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Din causa S-tei sărbători de Sâmbătă, diarulu nu 
va apare deoâtu Luni sera.

Brașovu, 1 (13) Februariu 1885.
In articulii: „Cugetări la încheierea anului,“ 

ce i-aină publicată în numerii primi ai fdiei n6stre 
din 1885, unu stimată amică a constatată că în 
comitatulu Sătmarului în familiele preoților!! noștri 
din generațiunea mai tânără, limba română și-a 
reocupată tăremulu, ce’lu stăpânea mai înainte 
limba maghiară.

Acâsta scire ni-a causată o îndoită bucuria. 
Mai ânteiu pentru că ne dovedesce din nou tăria 
și venjosia elementului românescă, care este atâtă 
de amenințată în acele părți; alu doilea pentru 
că ne arată că juna ndstră generațiune nu nu
mai că nu se ÎDstrăinâză de sînulă națiunei sale, 
dăr este pătrunsă de curate sentimente românescl.

Amu dori din sufietă ca acâsta să se p6tă 
qlice în generală despre toți cari facă parte din 
ea. Din nenorocire însă, mai sunt, precum ne 
spune amiculu din Săi agi u, și preoți de aceia, 
cari nu-șl înțelegă sfânta misiune și vorbescu 
acasă cu preutăsa, cu copii și cu slugile în limba 
străină, caută societate străină și-și facă cuibulă 
în mijloculă adversariloră nămului nostru.

Numai unoră asemeni preoți nevrednici a- 
vemă de a mulțămf, că ici și colo uneltirile con
trare în contra limbei românesc! raportăză câte 
ună succesă față cu câte ună învățătorii dela 
sate, slabă de ângeră.

Scimă că în județulă Sătmarului adversarii 
românismului au înființată anume o reuniune, spre 
a propagă între învățătorii noștri poporali spiri- 
tulă desbinărei și ală deserțiunei dela sînulă na
țiunei românesc! pentru câte ună miserabilă pre
miu, care a fostă fdrte bine caracterisată de ună 
corespondentă ală nostru ca prețu ală Iudei.

I se impută bravului profesorii de religiune 
și de limba română dela gimnasiulu ungurescă 
din orașulă Sătmară. că a apostrofată pe ună 
învățătoru păcătosu, care venise să-și primăscă 
premiulă, ce-ilă destinase societatea „Szecheny“, 
cu cuvintele: „Sciu eu de ce ai venită aici, ludo! 
Ca să vindi sângele românescă acestora pentru 
bani, nu-i așa? Fie-ți rușine! Ce felă de popă 
ai tu, dacă îți îngădue se te porți astfelă ?“

S’a făcută mare sfară în Sătmară. Foile 
maghiare de acolo au strigată, că patria e tră
dată și că ven(|ătorulă ei nu este altulă de câtă 
profesorulu de limba română, care a cutezată a 
vorbi astfelă. Representanții orașului au cerută 
depărtarea acestui profesoră și teroriștii cei mai 
de frunte stăruiescă ca să se casseze cu totulă 
catedra de limba română dela acelă gimnasiu.

Nu putemă sci dacă amintitulă profesoră a 
pronunciată în adevără acele cuvinte, ce i-se atri- 
bue din partea (jiareloră maghiare. Dar dacă 
le-a pronunțată, elă n’a făcută alta decâtă aceea 
ce era datoria fie-cărui Română și patriotă ade
vărată.

Este învederată, că reuniunea de maghiari- 
sars din Sătmară nu urmăresce prin premiile ei 
altă scopă, decâtă de a înstrăinâ pe învățătorii 
români, ce-i cadă în cursă, de limba și națiunea 
loră. Pentru ca acești învățători să-și împlinăscă 
datoria ce-o au după lege, li s’au dată superiori, 
li s’a dată autoritate școlară confessională. A cere 
dela ei merite speciale în învățarea limbei maghiare, 

însămnă a cere ca să-și neglige propria limbă 
maternă și să zădărnicâscă scopulă scdlei româ
nesc!.

Nu vădu autoritățile române școlare confe- 
siunale, că prin propaganda maghiară cea mai 
nouă se calcă autonomia loră și se întdrce disci
plina ndstră școlară cu fundulă în susă?

Uneltirile de maghiarisare însă nu se măr- 
ginescă numai la județulă Sătmarului, ci se es- 
tindă până în inima Ardălului. In adunarea co
mitatului Solnocă-Dobâca anunțase inspectorulă 
de scdle reg. ung. la începutulă anului curentă, 
că s’au împărțită ună premiu de 100 fl., unulă 
de 50 fl. și o mulțime de premii de câte 25 fl. 
la învățători poporali români din diferite comune 
ale județului pentru merite speciale în instruirea lim
bei maghiare. Astfelă s’au împărțită de curândă 
în comitatulă Uniăddrei premii de aceste la mai 
mulți învățători și învățătdre. Și ce e și mai re- 
voltătoră, aceste premii se dau fără scirea și con- 
simțământulă autorității confesionale, ba âmblă și 
comisiunl esaminătdre ale societățiloră de ma
ghiarisare din sată îu sată pe la scdlele ndstre.

T6te aceste se petrecă în <jiua mare. N’au- 
(jimă însă ca să se fi făcută vr’ună pasă din 
partea ordinariateloră și a consistoriiloră nâstre. 
Nimeni nu sare în ajutorulă limbei române a- 
menințate, nimeni nu ia în apărare pe cei ce 
suntă persecutați din causă, că țină cu credință 
la ea!

Dacă autoritățile ndstre superidre școlare au 
amorțită, atunci datoria ndstră este a-le deșteptă 
din acăstă amorțălă, trămițândă din t6te părțile 
representațiuni și mergendă în deputațiuni la 
centrele ndstre bisericesci și școlare, ca să le 
convingemă că pericululă e mare și că semțimă 
cu toții că trebue să se facă ceva, ca să punemă 
stavilă nenorociteloră porniri de maghiarisare 
violentă.

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

Italia, Anglia și Franța.
Căderea Chartumului a produsă în Constantinopole 

mare bucuriă între Turci, cari prin procederea Angliei 
și în urmă a Italiei s’au vădutu amară loviți în drepturile 
și interesele loră. Turcii credeau că Anglia se va vede 
acum silită a primi propunerile Porții, de a se ocupa 
porturile Mării roșii de cătră trupe turcesc!. Speranțele 
loră însă fură înșelate prin debarcarea Italieniloră în 
Massauah.

