
punde cu mândriă națională, că cu puține escepțiunl, 
esecutarea a fostă demnă de autorii concluseloră, și au 
documentată că viuă și puternică este consciința națio
nală a Românului.

In mânia corupțiunei generale de care este infec
tată tătă societatea ; în mânia pressiunei și terorisărei ofi- 
ciăse ne mai pomenite, cari tăte sunt efectele relei și

FOILETON U.

S6ra de Sân-Văsii în Brăila.
Brăila., 7 Ianuariu 1885.

Societatea »Carpații» înființată în orașulă nostru 
de 2 ani de i)ile, compusă din peste 150 membri Ro
mâni, a escelată în tote ocasiunile prin introducerea 
ideiloră frumăse naționale între membri ei și-a tuturoră 
aderențiloră, cari parte de curioșiiate, parte din senti
ment, nu au lipsită nici odată a participa alăturea cu societarii.

Este ceva de remarcată că poporațiunea poliglotă 
din Brăila, fără escepțiune, are de obiceiu, ca în presăra 
anului nou să’șl încerce noroculă la joculă de cărți. 
Esistă ună soiu de asociațiunl de jocă do cărți, com
puse esclusivă numai din streini, în scopulă de-a seduce 
pe alții ca se’și încerce noroculă, luându-le astfelă și ul- 
timulă bană din pungă. Și câte neplăceri aduce acestă 
urîtă meseriă în familii!!

BetrânI și tineri, bogațl și săraci ’șl încărcă noro- 
culu, der acâstă încercare pune în posițiune pe mulți a 
perde în parte, pe mulți a perde cu miile de lei, alții 
rămână chiar seraci. Acestă bălă este întinsă în tote clasele 
societății Brăilene, mai cu osebire cu ocasiunea anului nou.

Comitetulă societății .Carpații,’ voindă a scăpa pe 
membrii Societății, câtă și pe amicii loră de acestă bălă, 
a făcută învitațiuni pentru toți, ca sg se adune în săra 

anului nou în salonulă »Dacia» (locală de întrunire ală 
societariloră) împreună cu familiile loră și să serbeze pe 
Sân-Văsii, ajunulă anului nou, pentru care scopă Comi
tetulă cu concursulă membriloră Societății a întocmită 
ună felă de petrecere familiară, ce a și reușită pe deplin 
spre satisfacerea fiecărui participantă. Eată și modulă 
serbării pe care vi’lă descriu fărte pe scurtă.

La ărele 9 săra se vedeau deja sosindă familii 
și la ărele 10 salonulă era deja plină cu părinții de fa
milii, mame, domnișăre, tineri, pănă și băețl și fetițe ; 
renumita orchestră a lui Petrică Jeană întonă cele mai 
frumăse imnuri naționale. S’a danțată pănă la 11 ăre, când 
Președintele Societății printr’o cuvântare de deschidere 
bine simțită arătă adunării scopulă acestei serate și cu 
osebire însemnătatea lui Sân-Văsii.

De-odată se ivi lângă Președinte ună copilașă ca 
de vr’o 8 ani cerândă a fi ascultată de adunare pentru 
ună momentă și începu a declamă poesia »Sergentulă« 
cu atâta precauțiune și precisiă, încâlă aplausele întregei 
adunări nu se puteau curma. Apoi mai mulți membri 
ai Societății declamară mai multe poesii naționale, tăte 
pline de sentimentă și fiecare declamatoră și-a câștigată 
cele mai frenetice aplause.

Președintele anunță după aceea procesulă unui mare 
criminală ce se va pleda cu acâstă ocasiă înaintea adunării.

Lumea era curiăsă. Dămnele și domnișărele for
mau o colănă în lungulă salonului, iar bărbații altă co- 
lănă. in fundulă salonului și în capătulă colăneloră se 

vedeau 3 mese, pe fiecare câte ună candelabru, hârtiă 
și cernelă, âr lângă mese gata la orice ordină arau 4 
tineri, îmbrăcațl în costume naționale. Pe masa Preșe
dintelui se mai observa ună clopotă mică și altulă mare 
In fine scena representa ună tribunală extraordinară im- 
provisată, compusă din ună președinte, 2 membri, ună 
grefieră și ună procurară.

