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Răspunsurile d-lui Tisza.
Brașovă, 26 Aprilie 1885.

Dacă d-lu ministru-președinte și ministru 
de interne Tisza a pututu să amâne răspun
surile, ce le datoria deputațiloră. Băbești și 
Truța asupra unoru cestiuni de mare însemnă
tate, mai bine de două luni de dile, credemtî că nu 
va surprinde pe nimeni, că și noi amu lăsată să 
mai trăcă câteva dile înainte de a face o analisă 
a aceloriî caracteristice răspunsuri.

Intârdierea acesta ni-a venită spre bine, 
pentru că astădi suntemă în plăcuta posițiune 
d’a publică mai întâiu judecata unei foi germane 
asupra espectorăriloru d-lui Tisza, care fdiă mai 
alesă încâtu privesce casulu cu oprirea serviciului 
divină dela Lupșa nu este directă interesată în 
cestiune. „Siebenbiirgisch d. Tageblatt11 scrie sub ti- 
tlulu „Glose la răspunsurile d-lui Tisza“ în numă- 
rulă său de Joi 7 Maiu între altele:

„Deputatulă Truța a adusă în vorbă unu 
casă, care și în partria ndstră este estraordinară. 
Intr’o comună românâscă a comitatului Turda- 
Arieșă se oprise ținerea obicinuitului serviciu di
vină de Duminecă de cătră autoritatea politică și 
în faptă se împedecase prin gendarmeriă, fiindcă 
se bănuise înscenarea unei serbări a lui Horia și 
Cloșca. Ministrulă-președinte a admisă în răs- 
punsulu său acestă faptă; citămă propriele sale 
cuvinte: „Avându suspițiune basată — (jise mi-
nistrulă — că în aceea comună serbarea ce se 
oprise pentru <|iua de Sâmbătă o voră țină Du
minecă sub pretextulu unei liturgii, s’a interdisă 
într1adeverii ținerea acestui serviciu divină, nu însă 
prin scăterea creștiniloră din biserică, ci în acelă 
modă, că preoții în urma interzicerii n’au putută 
tind liturgiă și că poporulă, care începuse să vină 
în mare numără la biserică, fiindu avisatu de 
gendarmî, că liturgiă nu se p6te țină, s’a risipită 
în tătă liniștea și fără nici o disordine. Acăsta 
este adevărata stare a lucrului.“

Espunerea ministrului-președinte și raportulu 
deputatului Truța asupra neobicinuitului casă se 
deosebescă una de alta numai într’ună punctă 
neesențială. Deputatulă Truța Z'3ese> ca gen_ 
darmii ară fi năvălită cu baioneta în biserică 
și că ară fi scosă afară pe ămenl, pe când 
ministrulă năgă acăstă împrejurare secundară. Nu 
suntemă în posițiune a decide, că bre espunerea 
lui Tisza său a lui Truța corăspunde în acestă 
punctă fapteloră; totuși pentru a judecă lucrulă 
ne vomă țină numai de espunerea lui Tisza, ce 
se basăză pe rapărte oficiale, care fără îndoială 
încă nu suntă totdăuna demne de credință, mai 
cu sămă când vină dela organele interesate în 
causă, prin urmare mai multă său mai puțină 
preocupate. In esența lucrului, cum amă <J.isă, nu 
se schimbă nimica, dacă gendarmii au alungată 
pe ămeni din casa lui Dumnezeu cu forța său 
i-au împedecată d’a intra în ea. Lucrulă princi
pală rămâne interdicerea serviciului divină de 
Duminecă și împedecarea faptică a acestuia.

Interzicerea este o măsură preventivă poliție- 
ndscă, prin care autoritatea a voită să întîmpine 
eventuala serbare a lui Horia și Cloșca. Nu 
schimbă nimică din caracterulă polițienescă ală 
acestei măsuri nici răspunsulă ce l’a dată minis
trulă Tisza mai târcjiu d-lui Babeșă, (jicăndu: 
„Acăsta nu este o măsură preventivă din punc- 
tulă de vedere ală statului polițienescă, ci este, 
după a mea părere, datoria fiecărui guvernă pre
tutindeni în lumea acăsta. “ Acăstă replică a mi
nistrului remâne o frasă, care nu schimbă ni
mica din clasificarea cașului, ori câtă de multă 
să fi fostă aprobată de drăpta camerei. Căci acela 
e scopulă poliției, de a împiedecă pericolele îna
inte de realisarea loră și de a preveni turburărei 

ordinei încă neîntâmplate, deosebindu-se de acela 
ală justiției, care urmăresce ofensarea deja rea- 
lisată a legii.

Acăsta este deosebirea*  între statulă polițienescă 
și între statulă basată pe dreptă, că celă dintâiu 
pășesce în contra fapteloră cetățeniloră, încă în
ainte de a fi trecută aceste în ună stadiu ală ile
galității, pre când celă din urmă pășesce numai 
în potriva adevărateloră violări de dreptă. Este 
clară, că omulă păte greși mai ușoră când se 
pune pe tărâmulă suspițiuniloră; este neevitabilă 
ca și pericule închipuite să fie combătute de sta
tulă polițienescă. Libertatea fapteloră omenesc! 
depinde dela judecata subiectivă a organeloră, cari 
facă poliția preventivă, prin urmare acăstă liber
tate nu esistă de locă. Volnicia, care este strînsu 
legată de judecata subiectivă a organeloră poliție
nesc!, a produsă acea puternică reacțiune, care 
a pusă în Europa apusană statulă de dreptă în 
loculă statului polițienescă.

In casulu de față avemu de a face fără în
doială c’ună actă ală poliției preventive. Inter
zicerea liturgiei de Duminecă în Lupșa voia să 
impiedece d’a se țină cu acăsta ocasiune și ună 
parastasă pentru Horia și Cloșca. Nu era mai 
bine să fi așteptată, că să văZă, dacă se adeve- 
resce suspițiunea, privităre la ținerea unui ase
menea parastasă? Să admitemă, că suspițiunea 
aceea s’ar fi adeverită și că serviciulă divină 
s’ar fi ținută în adevără. Ore acestă casă în- 
vălvă o crimă său ună delictă, pentru a căruia 
pedepsire ară trebui să intervină tribunalele pe
nale? Nu credemă ; celă puțină n’amă auZită 
nimică despre aceea, ca procuroralti. să fi acu- 
sată pe cei ce au aranjată serbarea lui Horia și 
Cloșca în celelalte locuri, unde în adevără s’a 
ținută. Ce eră însă, dacă suspițiunea s’ar fi do
vedită de nebasată și dacă nici nu s’ar fi ținută 
ună parastasă pentru Horia și Cloșca în 
cursulă serviciului divină în comuna Lupșa? 
In acestă casă credincioșii comunei bisericesc! 
Lupșa ară fi fostă fără de nici o causă împie
decați în ținerea rugăciuniloră loră, numai și 
numai pentru că organele poliției și-au închipuită 
ceva, ce nu esistă.