Cu procederea Italiei pare a fi invoită și republica 
francesă, corăbiile de transportă a trupeloră italiane au 
fostă primite forte amicală de oficierii flotei francese în 
Port-Said.

piarele englese snntă în contra unei procederi co
mune a Angliei cu Italia »Times» Qice că ajutorulă ita
liană în Sudan ar face se crătjă lumea musulmană, că 
Anglia n’ar fi în stare să înăbușăscă revolta fără ajuto
rulă vreunei puteri streine. Și »Daily News< e în contra 
oricărui ajutoră streină în Sudan. Aceste obiecțiunl ri
dicate de foile englese nu credemu că trebuescă luate în 
seriosă. Intre Anglia și Italia esisfă o înțelegere, cu tăte 
desmințirile ce se dau. Italia va secunda pe Anglia în 
Sudan, celă puțină în a doua liniă, ocupândă porturile 
Mărei roșii, ca astfelă Anglia să nu fie silită a cere spri- 
jinulă Turciei. Protestulă acesteia nu credemă că va 
avă vr’ună efectă, elă e slăbită și prin faptulă, că tru
pele italiane sunt primite în modă amicală de cătră po- 
porațiunea musulmană a porturiloră. De asemenea nu ne 
vine a crede, că marele puteri voră țină sămă de pro
testulă Porții. Esistă între tăte puterile mari o înțelegere 
care lăgă pe Părta de mâni și de piciore.

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

Mortea generalului Gordon.
Gordon, generalulă englesă, care a apărată Chartu- 

nmlă unu ană și mai bine în contra ărdeloră Mahdiului, 
după cum să anunță astădl este mortă. Elă fu omorîtă 
în 4 Februariu, c’ună pumnală, tocmai când eșia din 
edificiulă guvernială. Fiindcă Chartumulă pe la 28 Ia- 
nuariu era în mânile Mahdiului și generelului Wilson 
tocmai atunci venise la Chartum de aceea nu pofe să 
fie esactă diua morții. Gordon fu omorîtă său mai în
ainte, său cu o săptămână mai târdiu, dar nicidecum, 
când a fostă ocupată Chartumulă. Mărtea acestui băr- 
bată cutezătoră, care a umplută lumea cu gloria activi- 
vității sale aventuriăse în Asia și în Africa va afla com
pătimire peste totă loculă. Cu elă a cădută ună stelpă 
ală puterii englesescl nu numai în Sudană, dar și in 
Egiptă. Și este de temută, că mărtea violentă a acestui 
mare Englesă va face o impresiune adencă asupra musul- 
maniloră dela Tangeră până la Marea roșiă și dela Ocea- 
nuiă indică până la Dunăre și până în inima Asiei. Mărtea 
lui Gordonă va avă o influință fărte însemnată și asupra 
trupeloră Mahdiului cari se voră convinge totă mai tare 
că acestă teribilă Mahdiuare o misiune providențială și 
se voră luptă c’ună entusiasmă și c’ună fanatismă mai 
mare sub drapelulă lui în contra Englesiloră. Din aces
tea considerațiunl mărtea lui Gordonă păte să aibă in- 
fluință și asupra armatei lui Wolseley, care operăză în 
Sudană. Englesii trebue se trimită câtă mai iute gene
ralului Wolseley ajutărele recerute, pentru ca să pătă 
paralisâ fanatismulă Arabiloră și se pătă restitui presti- 
giulă Angliei în Sudană și în Egiptă. Tăte operațiunile 
asupra Chartumului voră depinde de o parte dela înțe
lepciunea tactică și geniulă militară a Iui Wolseley, câtă 
și dela forțele militare și materiale, de cari va dispune 
comandantulă supremă.

*
Generalulă Charles Gordon, eroulă adorată ală po

porului englesă este mortă. Pumnalulă unui Sudaneză 
a pusă capătă vieții sale pline de fapte eroice. Rareori 
ună europănă a posedată atâta influință și farmecă asu
pra- poporeloru semicivilisate ca Gordon, care soia inspira 
deopotrivă iubire și admirațiune, frică și spaimă. Măr
tea l’a ajunsă în ală 52-lea ană ală vieții. Născută în 
Woolwich la 28 Ianuariu 1833, fu destinată de tatălă 
său, loc. generală Gordon, carierei militare, cercetă aca
demia militară din orașulu natală, pe care o părăsi la 
1852 ca sublocotenenlă. In răsboiulă Crimeei deveni 
locotenentă. Ca căpitană făcu în 1860 espedițiunea din 
China, fu de față la atacarea Pechingului și rămase a- 
colo și după încheierea păcii, pentru ca să învețe a cu- 
născe țera, prin care întreprinse călătorii pănă la zidu
rile chineze. Deja în 1863 Gordon avu se combată pe 
ună Mahdi chinesă, care aprinse rescăla din Tai-Ping. 
Impărătăsa Chinei neputăndă supune pe acestă falsă pro- 
fetă, care răspândise grăza în poporațiune și care ame
nința chiar capitala, se adresă guvernului englesă cu ru
găciunea să’i trimătă ună oficeră englesă, care se con
ducă trupele chineze. Gordon, pe atunci maioră, luă 
comanda supremă. Tenărulă comandantă stetea totde- 
una în cea mai mare invălmășală a luptei nearmată, im- 
bărbătâ pe soldații "săi, și cu tăte că se espunea celoră 
mai mari pericule, niciodată n’a fostă greu vătămată, 
așa că Chinezii credău, că Gordon este invulnerabilă. 
Acăstă mare nepăsare a lui Gordon impuse chiar și duș
manului. Revolta fu înăbușită mai multă prin grăză, 
decâtă prin puterea armeloră.

Impărătăsa Chinei, recunoscătăre mântuitorului im
periului îi dete rangă și titluri, o mare medaliă anume 
bătută și ună dară onorifică de 10.000 funțl sterlingî. 
Gordon însă împărți partea cea mai mare din acest! 
ban! între soldații săi și se înlârse la Anglia aprâpe să
racă. Elă fu numită colonelă și trimisă apoi ca consulă 
la Delta Dunării, In 1877 intră, cu permisiunea guver
nului englesă, în serviciulă Chedivului, care’lă numi pașă 
și guvernatoră generală ală Sudanului. In curendă îșî 
atrase adorațiunea indigeniloră și înăbuși rescăla fiiloră 
lui Ziber pașa în Darfur. Comerțulă cu sclav! îlă slăbi 
în câtva, și pe acestă soiu de negustori îi pedepsea as
pru. In 1880 abdise de postulă său și se duse ca se
cretară ală vice-regelui din India, marchisulă of Ripon. 
Dar în curendă să retrase. După o scurtă comandă în 
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St. Maurieiu, fu numită generalii maiorii și chemată în 
Anglia. In 1882 se duse în colonia Capului, dar îșl de
puse sarcina ce o avea în contra țării Basuto. In anulă 
trecntă regele Leopold ală Belgii intră în tractări cu 
Cordon, ca să’lă trimâtă la Congo, dar în acestă timpă 
armata egiptenă condusă de Hicks pașa și Baker pașa 
fii nimicită totală de Mahdi. Însoțită de colonelulă Ste- 
wart, Cordon se duse în Chartum ca de acolo se stingă 
revolta Sudanesiloră. Colonelulă Stewart fu omorîtă în 
tomna trecută de Arabi, âr Cordon în dilele acestea, 
când Chartumulă cădu prin trădare.