Era judecata anului ,1884.*
Președintele dă ordină sS se aducă acusatulă, spre 

a’lă supune la interogatoriu. Aprobi Introducă dintr’ună 
altă salonă pe ună bătrână ghebosă, îmbrăcată într’o 
ghebă, țînendă în mână ună toiagă cu inscripțiunea: 
>1884,» de care avea atârnată pe umâră o glugă, âr 
într’o mână purtândă o bucată de pâne. Impresiunea, ce 
făcu intrarea acestui curiosă acusată tușindă și gemându, 
provocă vii aplause. Acusatulă adusă la bară fu intero
gată în următorulă modă:

Președ. : Cum te numescl, acusatule? Acusat.: 
Me numescă anulă 1884. Președ. : Ce etate ai? Acu
satulă: Suntă de 12 luni. Președ: Unde ai locuită? 
Acusatulă: Pe lume. Președ.: Ai fostă căsătorită? 
Acusatulă: Nu, pentru că nefiindă întrupată, amă 
trăită numai cu numele. Președ.: Care ți-a fostă pro
fesiunea? Acusatulă : Sunt fără profesiune, der 
amă avută pe lume o înaltă misiune. Președ: Societa
tea nu a fostă mulțămită de modulă cum ți-ai împli
nită misiunea. Acusat.: Me supună, dar nu mg cu- 
noscă culpabilă.
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imoralei guvernări a d-lui Tisza — inteligența poporului 
română a fostă la înălțimea chemărei sale.

Românii bănățeni la Făgetă și Românii sălăgienl la 
Cehulă Silvaniei potă fi mândri de luptele loră în cam
pania electorală din anulă 1884. Decă cu tâte astea nu 
și-au ajunsă resultatulă dorită și că la Făgetă puterea 
brutală a mistificată, âr la Cehulă Selagiului a storsă 
totă forța brutală resultatulă finală din mâna Românului 
constantă, acâsta nu e vina nâstră. (Va urmă.).

Om parlamentul»! ramiinu.
(Urmare și fine din discursultt episcopului Melhisedecu.)

D-loră, noi amă avută nenorocirea ca acei cari 
sapă pe ascunsă biserica nâstră să pună mâna pe ună 
membru din Sinodă; acestă membru a fostă ună tânără 
archiereu, pe care noi l’ăm făcută archiereu ascultândă 
pe P. S. S. Mitropolitulă primată, și acestă membru s’a 
făcută dușmanulă nostru de mârte. Acestă membru a 
fostă trimisă să-și facă studiele teologice în Atena. A 
mai fostă deserventă la capela din Parisă, și după ce a 
intrată în Sinodă, ori-ce se făcea aci de o colectivitate 
asupra cestiuniloră cari veniau în discuțiă la votarea Si
nodului, a fostă contra. Mai multă disputele, une-ori 
chiar certele întâmplătâre într’ună corpă deliberativă, și 
câte trebue să rămână acolo fără publicitate, a doua Zi 
le vedeamă publicate prin Ziare- schilodite, exagerate și 
prefăcute în derîdere asupra Sinodului. Mai departe încă, 
acesta a fostă abia începutulă. A înființată singură ună 
diară și s’a apucată pe față să combată Sinodulă; a 
spusă că nu este bună instituțiunea; că trebue să se 
aducă în Sinodă și preoții de miră; că Sinodulă este 
dușmanulă preoțiloră ; că episcopii maltratâză pe membrii 
clerului; că îi jefuescă, etc. etc. Suntă colecțiunî din 
acelă Qiară unde se pâte vedea ceea ce acestă archiereu 
doria. A făcută comitete secrete de preoți îndoctrinați 
de elă pe la județe, le a trimisă povețe ce se facă contra 
episcopiloră și a Sinodului, a provocată congrese gene
rale de preoți în Capitală și în provinciă ca să producă 
o răscâlă a preoțiloră contra episcopiloră și a Sinodului. 
D. Mârzescu îndreptățea acestă purtare a clientului său, 
întrebându-ne: Dar nu este în acâstă țâră libertatea con
științei și a acțiunei? Dar nu este liberă ună membru 
ală Sinodului să aibă ideile sale proprii, să nu iscălâscă 
ceea ce nu-i va conveni conștiinței sale? La noi acâsta 
este numai ună pretextă, care are aparență de constitu- 
ționalismă, dar nu de canânele bisericescî. Eu ducă pe 
D. Mârzescu pe terenulă canâneloră, cari au tâtă pu
terea loră și suntă legalisate și de Constituțiune și de le
gile nâstre. Sinodulă a voită să nu lase locă duhuriloră 
necurate, (mă ertațl că mă servă de acestă cuvântă), să 
între în Sinodă. Sinodulă a voită ca ună membru ală 
său, ca și fie-care persână bisericâscă, să-și cunâscă da
toria ca să stea la loculă său și să nu asculte de sfatu
rile cele rele. Când Sinodulă s’a hotărîtă să adreseze o 
circulară sfăluitâre căfră clerulă ț.erei spre a-i îndemnă 
să se pârte înțelepțesce, să nu asculte de sfaturile rău 
voitoriloră bisericei nâstre, să aștepte în răbdare îmbu
nătățirea posițiunei loră materiale, archiereulă Calistrată 
nu a voită în ruptulă capului să subscrie. Dar care 
era causa? Causa era că elă avea altă drumă; la altă 
mâră măcina acum și nu putea să se contrazică. Când 
am vădută acesta am disă: până când acestă duplicitate ? 
Acestă ’ornă trebue exclusă din sânulă nostru.