T6te actele religidse sunt puse sub scutulă 
legei penale a statului; împiedecarea său contur- 
barea cu forța a serviciului divină unei religiuni 
recunoscute este o faptă abusivăce se pedepsesce 
în sensulă § 190 a legei penale unguresc! (Art. 
de lege V. 1878,) care Z^ce: ^Gelă ce împiedecă 
seu conturbă cu forța serviciulă divină ală unei 
religiuni recunoscute din partea statului, comite 
ună delictă și este a se pedepsi cu închisdre 
pănă la ună ană și cu amendă în bani pănă la 
o miiă florini. încercarea chiar este a se pe
depsi. “ N’amă auZitu sS se fi făcută vre-o cer
cetare nici măcară spre a aduce claritate asupra 
împedecărei cu forța a serviciului divină de Du
minecă în biserica greco-orientală recunoscută de 
stată. Cercetarea trebue se-o facă judecătoria, 
care are a stabili, dacă împedecarea cu forța a 
serviciului divină în comuna Lupșa nu învdlvă 
delictulă de conturbai e a religiunii, prev&Zută în 
§ 190 ală codului penală. Prin aceea, că mi
nistrulă-președinte, care n’are putere judecăto- 
râscă, justifică .împiedecarea cu forța a serviciului 
divină de Duminecă în comuna Lupșa, nu s’a 
făcută destulă legei.

In totă casulă este lucru ciudată, că minis
trulă-președinte, în aceeași ședință a adunărei de- 
putațiloră, în care a admisă că s’a intensă ser
viciulă divină de Duminecă în Lupșa și c’a fostă 
împiedicată, a adresată cătră deputatulă Babeșă 
provocarea, că „d. deputată să arate or! și când, 
dacă pote, că cum și prin ce a fostă împiedecată 
cineva în acăstă patriă în esercițiulă drepturiloră 
sale prin măsuri preventive?“ Deputatulă Babeșă 
a răspunsă la acăsta fărte corectă provocându-se 
la casulă de mai înainte, în care visitatorii bise-

ricei în Lupșa au fostă împiedecați în esercitarea 
dreptului loră pusă sub scutulă codului penală, 
dreptulă de-a se rugă lui DumneZeu. “

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

Conflictul!! anglo-rusu.
Ministrulă Gladstone și Granville au declarată, că 

Anglia și Rusia sunt gata a supune t6te diferențete cu 
privire la interpretațiunea convențiunii dela 17 Martie 
judecății unui suverană amică, mai încolo, că în Londra 
ără voră să începă negoțiațiunile despre stabilirea hota- 
reloră afgane. Prin acesta Europa eră s’a mai liniștită 
puțintelă.

Până când era răsboiulă în perspectivă, totă lumea 
credea, că răsboiulă acesta se va purta mai multă pe apă, 
decâtă pe uscată, și că se va purta pe uscată numai în 
Asia centrală, unde din causa greutățiloră teritoriale și 
topografice, nu se potă concentra mase mari de trupe și 
unde din causa terenului celui anevoiosă nu se pdte 
provedea armata cu proviaotulă necesară, pentru că căile 
de comunicațiune lipsescă mai cu totulă. Dacă într’ade- 
vără s’ar fi luată Ia luptă pe mare aceste două puteri 
mari, atunci ne puteamă aștepta la stricăciunile cele mai 
mari, la împedecarea negoțului și a producțiunii, la peri
clitarea proprietății și la multe alte calamități, cari ară fi 
isvorâtă dintr’ună răsboiu pe mare.

Decă se va mănținâ pacea, atunci meritulă este ală 
partideloră litigante și anume ală lui Gladstone și ală împă
ratului Alesandru III. Ministrulă-președinte Gladstone a 
păzită interesulă păcii până în 6ra din urmă cu o 
evlaviă apostolică și totă mereu a apelată la iubirea de 
pace a Țarului Alesandru, și după multe sbuciumărl și 
frământări Gladstone l’a făcută și pe Țarulă, ca să nu 
asculte de glasulă partidei militare.

Preparațiunile militare englese n’au făcută nici o 
impresiune asupra Rusiei, dară nici petecele de locuri din 
Asia nu puteu îmbărbăta pe Ruși la o acțiune în contra 
Angliei. In Indii vomă ajunge, îșl diceau unii bărbați 
Ruși, pe altă cale : facendă pe domnitorii indigeni in
dieni, ca să se revolteze în contru domniei englesescl. In 
urmă au înțelesă Rușii, că pentru o luptă atâtă de gi
gantică nu sunt pregătiți și că Englesii dispună de bogă
ții colosale, prin cari ei totă mereu sunt în stare să pună 
în luptă nouă rriijldce. Rusia ară fi reportată la începută 
resultate strălucite în Afganistană, dară apoi Englesii prin 
tenacitatea și prin constanța loră totuși până la cele din 
urmă ară fi triumfată. Unanimitatea cu care a votată 
parlamentulă din Londra creditulă pentru răsboiă au 
avută efectă în Petersburgă. Se voră fi gândită Rușii, 
că nici Napoleonă celă Mare n’a putut înfrânge pe An
glia, care totă mereu a pusă în mișcare tote coaliți- 
unile.

Considerațiunea, că răsboiulă cu Anglia nu se păte 
termina iute, ci din contră se va continua cu anii pe 
Iote mările și în tote continentele va fi îndemnată pe 
Ruși, ca să fie mai pacinicl. Dar nu mai puțină Anglia, 
care nu s’a interesată de cealaltă Europă până ’i-a ve
nită apa la gură, ’și-a dată tăte silințele să eviteze răs
boiulă, fiindcă s’a văzută isolată. Și causa acestei isolărl 
este politica lui Gladstone, care voindă să facă cuceriri 
în tote continentele, în Egiptă, Sudană, Africa sudică, în 
Asia centrală, în Australia, pe tote puterile europene le 
a vătămată și vecsată. Cancelarulă Germaniei în totă 
timpulă frământăriloră dintre Anglia și Rusia tăcu și 
numai presa se aruncă din când în când asupra Angliei 
îmbărbătândă pe Rusia.

Acestă atitudine dușmănăsă a Germaniei față cu 
Anglia sili pe Gladstone să se prefacă în apostolă ală 
păcii.