Românii.
Sub acestă titlu «Magyar Polgâr» scrie următârele:
„Ei vrâu ceva, dar nu sciu ce. Le trebue liber

tate, dar nu sciu ce felă se fie. Se vaetă seu turbâză, 
se rogă său ceră, dar nici odată nu se pote sci pentru 
c e. Simtă câtuși sclave de manile și piciorele loră, în
tocmai ca -ună omă care-șl închipuia că are o broscă în 
cutia creeriloră. Nu-i putâi scâte din capă acâstă fixă 
idee. Oricât te-ai îndeletnici cu așa numita cestiune ro
mână, ori câtă ai ceti și răsceti memorandele române, 
precum și articulii loră blânzi și sălbatici, totă nu vei 
isbuti se te lămuresc!, în ce anume constau postula
tele loră. Chiar partea mai mare din plângerile 
loră se resumă numai în generalități. Și nici în pro
gramele loră nu e arătată nici ună scopă clară și înță- 
lesă. Atâta e sigură că ei actualulă organismă ală sta
tului nu’lă voiescă. Dar dacă-i întrebămă, că nu cumva 
voiescă să-lă răst'ârne, ei protestâză în contra acesta. Și 
aceea se vede din atitudinea loră, că nu voiescă Maghia
rului binele. Dacă le împutămă acăsta, ei din contră 
răspundă că noi nu-i iubimă pe ei. Și acesta merge 
fără grațiă în infinită în ori ce cestiune, ce atinge unel
tirile loră politice. Ei evităză pretutindenea a răspunde 
directă. Apăsarea loră în timpulă mai nou o datăză ei 
din anălă 1848, când poporulă Ungariei a devenită liberă 
în sensulă modernă. La eliberarea din starea de su
pusă, la garantarea drepturiloră constituționale egale ei 
răspundă cu o revoltă. Cea mai nouă apăsare a loră 
datăză din anulă 1867, dela restabilirea stăriloră constitu- 
țiouale. Ei nu spună pentru tote comorile lumii, că le-a 
plăcută starea de supunere și mai tărdiu absolutismulă, 
Dămne feresce! Cu amărăciune se gândescă la acele tim
puri. Și nici nu afirmă că anii 1848 și 1867 au adusă 
cu sine astfelă de referințe, de ale căroră urmări salu
tare ne împărtășimă toți de o dotrivă. Cu tăte acestea 
ei suntă apăsați și încă într’ună modă mai de nesuferită 
ca ori când.<

Autorulă articolului a uitată să facă o notă, în care 
să spună că acestă articulă e scrisă pentru orbi și sur- 
do-muțl; de aceea amă găsită cu cale să îndreptămă noi 
acăstă erore. Altfelă ar trebui să credemă că a venită 
acum din oberșiele Altailoră și nu cunosce încă cum îm
parte constituționalismulă ungurescă dreptatea, egalitatea 
și libertatea între Nemaghiari.

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

JRomânii si Ungurii.
»Patria« din Iași scrie sub acestă titlu următârele:
, Suntă expeditivi de totă Ungurii cu frații noștri 

din Transilvania. — Persecuția pe cea mai întinsă scară 
ei o organiseză în contra Româniloră, nici o măsură nu 
li se pare destulă de aspră. — Până acum doi ani, Ro
mânii aveau dreptulă să întrețină pe socotâla loră școli 
unde copii loră să învețe românesce. — Ungurii prin o 
lege au supusă unei aspre privegheri a autoritățiloră un
gare acele scoli, așa că acum chiar școlile plătite numai 
de Români servescă la maghiarisare.

«Mai rămânea însă ună mijlocă Româniloră de a-șl 
arăfâ durerile, de a denunță persecuțiele, mijloculă pres- 
sei. — fiarele românescl suntă singurulă mijlocă, care 
stabilește unitatea de vederi între Români și în care se 
răsfrângă aspirațiele legitime a loră anume de a fi egali 
în drepturi Unguriloră.

»Asupra pressei românescl de câtva timpă deci Un
gurii cadă cu cea mai mare violență. Ea este dușma- 
nulu Ungurismului, ea ațîță, dică ei, pe supuși la revoltă, 
în ea constă pericolulă. Ca să vadă cineva câtă de ne
drepte suntă asemenea acusații, este destulă să spunemă 
că cjiarulă celă mai moderată în expresii și în idei, >Tri
buna» din Sibiiu, a fostă de curândă dată în judecată 
înaintea juriului fiind-că, dicea acusarea, a publicată ar
ticole în care se propagă înalta trădare. Sfirșitulă pro
cesului nu a fostă după așteptările Unguriloră, căci jurații 
au achitată pe redactorii Tribunei.»

«Imediată după acestă achitare, vedemă în Camera 
ungurăscă petrecendu-se ună faptă scandalosă. Ună de
putată a interpelată pe ministru de justițiă cerendu-i ca 
să suspende în Transilvania instituția jurațiloră prin o 
decisiă ministerială dacă se pote, în totă ca- 
sulă, prin o lege și să se dea apoi procesele de pressă 
tribunaleloră.

«Ungurii voescă, nici mai multe nici mai puțină, 
să suprime ori ce dfiarh Românescă, să înădușe ori ce 

voce de protestare. Este regimulă terârei și ală desna- 
ționalisărei înădușite pe care voescă să-lă introducă în 
privința Româniloră.

«Nici odată Românii din Transilvania nu au fostă 
mai în pericolă decâtă acum în privința naționalităței 
loră, căci nici odată nu au fostă mai la discreția celui 
mai fanatică și mai absurdă poporă din lume.

«Românii din Transilvania trebue să imileze pe 
Croațl și atitudinea acestora bărbătescă, dacă voescă ca 
să trăiască ca poporă. Ungurii au pielea grâsă și ure
chea pre tare la ori ce lăcrămații, dovadă că numai 
niște simple articole din ună diară fârte benign îi facă 
ca se fie dispuși a lua măsurele cele mai aspre. Nu e 
de glumită cu ei, Românii din Transilvania trebue să se 
pătrundă de acestă adevără. Să se pregătăscă deci la 
o luptă bărbătescă.» 

SOIRILE DILEI.
Procurorulă din Peșta a înaintată în dilele acestea 

la .tribunalulă de pressă din Pesta o acusațiune în con
tra «Zastavei», care se publică în Neoplanta și este 
edată de Mii ița, fiica lui Svetozar Mileticl. Ac- 
tulă de acusațiunea voluminosă subsemnată de procuro
rulă Cosma încriminâză ună articolă, ce a apărută la 6 
Februariu a. c. în care se provâcă junimea sârbâscă să 

I scuture jugulă streină după esemplulă Italiei. Articululă 
are o limbă f6rte cutezălâre, în terminii cei mai înflăcă
rați, provocă junimea serbescă din Ungaria la o reuni
une secretă în contra domniei maghiare, recomândă o 
agitațiune cum era în Italia, înainte de a se uni tăte 
părțile, și îndemnă junimea la pași violențl. Procurorulă 
motivâză acusațiunea' cu §. 173 din codulă penală și 

' vede în articulă o ațițare în contra comuniunii de stată 
între țările cari formăză statulă ungurescă.

—0—
In Zsigard a fostă Ia 7 Februariu n. o strașnică 

bătaiă între partide, cu ocasiunea alegerei uuui jude. 
Actulă alegerii s’a anulată, rămânândă să se facă din 
nou. Pentru evitarea exceseloră, a plecată din Pojună 
o companiă de soldați.