D-loră, între cei 12 apostoli, cari erau cu mântui- 
torulă lumei Christosă, ne spune sânta scriptură că a 
fostă unulă în inima căruia a intrată Sătana, dar însă 
la noi! Eu nu garanteză, că mâne nu va întră satana 
și în altă membru din Sinodă, și este de datoria nâstră 
să nu lăsămă să intre Satana acolo. Noi așa amă fă
cută. L’am dată în judecată, i-am făcută chiămare să 
se presinte înaintea Sinodului. Nu a voită să asculte. 
Cine l’a pusă la cale nu sciu. L’am chemată, am tri
misă pe protopopă, pe ună archiereu, dar a răspunsă 
că nu recunâsce Sinodulă dreptulă de a-lă judecă. Am 

făcută și eu parte din comisiunea instituită pentru in
struirea causei lui. D. Mârzescu dice că de ce am fă
cută parte? pentru că m’a alesă Sinodulă. Și vă declară 
că n’am fostă nici sunt dușmanulă lui personală.

Vădândă că nu se supune, comisiunea și-a făcută 
raportulă său la Sinodă, s’a începută discuțiunea în Si
nodă. Unii memari erau de opiniune să-lă judecămă în 
lipsă. Eu și P. S. S. Mitropolitulă Moldovei amă fostă 
de opiniune să nu ne grăbimă, să-lă lăsămă pe cealaltă 
sesiune, pâte că în acest u intervală omulă își va reveni 
în cunoștință, va veni la o cugetare mai seriâsă, să nu 
ne grăbimă; și așa s’a și făcută. In acestă timpă ce se 
întâmplă? U-sa în locă să vină Ia o idee mai sănătâsă, 
se sfătuesce cu advocați, găsesce pe d. Mârzescu sciutoră 
de canâne, de tâte legile bisericesc?, omă de progresă, 
carea vrea să facă o beserică cum îi place D-sale, a lu
ată cestiunea în tratare pe de-o parte din pressă, și pe 
de altă parte cu talentulă D-sale, și trebue să recunâs- 
cemă că e unulă din cei mai buni advocați, se pricepe 
in tâte legile, numai în canâne să-mi dea voe a i-o spune, 
este fârte slabă. (Aplause, illaritate). Ne-a trasă la cur
tea de casațiă, adecă pe mitropoliți, pe miniștri și nu 
mai sciu pe cine, și-mi pare rău, că nu a trasă totă 
Sinodulă, așa trebuia unoră călcători de canâne ca noi. 
(Aplause). In curtea de casațiă a fostă discuțiă mare, 
tâte acelea, cari le-ați audită aici, s’au spusă și acolo, 
au fostă aplause, au fostă de tâte, și cum să nu-lă apla
ude! Vorbesce frumosă, și eu l’ași fi aplaudată. Dar 
face multă onâre justiției nâstre curtea de casațiă, are 
âmenl mari, âmeni superiori, au ascultată tâte acestea, 
și la urmă a disă să se întârcă archiereulă la judecata 
lui, care i-o dă legea. După aceea a venită sesiunea 
Sinodului, D-sa Calistrată trimite o hârtiă la Sinodă prin 
care întrebă: Hei, ce faceți cu mine? Când mă judecați!!! 
Atunci Sinodulă a Zisă, noi nu avemă nimica de făcută 
cu D-ta, D-ta te-ai pusă afară din canâne, nu vrei să 
scii de ele, te-ai dusă la o judecătoria, unde nu ai ce 
căutâ pentru o afacere de disciplină bisericâscă, ne-aî 
trasă în judecată, nu mai ai nimica cu noi. Te previu 
că nu mai faci parte din cleră ; căci legile bisericescî 
Zică, că ori ce clerică care desprețuesce autoritatea și 
judecata bisericâscă în tâte gradele ei, prin faptulă acesta 
se exclude singură. Noi amă hotărîtă se nu ne mai 
ocupămă de acâstă persână, decâtă dâră când elă ar veni 
să între pe o altă cale în biserica de care s’a depărtată. 
Noi avemă conștiința că ne-amă făcută datoria ca Si
nodă și ca episcopl români și cu iubire de țâra loră, și 
ca iubitori de ordine și de moralitate. Amă aceea con- 
vincțiă și nimeni nu’ml o pâte lua, acâsta amă dreptă 
să o spună pentru casulă lui Calistrată, pentru care D. 
Mârzescu a făcută atâta tapagiu.