>N. fr. Presse*  găsesce, că din acăstă schimbare 
spre pace a situațiunii două partide esă cu mânile gdle. 
Ele se retragă desamăgite între culise: Italia și Polonii. 
Italia credea, c-ă încurcătura Angliei cu Rusia o va scăpa 
din grâua situațiune, în care a adus’o espedițiunea ce a 
întreprins’o la Marea roșiă. In suita Angliei, ară fi pu
tută profita ceva Italia. Polonii de altă parte, $ice făia 
vienesă, prin emisarii loră ară fi putută provoca o revo- 
luțiune în contra Rusiei, îndată ce ară fi văZut’o încăe-
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îndată după depărtarea d-lui Keul, substitutulă a- 
cestuia’și-ainaugurată activitatea prin acea faptă, că pă- 
rându-i-se pote, că fiind între 26 diurniști 9 inși ro
mâni aceștia suntă pre mulți, pre 2 dintre ei pe dd. 
Gabriel Ilieșiu și Dumitru Floriană, cei mai buni scriitori, 
i-au destituită din posturile loră, deși dintre Unguri sunt, 
cari nici nu sciu scrie cum se cade.

Ce va mai întreprinde nouță președinte denumită 
aici — judele cercuală din Boroșineu — Ballâs Mâțe, nu 
cumva îi va afla pre toți Românii superflui? Aici nici 
barem! diurnistă nu p6te fi Românulă, deși are calită
țile recerute. — Așa departe au ajunsă lucrurile!

Iată respectarea legei de naționalitate sancționată 
de Maiestatea Sa, într’ună municipiu și teritoră judicială, 
unde poporațiunea română face 9 percente și unde Un
gurii aici au numai 2 comune curată maghiare: Dămă- 
cușienii și Dicea ung. formândă 10 percente la o- 
laltă cu tote celelalte raționalități: germani, armeni și 
țigani.

In Năsăudă e denumită la judecătoria cercuală 
ună ungură de aici Bârthos Dezso. — Videant con- 
sules!

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

O voce asupra maghiarisării
Din munții Abrudului, Aprile 1885.

Reuniunea din Clușiu s’a formată, scopulă ei este 
a maghiarisa pe Români; diarele maghiare tâte aplau- 
dâză; guvernulă o ajută; lucrarea s’a începută, deci tre- 
bue să ne apărămă.

Modulă apărărei ni-lă arată istoria Româniloră. — 
De ce Românii nu s’au făcută Goți, Avari, Huni etc ? 
Pentru că nu le-aă învățată limba, nu le-au luată dati- 
nele și s’au ferită de orl-ce raportă și atingere strîn
să cu ei.

Maghiarii dela celă dinlâiă până la celă din urmă 
sunt fanatisați de diaristica loră; lucră cu totă hotărîrea 
la maghiarisarea Româniloră; lucră ministerulă prin or
donanțe, prin scole și prin legislațiă; lucră funcționarii 
administrativi și judecătoresc! prin presiune și lucră acum 
publiculă maghiară prin asociațiunile loră fără nici o 
genare.

Deci nu trebue se stămă pasivi față cu acestă luptă 
ci să le arătămă, că Românulă are tăriă, are consciință na
țională superidră. Adune Maghiarii pre t6te lichelele, pre 
toți curciții de prin orașe și Comitate unde nu sunt Ma
ghiari și cu ei să represinte pe Maghiari. Acești renegați, ca 
să capete favoruri, se silescă a da dovedi de maghiaris- 
mulă loră și strigă cu fanatismă: maghiarisare! Intr’ast- 
fel^ de adunături potă să tragă ei și câte ună Română, 
fără simță, fără caracteră și mortă moralicesce. Astfelă de 
Români sunt ca ramurile uscate din pomulă națională 
ori rămână ele în pomă, ori se tae, nici ună folosă nu 
aducă, căci ce folosă aduce fii vitregi? Ne mai strică 
Maghiarii prin campania loră de a ne maghiarisâ, fiind 
că ne împedecă de a progresa în cultură, nu ne lasă să 
ne facemă scoli, ne oprescă a ne face reuniuni cultu
rale, ne slăbescă m puteri, pentru că junimea nâstră 
trece în România, âr prin Episcopii noștri slăbescă po
porală nostru în curagiu.

Dâr răulă celă mai mare ce ne facă ei este, că 
ne sărăcescă materialicesce, dâr și ei se calicescă și țâra 
e aprâpe de prăpaste. După piofeții maghiari nu e de
parte acestă sârte. Pe ei nu-i dâre, că au atțî bugetulă, 
au bunurile țării și facă datorii pe ele, însă au capătă și 
acestea, deci pe noi ne dâre, că ne ducă la ruină cu 
tâte sacrificiile ce le facemă pentru patriă. Ar trebui să 
facemă ca acestea să le scie Curtea, să le scie lumea. 
Ar trebui să angajămă prin ună bărbată rutinală In po
litică o fâie germană europeană, acelă bărbată se scrie 
în diferite cercuri și de sigură va face cinci șăse sute de 
prenumeranțl români la foia europână, care să buciume 
aceste rele, ca să le audă cei cu influință asupra tării, 
pentru a opri răulă și prăpastea. Tractândă din altă 
parte cjicemă: Nu trebue să ne înfiorămă fiind că totă 
răulă are și binele său, așa și campania Maghiariloră de 
a ne maghiarisâ. Mare bine au făcută și facă d-nii 
Tisza și Trefort, cari au declarată răsboiulă maghiarisă
rii și toți cei inspirați de ei de a maghiarisâ pe Români 
pentru că au deșteptată pre Români, punendu - i în po- 
sițiune de a se apărâ. Din nenorocire pentru această 
patriă, șoviniștii maghiari mărescă prăpaștia dintre Ro
mâni și Maghiari, după esemplulă Englesiloră cu Ir- 
landesii.

In asemenea lupte și suferințe au trăită Românii 
cu Maghiarii 9 secoli și nu i-au înghițită în lupte; voră 
trăi câtă le va fi scrisă, căci lupta este viață și celă ce 
trăesce în trândăviă nu se pote asemăna cu ună rîu ce 
curge, ci cu o baltă infectă. Căci împăciuire pe basa le- 
giloră de maghiarisare e cu neputință.

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

Prințulă Al. Karageorgevici.
Din Timișăra se anunță, că prințulă Alexandru Ka

rageorgevici a murită acolo Ia 21 curentă 7 6re dimi- 
nâța, după o bălă îndelungată. Când s’a născută elă la 
11 Octomvrie 1806, părintele său, care, dintr’ună fiu de 
țărână și haiducă urmărită de lege, a ajunsă să co- 
mandeze pe Sârbii răsculațl, bătuse deja pe Turci în mai 
multe lupte. In etate de 7 ani elă a fugită cu tată-său 
în Ungaria și avea unspre-dece ani, când Rusia, după 
asasinarea tatălui său, luă băiatulă puindă să îi se dea

rată cu Anglia. Pacea a eșită învinge!ore, dar Rusia 
va înghite în dose mici Asia centrală și Europa nu o va 
opri, precum n’a oprit’o nici până acuma.

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

SOIRILE DILEI.
Ministrulă ungurescu de interne a permisă, ca co

munele, care în legătură cu Branulă de josă și cu celă 
de susă formau comune mari, să formeze de aci înainte 
comune mici de sine stătătore.