—0—
«Luminătorului» i se scrie din Orșova: Luni în 2 

c. săra între 9—10 6re, ună făcătoră de rele, necunos
cută, a legată o sfâră cu 2 patrăne de dinamită de ușa 
reuniunii de lectură română și de ușa servitorului acelei 
reuniuni astfelă, îneâtă prin deschiderea uneia său alteia 
să se întindă sfâra, și întincjendu-se să esplodeze patră- 
nele. Din norocire a venită servitorulă dela cină și 
voindă a întră în localulă reuniunii, a observată le
gătura, făcu îndată cunoscută celoră 3 domni, ce erau 
înlăuntru și deslegându-se sfora, nu s’a întâmplată nici 
o nenorocire. S’a făcută arătare la loculă compelinte. 

—0—
Dîn causă că banchetulă ce era să se dea în onâ- 

rea redactoriloră G. Bariță și I. Slavici a fostă interdisă, 
s’au adusă în redacțiunile «Observatorului» și «Tribunei* 
ovațiuni din partea publicului română.

—0
Datoria flotantă a stalului cu finea lunei lui Ia- 

nuariu a fostă urmălorea: bancnote de câte 1 fl. 
69.560,108 fl., de câte 5 fi. 120.240,650 fl., de câte 50 fl. 
154.279,900 fl., totală: 344.080,652 fl., bilete ipotecare 
intabulate pre saline: - 67.916,742 fl. Suma totală 
411.697,395 fl. 50 cr.

—0—
Ni se scrie din Măderată, că la 25 Decernvre a. 

s’a sfințită biserica de acolo de curendă reînoită, care 
ace onâre credineioșiloră ei. Serviciulă divină a fostă 
făcută de d. protopresbiteră tractuală George PopovicI 
asisiată de 8 preoți dinprejură. D. presbiteră țtnu o 
cuvântare ocasională, în care lăudă zelulă poporului pen
tru cele sfinte. Apoi părintele Ioană Morară mulțămi 
prâ Sf. Sale d-lui Episcopă, care a contribuită mai multă 
a câștigarea mijlâceloră pentru reînoirea bisericei. In 
urmă fu banchetă la părintele I. Morară, unde dspeții 
străini și toți honorațiorii petrecură pănă târdiu. Fostulă 
arendatoră d. Emerich Verner a dăruită 50 fl. pentru 
zugrăvâla bisericei, pentu care ofrandă i se esprimă mul- 
țămită publică. De asemenea se esprimă mulțămită pă
rintelui I. Morară, care a luată inițiativa reînoirii bi
sericei.

—0—
«Pol. Gorr.« afirmă că din domneiile statului ungară, 

cari represintă 635,700 jughăre catastrale, numai 231,000 
de jughăre se voră vinde cu ună preță de vr’o 35 mi- 
liâne fl., âr celelalte se voră ținâ pentru scopurile eco
nomice ale erariului.

—0—
«Bine informatulă» «Ellenzâk» scrie: «In Kiska- 

pus concertulu comitelui Geza Zichy a isbutită deplină.» 
In aceași sâră însă cornițele concerta în Sibiiu. Nu cumva 
cei dela .Ellenzâk* suntă vrăjitori?

—0—
Dela 1 Maiu 1885 artileria armatei va constă din 

14 reg. de artil. și 28 secțiuni de baterii grele indepen

dente, Pre teritoriulă fiecărui corpă de armată, ună re- 
gimentă de artil. și 2 secțiuni de bateriă grea indepen
dente voră formâ o brigadă de artileriă.

—0—
Despre afacerea profesorului Krsnjavi dela semi- 

narulă din Agramă, care a fostă escomunicată pe basa 
conciliului tridentină pentru participare la duelă și oprită 
d’a mai ține cursă cu elevii seminarului, .Nemzet» află, 
că banulă a cerută lămuriri dela consistorulă archiepis- 
copescă. Cardinalulă Mihalovici a Invitată la sine pe 
rectorulă Smetisco, care raportă că elă n’a escomunicată 
pe Krsnjavi, dar fiindcă cardinalulă dă mai multă credă- 
mentă profesorului Krsnjavi, elă abdice de rectorată. 
Cardinalulă primi demisiunea și raportă Banului. Afa
cerea încă nu e terminată.

—0—
M. S. Regele României a primită în audiență pe d. 

V. Alexandri, vice-președinte ală Senatului. MM. LL. 
Regele și Regina au binevoită a opri la prân$ă pe bar- 
ăulă dela MircescI, care a citită Suveraniloră noua sa 
operă .Orațiu.»

—0—
Ateneiștii din București au serbată Luni săra a XX 

aniversare a fundării Ateneului română, scrie «Națiunea.» 
Cele mai multe din natabilitățile nâstre literare și politice 
luară parte la acăstă sărbălâre a inteligenței. Banchetulă 
era presîdată de d. Esarcu. Locurile de onâre erau ocu
pate de d-nii V. Alexandri, generală Florescu, T. Maio- 
rescu, V. A. Urechiă, generală Mânu, Al. Orăscu, Alexan
dru Lahovari, George Crețeanu, C. Boerescu, Gregorie 
Cantacuzino, Al. Petrescu, C. Olănescu, președintele so- 
cietăței politecnice, etc. La începutulil banchetului, d. 
Esarcu a comunicată număroșiloră invitați câteva rîndurl 
din partea M. S. Regelui, prin care Augustulă președinte 
de onâre ală Ateneului transmite urările sale pentru 
progresulă acestei frumâse instituțiănl, menită a desvoltâ 
împreună cu sentimentulă frumâseloră arte și iubirea 
de patriă. Mai multe toasturi și discursuri au fostă 
ținute.

—0—
D. Petru Mavroghenî, ministrulă plenipotențiară ală 

României, din Constautinopole este permutată la Viena, 
âr d. Teodoră I. Văcărescu este permutată totă ca mi
nistrulă plenipotențiară din Bruxela la Roma.

—0—
Contele Geza Zichy a plecată MercurI la Bucu- 

rescl, unde ni se spune că a dată ună concertă Joi sâra. 
Observămă cu acâstă ocasiune că în ijiua după sosirea 
sa aici, d. Zichy a primită și visita representanțiloră 4>- 
areloră de aici și aceea a directorului și redactorului 
(jiarului .Kronsiădler Zeitung» d. Iosifă W. Filtseh 
a redactorului farului ungurescă «Brasso* d. Iosifă 
Szterânyi și a raportorului musicală ală foiei nâstre 
prof. Jacobă Mureșianu. După concertulă de Marți, 
s’a dată în onârea artistului ună banchetă arangiată de 
societatea filarmonică de aici, la care s’au tinută toasturi 
în tâte trei limbile în onârea artistului de cătră preșe
dinții reuniuniloră de ’cântărl de aici. Unulă dintre to- 
astanți a propusă a se trimite o telegramă marelui pia
nistă Liszt, arătându-se că s’a adusă ună toaslă în să
nătatea lui. La acâstă telegramă a primită primarulă 
Fr. de Brennerberg următorulă răspunsă telegrafică 
dela măestrulă Liszt din Pesta: «Primiți mulțumirile mele 
cele mai ferbințl pentru amabila înștiințare telegrafică și 
aducere aminte cu prilegiplă concertului bine succesă 
ală comitelui Geza Zichy. — Semnată Liszt.

