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Vineri 22 Februariu (6 Martie) 1885.

Brașovu, 21 Febr. (5 Martie) 1885.
A trecută o lună dela faimdsa interpelațiune 

a deputatului Blasiu Orban în dieta maghiară 
și ministrulu de justițiă încă totă n’a răspunsă, 
ce gându are față de juriulu din Sibiiu.

P6te că deputatulă naționalu românu d-lă 
V. Babeșu a semțită, că se pregătesce pe după 
culise vre-o lovitură în contra libertății ndstre de 
pressă, seu că a voită numai și numai se pună 
cestiunea pe adevăratulă ei tăremă, destulă că a. 
făcută unu servițiu însemnată pressei ndstre na
ționale prin interpelarea dela 2 Marțiu, ce a a- 
dresat’o ministrului-președinte și de interne și mi
nistrului de justițiă.

Scimă că deputatulă Orban a fostă citată 
cu numele diarele române și săsesc! din Ardâlă, 
timbrându-le pe tdte de „vipere cu dinți înveni
nați" și cerându ca tdte se fie suprimate.

In fața acusațiuniloră grave ale deputatu
lui kossuthistă, d-lă Babeșă a făcută fdrte bine 
a cere lămurirea lucrului și constatarea reală a 
fapteloră din partea guvernului, a aceloră 
fapte criminale, cari pretinde d. Balasz că le-ar 
fi comisă pressa ndstră.

Efectulă interpelărei d-lui Babeșă trebue că 
a fostă destulă de mare, dacă foile guvernamen
tale din Clușiu nu-și potă stăpâni mânia și ar- 
țagulă, ce li l’au causată deputatulă română, cu 
tdte că s’a folosită de limbagiulă celă mai cu- 
viineiosu și mai moderată.

„Kol. Kozlăny" vrea cu tot-adinsulu să a- 
tribue d-lui Babeșă nisce scopuri ascunse, ce nu 
le-a putută avea nicidecum, și cari din cuprin- 
sulă interpelațiunei sale nici ună omă dreptă nu 
va cuteză a-le deduce. Dar trecă cu vederea 
mercenarii clușieni ai d-lui Tisza, că însuși de
putatulă Orban s’a alăturată la interpelațiunea 
d-lui Babeșă, se’nțelege cu reservele sale.

Acum stândă față cu două interpelări mi
niștrii n’au încătrău, voră trebui să răspundă a- 
nalisândă tdtă afacerea și aducândă t6te argu
mentele, ce se ceră spre a dovedi starea reală 
a lucrului. Hic Rhodus, hic saltate!

Repețimă, d-lă Babeșă a pusă cestiunea pe 
adevăratulă ei teremă, cerendă a se lămuri, dacă 
și în ce consistă conspirațiunea în contra statu
lui și unde și cari suntă conjurațiunile, pe a 
căroră suposițiune și-a basată voinicosulă Blasius 
interpelarea sa.

Mulțămimă d-lui Babeșă pentru serviciulă ce l’a 
adusă prin interpelarea sa pressei române îu specială 
și îi atragemă totodată atențiunea la articlulă nu
mitei foi guvernamentale dela 5 Martie st. n. în 
care, fără a se aduce raăcară o singură dovadă 
se afirmă, că d-sa „alta a (fisă și la alta s’a gândită" 
și în care, după o vorbăria de doue colăne plină 
de răutate, se <|ice încheiere:

„Ei bine dăr să producemu cu dușmanii 
ascunși în modă dușmănosă. Să-i scdtemă afară 
din oficiile judecătoresc! și administrative pe 
aceia, cari nu suntă aderenți pe față și sinceri 
ai statului și ai constituțiunei. Sb punemu la o 
parte teoriile liberale și să-i lovimu cu asprimea le- 
gei ps aceia, cari merită.

Celă ce are putere: să musce. Vomă vede: cine 
va avd putere?

Fie dăr! vomă vedă până unde păte merge 
cutezarea și nerușinarea șovinismului! 

jucată ună rolă și afară de cameră, în jurnalistică și 
precum ne-amă convinsă în (filele trecute chiar și la ună 
procesă dinaintea curții cu jurați în Aradă.

Mărturisescă onor, cameră, că nu bucurosă aducă 
acesta afacere înaintea camerei, căci sciu din esperiință, 
că spiritele suntă prea agitate și că în acâsta cameră 
preocupările domnescă în așa mare măsură, încâtă este 
fărte greu a vorbi aici despre asemeni lucruri. Dar esistă 
datorii, dinaintea cărora nu este ertată a te dâ la o parte. 
Eu când m’am hotărîtă ca să fiu membru ală acestei 
camere, am făcută acâsta cu aceea condițiune și inten- 
țiune, ca celă puțină după ale mele puteri |să contribu- 
escă de a lămuri neînțelegerile încâtă va fi posibilă, res
pective să provocă lămurirea loră.

Onor, deputată Orban Balazs vorbindă în interpe
larea sa de agitațiunile naționalitățiloră și de verdictele 
juriului dela Sibiiu a (fisă, că .guvernulă lasă frâu li
beră în țâră nu numai uneitiriloră și conjurațiuniloră 
făcute în ascunsă, cî chiar și resculărei pe față.«

Onorată cameră! când am aurită acăsta, am (fisă 
îndată că e o absurditate, căci precum cu toții scimă, 
acestă stată se află de 10 ani înebee sub ocârmuirea 
prea stimatului ministru-președinte Tisza Kalman și seim 
fdrte bine, că densulă a declarată de repețite ori aici, 
că nu va suferi asemeni uneltiri în contra patriei, și că 
mișcările ilegale, respective năsuințele dușmane statului, 
ale naționalitățiloră le va nimici. Și alaltăeri am fostă 
marturl la aceea, că a declarată, că pe asemeni diavoli 
împelițațl, de cari din darulă Domnului se află puțini, 
îi va strivi de părete (Aprobări) așa, ca să nu se p6tă 
mișcă de acolo. Dacă omulă o scie acăsta, și după ce 
scie, eu celă puțină din parte’ml potă spune, că n’am 
autfită nimică de asemeni draci striviți de părete, nici 
n’am cetită de naționalități sdrobite din causa tendințe- 
loră loră dușmane statului; trebue să se pară în ori și ce 
casă lucru de mirare, că cum se pbte să esiste uneltiri 
în țâră ca acele, pe cari a binevoită a le aduce înainte 
onor, meu deputată-colegă Orban Balazs?