—0—
Cariola poștală, ce comunică pănă acum între Vul- 

cană și PetroșenI de patru ori pe săptămână, dela 10 
Maiu va face acestă cale în fiecare di totă după ordinea 
de dramă de pănă acum.

-0—
Din Cracovia se telegraflază diarului vieneză »N. Fr. 

Presse: »In biserica catedrală, la Wawel, s’a celebrată 
cununia contelui Ernst Adolf Munster, fiiulă ambasado
rului germană din Londra, cu princesa Melania Chica.» 

—0—
»Românulă« află din sorginte forte autorisată, că 

convocarea cameriloră române este strînsă legată de eve
nimentele din afară. Deocamdată diua convocării nu se 
scie.

—0—
Autoritățile francese începă a sa ocupa de cesiiunea 

concurenței ce produsele germane și austriace facă celoră 
francese pe piețele române. »Românulă« scrie, că în- 
sărcinatulă de afaceri ală Franciei la Bucuresci crede, 
că lupta nu e cu neputință și, în raportulă său, reco
mandă esportatoriloră francesi d’a imita pe cei germani 
și austriac*,  adică d’a occorda clientelei loră române cre
dite de șăse, nouă și două-spre-dece luni. Dânsulă sfă- 
tuesce pe esportatorii francesi a adopta sistema celoră 
germani și englesi, care constă întru a fi represintațl prin 
case corespondente (ună felă de agenții), unde să se es- 
pună mostre de mărfuri de totă felulă și de tote cali
tățile , precum și prețurile de fabrică ale fiecăreia. Ra- 
portulă adaogă, că la Bucuresci suntă patru-cjeci și trei 
agenți comisionari însărcinați a represinta mai multe case 
din Austria, Germania, Elveția și Englitera.

*) Pe românesce: >Limbă română oficială la noi nu esistă, 
vorbesce unguresce cu noi Domnule. <

—0—
In Laibach petrarulă Kossier eșindă în 3 Maiu la 

preumblare cu cei trei copii ai săi, i-a împușcată indată 
ce a ajunsă în câmpă. Petrarulă era smintită și auto
ritatea nu îngrijise, ca să fie pusă sub supraveghiare.

—0—
Prințulă Alexandru Garageorgevici a testată din 

averea sa de 2 milione florini: 38,000 pentru stipendii, 
4000 orașului său natală, 200 fi. bisericei gr. or. din 
Timișora.

-0—
După ună raportă publicată de curăndă de »Pro

paganda fide« din Roma, în cele 25 de vicariate din 
China și Anamă au primită catolicismulă 16,500 de adulțl 
și la 130,000 de copii.

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

Prigonirea limbei române în municipiulu 
Solnoch-Doboca.

Dela întrunirea Someșeniloră.
Pre aici nu numai șefii diferiteloră autorități pu

blice, ci întregă aparatulă administrației politice și judi
ciare, și societatea maghiară, pune mare trudă pentru e- 
liminarea limbei române din graiulă viu ală Românului, 
provocendu-te pre totă momentulă să nu vorbesc! ro- 
mânesce, ci numai unguresce, fiindcă «hivatalos olâh 
nyelv nem lâtezik, beszâljen az ur vellunk magyarul*)  !?*  
și decă 'vr’ună Ungură mai modarată vorbesce — din 
întâmplare — românesce cu ună Română, altă Ungură 
ultraistă ți’lă dojenesce în absența ta, că de ce vorbesce 
românesce!?

T6tă pătura maghiară din Deșiu este cuprinsă de 
pofta maghiarisării, proclamate în Clușiu, ca de nisce fri
guri. Multă ’și sfarmă capulă cu maghiarisarea nume- 
loră Româniloră, ceea ce se vede din indicele pu
blice.

Din comerciulă scripturistică limba română e scosă 
cu desăvârșire, decă se mai află vr’o scrisore română, 
aceea e batjocurită, că e scrisă »a franczia nyelvben/ și 
nutorulă ei este înjurată cocișesce și amenințată!? De pe 
la institute de credită nu se dau bani împrumută Ro
mâniloră, dacă nu’și scriu unguresce numele.

Strămutându-se în 22 Aprilie a. c. președintele 
celă umană dela tribunalulă reg. de aici d. Iosifă Keul 
la Tabla regâscă în Târgulă Mureșului, care funcționară 
totă mai făcea ârecare dreptate Româniloră cunoscândă 
limba loră bine, amă înțelesă, că e dată acuma prin d. 
președinte substitută maghiară ordină la personalulă ju- 
decătorescă, .ca numele advocațiloru români s& nu 
se mai scrie cu ortografia, românâsca d. e. Mânu, 

o educațiă militară Ca bărbată tânără se întârse în pa
triă și Milană ObrenovicI numi de adjutantă ală său pe 
fiulă liberatorului Serbiei. In curândă poporală, nemul
țumită cu ObrenovicI, se întârse spre urmașii lui George 
celă Negru (Kara-George) și la 14 Septemvrie 1842 fa
milia ObrenovicI fu detronată de Scupcină și Alexandru 
Karageorgevici proclamată ca domnitoră. Insă Porta i-a 
acordată numai titlulă de Baș-bey și mări tributulă • 
acâstă împrejurare fu exploatată contra noului prință de 
cătră partizanii lui ObrenovicI sprijiniți de Rusia. In fine 
atâtă Rusia câtă și Porta cedară și la 1843 permiseră 
să se aleagă Al. Karageorgevici de prință.

Elă stete 15 ani în fruntea poporului sârbă. Par
tida națională nu era mulțămită cu prințulă, care în lup
tele Muntenegrului cu Turcia a rămasă neutrală și se 
arăta afabilă și Austriei. La 22 Decemvrie Scupcină 
hotărî să-lă silească să abdice. Prințulă ceru ună ter- 
menă de o 4' să se gândâscă, dar fundă îndemnată de 
soția sa să se opue, fugi în cetatea ocupată de Turci, 
după care la 23 Decemvrie Scupcină făcu cunoscută, că 
Al. Karageorgevici a încetată de a mai fi prință ală Ser
biei. Ca și tată-său, cu 45 ani înainte, așa fugi și elă 
în Ungaria și se stabili în Pesta, unde cumpără o casă, 
pe când bătrânulă Miloșă ObrenovicI întră în palatulă 
din Belgradă și puse pe Scupcină să proclame familia 
ObrenovicI de ereditară.