D-loră, mai am multe de ZIS^ despre starea bise
ricei nâstre și despre necesitatea de a o ridica din de
cadența ei, dar nu vrâu să abuseză de paciența D-vâstră, 
și de aceea încheiu rugândă pe onor. Senată să sfârșâscă 
cu acestă incidență, pentru că elă nu este de nici ună 
folosă, nici pentru demnitatea nâstră națională, nici pen
tru demnitatea bisericei nâstre. (Aplause prelungite.)

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

l’esta, 22 Ianuarie. — Renumitulă. sculp
torii Adolfu Hussar s’a găsită eri la amâdl mortă 
în pată. S’a constatată, că a fostă lovită de 
dambla (gută.) Acum în urmă lucra la statua 
lui Deak.

SSerîin, 22 Ianuarie. — Imperatulă a 
prânzită. la masă părăsindă patulă; se află bine.

---- ~-----

DIVERSE.
0 scrisâre de dragoste. — In Zilele acestea sosi 

la poșta din Berlină o scrisâre avândă adresa: »Guilelmo 
Imperiali. Berlină/ Fiindcă în cartea de adrese nu se 
afla acestă nume, unui funcționară dela postă îi trăsni 
prin capă idea, că scrisârea trebue să fie destinată pentru 
împăratulă Wilhelm și o și trimise în palatulă imperială. 
Impăratulă o desfăcu, dar se convinse îndată, că fo- 
culă, ce și-lă vărsa o inimă femeâscă îndrăgostită, nici după 
formă nici după cuprinsă nu’i era adresată lui. Scri
sârea trecu din paiață la polițiă, care isbuti să găsâscă 
pe fericitulă în persâna unui pictoră. Artistulă italiană 
din causa acestei schimbări cu împăratulă Wilhelm s’a 
simțită fârte onorată și a dată se se pue cuverta în pro- 
vaZuri, ca să o dea familiei sale ca amintire de împâ- 
ratulă și de Berlin.

*
0 energiă rară. — In luna trecută, autoritățile 

municipale din Berlină primiră din partea unui tânără 
rusă cererea d’a fi admisă printre măturătorii stradeloră. 
cererea purta apostila mai multoră profesori ai facultății 
de științe. Tânărulă este lipsită de mijlâce de esistință 
și n’are nici ună meșteșugă. De mai mulțl ani îșl câș
tigă viâța ca răndașă, și a avută timpă pentru a’și face 
studiile și a trece esamenulă cerută pentru a întră la 
universitate. De mai multe ori, mai mulțl avuțl filan
tropi au voită să-i vină în ajutoră, dâr, cu cea mai mare 
mândriă, le-a refusată acestă ajutoră. Primarulă din 
Berlină a primită îndată cererea sa.

