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BrașovtL, 24 Maiu (5 Iunie) 1885.
Organulti Săcuiloru. noștri din județulu ve

cinii, maimuțându și elu pe colegii săi din Clușiu, 
îndreptă la adresa ndstră o mulțime de întrebări, 
imputări și acusări și ne însinuă scopuri și fapte 
neleale și dușmăndse

Cu foile maghiare din Clușiu amu stătu de 
vorbă nu numai odată. Le-amti răspunsă cu mo- 
derațiune și nepreocupare, dăr amu trebuită să 
ne convingemă în modulă celă mai durerosă, că 
nu voră nicidecum să se înțelăgă cu n®i Ro
mânii ca individualitate națională deosebiră, nu 
voră să scie de trebuințele și de interesele de 
viață ale poporului nostru și prin urmare nici că 
voră să audă de dreptatea ce-o reclamă aceste 
trebuințe și interese.

Ne tememă, că în -împrejurările de adi, nici 
cu organulă Săcuiloră nu vomă fi mai norocoși. 
Cu tdte astea trebue să riscămă negrăla ce-o ri- 
sipimă, pentru ca să întîmpinămă acusările făiei 
„Szekely Nemzet.“ Suntemă datori chiar simțu
lui nostru de lealitate față cu conlocuitorii noștri 
Săcui de-a nu lăsa făr’ de răspunsă nisce acu
sări atâtă de grave și cutezate, ca cele ce le 
redică organulă loră în potriva redactorului dia- 
rului nostru.

„Ar pută da sănia redctorulă ,,Grazetei“ — 
(jice făia săcuiăscă — de ce e așa de oțărîtă, de 
ce ațîță și predică ura? De ce sămână discordiă 
între poporulă română și maghiară, care trăesce 
în pace unulă lângă- altulă, când nu este nici 
cea mai mică causă de neînțelegere ? Ce i-a luată 
lui poporulă maghiară? Dă Săcuiului guvernulă 
6re mai multă dreptă decâtă Românului

Se vede că cei dela „Szekely Nemzet“ său 
suntă nisce neomaghiari veniți de curândă, cari 
nu sciu ce se petrece în țără, său suntă de rea 
credință, dacă ne adresăză asemeni întrebări. 
Căci dăcă ară fi Săcui adevărați și ămeni cu 
simță de dreptate, atunci ar trebui să scie, că 
de sute de ani Românulă se luptă cu Maghiarulă 
ca să-și câștige o sărte mai bună și mai dămnă 
de elă în acăstă țără, pe care a apărat’o cu bra- 
țulă său și a salvat’o cu sângele său de atâtea 
ori.

„Szekely Nemzet“, care cu tătă nația săcn- 
iască pare că acum trăesce numai din grația stă- 
pâoirei, amestecă într’o 61ă stăpânirea ungurăscă 
cu poporulă maghiară și pe acesta cu poporulă 
română. Dar ară trebui să scie Săcuii său neo- 
maghiarii dela făia din S. Greorgiu, că una este 
stăpânirea, alta nația maghiară și alta nația ro
mână.

Desfidemă pe cei dela făia săcuăscă să ne 
citeze ună singură rendă din ,,Grazetă“, prin care să 
ațiță ura în contra nației maghiare. Dacă amă 
combătută și combatemă pe cineva, cu tătă ho- 
tărîrea și energia de care suntemă capabili și cu 
tăte armele legale ce ne stau la disposițiă, acesta 
este despotismulă, sub care geme adi popo
rulă nostru; despotismulă, care amăgesce 
poporulă maghiară și și pe Săcui; despo
tismulă care a adusă imoralitatea, desfrâulă și 
miseria în țără, de care suferă și compatrioții 
noștri Săcui ce trecă miile România, ca să’și 
pătă susțină viăța; despotismulă care cu totă fe- 
lulă de înșelăciuni pune în jocă cele mai sfinte 
nterese ale patriei și libertatea popăreloră sale 

pentru nisce succese imaginare și nisce scopuri 
nebunesc! și efemere. A combate acestă despo- 
tismă însemnăză a ațîța ura în contra națiunei 
maghiare? De câiid clica dela guvernă este una 
cu națiunea maghiară ?

Scimă și noi fărte bine, că poporulă ma
ghiară voesce să trăăscă în pace cu poporulă 
română. De ce nu-lă lăsați? De ee-lă totă ațî- 
țați în contra. „Valachiloră?“ De ce-i totă cân
tați că dela „Valachi11 i se va trage peirea? 
Sciți fărte bine că Ardălulă are ună areală cu 
50 milurl pătrate mai mare ca Boemia și n’are 
nici jumătate poporațiunea acesteia. De ce să 
nu pătă trăi lângă olaltă în pace și mulțămiți 
pe acestu teritoriu Românulă cu Săcuiulă, cu 
Sasulă și cu Maghiarulă?