—0—
«Telegrafulă» spune, că se află în studiu scăderea 

tarifului cerealeloră pe căile ferate române. Reducerea 
ce se propune ar fi de aprâpe 37% din prețulă actuală.

—0—
Națiunea spune că pentru Vineri la 1 Februariu 

Societatea .Carpații» din București a organisată în sala 
Orfeu o serată cu danță în folosulă unei întreprinderi 
românescl.

—0—
Scirea, că capulă insurgințințiloră sârbi PasicI s’a 

stabilită în București, se desminte.

------O------  
CORESPONDENȚA N0STRA DIN COMITATE.

F&gărașît, în 31 Ianuariu 1885.
Domnule Redactoră! Gestia protopopiatului 

din Făgărașă a luată ună caraeteră de totă seriosă, în- 
câtă întâmplările mai recente voră fi convinsă pe deplină 
pe unii domni de ai nostrij. despre acâsta. Pâte că nu 
s’au așteptată la așa ceva. Noi singuri stăm și ne mi- 
rămă, cum poporulă celă blândă, ospitală și prevenitorii 
de odiniâră, a devenită deodată așa de furiosă.

Ca să ne putem esplica fenomenulă acesta, trebue 
să luămă parte la serviciulă divină în (jiua «Botezului 
Domnului* și să fimă cu atențiune la cele ce se petrecă 
acolo:

Desă de dimineță poporulă se adună, ca la o săr- 
bătâre de mare însemnătate pentru creștini, și așteptau 
ca parochulă loră acum emeritatulă protopopii să încâpă 
serviciulă divină. Intr’aceea se lățesce faima că în (Jiua 
aceea are să vină ună comisară dela Sibiiu în causa, 
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lorii cu parochulti și cu noulii administratorii. Faima 
s’a adeverită, căci nu multă după aceea, s’a vâdută ve- 
nindă d. asesorii consistorială Moise Lazară cu adminis- 
tratorulă luliu Dană și a intrată vis-a-vis de biserică în 
locuința veteranului protopopă Petru Popescu. Poporulă 
văcjăndă intențiunea d-lui asesoră de a servi împreună 
cu administratorulă a trimisă o deputațiune cu însărci
narea ca sâ’lă râge, ca nu cumva să admită pe admi- 
nistratorulă la serviciu, căci în casulă acesta dânșii se 
voră retrage. D. comisară, ca să liniștâscă spiritele s’a 
decisă ca să servâscă singură, și cu acâslă decisiune po
porulă s’a aflată mulțumită. După serviciulă divină d. 
comisară a ținută o cuvântare, potrivită cu însărcinarea 
sa de comisară împăcătoră, și a încercată încă odată a 
recomandă pe părintele administratoră poporului, ca sâ’lă 
primâscă ca parochă în parochia Făgărașă. încercarea 
a rămasă fără resultată dorită, căci poporulă la rândulă 
său a spusă: că nu’lă primesce, și nici că îlă pâte 
primi vr’odată nefiindă voința lui consultată în afacerea 
acâsta. Vădândă d-lă comisară gradulă în care sunt iri
tate spiritele, a părăsită biserica și Făgărașulă fără nici 
ună resultată, cu tăie că promisese poporului, că va ră
mâne vr’o două-trei dile, ca să aplaneze definitivă acâstă 
afacere.

A doua 4' în diua S-tului Ioană, poporulă s’a adu
nată din nou la biserică, însă de astă-dată nevoindă bă- 
trânulă protopopă să-le mai servâscă, și totodată înțele- 
gândă c-ă comisarulă a părăsită Făgărașulă, a dată tele
grafice o rugare la consistoriulă din Sibiiu, ca pănă se 
va afla ună espedientă de a aplana neînțelegerile dintre 
ei și adminstratorulă luliu Dană, să le denumâscă ca ad
ministratoră parochială pe ună preotă din apropiere. 
Acestei telegrame a urmată alta, și după aceia încă o 
rugare din partea comitetului parochială. însă fără resul
tată, căci tâte rugările au fostă puse ad acta. Tăce
rea consistorului e sorgintea la felu de felă de scanda
luri regretabile, dintre cari la loculă acesta amintescu 
pe celă întâmplată Vineri 30 Ianuariu n.

Era să se îmormânteze o creștină. Actulă îmor- 
mântării la dorința consângeniloru mârtei, avea să se 
celebreze de tiei preoți din apropiere. Când era să se 
începă serviciulă îmormăntării, poliția din Făgărașă a 
oprită pe părintele administratoră a luă parte la servici- 
amenințându-lă că în casă de nesupunere îlă va aresta. 
Ordinulă acesta a fostă cu atâtă mai impunătoră, cu 
câtă că o patrulă de panduri polițienescl se preumbla în 
susă și în josă pe dinaintea casei mârtei.

Posiția penibilă în carea s’a aflătă părintele admi
nistratoră, pâte să și-o inmagineze ori și cine, dar în 
fine ce era să facă, a trebuită să cedeze baioneteloră, 
dâcă nu a voită să cedeze buneicuviințe, carea ar fi a- 
dusă cu sine, că celă puțină după atâtea esperiințe triste 
făcute în urma purcederei necorecte față cu poporulă, — 
să se retragă și să fie în așteptare, până când cestiunea 
se va regulă definitivă prin autoritățile competente.

Am atinsă în trecătă aceste întâmplări scandalâse 
din Făgărașă,și am omisă cu intențiune multe amănunte 
din cele întâmplate, cari nici decum nu ar recomandă 
pre părintele administratoră și consorți. Una însă să-și 
însemneze bine părintele administratoră și consorți, că 
pe calea acâșta nu-șl facă merite pentru biserică, ca 
mâne poimâne să bine meriteze a-lă alege de protopopă 
în Făgărașă. Râcâla cu carea a fostă primită în întregă 
tractulă este dovadă destulă de simțitâre, că n’are sim
patii printre noi. Se va fl convinsă celă puțină acum, că în
tâmplările din Făgărașă nu suntă de caracteră unilaterală, 
eum a binevoită dânsulă cu ai săi a informa pe publi- 
culă cetitoră prin corespondența din „Telegrafulă română» 
Nr. 146 din 1884, ci tâte își au isvorulă în împrejurarea 
că poporulă a venită la convingere, că după cum a de
cursă lucrurile pănă acum în țâra Oltului, nu i-a făcută 
nici o onâre, ci mai multă a trasă asupra capului său 
disprețulă tuturoră Româniloră binesimțitorl.

încă una și apoi finescă. Poporulă tractuală s’a 
săturată pănă în gătă de aceea clică de omeni, cari se 
susțină aci la noi numai prin aceea, că persecutâză totă 
ce e Olteană inteligentă, ca cu atâtă mai ușoră să și 
pâtă prin felă de felă de machinațiunl umplea busu- 
narulă. Făgărășanulă.