ț)ece ani mai târziu Mihailă, fiulă lui Miloșă, fu 
ucisă în grădjna Topcider. Cercetarea a constatată, pe 
dreptă seu pe nedreptă, că Al. CarageorgeovicI tocmise 
pe ucigașă și atâtă elă, câtă și pretinșii lui complici 
Trifcovici și StancovicI fură condamnați în lipsă la 20 
ani reclusiune. Guvernulă serbă a cerută dela celă un- 
gurescă exlradarea celoră 3 criminali, dâr guvernulă un- 
gurescă respinse cererea și dete ordină tribunalului din 
Pesta să judece pe acusațl. Prințulă Alexandru a stată 
ună ană de cjile sub pază în pavilionulă unei casarme 
din Pesta așteptândă resultatulă procesului. Acusații 
fură condamnați la 9 ani închisdre ca autori ai omoru
lui. Insă curtea de Casațiă a casată acâstă sentință, 
adrnițândă hotărîrea primei instanțe, adecă achitarea.

După achitarea sa, fostul prință ală Sârbiei a trăită 
la moșiile sale din Ungaria. In timpulă răsboiului turco- 
rusă s’a audită vorbindu-se, că fii lui CarageorgeovicI ar 
fi încercată să pne mâna ârăși pe domnia Serbiei și se 
Zicea, că și răscâla nereușită din Kraguevaț ară fi aran- 
jat’o radicalii în favârea lui Carag ’orgevici, ceea ce însă 
nu s’a putută dovedi. „dtesboiulă."

Sinodulă gr. or. din Caransebeșă.
înainte de deschiderea sinodului s’a chemată spiri- 

tulă sântă și s’a ținută serviciulă divină pentru Emanuelă 
Goszdu, Demetriu Hățiegană, D. Peția și Ana Alesan- 
drovici.

După deschidere, secțiunile sinodului au verificată 
pre toți deputății afară de Vasilie Nemoiană dintre 
preoți, a cărui alegere mai târZiu sinodulă a și anulat’o 
din motivulă, că alesulă ca comisară consistorială la ac- 
tulă de alegere n’a sciută, că și elă trebue să subscrie 
protocolulă de alegere și să inducă numele votanțiloră și 
pre ală aceluia, pre carele a votată. Coriolană Bredi- 
ceanu și Andriană Diaconu din Bogșia, mai târZiu au 
fostă verificați; asemene și Antoniu Mocioni și Ionă 
Oprea din cerculă Prebulă.

Rapârtele senateloră bisericesc!, școlare și epitropescl 
din cari s’a constatată progresă în îmbunătățirea stărei 
religidse școlare și financiare, s’au luată la cunoscință, 
luându-se totă odată concluse speciale pentru asigurarea 
contrclei și spriginirea înaintărei.

Celă mai însemnată condusă ală acestui sinodă a 
fostă votarea sumei recerute pentru înființarea unei tipo
grafii diecesane și a unui Ziară bisericescă-scolară ală 
diecesei — (10,000 fl.), precumă și votarea sumei de 
20,000 fl. v. a. pentru ridicarea unui etagiu Ia casa die
cesei. Mari speranțe se legă de aceste concluse, — Zice 
,Luminătorulă« — căci toți dorimă să se pună la dispo- 
sițiunea consisloriului tdte mijlocele de a se înfățișa cu 
demnitate și a-șl representa vederile în publicitate prin- 
tr’ună organă, pentrncă numai în ăstă modă se frângă 
vârfurile spiniloră maliției și se răspăndesce lumina ade
vărului.

De însemnătate e și conclusulă sinodului, prin ca
rele s’a alesă o comisiune sinodală, constătătore din d-nii 
F. Musta președinte, I. Ianculescu, Cor. Brediceanu, I. 
Budințiană, At. Cimponieriu, A. Ghidiu și Filipă Adamă, 
care se va întruni cam 3 Z'le înainte de sesiunea flă
cărui sinodă și va pregăti căușele și agendele ordinare 
ale sinodului. Prin acâstă comisiune se va eruâ starea 
lucruri'oră și mai lămurită, se voră pregăti pe base tari 
conclusele sinodului, și — pâte că se va cruța și timpă 
și bani.

In fine se constată cu bucuriă, că între membrii 
sinodului s’a restabilită buna înțelegere, delăturându-se 
ori ce desbinare între frații d’ună nâmă și d’ună sânge,



Nr. 94. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

300 gr. carne.
1200 gr. pâne.
250 gr. legume și verdețuri.

2 litre vină (o jumătate de oca.)
La cari se adaogă grăsimea trebuinciăsă pentru pre- 

oarațiunea culinară a subsfanțeloră alimentare, și canti
tatea de hrană aci indicată cată să se ia, se înțelege, în 
două rânduri pe Z'- Cifrele acestea n’au însă o însem
nătate absolută; din contră, nimică mai variabilă decâtă 
irana în composițiunea și canlitea ei. Nu tuturoră po- 
lâreloră, precum nici tuturoră individeloră, convine ace- 
așă regimă.

Hrana trebue să varieze, în cantitate cu clima, cu 
starea individului, cu felulă lui de muncă. Noi presu- 
punemă însă, în cifrele ce arătarămă, ună omă în stare 
normală, sub cerulă țării ndstre și de meseriă plugară.

Hrana astfelă compusă ar fi pe de o parte îndes- 
tulătâre pentru desvoltarea căldurii necesare mașinei ome- 
nesci, spre a produce forța reclamată de cele 10 seu 11 
dre de muncă agricolă, âr pe de alta ea ar corăspunde 
esactă cu trebuința reparațiunei țăsătureloră organice, 
oxidate și eliminate în timpă de o di. In alte cuvinte 
ună omă, care s’ar hrăni cu regimulă indicată mai susă, 
ar fi în stare să muncească, veselă și harnică fără să 
pârtjă nimică din greutatea sa corporală. In clima țării 
nostre acestă regimă ar pută să rămână constantă și 
iarna și vara, pentru că deși munca țăranului este in
comparabilă mai ușoră iarnă, totuși rațiunea lui alimen
tară i-ar fi necesară și atunci, ca să p6tă resista, fără 
să-i pese, rigorii frigului de iarnă, adesea forte simțitoră.

Dacă coinparămă acum ceea ce știință și esperiența 
prescriu unui omă muncitoră să mănânce, cu ceea ce 
consumă țăranulă nostru, vomă rămânea surprinși, cum 
de nu cadă d’anpiciârele âmenii aceștia, cum de-și mai 
țină chiar sufletulă în ei. — («Cultivatorulă»)

fii unei și aceleiași biserici și națiuni de o potrivă asu
prite și avisate la sprijinulă flăcărui Română cu inima la 
locă. Admirabilă a fostă tactica și răpitore a fostă ar
gumentarea logică a d-lui Dr. Alexandru Mocioni în a- 
câstă cestiune, din tâte părțile s’a arătată bunăvoința de 
a realisâ armonia*  celoră chiămațî în representațiunea 
bisericei, și așa pre câtă de sfiițl au fostă membrii si
nodului între sine la începută, pre atâtă de intimi ca 
frații au fostă sub durata sinodului.

Editoră: lacobă Mureșianu.