Mai departe <fice în desvoltarea interpelațiunei sale 
d., Orban: »In părțile sudice ale Transilvaniei sunt o 
mulțime de foi obscure (zuglapok) în cari în două limbi 
se nutresce ura neînfrenată în contra statului maghiară 
și în cari se defaimă fără sâmănă și în modulă celă mai 
nedreptă și se micșorâză națiunea.» După aceea elă 
cetesce în traducere fidelă unele pasage din f6ia cuoti- 
diană »Tribuna» din Sibiiu, care să se fi pronunțată ast
felă în articlulă încriminată: „Acum Maghiarii au pusă 
alternativa: ori piere totă ceea ce nu e Maghiară de pe 
pământulă acesta, ori se desființâză statulă ungară.» 
»In urma acâsta — se (fice mai departe — viața unuia 
sâu altuia trebue să se nimicescă, său a nostră (adecă a 
Româniloră) seu a Ungariei, căci noi (adecă Românii) 
suntemă cu Sașii sâu prea slabi de a ne susține în lupta 
cu Maghiarii, sâu suntemă împinși în modă fatală la o 
dușmaniă 6rbă în contra statului ungară. Continuândă 
(fice numita foiă cu următărele cuvinte: »trebue să pân- 
dimă ori ce ocasiune ca să sguduimă din temeliă statulă» 
— adecă statulă maghiară; »să-i căutămă pretutindeni 
dușmani, ca ei să se unâscă cu noi și pretutindenea, 
unde putemă ajunge, să năsuimă a-i procură dușmani*.  
Mai departe întărită pe Sași ca împreună cu ei să urască 
pe Maghiari și să aducă în contra Maghiariloră marea 
Germaniă ș. c. 1. și tbte aceste numai pentru aceea, fiind
că procurorulă regescă la condamnarea a doi ucigași și-a 
susținută acusațiunea în limba maghiară. Procurorulă 
regescă făcându-și datoria a înaintată actulă său de acu- 
sațiune și pertractarea curții cu jurați ținută în Sibiiu la 
3 Februariu a servită numai la aceea, ca în discursurile 
de apărare statulă ungară să fie atăcată pe față spre 
marea bucuriă a publicului».

Acestea suntă pasagele. Mărturisescă onorată ca
meră, că cunoscă persănele, dăr însuși articlulă și per
tractarea n’amă cunoscut’o. Acâsta nici nu mi-a fostă cu 
putință, pentru că foia română «Tribuna» nu o cetescă, 
așa credă că nimeni nu pbte ceti tâte foile câte suntă. 
Despre pertractarea procesului cu atâtă mai puțină amu 
putută ave cunoștință, pentru că ea s’a întâmplată nu
mai în 3 Febr., adecă numai cu o (fi mai înainte de in
terpelația. Eu dâr amă ținută de a mea datoriă de a- 
mi procura înainte de tbte acelă articulă în originală 
și însemnările stenografice asupră pertractărei curții cu 
jurați. Aceste le-am studiată, onorată cameră, și-o potă 
spune, fără de a mâ identifică cu acelă articulă sâu cu 
apărarea, că n’amă aflată întrânsulă cuvinte cum au

Parastasele întru pomenirea martirilor^ 
noștri din 1784—85.

Vie na. 1 Martiu 1885. 
Domnule Redactoră!

Să nu cumva credeți că noi, tinerimea din 
Viena, amă rămasă îndărăptă cu serbarea ani- 
versărei de-o sută de ani de când Horia și Cloșca, 
marii noștrii martiri dela 1874—5 au fostă trași 
pe rătă și astfelă și-au dată nobilulă loră sufletă 
chinuiți amară.

Acestă mare evenimentă, care lămurită, fără 
patimă și ură, dovedesce, nu selbătăcia — ci mă
rimea și nobleță semțului de libertate ală Româ
nului, — acestă evenimentă l’amă serbată și noi 
în modulă cuvenită și cu entusiasmă adevărată 
românescă.

„Românulu țîne minte." Elă nu uită istoria 
trecutului său celui tristă, dar durere, că deși ne 
aflămă în așa polecritulă seculă ală luminei, ală 
frățietății, egalității și libertății, poporulă română 
încă totă este sclavă espusă caprițieloră și bat- 
jocuriloră unui altă poporă de trei ori mai mică, 
și trebue să’șl verse încă și astăzi amarulă inimei, 
cu Eliade cântând:

.Felină beau, pelină mănâncă, 
Cu pelină săra mă culcă, 
Diminăța când mă scolă, 
Cu pelină pe ochi mă spălă. 
De amară și de pelină 
Ală meu sufletă este plină.«

Dar plină fiindu-i inima de atăta amărăciune 
elă speră totuși cu tăriă și cu credință că nu e 
departe de timpulă când drepturile sale nealie- 
nabile și le va recâștigă.

piua de 28 Februariu, va fi vecinică ne- 
ștdrsă din inimile ndstre și la anu, la (fece, la o 
sută, de aici înainte o vomă serbâ-o cu pietatea 
cuvenită. Acăsta di ne strînge rândurile mai tare 
și noi tinerii dorimă, — ca totă adevăratulă Ro
mână — ca (fiua de 28 Febr. să-i afle pe Ro
mâni, adi încă sclavi, câtă mai curândă egali în
dreptățiți și liberi.

piua atâtă de memorabilă amă serbat’o 
printr’ună parastasă pentru vecinică odihnă a 
sufleteloră lui Horia, Cloșca și Crișiană și a tutu- 
roră aceloră bravi Români, cari au murită în 
luptă pentru mântuirea națiunei.

Săra ne-amă adunată la o cină comună si 
ca să ne transpunemu, pentr’ună momentă, în 
acele timpuri de grea cercare, amă cetită admi
rabila descriere a revoluțiunei din 1784—5 de 
ilustrulă nostru istorică Odobescu.

Ne-amă despărțită cu promisiunea, că fie
care acum și când va fi în viața publică să 
lucre în cercuri câtă se păte mai largi pentru 
conservarea neștirbită a românismului și să com
bată cu cea mai mare energiă orice năsuințe străine, 
ar voi să se înfigă în sînulă nației năstre său 
orice încercări de a ne desnaționalisâ. Și ast
felă stămă totdăuna gata la luptă pentru totă 
ce e frumosă, adevărată, dreptă, bună și româ
nescă.

Ușdră să le fiă țărîna celoră trei martiri ai 
românismului Horia, Cloșca și Crișană și eternă 
să le fiă memoria la nepoți și strănepoți!

1. Mercurti.

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

Interpelațiunea deputatului naționalu 
V. Babeșu,

o lăsămă se urmeze a(fi în tbtă estinderea sa, după 
însemnările stenografice ale dietei, precum amă promisă 
în numărulă de eri. Ea sună așa:

Onorată cameră! Nu sciu încâtă vă mai aduceți 
aminte de aceea interpelațiune, pe care a desvoltat’o în 
4 a lunei trecute (Febr.) onor, meu deputată colegă 
Orban Balazs și a căreia cuprinsă cu atâtă mai vârtosă 
nu l’amă putută uitâ, cu câtă am esperiată, că în tim
pulă lungei desbateri din (filele trecute aceea interpe
lară a aflată răsunetă în acâsta cameră, ăr totodată a
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fostă citate și în ințelesulă ce li s’ă dată. Pâte că suntă i 
preocupată și că judecă altfelă asupra lucrului de cum j 
ar judecă de pildă onor, cameră, dacă anume l’ar cu- 
nosce, dâr tocmai pentru aceea credă că guvernută are 
stricta datoriă ca să aducă în curată acestă lucru și să 
ne lumineze pe deplină.

Onorată cameră! Aceea e sigură, că suntă ne
mulțumiți în țâră și că între aceștia suntă și estreml 
pe o parte nu mai puțină, ca pe cealaltă, și că nu ne- 
amă prea dedată a fi alegători în cuvinte, cu cari ne a- 
tacămă unii pe alții, der ca să fi ajunsă așa departe> 
să ne conjurămă în ascunsă în contra patriei și să pu- 
blicămă asemeni provocațiuni directe pe față, așa di- 
cendă la audulu guvernului și ală țârei, asta totuși este 
o absurditate.