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

JubileuIfiL unui regimente românii.
In Nr. 21 ală fâiei nâstre am publicată o cores

pondență din Orăștiă, despre jubileulă regimentului ro
mână de acolo, țiiarulă militară ,Vedete« din Viena, 
în numărulă de Miercuri, 4 Februariu 1885, scrie urmă- 
târele despre jubileulă acestui regimentă românescă:

,In 1 Februariu a. c. regimentulă de infanteriă 
Carolă Alexandru mare duce de Sachsen Weimar N. 64, 
șl-a serbată jubileulă de 25 de ani.

.Regimentele îmbătrânite și încununate de gloriă, 
cari au trecută deja peste o viață de 200 de ani și au 
vărsată sânge și au câștigată gloriă pe tâte câmpurile de 
bătaiă, voră zîmbi pâte în fața bucuriei simțite la împli
nirea unei vieți de 25 de ani. S’o facă! Precum viâța 
omului singuratică nu se pâte judeca numai după anii 
pe care i-a împlinită, ci după întrebuințarea pe care a 
făcut’o de ei, tot astfelă acestă tânără regimentă în scur- 
tulă timpă de când există a dată dovedi de vitejiă și de 
patriotismă, care nouă epigoniloră ne iau vederea și ne 
servescă cu exemple strălucite.»

>Numai decâtă după compunerea sa din regimen
tele 31, 50 și 51, a primită la Kukus botezulă de sânge! 
Feciorii, cu tâte că ghiulelele de granate străbătuseră în 
rândurile loră, ba întinseră la pământă pe comandanrulă 
batalionului ală 2-lea, au stată ca ună zidă, liniștiți, în 
cea mai bună ordine. înainte de amâdl la 3 Iulie regi
mentulă a primită pe celebra înălțime dela Masloved or
dinulă să atace pădurea dela Swieb, condusă de colone- 

lulă Raumgarten, ună omă cu deosebire cultă, umană și 
prin urmare forte iubită. Elă a trecută într’o răsuflare 
distanța pănă la marginea pădurii — vr’o mie de pași, 
a străbătută prin foculă mistuitoră ală copaciloră răs
turnați, a luală la gână pe inimică și îmbătată de vic- 
toriă a trecută urmărindu-lă pănă la cealaltă margine a 
pădurii, în vreme ce musica regimentului îi îmbărbăta prin 
cântece naționale, singura musică ce se au4ia pe câm- 
pulă de bătaiă.

>In opera statului maioră prusiană dela 1866 ni 
se spune, că batalionulă ală 3-lea din Sachsen-Weimar 
forma coda unei colâne din corpulă ală-II-lea, a singu
rei trupe încheiate ce se vedea câtă străbătea ochiulă; 
asupra acestuia trebuia se facă cavaleria ună atacă, însă 
năvala orbișă a celoră trei escadrâne din regim. 2-lea 
de dragon! din Brandenburg s’a sfărmată impotentă față 
cu liniștea celoră dintâiu două linii din batalionă. Lo- 
cotenentulă colonelă Hainingchen, străbătută de patru 
glânțe, ună oficeră și 1'4 :călărețl prusienl au rămasă 
morțî. La 14 Iulie, când bat. 3-lea se afla în avant- 
posturl și fusese atacată de trei escadrâne ale primului 
regimentă de cuirasierl silesienl pe neasceptate, ârășl o 
companiă și jumătate, cu tote că făcuse marșă greu, cu 
tote că căldura era strașnică, că suferise în lipsa de 
hrană și de apă, au dată nisce dovedi de sânge rece și 
de dispreță pentru morte, care ne amintescă cele mai 
strălucite fapte răsboinice. Nici nu avuseră timpă să for
meze careulă, când au și fostă atacate din frontă și 
din flancă și au fostă sparte pe ună momentă; dar 
s’au adunată în două grupe și, fiind-că călăreții 
le încungiuraseră și nu le-au lăsată să încarce, 
au năvălită cu baioneta impetuosă asupra loră și 
i-au luată în gână. Regimentulă a avută 3 ușoră ră
niți, în vreme ce inimiculă a perdută 6 oficeri și 14 fe
ciori, In amintirea acestei fapte strălucite generalulă Sa- 
frană a înființată o fundațiune, din care la 14 Iulie i se 
dă în fie-care ană celui mai vrednică din suboficeri câte 
ună premiu.

,In lupt’a dela Blumenau perseveranța acestui re
gimentă a făcută să rămână țâpână aripa drâpta a po- 
sițiunii nâstre, feciorii bravi conduși de oficierii loră s’au 
apropiată tîrîșă pănă Ia cincizeci pași de linia dușma
nului și abia acum au începută foculă bine intreținută. 
Ună oficieră prusiană a mărturisită fără de reservă, că 
acestă regimentă a zădărnicită planulă loră de a prânQi 
la 22 Iulie în Pojună.

»In acestă răsboiu regimentulă a fostă distinsă prin 
patru corâne de feră cl. III, șâpte cruci de merită și 10 
mențiuni pentru oficeri, 4 medalii de aură, 9 medalii de 
argintă mari, 36 mici și 23 mențiuni pentru feciori.

»Feciorii acestui regimentă facă parte din acea 
națiune, care, precum au dovedită și părinții loră la 
1848 și 1849, se distinge prin o neclintită alipire cătră 
casa imperială, ce adeseori se potențâză pănă la adora- 
țiune. Oficierulă lesne pâte sâ-lă ducă pe soldatulă ro
mână la cea mai deplină abnegațiune, dâcă cunâsce nu
mai claviatura inimii lui și scie se atingă tastele cuvenite. 
Cunoscința obiceiuriloru loră, a deprinderiloră și mai ales 
a limbii e neapărată de trebuință pentru acâsta, — ună 
lucru, de care totă nu se ține încă din destulă sâmă.

»Istoria acestui regimentă nu e decâtă ună capi
tulă in nuce din istoria națiunii din care elă a eșită 
Aici se oglindesce sufletulă ei. Feciorii suntă elemen- 
tulă stabilă în mijloculă schimbăriloră. Lumea militară 
trebue să se împace cu acâsta...... «

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

©in paria meu tul ii romanii.
(Camera)