Redactară responsabilă: Dr, Aurel Mureșiaau

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

Hrana țăranului.
Hrana este o cestiune imensă în istoria și starea 

de civilisaține a unui poporă. S’ar pute scrie volume 
asupra rolului ce j6că hrana în tâte manifestațiunile so
ciale și politice ale unei națiuni, asupra vastei întinderi 
de fapte, ce alimentațiunea ține prin urmare sub depen
dința ei. Astăzi istoricii și filosofii positiviștl, când voră 
să-și esplice fasele istorice său starea unui neamă âre- 
care, ei cercetâză, între căușele ce lămurescă enigmele 
evenimenteloră și ale situațiuniloră sociale, — cercetâză, 
Zicemă, și regimulă alimentară ală masei acelui neamă.

Hrana este trecută, în sciința modernă a Sociolo
giei, printre cei dinteiu factori, cari hotărăscă și esplică 
sârtea și apucăturile orl-cărei națiuni. Rolulă alimente- 
loră ce neîndurata gură ne reclamă dilnică, ca tribută 
datorită corpului, nu se mărginesce dar, după cum s’ar 
pută crede la prima impresiă, numai la satisfacerea unei 
trebuințe curată fisiologice, la aslâmpărulă fomei, la răs- 
punsulă ce suntemă nevoit! a da țipătului surdă alu pân- 
tecelui tirană. Influența hranei se reflectă din contră, 
după cum cjiserămă,- asupra unui vastă cuprinsă de fapte, 
asupra activității unui poporă, asupra regulării timpului 
de muncă, asupra bogățiiloră ce păte acumulâ, asupra 
stării sale culturale, asupra strateloră sociale ce se for- 
măză în sînulă unei națiuni, asupra înălțării sale politice, 
asupra întregului organismă socială.

Așa d. e. celebrulă istorică Buckle esplică totă se- 
cretulă vechiloră civilisațiunl ale Indiei, Egiptului și Me
xicului, prin abundența de hrană, sub formă de oreză, 
de curmale, său porumbă, ce s’a găsită în tâte timpu
rile în acele roditore țări. Totă organisațiunea socială, 
cu vechile ei caste, întrăga cultură străveche, totă starea 
politică de atunci, viața, sub tâte manifestațiunile ei în 
fine, a celoră dintăiu popăre ce au strălucită în istoria 
civilisațiunei, ni se arată, în Bnokle, cu tote bunurile și 
relele ei, ca ună resultată ală îmbelșugării alimentare, de 
care se bucurau pe atunci neamurile aceloră mănâse 
pământuri.

Omenii, cari vădă mai departe de suprafața lucru- 
rlloră, susțină, și cu dreptă cuvântă, că Anglia n ar pută 
să domine astăzi Indiile, și n’ar fi în stare să apese cu 
sarcini atâtă de grele pe răbdătorii IrlandesI, dacă acele 
popăre ar avă ună regimă mai substanțială, decâtă a- 
cela de care se folosescă ei, compusă la unii , din oreză 
aprăpe golă, la ceilalți din cartofi, pe când soldații En
glezi, instrumentulă singuranții de supunere ală colonii- 
loră tributare, consumă carne și pâne de cele mai esce- 
lente calități.

Dacă hrana unui poporă are, așadar, înrîuriri atâtă 
de adânci asupra civilisațiunei și sortei de care se bu
cură elă, atunci se cuvine, credemă, să consacrămă ună 
studiu fărte atentivă acestei piramidale cestiuni a hranei 
țăranului română.

Din nenorocire, noi avemă să ne batemă multă 
cap.ulă. Alții înaintea năstră au cercetată, cu tâtă com- 
petința dorită, hrana cu care se îndopă țăranulă, și ne-a 
scutită pe noi de a stâ să urmărimă acum tăte funestele 
consecințe ale miserabilului regimă ce duce poporațiunea 
năstră rurală. Câți-va demografi și economiști distinși, 
ca d-nii Dr. Obedenar și Felix, ca junele și savantulă 
Dr. Istrati, ca d-nii Aureliană și Ionescu, au semnalată 
deja relele și pagubele imense, economice și sociale, — 
rele cari isvorescă din nenorocita sistemă de alimentare a 
sătânului română.

Dar e ună păcată mare pe noi, că tocmai de inte
resele cele mai vitale ale națiunii ne ocupămă mai pu
țină, că tocmai loră le aruncămă din înălțimea..... întu-
necimei ce ne domină indiferința și desprețulă nostru ne
socotită !... Scriu și strigă din răsputeri cei ce vădă și 
înțelegă pericolulă, dar nimeni nu citesce, nimeni nu aude 
pe aci pe pământulă lui Traiană: ar dice cineva, că sun
temă o țară de orbi, o țară ce și-a mai vătuită încă 
urechile pentru ori-ce interesă de aprăpe ală ei.... Noi
să ne facemă totuși datoria, până ce-o da pronia cerâscă 
să lumineze și să desfunde pe cei ce ar pută să ne a- 
ducă reformele mari și adevărate ale civilisațiunii mo
derne, reforma omului în traiu și cugetare, după care au 
să urmeze neapărată reforma modului său de a munci, 
și tăte reformele câte le-omă fi visată.

Sciința, după tăte observațiunile, teoriile și cerce
tările ei esperimentale, cpce că ună omă matură și cu 
viață activă, cum ar fi de pildă țăranulă, trebue să ia 
Zilnică o hranăgcompusă ast-felă: 

rișulă templului, întinse la sore seu suspendate cu capulă 
în josă. ca nisce cabluri enorme. Dândă ună mică bac- 
șișă se pâte obțină dela preoți 6re-carl surprinderi: ți- 
nândă în mână o baghetă, face ca șerpii cei mai mici 
să esecute totă felulă de eserciții, dâr refusă d’a de- 
rangia pe cei mari; de altminteri ei suntă fârte mari și 
potă să omâre ună bou strângângu-lă în inelele loră. 
Adesea se întâmplă, că acești Zei falși, întreținuți în tem
plulă din Weida în numără de peste o miiă, părăsescă 
locurile sfinte și se răspândescă prin orașă. Atunci preoții 
începă o adevărată vânătore; ei apucă pe cei mici cu 
mâna și pe cei mari îi pună în saci pentru a-i duce la 
templu. A omorî ună șârpe cu intențiune este o crimă 
dintre cele mai mari, care se pedepsesce cu mârtea. Dâcă 
este ună europână care a omorîtă reptila, atunci numai 
protecțiunea regelui pâte să-lă scape. Autorulă involun
tară ală morții uneia din aceste reptile trebuie să anunțe 
accidentulă preoțiloră și să se supună la eserciții de puri
ficare, cari se repetă în fiecare ană. In acăstă țâră, ca 
pretutindeni, preotulă trăiesce cu ceea ce câștigă din 
templu, căci se pretinde că găinile, aduse de cei cucer
nici pentru a hrăni pe șerpii sfinți, suntă jumătate și 
fripte și mâncate de preoți.