Pentru aceea amă ținută de a mea datoriă de a 
face acâsta interpelațiune în prima liniă cătră d. mi
nistru de justițiă și în a doua liniă cătră d. ministru-pre- 
ședinte ca ministru de interne, spre a descoperi și lă
muri lucrulă. Nu vrâu să atacă nici să provocă pe ni
meni; dar nici nu vrâu să urgeză acestă lămurire, nici 
nu voiă adresa multe întrebări, pentru că forte bine sciu 
că on. guvernă îșl cunosce^și-și va împlini datoria.

On cameră! Precum binevoiți a vedea, eu nu 
voescc a paralisâ unilaterală gravele acusărî ale depu
tatului colegă Orban Balasz, nici nu negă sinceritatea sa 
cu privire la cele produse în interpelațiune, ci amă dorită 
numai ca să-mi câștigă lămurire mai estinsă și mai amă
nunțită, pe care o țină neapărată de lipsă. Adreseză 
așa dară următârea

Interpelațiune:
Cătră d. ministru de justițiă și cătră d. ministru 

președinte, ca ministru de interne:
Cu privire la cuprinsulă interpelațiunei desvoltată 

In cameră la 4 Februariu de deputatulă Blasius Orban, 
prin care numitulă deputată afirmă despre agitațiunile 
naționalitățiloră și despre ună verdictă ală Sibieniloră, 
că guvernulă lasă cursă liberă în țâră nu numai unelti-

necurmată de cătră foile maghiare și de cătră politicii 
maghiari încă chiar și în camera deputațiloră ?

Acâsta îmi este interpelarea. Credă onor, cameră, 
că este în interesulă patriei și ală nostru ală tuturoră 
de a cunâsce starea reală a lucrului și de a lămuri a- 
devârulă, căci Ia din contră ne înstrăinămă unii de 
alții mai multă din causa de rea înțelegere a lucrului. E 
dreptă, că tocmai momentul de față nu e favorabilă pentru o li
niștită chibzuire, dâr spereză, că și pănă atunci, când 
onorata maioritate va crede de lipsă, ca să studiămă și esa- 
minămă cu temeiu, cari sunt căușele, că esistă o agitațiune 
așa de mare între popârâle țârei, nu este bine de a în
mulți neînțelegerile cu intențiune. De-altmintrelea eu 
credă, că ori și care ar fi causa uhoră asemeni apari- 
țiunl, n’ar trebui să-le esplicămă și se-le născocimă în 
modulă acesta, râspândindu-le apoi în lume, ca nisce 
năsuințe directe în contra patriei, pentru că ele numai 
strică potă âr nimenui nu voră folosi. Eu celă puțină 
nu potă aprobă când de aceste lucruri se scriu și se 
spună înaintea lumei, cari dacă sunt adevărate nu sunt 
a se pune atâtă pe răboșulă naționalitățiloră agitătore 
câtă mai vârtosă pe acela ală politicei maghiare, ce dom- 
nesce de 17—18 ani încâce.

Președintele: Interpelația se va comunica d-loră 
miniștri de justiția și de interne.

Orban Balazs: Onor. Cameră! Sciu că regula- 
mentulă camerei nu ârtă, ca să facă observări la dis- 
cursulă d-lui deputată. Nici nu voiu să le facă, ci mă 
alătură la interpelația d-lui deputată și mă rogă de d-nii 
miniștri, ca să binevoiâscă a răspunde la interpelația 
mea câtă se pâte mai curândă, spre a mi se da oca 

. siune, ca să mă justifică față cu acestă interpelațiune.

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

SOIRILE PILEI.
Cu ocasiunea serbării jubileului de 10 ani de când 

Tisza este ministru, s’a presentată, pentru a’lă felicita, 
și o deputațiune a capitalei. Sensulă cuvinteloră ce i 
s’au adresată ministrului și ală răspunsuriloră ce elă lc-a 
dată face alusiune numai la magh iarisare. Astfelă 
răspunse Tîsza la gratulațiunea deputațiunei capitalei: 
,Cu acâstă ocasiune fie-mi și mie permisă, să-mi esprim 
recunoscința mea capitalei, cetățeniloră și poporațiunei 
ei, cari au fostă totdâuna gata pentru promovarea sco- 
puriloră nobile și le-au și ajunsă - 
mare merită — că Buda-Pesta nu 
gariei, ci și în realitate, în limbă și simțăminte o capi 
tală maghiară. Dumnedeu să 
câți au lucrată în acestă scopă.

riloră continuate în secretă și conjurațiuniloră, ci și ațî- : 
țăriloră publice,» mai departe că în părțile sudice ale ! 
Ardâlului unele foi «împrăștiă ură nenfrânată în contra 1 
națiunei maghiare,» dar că anume foia dilnică «Tri
buna» într’ună arlicolă încriminată adresâză Româ- 
niloră ună astfelă de apelă ațîțătoră: «Noi trebue să 
pândimă ocasiunea, ca să sguduimă din temeliă statulă 
ungară, și se-i căutămă pretutindenea dușmani, să ne 
unimă cu ei, și pretutindenea unde ajungemă, să 
căutămă a-i câștigă dușmani;*  și mai departe a disă 
deputatulă meu colegă, că numita foiă română totă 
în acelă articulă .ațiță pe Sași, ca să urască împre
ună pe Unguri și să le aducă pe gâtă pe Germania* ; 
în fine că în pertractarea juriului din Sibiiu din 3 Fe- 
bruariu «a fostă atacaLă pe față statulă ungară spre bu
curia publicului ascultătoră«; pe basa acâsta și după ce 
în mânia celoră citate juriului din Sibiiu a adusă verdictă 
achitatoră, a provocată pe on. ministru de justițiă, ca 
să caseze acelă juriu seu pe calea ordonanțeloră sâu 
său prin presentarea unui proiectă de lege;

După ce subsemnatulă a cetită de atunci articlulă 
din cestiune ală «Tribunei,» precum și însemnările ste
nografiei luate asupra pertractării procesului înaintea ju
riului, și n’am aflată într’ânsele nici pretinsa lățire de 
ură în contra națiunei maghiare, nici vr’o provocare la1 
dușmăniă în contra statului maghiară, dâr n’amă aflată 
nici măcară o intențiune rea cu privire la Maghiari, er 
de altmintrelea în asemeni însemnate cestiunl este dato
ria guvernului, respective a organeloră lui de a da pe 
față adevărulă, din aceste motive alăturându-mă la in
terpelația onoratului condeputată Orban Balazs, provocă 
și rogă:

1. Pe d. ministru0 de justițiă, ca atunci când va 
bine-voi a răspunde la interpelația d-lui deputată Orban 
Balazs, să espună înaintea onoratei camere sinceră și 
pe largă totă starea lucrului; să presinte în tra
ducere fidelă articululă incriminată, (din procesulă .Tri
bunei») în totă cuprinsulă lui, âr nu numai unele părți 
scose din elă și greșită traduse; să citeze asemenea e- 
sactă și pe largă momentele principale ale apărării în 
procesulă de pressă din cestiune, așa ca on. cameră se 
fiă deplină orientată și să’și potă formă o judecată te
meinică asupra stăriloră ce se pretindă că esistă și că 
ceră lecuire.