Ședința dela 29 Ianuariu. — D. prim-minstru 
citesce două mesagii pentru înființare de școli de cântă
reți, pentru siguranța publică și ună altulă pentru diur
nele sinodului. D. Paladi anunță o interpelare d-loră 
miniștri de culte și răsboiu privitâre la diferentulă cu stu
denții dela facultatea de medicină, cari suntă recrutați. 
D. Ministru ală agriculturei citesce ună mesagiu 
pentru contractarea unui împrumută ală județului Neamță 
pentru construirea unui paiață administrativă. D. Co- 
zadini consâmte la amânarea interpelărei sale relativă 
la afacerea studențiloră dela facultatea de medicină pe 
Luni. Se amână interpelarea d-lui Ciocazan relativă 
la calea ferată Turnu-Măgurele. D. Teodorescu des- 
voltă interpelarea sa relativă la sdministrațiunea distric
tului Argeșă. D-sa termină dicândă că a tolerâ atarl 
acte ar fi mârtea nâstră morală. D. prim-ministru 
4ice că în tâte districtele suntă lupte electorale. Declară 
că trebue combătută opresiunea ori de unde ar veni, 
căci astfelă âmenii onești nu ar mai luptă. D. Gogăl- 
niceanu anunță o interpelare d-lui prim-ministru, în 
privința facerei unui podă peste Dunăre, între Cernavoda- 
Chiustengea, pe care o și desvâltă. pice că celă mai 
mare interesă ală țârii Românesc! este de a avâ o co
municația directă cu Dobrogea. pice că trebue noi sâ 
lucrămă, multă sâ găsimă plămâni unei țâri; ei bine acum, 
când plămâni suntă, deârece marea pe care o doreamă 

o avemă, trebue sâ stămă în nelucrare? Arată că la 
anulă drumulă de feră va ajunge în marginea Du
nărei, ca de acolo se putemă să ne punemă directă 
in contactă cu debușeulă nostru Cernavoda; dâcă podulă 
anunțată de multă că se va face peste Dunăre se va is
prăvi odată; ca sâ ne vedemă odată scăpați de jugulă 
celoră de prin prejurulă nostru. Râgă pe d. ministru, 
sâ se ocupe seriosă de acestă actă ; 4i°e că d-sale, i se 
atribue tâte faptele mari, tâte-faptele naționale, îlă râgă 
sâ nu uite însâ că țâra îi va datoră și mai 
multă d-sale, atunci când Dobrogea se va românisâ, 
și îi va dă mijlâce sâ scape de companiele streine. 
D-sa dice că dâcă Turcii plâcă din Dobrogea, nu este 
altă causă, decât administrația — arată că nu suntă 
âmenl mai credincioși, eminamente morale, decâtă satele 
unde nu suntă decâtă Turci; dâr trebue în schimbă sâ 
le respectămă obiceiurile loră, dâcă voimă sâ avemă cei 
mai bum cetățeni. Râgă pe d. prim-ministru sâ bine 
voiască a arunca ochii în trâcâtă asupra Dobrogei. pice 
că râulă nu se va putea îndrepta decâtă stabitindă o 
comunicațiă cu Dobrogea, ca astfelă administrația locală 
sâ fie mai desă controlată. Termină dicândă că trebue 
sâ ne punemă pe lucru, sâ facemă ca Dobrogea sâ simtă 
românesce, dacă voimă sâ nu o perdemă.

D. prim-ministru arată că acâstă lucrare era 
de multă nuunțată, și că au venită mai mulțl antepre- 
norl, care după ce au studiată terenulă, au vâ4ută că 
este fârte greu a se fac» o astfelă de punte, deorece nu 
s’a găsită la o adâncime de 30 metri pămentă sănâtosă 
și cari anteprenorl nu presenlau destule garanții. Arată 
că nu mai putemă fi Ia discreția Compăniei vapâreloră, 
deârece amă începută a ne îmulți marina, pice că 
Dobrogea Jse plânge totă de ce se plânge țâra întrâgă, 
adică de perceptori și notari, asigură că de acestă râu 
nu se pâte scăpa decâtă atunci când vomă avea scâle 
pentru astfelă de omeni.

D. Cogălniceanu declară că tâte cele 4ise de 
d-nulă prim-ministru sunt binevenite, dâr d-sa crede că 
ar fi mai bine pe lângă acești ingineri ne esperimentațl 
sâ fie și vreunuia mai esperimentată ca astfelă punendu- 
se fundamente acelui podă, sâ nu pâr4ă țâra 25 miliâne 
de gâba, ci din contră sâ profite, și sâ laude guvernulă 
care a avută mărâța idee de a uni acele douâ țâri.

(Seuatulft)
D. Lupașcu cere sâ se facă douâ poduri pe Și

retă, pentru ca sâ se pâtă face comunicația, care în- 
lesnesce transporturile de cereale etc. D-sa anunță o 
interpelare în acâstă prtvință și o desvâltă.

D. Sturdza, ministru de esterne, râspunde decla- 
rândă că guvernulă ar fi fericită sâ se pâtă satisface 
trebuințele locale în ceea ce privesce căile de comunica
țiă, dâr că nu pâte face tâte deodată, deârece n’are 
rr ijlâce pentru acâsta. D-sa râgă dâr pe d. senatoră sâ 
aibă puțină răbdare și tâte se voră face.

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

’ SCIR1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz Trans.«)

Berlin, 13 Februariu. — Consiliulă fede
rală a primită încheierea tractatului de estradare 
germano-rusu.

Londra, 13 Februariu. — Generalulă Bra- 
ckenburg anunță din insula Dukka cu data de 
10 Februariu, că colâna.a încunjurată posițiunea 
întărită a inimicului, îiă băth după o luptă de 
cinci ore. Generalulă Earle precum și ună 
locotenentă colonelă căzură în timpulă asaltului 
ce l’au dată unei înălțimi. Succesulă Englesiloră 
a fostă deplină, puseră mâna pe 10 stindarde 
și pe tabăra dușmană. Șosâua spre Berberă este 
acum deșchisă.

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

DIVERSE.
Urmarea unei glume. — Ună comerciantă de mă

tase din Milană, anume Finardi, puse pe ună amică ală 
sâu sâ-i cumpere ună losă de ale marei lotârii din Tu- 
riuă și-lă rugă glumindă, că în casă când ar câștiga sâ-lă 
incunosciințeze prin telegrafă. In nâptea de 3 Februariu 
n. Finardi primi următârea telegramă: .Câștigulă prin
cipală, trei sute de mii de franci, gratuleză câștigăto
rului.* Jumâtate nebună de bucuriă, bietulă omă abia 
așteptă diua următâre, sâ-șl constate norocolă din diare, 
dar spre spaima sa vâ4u că n’a câștigată nimică. Elă 
trimise o telegramă cerândă deslușiri și primi următorulă 
râspunsă: »Eu n’am afirmată că tu ești câștigătorulă, 
ci am 4ish numai: gratuleză câștigătorului.* Finardi se 
închise în comptoarulă sâu și’șl sdrobi scăfârlia cu ună 
revolveră.

f NECR0L0GU. — Elena Hossu din Dindeleagă 
în anulă 10 ală vieței, după ună morbă de 5 4>le, și-a 
dată blândulă sâu sufletă în manile creatorului.

Fie’i țârîna ușâră!

Editoră: lacobft Mureșiann.
Redactară responsabilă: Dr. Aureltt Mureșiauu



Nr. 26. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Guraulu la bursa de Viena
din 12 Februarie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 • • • 98.50
Rentă de liârtiă 5°/0 . . 94.10 
împrumutul^ căiloră ferate 

ungare......................... 146.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostu ung. 
(2-a emisiune) .... 122. -

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 107.75

Bonuri rurale ungare . . 103. -
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.90 
Bonuri rurale Banat-Ti-
W mișă........................... 102.—
Bonuri cu el. de sortarelOl.oO 
Bonuri rurale transilvane 102. —

Scursa de fiSucairesci..