*
Viâță lungă. — >Gazette hebdomadaire de mâdi- 

cine» a asemnalată acum de curândă esistența, în sătulă 
Auberives-en-Royans, din provincia Isere, a unei femei 
în etate de 124 de ani. Preotulă din Auberives confirmă 
acestă faptă estraordinară prinți’o scrisâre adresată unui 
Ziară din Lyon. »Nu sciu, Z'se elă, dacă acâstă femeiă 
are 124 de ani, ceea ce însă sciu sigură, este că are o 
sută și doi ani de căsniciă, fiind măritată în 1783. La 
ce vârstă s’a măritată ea, nimeni nu pâte să scie și 
persâna în cestiune de asemenea nu o pâte spune. < Se 
scie că nunta de argintă se celebrâză la 25 de ani de 
de căsniciă și cea de aură la 50 de ani. Ce nuntă va 
mai celebra susă numita femeă a cărei viață conjugală 
a trecută peste ună secâlă?!

Nou abonamente.
Ia

„Gazeta Transilvaniei"
Cu I ianuariu st. v. 1885 s’a începută nntt nou 

abonament»!, la care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Prețultt abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fi.
,, șâse ,, 6 „
„ unu anu 12 „

Pentru ffiomâiihi și străinătate:
pe trei luni 9 franci în auru

< h șâse „ 18 „ „
„ unu anu 36 „ „

Din causa însemnatei scăderi a cursului bi- 
letelorîl de bancă române, suntemil constrînșl a condiționâ 
plata abonamenteloril în aurit, sdu în hărtiă cu adausuht 
agiului.

Domnii abonați noi suntti, rugați a ne trămite 
adresele D-loru esactu arătându-ne și poșta ultimă.
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Președintele învită pe Procuroră a espune faptele, 
pentru care acusatulă este dată judecății.

Procurorulă, din multe fapte, cari planâză asu
pra acusatului 1884 și pe cari le-a espusă cu de-amă- 
runtulă, formâză cam următârele capete de acusațiune: 
Nefertilitatea solului nostru, introducerea diferiteloră bâle 
epidemice și a episootiei. Născocirea râsboiului Franco- 
Chinesă, aducerea cutremuriloră înspăimântătâre, încur
cătura meschină a tuturoră afaceriloră comerciale și in
dustriale. întâlnirea celoră 3 împărăți cu scopă de a 
nimici statele mici.

Introducerea discordiei, intrigei, urei și persecuțiunei, din 
care causă unirea și înfrățirea nu mai potă avea locă. 
Magnetisarea și turmentarea capeteloră cetățeniloră în 
materiă politică, (aci președintele sună clopotulă celă mare 
observând procurorului sâ nu facă personalități). Altera- 
țiunea sentimenteloră naționale, zâzaniile pentru a agita 
pe popârele din Austro-Ungaria. Și alte asemenea acu- 
sațiunl desvoltate fie-care în parte și cu probele cele mai 
evidente, în urma cărora cere onorabilulă Tribunală să’lă 
condamne la degradațiune și esilă pentru eternitate.

Președintele sună clopoțelulă spunândă acusa
tului, că are cuvântă de a se apăra cu moderațiune și 
în limitele legei, pentru a nu atinge prestigiulă justiției.

Acusatulă se adresâză cătră judecători cu cu
vintele: ^Onorabilă Tribunală! Sf. Justițiă!» Revine apoi 
asupra fiecărui punctă de aeusațiă, se apără in modulă 
celă mai frumosă, atribuind tâte acusările nepăsărei âme-

niloră, demonstrând prin acte inocența sa. Intre alte 
cuvinte de apărare se agăță de Tribunală Zie^udă: »Că 
conformă unei grămeZi de legi, croite după calapâde stre
ine, onorabilulă Tribunală ar fi trebuită chiar din officiu 
să’i dea ună apărătoră, care se numesce advocată, fie 
cu său fără diplomă, ună omuleță din aceia cari facă 
lesne din negru albă, etc. Președintele: observă 
acusatului prin tragerea clopotului celui mare de a nu 
face personalități). Acusatulă: Da, am înțelesă d-le 
președinte, am înțelesă și pricepă fârte bine că d-vâstră 
abusândă de puterea ce vă este conferită provisoriu nu 
numai că m’ațl despoiată de dreptulă consacrată prin 
tâte legile de a avea ună apărătoră, cu cunoștință de 
drepturi și nedrepturl, de legile, reslegile și paralegile — 
elastice etc. Finește apoi cerândă Tribunalului să’i re- 
cunâscă inocența și să’lă achite, căci numai sentințele 
basate pe dreptă facă gloria justiției.