2. Pe d. ministru - președinte, ca ministru de in
terne, asemenea îlă rogă, să binevoiâscă a spune ono
ratei camere, dacă sub guvernulă lui de 10 ani — în 
care timpă d-sa a dispusă de totă puterea țării și, pre
cum bine scimă, a urmărită cu încordată atențiune mai 
alesă mișcările naționalitățiloră —, se bine-voiască a 
spune, dacă a descoperită vr’o conjurațiune 
secretă a naționalitățiloră în contra statu
lui ungară, și unde, când și ce felă de conjurațiuni? 
și dacă a descoperită: în ce modă și cu ce succesă s’a 
străduită a le nimici? dacă însă nu s’au putută constata 
asemeni conjurațiuni: âre ce scopă și ce causă să aibă 
aceea, că totuși se născocescă și se denunță de acestea

bine-cuvinte pe toți, 
Din parte’mi dau es- 

presiunea convingerei mele, care mă linișteșce și mă fe
ricește, că în mâna unui astfelă de municipiu, astorfelă 
de cetățeni și corporațiuni, Buda-Pesta va fi tolă mai 
multă aceea ce trebue să fie: ună orașă de ântâiulă 
rangă, dar și ună orașă curată maghiară ală 
Europei! <

Cetitorii noștri însă să țină sâmă de 
Pesta sunt 120,000 de Germani.

—0—
Guvernulă ungurescă a începută a 

mitatulă Bistriței, din răsbunare pentru că 
mitatensă a respinsă apelulă reuniunei de maghiarisare 
din Clușiu. Tribunalulă din Bistrița, singurulă în totă 
Ardâlulă care mai primea petițiuni în cele trei limbi ale 
țării, a primită ordinulă, ca dela 1 Iuniu numai atunci 
să mai primescă dela oficii și advocați petițiuni, dâcă 
voră fi făcute în limba maghiară. Sci-va comitatulă să 
răspundă și la acestă disposițiune șovinistă?

—0—
Inspectorulă școlară ungurescă ală comitatului Bra- 

șovă, d. Franz Koos, inspectâză în timpulă de față scâ- 
lele confesionale din comunele acestui comitată. Avut-a 
grijă autoritatea nostră școlară să fie însoțită la visitarea 
scâleloră de inspectorii noștri școlari respectivi?

—0—
O foiă din Bucuresci a adoptată ună nou metodă 

de desmințire, pe care l’amă putâ numi necuviinciosă. 
Lucrulă stă astfelă: Nicolae Cracea a fostă bătută 
de nișce Rășinăreni, în tăiătură la munte, și aceștia dă- 
rîmândă peste elă coliba, căreia i se dase focă, nenoro- 
citulă omă a fostă transportată la spitalulă din Sibiiu, 
unde a murită după patru săptămâni în urma raneloră 
sale. Dacă organele administrative au confundată pe 
Cracea cu Ciuceană, vina este a loră.

-0—
In ședința consistoriului plenară ală eparchiei ară- 

dane dela 14 f26) Februariu a. c. s’a pusă la ordine 
denumirea protopresviterului pentru tractulă vacantă ală 
Aradului — pe basa alegerei făcute prin sinodulă pro- 
topresviterală, întrunită la 9 (21) Ianuariu a. c. Alege
rea constatându-se că a decursă în ordine, consistoriulă 
procedândă la votisare prin votă secretă, resultatulă scru- 
tiniului a fostă ca părintele Moise Bocșiană a fostă 
denumită de protopresviteră pentru tractulă Aradului. 

—0—
«Monitorulă oficială» ală României publică decre- 

tulă prin care d. Mitilineu, ministru la Belgradă, este
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permutată la Bruxelles, și d. Emilii I. Ghica, agentă di
plomatică la Sofia, este numită ministru la Belgradă în 
loculă dlui Mitilineu.
că
la

.Agenția Havas« face cunoscută 
d. George Ghica este numită ministru ală României 
Constantinopole și d. dr. Obedenaru la Atena.

—0—
«Românului*  i se scrie din Viena, că d. Fr. Salles, 

care a tradusă, împreună cu domna Salles, Povestele Pe- 
leșului, a sfârșită și trămisă la Paris, spre a se tipări, 
manuscrisulă unei nouă cărți care va conține traducliunea 
.Unei rugăciuni» și a «Nuveleloră» lui Carmen Sylvă. 
Cartea va avea și o biograflă a Augustei scriitâre, lucrată 
după «Aus Carmen Sylvas Leben, de d-na barână de 
Stackelberg.»

—0-
Vaporulă «Arpad», ancorată în portulă Tulcea, în 

noptea de Joi spre Vineri fiind lovită de ună sloiu seu 
buștănă ce venea pe Dunăre, s’a găurită, și apa intrândă 
în năuntru lesne s’ar fi cufundată, dâcă din fericire ună 
impiegată ce dormea într’o cameră vecină n’ar fi fostă 
deșteptată de sgomotulă căderei apei. «Delta*  rogă com
pania danubiană de a scote din serviciu acestă vasă, care 
este celă dinteiu vaporă ce a pusă pe Dunăre compania 
de navigația, și care după atâtă îndelungă timpă a ajunsă 
în starea de a se sparge la lovitura unui sloiu. Acăsta 
pentru a se preveni o nenorocire.

- ceea ce e ună mai 
e numai capitala Un-

aceea, că în

persecuta co- 
adunarea co-

Prigonirea limbei române și preoții noștri.
Din părțile Someșului Ungureană, 25 Faură 1885.

(Urmare și fine),

Aici nu departe este o comună numită Arieșulă de 
pădure (Erdoaranyos). Invățătorulă din comuna amintită 
Ioană Belbe încă a cerută în anulă trecută premiu dela 
societatea iubitâre de Români!? și nu fără efectă, căci 
l’a și dobândită. — Insă decă cineva doresce a fi împăr
tășită din arginți, trebue să arete progresă, ca dovadă 
că merită premiate, așa au hotărîtă înțelepții din Satu- 
mare, spre a face destulă dorin țeloră celoră »iubitori de 
Români!» Pruncii s’au mai conchemată și în vacanțe să 
fie mai bine instruițî în sunetele grose ale limbei maghiare.

S’a hotărîtă o di în care apoi copii să fie puși 
înaintea judecătorilor^ numiți din sînulă societății, ca 
aceștia cu ochii să vădă, cu urechile se audă, că ce pro
gresă s’a făcută cu mlădițele fragede și că ore învățăto- 
rulă merită cei 30 de arginți.

Der ce să vedi? In fruntea acestei comisiuni se 
află M. O. D. protopopă din Șomcuta mare, a- 
daugă: protopopulă română, pentru evitarea ori cărei 
confusiuni. Și ore cum a putută acestă părinte a merge 
în Arieșulă de pădure, fiind comuna amintită în altă 
tractă, er nu în ală D-sale? Au dâră, în tractulă Dsale 
nu și-a putută câștigă nici o vredniciă pe acestă teremă 
— și pentru acea s’a folosită de ocasiune unde i-s’a o- 
ferită, ca să câștige simpatia Unguriloru, după care atâtă 
de .multă se trudesce ? — Pâte îi va succede a-și ajunge 
scopulă, însă ar fi lucru mai onorifică ca pe altă cale să 
cerce așa ceva, 6r nu în detrimentulă națiunei de care 
și D-sa este susținută. Decă cineva are fii pe cari i-au 
crescută mai multă unguresce, 
lucre contra intereseloră nâstre! 
pe așa căli a vănâ patronagiu.