* * *
Viață luugă. — Cu ocasia facerii recensământului 

pentru statistica României s’a constatată, Z‘ce »Gaz. 
Buzăului,» în comuna Găvănești, plasa Câmpu acelă ju- 
deță, o femee care numără 127 ani, și care încă ’șl păs- 
trâză tâte facultățile.

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

A V I S t.
Conformă conclusiunei protocolare a adunării reu- 

niunei învățătoriloră din acestă tractă, ținută în tâmna 
anului trecută, în par. Sambou, amăsurată §-lui 7 din 
statutele reuniunei, va țină adunarea sa de primăvâră 
în parochia Nasală 14 Maiu a. c. st. n. 8 6re a. m. cu 
următârea programă :

1. Membrii voră asistă în corpore la celebrarea 
cultului divină.

2. Cuvântulă de deschidere îlă va țină președintele. 
3x Amăsurată §-lui 3 ală statuteloră reuniunei se

va țină alegerea secretarului reuniunei, și prin acesta 
culegerea laxei de membru la reuniunea mamă (1 fl.)

4. Cetirea protocolului adunărei de tămnă și obser
vațiunile făcute din partea comitetului centrală ală reu
niunei generale.

5. Ținerea disertațiunei ce o va predă domnulă în- 
vățătoră și membru ală reuniunei mame Alesandru Cupșa, 
eventuală Simeonă Bedeleanu «Despre Albină»; și după 
împrejurări, ascultarea mai multoră disertațiunî și decla- 
mațiunl din adunarea trecută benevole Insinuate.

6. Ținerea propunerei practice din industria domes
tică, ce o va face domnulă Petru Grama, la care va 
preveni.

7. Lecțiunea practică «Descrierea fulgerului și a tu
netului, în sensă didactică și metodică/ ce o va ținâ în- 
vățătorulă locală.

8. Observațiunile ce se voră face asupra diserta
țiunei și lecțiuniloră practice.

9. Pertractarea mai multoră propuneri și tractate 
de interesă pentru reuniune, ce se voră însinuâ la timpă.

10. Desemnarea locului pentru ținerea adunărei de 
tâmnă, a disertantelui și propunătorului, precum și ma
teria ce se va prelucră.

11. Verificarea protocolului adunărei, conformă §-lui 
15 ală statuteloră reuniunei districtuale.

La acâstă adunare amăsurată §-lui 6 toți membrii 
ordinari se invită, precum și întrega înteligință, ca pen
tru interesulă învățământului, câtă în mai mare numără, 
a se presentâ la aceea adunare suntă rugați.

Sântejude, 27 Aprilie 1885.
Vasiliu Puscariu, 

v. prot. și preș. reun. tract.

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

Avistr
Adunarea generală de ăstă timpă a «Reuniunei 

învățătoriloră români gr. cat. din giurulă Cherlei*  se va 
țină în 26 și 27 Maiu nou, adecă a treia și a patra Zi 
de Rusalii în Minthiulă-Gherlei, tractulă protopopescă ală 
Sân-Marghitei, — la care a participă membrii ordinari în 
sensulă statuteloră, âr alți amici ai scolei și ai culture 
poporali ca ospeți — cu totă stima sunt Invitați.

Din ședința Comitetului administrativă, ținută în 
Gherla la 3 Maiu nou 1885.

Mihailă Șerbauă, canonică. Ioană Hodoreană
președinte. secretară.

DIVERSE.
0 nebună. — Cetimă în «Telegrafulă» din Bucu- 

rescl: Se (jice că mai toți medicii alieniști suntă ne
buni. Fără a da crecjămânlă acelora ce dică că ne
bunia e contagiosă, ne e permisă a ne mira de apu
căturile ce au alieniștii de a declara de nebună ori ce 
persână ce i se presintă. E de observată, că mai nici 
odată doctorii nu suntă pentru neresponsabilitate mai alesă 
în cașurile judiciare. Câte^ raporturi nu s’au vădută, în 
care se declară că individulă examinată nu e în tote 
mințile, și cu tote astea medicii alieniști declară, că in
divizii suntă cu tăte astea responsabili de faptele loră. 
In acestă chipă, adesea ori se trimită la închisâre indi
vizi, a căroră locă ar fi trebuită să fie în o casă de. sănă
tate. Ună asemenea casă s’a întâmplată cu o femeă 
numită Glary, pe care curtea cu jurați din Drome a 
condamnat’o la doi anî închisâre. Acăstă nenorocită și-a 
ucisă bărbalulă în niște împrejurări fărte curiăse. Ea e 
în vîrstă de 24 ani, cântărâță de cafe-concert. Măritată 
de câți-va ani cu ună bună cismară, trăiau bine, asa 
că toți vecinii sciau că trăiescă bine. In Ziua de 18 
Februariu d-Iă și d-na Clary prânZiră la ună amică ală 
loră; mâncară bine și petrecură tâtă sără, fără ca să se 
întâmple ceva. Intorcându-se acasă, d-na Clary era fărte 
iritată și venindă în fața bărbatului începu a strigă: — 
»Dacă te vei îmbăta necontenită ca prietenulă tău, să fii 
sigură că te ucigă.*  Clary plecă capulă fără să răspundă 
nimică, se duse în camera de culcare și încpu a se des- 
brăca. In acestă timpă, femeia se duse în bucutăriă, 
luă ună cuțită, pe care îlă ascunse sub haină, și se în- 
tărse în camera în care se culcase bărbatulă, Zicendă: — 
,Nu vreai să mă săruți?» Elă înaintă spre ea rîdendă, 
îndată însă scâse ună țipetă, căZendă josă și versândă 
sânge. Justina scâse cuțitulă de sub haină și îlă îm
plântă în pieptulă bărbatului. — »Ai murită?» strigă ea. 
Nenorocitulă nu răspunse nimică, își dăduse cea din urmă 
răsuflare, cuțitulă străbătuse inima. Ea a fostă arestată 
îndată; din causă însă că era într’o stare deplorabilă n’a 
putură fi întrebată asupra faptului imediată. A doua Zi 
ea declară, că a făcută acesta fiindă beată, apoi se în- 
târse și declară că l’a ucisă pentru că era gelâsă, apoi 
ea Zise: Nervii suntă causa. In privința acestoră fapte 
magistratulă înțelese că avea de aface cu o nebună. .Doc
torii însă conchiseră, cumcă nenorocita e responsabilă de 
faptele sale. Curtea însă, mai puțină convinsă decâtă 
doctorii de responsabilitatea fapteloră, și luândă în con
siderația loviturile, rănile, a condamnat’o la doi ani de 
închisâre.