Președintele discutândă incetă cu cei 2 membrii, 
pronunță prin grefieră următârea sentință: .Condamnă 
pe acusatulă la degradațiune și esilă imediată pentru 
eternitate.» Dată și cetită în ședință publică astăZl la 
31 Decemvre 1884, ora 12 nâptea.

Președintele ordonă conducerea condamnatului în exil. 
Condamnatulă cere să fie ascultată ună momentă 

și i se acordă cererea, după care începe:
Plecă pentru eternitate, 
Condamnată și siluită, 
Făr’ de lege nici dreptate, 
Oropsită și huiduită, etc. etc.

Apoi aproZii conducă pe condamnată în esilă, mu- 
sica cântândă marșulă funebru, iar adunarea aplaudă 
necurmată.

AproZii în costume naționale în numără de 4 re
vină în salonă, aducândă Ia brață pe anulă 1885, ună 
tânără în costumă națională, purtândă pe căciulă inscrip- 
țiunea: Anulă ,1885.» La intrare musica intonă im- 
nulă »Deștâptă-te Române.» Elă se așeZâ lângă preșe
dinte, începu discursulă său, promițândă îndreptarea tu
turoră releloră comise de condamnatulă 1884. Mai pro
mite scăderea agiului, înavuțirea comercianțiloră onești, 
realisarea dorințeloră naționale, oprirea epidemiiloră, cari 
au bântuită Europa în anulă 1884; dar Introducerea loră 
pentru a stârpi pe toți inamicii Româniloră. Cu acâsta, 
piesa se finește în aplause frenetice.

După ună obiceiu tradițională de peste Carpați s’au 
adusă ouă. pe cari domnișârele le-au spartă în pahare 
cu apă prâspătă, pentru a’și citi noroculă pe anulă vii- 
toră. Fie-care participantă a fostă apoi servită cu plă
cintă și cu bilete după obiceiu. Reîncepândă ârășl dan- 
țurile, petrecerea a durată pănă la Ziuă, despărțindu-se 
fiecare cu regretă, că Ziua a apărută prâ iute.

Relatându-vă cele ce precedă nu întârZieză, d-le 
Redactară, a vă arătâ că pentru, prima oră s’a vădută 
astfelă de serbare în orașulă nostru, deși improvisată, 
căci preparațiunile s’au făcută numai cu 2 Zile înainte, 
însă reușita a fostă strălucită. Gri.

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



Nr. 8. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Cursulu Ia bursa de Viena ISursa de Hucurescl.
din 21 Ianuarie st. n. 1885.

Rentă de aură ungarâ6°/0 —.—
Rentă de aură 4°/0 . . . 96.35
Rentă de hârtiă 5»/0 . . 92.70 
împrumutată căiloru ferate 

ungare......................... 145.70
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.50

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

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 106.30

Bonuri rurale ungare . . 101.— 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt............................101. —
Bonuri cu cl. de sortarel00.75
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

vinii ung............................98.75
Imprumutulii cu premiu 

ung................................... 117.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.— 
Renta de hărtiă austriacă 82.85 
Renta de arg. austr. . . 83.70
Renta de aură austr. . . 106.— 
Losurile din 1860 . . . 137 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 863.—
Act. băncel de credită ung. 310.— 
Act. băncel de credită austr. 298.90 
Argintată —. — GalbinI e 

împărătesei................ 5.781
Napoleon-d’orI ..... 9.78‘/a| 
Mărci 100 împ. germ. . . 60.351 
Londra 10 Livres sterlinge 123.701 Bancnote austriace contra aurii

Cota oficială dela 6 Ianuarie st. v. 1884.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 87Va 88
Renta rom. amort. (5%) . . 92 93

> convert. (6°/0) . . 85 86
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 30 32
Credit fonc. rural (7%) . . 95 96

> n „ C?°/o) . . 79 80
» urban (7°/o) . . 90 92
> > > (6%) . . 85 87
» » (5°/o) . . 77 78

Banca națională a României 110C 1110
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 226 —

« > > Națională . . — —
Aură • • 17Va°/o 18»/

Cursulu pieței Brașovu
din 22 Ianuarie st. n. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.42 Vend 8.45
Argint românesc .... . . > 8.35 > 8.40
Napoleon-d’orI................. . . » 9.75 » 9.77
Lire turcesc!..................... . . » 10.98 > 11.—
Imperiali......................... . . » 9.98 > 10.—
Galbeni............................. . . » 5.70 > 5.72
Scrisurile fonc. »Albina*- . . > 100.50 > 101.—
Ruble RusescI................. . . » 127-5 » 128-5
Discontulă » . . 7—10 % pe ană.