Acuma să întrebămu pe 

de dragulă acelora nu 
Este lucru dejositoră

onor, 
dreptă a-se amesteca în afacerile altui 
delegare legitimă dela protopopulă actuală ală tractu- 
lui? Nu este ertată! Ore să nu o șcie acăsta protopopulă 
din Șomcuta mare?

Etă priviți la acestă părinte și dați-vă părerea, ore 
cine este aici mai aspru de judecată, învățătorulă res
pectivă, care are două clase gimnasîale și preparandia, 
— său protopopulă care este omă de sciință și de litere, 
precum s’ar presupune ?

Să mergemă și mai departe, să vedemă cum stămă 
și să ne lămurimă. Mai este în acestă comitată o co
mună Apa, unde poporațiunea este mixtă, Românii în 
maioritate, Maghiarii în minoritate. In acâstă comună, 
suntă două scoli, una română confesională, alta refor
mată confes. Sc61a reformată are rectorulă său, ca tote 
scolele reformate. Acestă rectoră ungură de 18 grade 
a întreprinsă o visită pe la pacinicii poporeni români și 
i-a sfătuită cu elocința sa, ca să nu-și pârle pruncii Ia 
scote română, căci acolo numai a se ruga lui Dumnecjâu 
învață, pe când elă îi învață tote lucrurile de lipsă pen
tru viață. Acestă rectoră în interesulă ungurismului n’a 
pregetată a osteni, și ce se vedi? ostenâla ș’a adusă fruc- 
tulă dorită, căci din copii români a prinsă în 
vre-o 12 — numără frumosă ca să-i crâscă de 
toii!

Și ce a făcută în contra acestoră șarlatani 
tulă română ? Nimică! Și 6re cum va relaționa
tului ordinariată la timpulă său? Acuma să vedemă 
cum stă trâba cu poporațiunea susă amintitei comune 
în maioritate locuită de români? Lasă să vorbâscă da
tele statistice, nu însă după conscrierea părintescului 
guvernă după care cine scie rosti câteva cuvinte în limba

părinte de are 
protopopii, fără

mrâjă
apos-

preo- 
mări-



Nr. 42. GAZETA TRANSILVANIEI 1885

«In România s’a formată în săptămâna trecută o 
reuniune, care și-a pusă de țîntă a pregăti lucrările pen
tru încorporarea Ardeiului la România. Ce dovedesce 
acăsta? — Dovedesce, că minte acela, care numesce șo- 
vinismă instinctulă de viață ală mânei de Maghiari ar
deleni de-a întâmpina întâmplările viitorului.*

*) Vomit primi cu mulțumire întotdâuna informațiunile 
D-VostrS. Red,

,La o petrecere cu jocă în Clușiu s’au ridicată, 
cum se spune, toaste pentru înțelegerea între Maghiari 
și Români. Foile daco-române condamnă pe toastanți- 
Toți se grăbescă, să se spele în numitele foi, ei nu au 
trădată causa românismului, ba au spus-o curată, că «și 
atunci, când ară sci, că numai cu limba maghiară potă 
ajunge în raiu, ară alege cu întrega biserică gr. or. mai 
bucurosă iadulă.*

.Aceia dară, cari ne dau sărutarea lui Iuda, suntă 
prin urmare solidari cu pressa, ce agită împotriva năstră 
și ne insultă. Și totă ceră apoi, să nu ne facemă da
toria impusă de morală în contra celoră cu două fețe.*

.Statutele tuturoră reuniuniloră școlare germane 
spună chiar în celă dintâiu paragrafă, că «au de scopă 
a susține pe Germanii din afară de imperiu pentru 
germanismă și a’i sprijini după puteri în năsuințele loră 
de-a rămâne și a redeveni Germani.*

«Și nouă nu ne e permisă aici a casă, să apă- 
rămu pe-ai noștri de desnaționalisare, după cum chiar acum 
ună preotă dovedesce referitoră la ținutulă Someșului în 
«Protestâns Kdzldny,1 cum se valachisâză locuitorii ma
ghiari reformați, cum din Galambos, Lazar, Râcz, Ban- 
yass se facă olahi (olâhok)?*

«Statutele «Opincei*  se ocupă într’ună capitulă de
osebită cu valachisarea numeloră. Reuniunile de 
soiulă «Carpațiloră*  au luată disposițiunl să împrăștie 
medaliele aurite ale Iui Horia, Iancu ș. a. «Albina*  — 
așa se vorbesce — jocă ună Va-banque în contra pro- 
prietățiloră maghiare. Ne aducemă aminte de represen- 
tațiunile teatrale, tendențiăse, insultătdre, cu ocasiunea 
aniversării săsesc! în Sibiiu; avemă înaintea ochiloră cele 
două verdicte ale jurațiloră din Sibiiu....

«In adevără e neplăcută, că creatorulă lumii a cre
ată deosebiri de rasse, de limbă și de religiune. (Vetji 
bine, creatorulă lumei a păcătuită amară că n’a creată 
numai Maghiari. — Red.) Dar să niî desperămă. (Nu, 
cu orice chipă globulă ungurescă trebue făcută. — Red.) 
Avea dreptate Ștefană celă sfântă că o țâră cu o fim bă 
n’ar fi cea mai bună; căci unde ar rămână emulațiunea 
în lucru și bucuria pentru isbândă? (La calendele grecescl 
de sigură. — Red.).

.Cineva mi-a declarată, că popărele care se avân- 
tâză ară fi bătută pe popărele civilisate astfelă, că și-ar 
fi permisă orice șireteniă, ce se păte cugeta, în privința 
morală; popărăle sălbatice nu cunoscă datoria cavaleris
mului și umanității în luptă. (Mai mare adevără n’a 
vorbită foia clușiană de când esistă; admirabilă potrivâlă 
pentru șoviniștii maghiari. — Red.).

«Se află între noi unele esistențe, care caută cârtă, 
neliniștiți, cari mergă cu nisuințele loră departe, (adecă 
șoviniștii maghiari. — Red.), pe acestea trebue să le fa
cemă imposibile printr’o mare și generală solidaritate mo
rală, și de aceea e bună.... reuniunea de cultură.*

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

Di» parlamentului românii.
In ședința de Marți, a senatului, d. G. Mâzescu a 

adresată guvernului următorea interpelare relativă la în
chiderea din partea Auslro-Ungariei a granițeloră din
spre România:

Mesagiulă de deschiderea corpuriloră legislative 
pentru anulă 1884—85, afirmândă representațiunei na
ționale «că ne găsimă în raporturile cele mai bune și 
mai cordiale mai alesă cu statele vecine atâtă mari câtă 
și mici,*  și după legea din 2 Maiu 1879 asupra res
ponsabilității ministeriale, guvernulă fiindă datoră, sub 
grea răspundere, de a nu amăgi representațiunea națio
nală asupra afaceriloră statului, ca mandatară ală națiu- 
nei formuleză acâstă interpelare în următorulă modă:

Considerândă axioma de dreptă publică europenă 
admisă în relațiunile internaționale ale stateloră civili
sate, că respectulă tratateloră și convențiuniloră interna
ționale de orice speciă, este una din basele necesarii or- 
ganisațiunei politice și internaționale a întregei omeniri;

Considerândă de asemenea axioma de dreptă inter
națională că atuncea când una din părțile contractante 
nu-și esecută angajamentele sale isvorîte dintr’ună tra
tată, partea contractantă lezată are dreptulă de a con
sideră deslegată de obligațunile care-i incumbă după tra- 
tatulă său convențiunea violată de cătră cealaltă parte 
contractantă;

Considerândă că nu «dreptulă celui mai tare*  este 
călăuza raporturiloră dintre state, ci sâmțemântulă de 
justițiă, fără de care, după cum nu p6te fi raportă de 
persdnă la persOnă, așa nu pole fi raportă dela stată la 
stată;

Considerândă că guvernulă unei țări constituționale 
nu pote fără de o espresă autorisare din partea Repre
sentațiunei Naționale a împinge sistemulă sâu de con
descendență cătră Statele cu care are încheiate conven- 
țiunl comerciale până la punctulă de a sacrifica în or
dinea economică interesele cele mai vitale ale țârei, âr 
în ordinea politica demnitatea chiar a țârei;

Considarândă că fără de respectulă tratateloră și 
esecutarea loră cu lealitate nu numai relațiunile de ori

statului este Maghiarii, ci după șematismulă edată de 
autoritățile superiore bisericesc! din Gherla în an. 1882.

Comuna Apa atunci numără 1298 suflete româ
nesc! și 431 confes. helvetică. Ce va dice la aceste 
lumea? Brdsca vre să înghiță boulă, nu se p61e crede 
că i-va succede, dar totuși este datorința conducătoriloră 
a se opune unoră machinațiuni ca aceste. Chemarea 
este sublimă. Ce să faci dacă omulă nu o înțelege!

încă ună casă va fi bine a se revela ca cei che
mați să-și pâtă câștiga informațiuni pe calea diuaristică, 
ca așa să nu întârdie, de a se folosi de mijlOcele pentru 
a satisface obligămentului ce și-au luată asupra loră. 
Anume vreu a trage atențiunea asupra opidului Cap- 
n i c u-b a i a, care este eră ună locă locuită de Români 
în mare parte, unde li s’au edificată biețiloră poporeni, 
parte din sudorea loră o scălă de stată, fiindă loculă 
sub influința camerei regesci, âră locuitorii în cea mai 
mare parte băieși. Cum amintiiu, aici s’a înființată o 
scâlă de stată cu 4 clase elementare, cari clase în mare 
parte suntă cercetate și de Români. Și apoi ce să vedl? 
Românii se crescă de modelă, fără se fle instruiți nici 
măcară în religiunea strămoșesc.!, nu dică în limba 
română, ce după lege ar fi o justă pretensiune, însă 
după idea de stătu o crimă.

Deci ar fi de dorită ca autoritățile superiore bise
ricesc! române să fie cu atențiune și să se îngrijăscă ca 
pruncii români să fie instruiți în cele religiose de cineva. 
Opidulă amintită în anulă 1882 număra 1951 de suflete 
române cu 223 prunci obligați de a frecuentâ scâla. 
Decă din numărulă amintită, din causă că Capniculă este 
pe o vale forte lungă situată, care p6te fi de câteva chi- 
lometre, nu potă umblă decâtă 150—120 de prunci la 
scălă, aceștia toți rămână neîustrniți în religiune. Pre 
când parochulă rom. cath. are destui de religiunea sa 
de cari se îngnjesce, ai noștri n’au pe nimeni, deși este 
protopopă română în acelă locă.

Altcum ar fi de dorită ca măritulă ordinariată die- 
cesană să facă pașii de lipsă pentru înființarea unei scoli 
confesionale române ; poporenii, sciu positivu, că dorescă 
acesta vă(iăndu-șl biserica din di în di scă
pând ă încredincioșî, eră cea romano-cato- 
lică înmulțindu-se. Apoi o comună ca atâta po- 
poră ușoră ar suporta tdte greutățile, numai să scie că 
și ei au scălă. Firesce că conducătorii le lipsescă! Apoi 
ore nu este ună păcată a uită atâția copii între murii 
scălei de stată fără să fie instruiți în religiunea 
părințiioră?

In cele enumărate amă voită a arătă cum stămă, 
și că multe din relele ce bântue poporală română pro
vină din nepăsarea nostră. Așa credă, cele trei dovetji 
aduse întărescă în destulă afirmațiunea mea, și putemă 
vedă că pe lângă resistință trebue a lucra mereu. Căc 
numai prin fapte putemă face atacurile cele mai ade
vărate ce potă pune la cugete seriose și pe contrarii se
culari ai nâmului nostru. E dreptă că ună păcată gra- 
săză între inteligenții din aceste ținuturi (onâre escepțiu- 
niloră) că se laudă unulă pre altulă câtă de bună ro
mână este cela și cela, și apoi când ar fl de lipsă să 
se arate în publică, atunci care de care se pitulezâ 
și se retragă, altă dică și altă facă,

In fine totă aici se află și de aceia, la a căroră 
audă n’a străbătută cuvintele marelui Bărnuță: «Limba 
națională este celă mai prețiosă monumentă istorică pentru 
națiunea română ; când a perilu acestă monumentă a 
peritu și națiunea, atunci celelalte monumente ale ei 
suntă monumente sepulcrali.« Cu indulgința d-voslră d-le, 
Redactară, ve voiu relată în viitoră și despre alte cașuri. *)  

Argus.

Apărarea reuniunei de maghiarisare.
In numărul u fdiei năstre de alaltaeri amu 

citată unu răspunsă dată lui „Kolozsv. Koz.“ 
de „Sieb. Tageblatt? Astăzi vomă cita câteva 
pasage și din aiticlulu lui „Koloszv. Kozl6'ny.“ 
Acăsta fdiă are nerușinarea a scrie următârele:

»Aduuarea comitatensă a comitatului Bistrița-Năsăudă 
și-a esprimată în unanimitate părerea de rău pentru în
ființarea «reuniunei maghiare de cultură« în Ardelă. Așa 
dară ună comitatu întregu se declară dușmană pe față 
la ceea ce e maghiară. Ce dovedesce acâsta ? — Dovedesce 
că maghiarismulă de dincoce de muntele Craiului nu e 
așa de tare și puternică, ca să nu aibă dreptă de a se 
apără.*

«In Brașovă se unescă școlarii români și sași și 
după ună plană sistematică surprindă pe tinerii maghiari 
a-i insultă și să părtă în modă barbară (Sic!). Ce ne 
arată acăsta? — Ne arată, că unii părinți români și 
sași, unii profesori români și sași, sădescă ură în inima 
generațiunei nouă; este dăr necesară, să purlămă 
grijă pentru contrabalansă — cu câtă mai din vreme, cu 
atâtă mai bine.*  

ce natură dintre popăre ar încetă, dar apoi chiar pacea 
dintre ele ar deveni imposibilă;

Considerândă, că precum în ordinea de interese 
private, așa și în ordinea de interese internaționale esistă 
principiulă recunoscută de rațiunea universală, că ni
meni nu p6te fi judecătoră în propria sa causă și sâ-și 
facă sie’șl dreptate.