* * *
Templulfl cu șerpi. — Miculă orașă Weida, în re- 

gatulă Dahomey, este renumită prin templulă său de 
șerpi. Acestă templu este o mică clădire, în care preoții 
întrețină o mulțime de șerpi mici și mari, pe cari îi nu- 
trescă cu găini, pasări, brâsce ce se aducă de indigeni. 
Nimică nu este mai ciudată ca o visită făcută în acestă 
sanctuară de Zei tîrîtorl, cari inspir# grdză ori cărui eu- 
ropână. Aceste reptile se vădă încolăcite suptă acope-



GAZETA TRAN31LVANÎEI 1885.

Bursa <le Bucuresci..
Cota oficială dela 24 Aprilie șt.

Cursulu la bursa de Viena
din 7 Maiu st. n. 1885.

română (5%). 
rom. amort. (5%) 
convert. (6°/0)

Renta
Renta

>

împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit

>
>
»
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 

< » > Națională . .
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

fonc. rural (7°/o)
11
>
>

» »

națională a României

„ (5%)
urban (7°/0)

» (6°/o)
(5°/o)

v. 1885.
liimp. vend.

85 86
913/t 92
87Va 88
31 32
99 100
84 84’/^
97 97Vs
88V2 89
8P/4 81
1.110 1130
315 320
235 240
U.W/o 14V2°/,
— ■

o

din 8 Maiu st. d. 1885,
Cursulu pieței Brașov#

Bancnote românesel . . . . Curop. 8.73 Vend 8.74
Argint românesc................. . > 8 65 • 8.70
Napoleon-d’orI..................... . > 9.88 » 9 94
Lire turcesc!......................... . * 11.08 » 11.12
Imperiali............................. . > 10.07 > 10.10
Galbeni................................. . . 5.80 > 5.84
Scrisurile fonc. >Albina* . > 100.50 > 101.-
Ruble RusescI..................... . > 120.— » 121?/a
Discontulă » • • . 7—10 °/0 pe ană.

©8®*- Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se potti. cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

Rentă de aurO 4°/0 ... 96 40 
Rentă de hârtiă 50/0 . . 92.05 
[mprumutulQ căiloru ferate

ungare........................ 146 25
Amortisarea datoriei căi-

lortt ferate de ostu ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.50 

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

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 107.20 

Bonuri rurale ungare . . 102.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt...............................101.75
Bonuri cu cl. de sortarel01.75 
Bonuri rurale transilvane 101.—

Bonuri croato-slavone . . 101. — 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung......................... 96 50
Imprumutultt cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 119 50 
Renta de hărtiă austriacă 82.— 
Renta de arg. austr. . . 82.35
Renta de aurii austr. . . 106 75 
Losurile din 1860 . . . 138 7»
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 852.—
Act. băncel de creditii ung. 282. —
Act. băncel de creditii austr. 289.20 
Argintuld —. — GalbinI

împărătesei................ 5.84
Napoleon-d’orI................ 9.83—
Mărci 100 împ. germ. . . 60 85 
Londra 10 Livres sterlinge 124.55
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per comptantu.

dWagazinu de încălțăminte
ală lui

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

Ghete de bărbați dela v. a. fl. 3.60 cr. în 
Ghete de dame „ „
Pantofi și ghete de copii dela

n 3. „
60 „

cS «2

susu.
n 
n

n

Pantofi de casă de piele, pîslă s6u stofă brodate 
flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susu.

Specialitate.
Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă 

» » fetițe și băieți » » » » » » 4.50 » » »
Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesesci. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurți .pentru voiagiori. = GalocI de gumă 
englesă. — Sandale de gumă și de pîslă pentru dame, bărbați și 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare

» » bărbați »
» , femei »

Comandele din afară se efectuezi după măsurile trimise promptă și eelo nepo
trivite se iau înderetă in schimbă.__________________
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Mersulu trenuriloru
pe linia IPredealii-Budapesta și pe linia Teinștt-Aradă-Badapesta a călei ferate orientale de stată

Predealii-Budapesta ISudapesta—^redealu

Trenii 
accelerat

Trenu 
de 

persdne

Trenii 
omnibus

Trenu 
de 

persdne

Trenu 
de 

persone

Trenu 
omnibua

Trenă 
accelerat

Trenii 
omnibus

Bucuresci
Fredealu
Timiștt

Brașovă 

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașii 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneltt 
Teiușfi 
Aiudii 
Vințultt de sustt 
Uiora 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clnșiu

Nedeșdu 
Ghirbttu 
Aghirișii 
Stana 
Huiedinti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

( 
(

( 
(

Orailia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta]

Viena

(
(

7.15
1.09
1.33
2.06
2.16
2.44
3.03
3.18
3.51
4.51
5.11
5.39

6.30
7.09
7.41
8.09
8.53

10.18
10.55
11.36

5.45
6.28

7.07
7.42
8.51

10.52
11.56
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 5-59 9.18
10.18 6.28 8.00

11.33
12.06

12.25
1.11

1.49
1.54
3.14
5.10
7.30

2.00

9.50
10.15
10.50

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea mare (
(

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Răv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu 

Clușin (
(

6.54
7.10
7.25
7.49
8.11
8.52
9.11
9.29
9.52

10.27
10.46
10.56
11.04
11.14

1.47
4.40

8.34
8.59
9.35

10.16
11.04
12.17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06
7.30

11.05
2.37

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea
Uiora 
Vințultt de : 
Aiudfi 
Teiușă 
Crăciuneltt 
Blaștt 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaștt 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

susă

8.25
8.00

11.24
2.01
4.11
4.21
4.29
4.40
5.02
5.46
6.09
6.28
6.52
7.32
7.51
8.12
8.24
8.38
8.57
9.23
9.50

11A5
12.04
12.12
12.19
12.45

1.15
1.44
2.00
2.34
2.52
3.27
4.01
4.50
5.08

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

8.00
2.47
6.36

10.09

7.44
6.20

6.40
2.00

Brașovă

Timiștt
Predealii

Bucuresci

(
(

6.47
7.36
8.09
8.41
9.20

Nota: Orele de nopte suntii cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașovu,

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

10.45
11.07
11.29
12.15
12.30

1.32
2.04
2.24
2.44
3.15
3.25
4.03
4.28
10.25

♦

Teiiișfi-Aradiik-Biidapesta Budapesta-AradA-Teiușil.
i-

Trenu de Trenu Trenă Trenu de Trenă
persdne omnibus omnibua persane omnibua

Teiușd 2.39 9.50 8.20
♦

Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43

Ara«lA 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Bârzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
BSrzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 40.12 2.58

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

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.1o
Viena 6.20 — — Telușîa 12.53 7.00

Ai’adft-ITimiișdra Sismerîa (Piski) Petroșenl

Trană Trenu de Trenii
omnlbufl peradne omnibua

Aradik 6.00 12.30 Sisneria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
N6meth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timișdra-AradA Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Trenii Trenă
persâne omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeui 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
N&meth-Săgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
AradA 3.10 8.00 Simeria 12.37