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

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețuit! abonamentului pe jumetate de anu 
s6u pe unu anu, înainte de l-a Aprile 1884, sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu 

dela 1 Aprile 1884, care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

La bunulu. seminanală în Cutii 
a devenită vacantă unii postii de 
oficialii d© eeouomiă pen- 
tr’ună tânără neînsurată.

Doritorii de a primi acestii postu 
s6 se adreseze până, la 1-ma Martiu 
a. c. la

Administrațiunea bunului 
în OTTTirr 

poșta ultimă Szasz-Sebeșă.

Calicii, cine nu al>on£ză Oaliculu, diaru ilustrată hu- 
moristicii și satiricii, care costă numai 3 fl. s6u 7 franci pe anii, d6r 
produce în fie-care lună îisu de 3 fl. r s£u 7 franci, și prin urmare dă 
fiecărui abonentă unii câștigi) curată de 33 fl. s6u 77 franci la anu.

Cine n’are 3 fl. sâu 7 franci, ca se aboneze Caliculu, mai bine 
să-i împrumute, de câtă se ne râmăie nouă datoră și să părtjă câștigulu 
arătată.

Adevărată sensațională va deveni Caliculă anului 1885 prin noua 
rubrică: „Scântei și cenușă din filosofici doctorului Amnariu11 și prin mul
țimea ilustrațiuniloră comice și satirice.

Abonamentele se trimită prin posta din S i b i i u la

6—6 Administrațiunea „Calicului/*

Nr. 14216—1884. 1—3

^oncursu.
Pentru ocuparea unui postii va

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

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

Respectivele petițiunl astfelă in- 
struate sunt a se așterne celă multă 
până în 10 Februariu a. c. la 5 6re 
după prândă subscrisului magistrată.

Brașovă în 17 Ianuariu 1885.
Magistratul ft orășeneseft.

MersulU trenuriloru
pe linia Predealii-Bndapesta și pe linia Teîiiști-Aradii-SBudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-lSudapesta Ehadapesta--Predealfi.

Trenii Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu
accelerat do omnibus do omnibus accelerat omnibuspersone persone persone

BucurescI 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Fredealti 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișd 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovă \ 2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
Feldiora 2.44 7.09 6.28 ( 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Vâsârhely 4.40 9.59 —
HomorodU 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 —
MediașQ 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa nucă 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blaștu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Grăciunelti — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiusu 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudu 7.55 2.48 4.44 (IIbsîti 8.57 5.40 7.08
Vințultt de susO — 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 Ghiris 11.15 8.14 8.29
Ghirisu. 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

• (Cnisiii 10.08 5-59 9.18 Vințuld de sustt 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiudîi 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciuneld 1.44 12.03 —
Aghirișfi — 7.25 9.35 Blaști 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedinu 11.33 8.11 11.04 Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Rev 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
Varad-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-inare 1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05 nriișovu — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 TimișQ — 6.57 4.03
Buda-pesta’ 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: Or de de i opte suntfl cele dintre liniile grâse'

Tipografia, ALEXI, Brașovă.
A

Teiușii-Aradft-Budapesta, Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenu
persdne omnibus omnibus persone omnibus

Teiiișgfc 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 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 Bărzova 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
12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20

Szoluok 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 — — Teiușii 12.53 7.00

Aradik>Timiș<»ra Simeria (Piski) PetroșeiiI

Trenu Trenu de Trenîi
omnibua persone omnibus

Aratlft 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 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
’ffimișâra, 8.58 3.15 S* etroșessi 7.00

Timiș6ra-Aradu Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
pers 6 ne omnibus omnibus

Timisdra 12.25 5.00 Petroșeni 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