Am onore de a interpelă pe guvernulă regatului 
României și a-Iă somâ ca sâ esplice representațiunei na
ționale :

1. Care suntă căușele de forță majoră sâu de înaltă 
diplomațiă, care l’au silită pe elă, guvernă română, de a 
nu apârâ drepturile țârei față cu imperiulă autro-ungară 
din diua chiar când fruntariile înaltei puteri contractante 
au fostă închise exportului nostru de vite, denunțândă 
pe de-o parte imediată convențiunea comereială, âr pe 
de alta netolerândă obiectele de provenință sâu manufac
tură austriacă sâu ungară a se bucura în România de 
avantagele acordate prin convențiunea ce o avemă înche
iată cu imperiulă vecină?

2. Care suntă căușele de forță majoră sâu de înaltă 
diplomațiă, care l’au făcută pe dânsulă, guvernă română, 
a ținâ în curgere de mai mulțl ani pe România în po- 
sițiunea acâsta de umilire națională, mărginindu-se nu
mai la o sterilă corespondință diplomatică, ocasionândă 
astfelă prin atitudinea sa enorme pagube comerciului 
română și proprietății private în chiar unulă dintre cele 
mai însemnate avantage stipulate espresă prin conven
țiunea comercială dela înalta Putere contractantă în fa- 
vârea României ?

Râspunsulă se va dâ peste trei tjile.
„Națiunea/*  

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

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

I*esta,  5 Martiu. — Doi dintre ucigașii 
d-nei Schmidt deja s’au arestată în Erfurt. Ei 
au mărturisită crima. Poliția urmăreșce pe celă 
d’ală treilea, ală cărui nume se ține secretă.

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

BIBLIOGRAFIA.
Cătră onoratîdu publică română!

Dimitrie Cichindeafu, parochulă Beeicherecului mică 
și catichetă ală scâleloră preparandiale din Aradă, a ti
părită în anulă 1814 la Buda cartea fabuleloră cu învă
țăturile morale traduse din originalulă lui Dositei Obra- 
dovici, apărută în anulă 1788 la Lipsea, în limba serbâscă. 
Aceste suntă acele fabule traduse și localisate de Ci- 
chindeală, despre care învâțatulă Heliade a disă că: «ele 
potă fi pentru Români pentru totdâuna tablele legii aduse 
în pust.iă.«

Importanța și raritatea acestei cărți deoparte câtă 
și smintele cele multe în traducerea lui Cichindeală, m’au 
îndemnată ca sâ dau o nouă traducere, mai corectă, a 
acesf.oră fabule pline de adevărata filosofiă practică, care 
au contribuită în modulă celă mai energică la deștep
tarea consciinței naționale în poporulă română. Lipsin- 
du-ml însă mijlăcele de a-le tipări și socotindă că pu
blicarea loră va aduce nu puțină folosă literaturei năstre 
poporale, apeleză la toți cărturarii români, cărora le zace 
la inimă luminarea poporului și progresului națională, 
în deosebi apeleză la sutele și miile de învățăcei ai mei, 
cari astăzi suntă și ei luminătorii poporului, ca să bine- 
voiască a-ml tinde mâna oe ajutoră la publicarea aces- 
toră fabule clasice.

Rogă dar pe acei On Domni, cari voră binevoi a 
răspunde la apelulă meu, ca să se adreseze cu abona
mentele loră celă multă pănă la Dumineca Tomei, 31 
Martie (21 Aprilie a. c.) cătră D-lă Vasilie Mangra pro- 
fesoră de teologiă în Aradă, carele în privirea bătrâne- 
țeloră mele a avută bunătatea a primi îngrijirea pentru 
tipărirea și edarea cărții.

Cartea, avendă o prefață critică asupra fabuleloră 
cu 160 fabule, între cari șâse fabule nouă, care nu se 
află în colecțiunea lui Cichindeală, va cuprinde celă pu
țină 20 căle de țipară, și va costa 1 fl. v. a. (3 lei n.) 
cari însă va trebui a se plăti numai după eșirea cărții 
de sub țipară, respective la primirea ei.

Colectanțiloră, dela 10 esemplare se dă ună esem- 
plară rabată.

Aradă 8/20 Februariu 1885.
Ionii Busu,

parochulă Aradului, protop. tit. prof. și directorii em. 
la institutul^ pedag. teologici din Aradă.

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

(Losurile dela 1864.) — La sortarea dela 2 c. s’au 
trasă următârele serii: 23, 98, 191, 514, 519, 563, 714, 
791, 843, 919, 955, 1439, 1587, 1588, 1675, 1681, 
1727, 1871, 1893, 2230, 2600 2765, 2777, 2792, 2800, 
2984, 3007. Câștigulă principală l’a făcută seria 519 
Nr. 52.

Editară: lacobft Muresianu.
Redactară responsabilă’ Dr. Aure d Mnreșiaru



Nr. 42. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Ctaraulft la bursa de Viena 
din 4 Martie st. n. 1885.

Rentă de aurii 4% . . . 99.—
Rentă de hârtiă 5% • • 9430
Imprumutulă căilorfl ferate 

ungare.......................... 147.50
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.10

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 122.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorit ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) . . . .109.—

Bonuri rurale ungare . . 103.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...............................102.50
Bonuri cu cl. de sortarel02.50 
Bonuri rurale transilvane 102.40

Bonuri croato-slavone . . 10.3.—
Despăgubire p. dijma de 

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

ung.....................................119.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119. —
Renta de hărtiă austriacă 83.75
Renta de arg. austr. . . 84.30
Renta de aură austr. , . 108 35
Losurile din 1860 . . . 138.80
Acțiunile băncel austro- 

ungare......................... 868.—
Act. băncel de credită ung,,314. —
Act. băncel de credită austr. 304.80
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei................. 5.80
Napoleon-d’orI.................. 9.80‘/s
Mărci 100 împ. germ. . . 60.50
Londra 10 Livres sterlinge 124.20

ISairsa de
Cota oficială dela 19

Renta română (5%). . .
Renta rom. amort. (5°/0) .

» convert. (6°/0) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 
Credit fonc. rural (7°/0) .

* » n (5°/o)
> » urban (7°/0) .
* » > (6%) •
’ » ’ (5°/0) •

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

« » » Națională . .
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

ESucurescL
Februariu st. v. 1884.

Cump. vând.
92 —
9478 
9P/4
31 —

1011/.
86Va
97V4
92V4
85 —

1190 —
294 —
218

103/80/o

CursuJu pieței Brașovu
din 5 Martie st. n. 1885.

Bancnote românescl .... Cump. 8.97 
Argint românesc.....................
Napoleon-d’orI.........................
Lire turcesc!.............................

Vend. 8.99

Imperiali.................................
Galbeni.....................................
Scrisurile fonc. »Albina* . .
Ruble RusescI.........................
Discontulă » . . .

» 8.80 > 8.85
» 9.78 > 9.80

11.— > 11.04
> 10.— > 10.02
> 5.70 » 5.76
> 100.50 » 101.-

128.— > 129.—
7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran-
JX. silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 

ria lui S. Gross.