Losurile din 1860 . . . 138 20
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  870 —
Act. băncel de credită ung. 312.50
Act. băncel de credită austr. 304.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.80
Napoleon-d’oi!................. 9.77‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35 
Londra 10 Livres sterlinge 123.85

Bonuri croato-slavone . . 103.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ 98 50
Imprumutulă cu premiu 

ung................................... 118,60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.10 
Renta de hărtiă austriacă 83.10 
Renta de arg. austr. . . 84.—
Renta de aură austr. . . 106.60

Cota oficială dela 29 Ianuariu st. v. 1884.
Cump. vend

Renta română (5%). . . 89 —
Renta rom. amort. (5°/0) • • 93l/a —

> convert. (6°/0) 88 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 98Va —

» H » 5%) • . 857, —
> » urban <1 o o 96 —
> 91 —
» . » :5°/o) . 83 —

Banca națională a României 1210 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 289 —

< !» > Națională . 210 —
Aură • 12i/ao/o —
Bancnote austriace contra aurii

Cursulti pieței Brașcvu 
din 13 Februarie si. n. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 73 Vend. 8.76
Argint românesc .... . . • 8.50 * 8.60
Napoleon-d’ori................. . . > 9.76 > 9.78
Lire turcesc!..................... . . » 10.98 » 11.—
Imperiali......................... . . > 9.98 » 10.—
Galbeni............................. . . > 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. »Albina < . . . 100.50 » 101.—
Ruble RusescI................. . . » 128.50 . 129.—
Discontulă » . . 7—10 o/o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei" se pottt cump6ra în tutunge- 
ria lui Gross (în casa prefecturei.)
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pe linia Predealti-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. nng.
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Mai pe nimica
am cumpgratii 1980 bucăți 

ceasornice fi ne 
prin licitațiune dela una din cele mai 
mari fabrici din Geneva, în urma că
reia mă aflu în plăcuta posițiă de a 
pute trimite doritoriloru cu promteță 
cele mai fine și de batjocură eftine 
ciasornice, a căroră capacuri au fostă 
costată mai multă decâtă costă as- 
tăcjl întregulă.

Numai pentru fl. 5.10 ună ceasornică cilindru 
din aură franțuzescă Double, seu Nikel de argintă, 
fină gravată și guillochat, pe minute regulată. — 
Totă acesta din argintă curată proba 18 probate 
de oficiu c. r. de punciare, bine aurite fl. 7.

Numai fl. 7.40 ună ceasornică anker din celă 
mai fină aură double seu argintă nikel, fină gravată 
și guillochat cu 15 rubine, cu secundară, repassată 
după secundă. Totă acesta din argintă pr. 13 de 
oficiu c. r. de punciare probate și bine aurite fl. 11.

Numai fl. 8.50 ună remontoir de Washington 
din aură double seu argintă nikel, de trasă fără cheiă, 
cu aparată pentru îndreptarea minulareloră și cu ună 
mechanismă fină din nikel, totă acesta din argintă 
curată pr. 1.3 de c. r. oficiu de punciare probată fl. 13

Pentru mersulii regulata a tuturoru acestora ceasor
nice sS dă garanția pe cinci ani.

Pe lângă totă eftinătatea fabulosă sg mai dă gratis 
la fie-care ceasornică și ună lanță de auru double

Comandele cu bani gata s6u prin rembursă prin postă 
să se adreseze la

Uhren-Fabriks-Hauptdepot
WIEN, 11, Schiffamtsgasse 20

I. II. RABIN0VICZ.
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AVISUI
Dumineca ce vine se va 

servi prdsp&tă
Bock-Bier.“
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In sala Otelului Hr. 1
se va țin6

Marți în 1'7 Februariu 188ă unu

strigare: Ună talerii de argintă.
Ună losă-kincsem care pdte 
câștiga 50,000 fl.
Ună losti pentru săracii din 
Viena, câșligulă principală 
1000 galbeni.
Detto.
Detto.
Detto.
O sticlă cu șampaniă fran- 
ț.uz6scă orî în schimb 6 franci. 
0 garnitură serviciu de liqueur 
6 talere de masă.
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nă tângră română care 
cunosce tdte trei limbele 
patriei, și posede cualifi- 

cațiunea notarială, s£u ar 
dori a face censura de notariu 
avendă studiile necesarie, 
p6te îndată ocupa postulă 
de „adjunctu“ casulă ul
teriorii „ practicante “ pre 
lângă cele mai favorabile 
condiții în cancelaria sub
scrisului. Adresele directă la 
NADPATAK (Rodbavu)

p. u. Nagy Sink.
Moisa Dcrlosea, 

notariu cercuală.

de câștiguri
strgare: 0 corfă de pane.

0 chibritelniță de părete.
6 filigene fine de cafea. 
Ună Album.
O buteliă cu șampaniă un- 
gurescă.
3 franci de argintă. 
Ună sacă de scolă.
2 franci.
0 tortă.
0 buteliă Voslauer.
Ună francă.

Bilete s cose mai înainte: pentru
60 cr. pentru copii

cei mai în etate 
35.

Sera la cassă cei mai în etate 80 cr., copiii 40 cr. 
Fiecare bilettt primesce unu losu gratis pentru câștigu

rile de mai sustp
Până la II ore jocă numai copiii. 

Începutul^ ia 7 ore. 

(^răneiscă ^udwig, 
otelierti.

I

De observații
Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescu ajutoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese. 
S’au vindecată sute de dmeni.
Prof. Pr. Albert,

distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medaliâ. de auria el. S.

Tractarea în scriau.

6. Place du Trone, PARIS

BucurescI
Predealu
Timișă

Brașovft 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiuștt 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Cucerilea 
Gliiristt 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinu 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vasârhely 
Vărad-Velințe

Oradia-piare 

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

susă

( 
(

( 
(

10.12

2.16 6.30 5.45 Oradea mare 1 4.11 5.13
2.44 7.09 6.28 ( 4.21 9.37
3.03 7.41 7.07 Vârad-Velencze 4.29 9.45
3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59
3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28
4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41
5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15
5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48
6.00 12.11 1.23 Ciucia • 6.52 1.48
6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21
— 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54

7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34
— 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52
7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11
7.55 2.48 4.44 8.57 5-40
— 3.12 5.10 ( 9.23 6.00
— 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29

8.24 3.36 5.47 Ghiriș 11.15 8.14
8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49
— 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58

10.08 559 9.18 Vințulti de susă 12.19 10.07
10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42

— 6.54 8.34 Teinșă 1.15 11.32
— 7.10 8.59 Crăciuneltt 1.44 12.03
— 7.25 9.35 Blaști 2.00 12.24
— 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43

11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22
12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24

— 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06
— 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17

12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51
1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07
— 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10
— 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46
1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20
1.54 11.14 7.30 ( 9.20 10.15
3.14 1.47 11.05 Brașovă 6.00
5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57
7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32

2.00 6.20 2.00 BucurescI ■ —

cele dintre

8.29
8.53

7.08
7.18

9.17
9.40

Nota: Orele de nopte suntfl liniile grdse'

Tipografia ALEXI, Brașovă.