Anunțămu aceloril onorați cetitori, cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo, că 
11^» avemu încă în reservă numeri dela începutulu anului 1885 prin urinare potu se aibă colecțiunea 

Administrațiusiea „Gazetei Transilvaniei?completă.

Piaștrii pentru turiști

Ună mijlocă sigură și forte eficace în con
tra ochiuriloru de găină tari (bătăturilor^), așa numita 
piele tare pe talpa piciorului, în contra negeiloră și a 
tuturoră asprimeloră pielii. Efeotulă se garanteză. Pre- 
țulă unei cutii 60 cr. v. a. Cu poșta 10 cr. mai multă.

Depositulă principală:
Ii. Scliwenk’s, Apotheke in Meidling bei WIEN.

Se p6te căpăta și prin farmacii. Este veritabilă nu
mai dâcă avisulă de întrebuințare precum și fiecare plastru 
portă marca fabricei și subscrierea de mai susă; de aceea 
să se câră întotdeuna espresă: Plastru pentru Tu
riști de L. Luser. — Deposită în Brașovă la:

d. I. Horniing, farmacistă. 3—6

Fublwatiune!
Ordonândă r. u. ministru de agricultură, îndustriă și co- 

merciu alegerea suplementarâ a membriloră, ce lipsescu la am
bele despărțăminte ale camerei de comerciu și industria din Bra
șovu, și adecă pentru fiecare despărțământu deosebită a câte trei 
membri interni și a câte trei, suplenții cari se voru alege nu
mai de cătră, membrii cu dreptă de alegere din Brașovu. — 
Comisiunea însărcinată cu îndeplinirea acestei alegeri suplemen- 
tare aduce la cunoscința tuturoră ca acesta alegere să va țind 
în 24 Martie a. c. dela orele 3 până la 6 p. m. în casa sfa
tului din cetate și adecă osebită pentru comercianți, și osebită 
pentru industriași.

Domnii comercianți și industriași îndreptățiți la alegere se 
învită cu observațiunea, ca fiecare alegStoră își p6te da votulă 
seu în persână verbală s6u în scrisă.

Lista autentică și legală cu numele celoră îndreptăți la 
alegere se află în cancelaria camerei de comerciu și industriă, 
în casa D-lui de Schobeln, piață Nr. 89, și se p6te dilnică luă 
din ea informațiune până la diua alegerei în ârele de oficiu.

Bl’așovă 22 Februariu 1885. Președ. comis, de alegere
Adolf Hesshaimei'.

Nr. 2209—1885.

Concursă !
Până la noua organisare a ad- 

ministrațiunei spitalului civilă din 
locă, se escrie prin aedsta concursă 
pentru ocuparea în modă provisoriu 
postulă de administratorii în spi- 
talulă civilă, împreunată cu ună 
salară anuală de 300 fl. și locuință 
naturală.

Concurență pentru acestă postă 
au să documenteze, că posedă cu- 
noscințele școlare, cunoscința celoră 
3 limbi ale patriei, destoinicia în 
purtarea socoteleloră, că au purtare 
morală și că nu au trecută peste 
etatea de 40 de ani. — Petițiunile 
astfelă instruate se voră înainta până 
în 18 Martie a. c. subs. magistrată.

Brașovă, 28 Febr. 1885.
Magistratulu orășenescu.

Mersulu trenurilorU
pe linia Predealit-ISiadapesta și pe linia Teinșd-Aradu-JSudapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.
Predealu-Budapesta Sudapesta—Predealîî

Trenă 
accelerat

Trenu 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

Bucuresel
Predealu
Timiștt

( 
(

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodâ 
Hașfaleu 
Sighișăra 
Elisabetopole
Mediaști
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
CrăciunclU
Teiușu
Aiudtf
Vințulii de susd
Ui6ra
Cucernica
Gliirisă
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
GhirbSu
Aghiriști
Stana
Huiedintt
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mez6'-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

9.50
10.15
10.50

7.1E —
1.0£ — —
1.32 — —
2.oe —
2.ie 6.3C 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27

7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19
8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 559 9.18
10.18 6.28 8.00

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
— 7.25 9.35
— 7.49 10.16

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

12.25 9.52 2.05
1.11 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— 10.56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 ~£20 2.00

Trenă 
de 

persâne

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenă 
omnibun

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare 1 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Vâsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
GhirbSu 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —

8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Ui6ra 12.12 9.58 —
Vințuld de susiî 12.19 10.07 —
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Crăciunelti 1.44 12.03 —
Blaștt 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașîț 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44

( 9.20 10.15 3.15
Brașovă > — 6.00 3.25
Timișd — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

Bucuresel ~ | 10.25
1

Teiuștt-Agadtii-Bndapesta

Trenă de 
persâne

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Teiușal 9.502.39 8.20
Alba-Inlia
Vințulă de josă

3.40 10.42 9.10
4.04 11.09

Șibotă 4.35 11.43
Orăștia 5.02 12.13
Simeria (Piski) 5.44 1.22
Deva 6.05 1.48
Branicica 6.34 2.21
Ilia 7.01 2.54
Gurasada 7.15 3.09
Zam 7.49 3.48
Soborșin 8.32 4.37
Bărzova 9.19 5.30
Conopă
Radna-Lipova

9.40 5.58
10.16 6.38 8.24

Paulișă 10.32 6.56 8.41
Gyorok 10.48 7.15 9.01
Glogovață 11.17 7.48 9.30
Aradîî 12.32 8.05 9.45

12.00 8.45 6.10 1
Szolnok 4.00 2.10 7.27
Budapesta 7.44 6.40 —
Viena 6.20 — —

Bwdapesta-Aradiî-'ffeiașili.

Trenă de 
persâne

Trenă 
omnibus

Viena 8.25 8.35
Budapesta 8.00 6.55
Szolnok 11.14 12.28

Aradft 3.35 5.30
4.00 6.20

Glogovață 4.16 6.39
Gyorok 4.47 7.19
Paulișă 5.02 7.39
Radna-Lipova 5.25 8.11
Conopă 5.57 8.49
Berzova 6.18 9.18
Soborșin 7.11 10.27
Zam 7.48 11.18
Gurasada 8.22 11.57
Ilia 8.40 12.27
Branicica 9.02 12.57
Deva 9.32 1.45
Simeria (Piski) 10.12 2.58
Orăștiă 10.47 3.46
Șibotă 11.14 4.20
Vințulă de josă 11.46 5.06
Alba-Inlia 12.21 6.15
Telușft 12.53 7.00

Nota: Orele de nâpte suntii cele dintre liniile gr6se.

Aradft-Timișdra

Trenă 
omnibus

Trenă de 
persâne

Aradâ 6.00 12.30
Aradulă nou 6.26 12.54
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19
Vinga 7.28 1.50
Orczifalva 7.49 2.12
Merczifalva 8.09 2.30
Timișâra 8.58 3.15

Simeria (Piski) Petroșemi

Trenă 
omnibus

Simeria 3.08
Streiu 3.45
Hațegă 4.33
Pui 5.19
Crivadia 6.05
Banița 6.43
P etroșeni 7.00

Petroșeui—Simeria (Piski)Timișdra>Aradăi

Trenu de 
persâne

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Timiș6ra 12.25 5.00 Petroșeiii 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Ara ciăi 3.10 8.00 Simeria 12.37

Tipografia ALEXI, Brașovă.