Ară trăi și lucrurile aru merge bine, dacă 
n’ar sta în fruntea țării unu guvernă atâta de 
„tolerantă11 și „blajină1' ca celă pe care ’lă la
udă „Szekely Nemzet“ și dacă n’ar fi pasările 
de năpte dela presa maghiară, care țipă mereu 
„că Ungurulă nu mai încape de Română în a- 
căstă ț6ră.“

Poporulă maghiară nu ne-a luată nimica, 
pentru că astădi nu guvernăză în Ungaria popo
rulă maghiără, ci cei cari sub masca constitu
ționalismului i-au usurpată drepturile. Dacă dar 
nu guvernăză poporulă maghiară, oposiția năstră 
nu păte fi îndreptată în contra lui, căci dacă ar 
guverna elu suntemă siguri că n’ar suferi ca tăte 
fărădelegile organeloră stăpânirii se se spargă 
în capulă său.

Recunăscemă, că din maltratarea și asupri
rea năstră nu profită nimică Săcuii, căci altfelă 
nu aru lua lumea în capă mergândă să’și caute 
traiulă în altă țără. Dăr celă puțină mamelucis- 
mulă loră din anii din urmă le-a adusă Săcui
loră vr’o două scăle industriale, pe când pentru 
noi Românii nu s’a cheltuită nici ună bană 
frântă din visteria statului și Românii din Ca- 
ransebeșă, cari ’și-au adunată trei sute de mii 
de fiorini pentru ună gimnasiu, aștăptă înzadară 
să li se dea voiă ca să și-lă înființeze.

Ce mai rămnesce „Szekely Nemzet“ la mă
surile despotice ale guvernatorului din Finlanda, 
când în statulă ungară suntă astfelă tractați trei 
miliăne de Români !

Vreți să ne învățați pe noi omeniă?
Păziți mai bine, ca nu cumva poporulă ma

ghiară deșteptându-se din amețăla lui să învețe 
omeniă pe aceia, cari îlă esploatăză prin meschi
năriile loră, ațițându-lă totodată în contra paci- 
niciloră săi conlocuitori de altă naționalitate!

Alegerile din Austria.
»Neues Pester Journal* vorbindă despre alegerile 

din Austria tjice între altele: Nu ne superă nici depu
tății birocratici, nici cei antisemiticl, ci ceea ce ne supără 
este că tătă Austria ș’a împărțită în tabere oștile națio
nale, cari se combată unele pe altele pe viață și pe mărte. 
După aceste lupte, cari scormonescă tăte adâncurile so
cietății, păte urmă vre-o dată pace? A devenită trivială 
a mai vorbi de misiunea lui Taaffe, de a împăca națio
nalitățile. In cele din urmă nu Austria poliglotă este 
chemată, de a formă imperiulă unui păstoră și a unei 
turme și nici nu înțelegemă pentru ce vecinii noștri să 
fie cruțați de luptele constituționale. Dăr lucru ne mai 
pomenită este în istoria stateloră, ca ună guvernă cu 
tăte puterile să stăruiască a da impulsă la revoluționarea 
federalistic-ă a unui stată unitară.

Pretutindenea în lume guvernele tindă la concen- 
trațiunea forțeloră și unde particulansmulă unui poporă 
voiesce să se afirme, acolo prin activitatea unificătâre a 
guvernului se impedecă. Numai în Austria vedemă as
tădi contrarulă. Aici este puterea guvernamentală, din 
care se hrănescă tendințele separatistice și puterea cen
trală promovâză tendințele centrifugale,

Sub înalte suspicii procesulă disoluțiunei ia dimen
siuni totă mai mari și pătrunde în cercuri, unde pănă 
aci era pace. Străformarea partideloră politice în partide 
naționale s’a operată într’ună modă neașteptată. Mișca
rea este totdăuna mai puternică decâtă stabilitatea, și 
în luptele naționale nisuința națională este mai puter
nică decâtă oportunismulă. O partidă politică păte fi 
moderată, pe când o partidă națională nu pote fi nici
odată moderată, pe câtă timpă scie, că va fi o minori
tate națională.

Nici ună Nemță austriacă nu se păte împăca cu 
idea, ca ei să dea mână de ajutoră Cehiloră, 
Poloniloră și Sloveniloră să ajungă pe cale parlamentară 
la însemnătate politică. Și dacă Slavismulă cu ajutorulă 
guvernului actuală devine factoră puternică politică, cine 
le va luă Nemțiloră în nume de rău, că voră face po
litică passivă, după cum făcură mai înainte Cehii.

Așa vorbesce foia germană din Pesta. Câtă pentru 
noi credemă că de dragulă Nemțiloră centralistici guvernulă 
actuală nu va cădâ, numai să mărgă fără de nici o tămă 
pe cărarea împăcării naționalității loră și să fie dreptă 
și echitabilă cătră tăte elementele naționale din Austria. 
Numai adevărata egală îndreptățire pâte împăca popârele 
și acâsta numai pe basele federalistice se pâte realisâ în 
tâtă puterea cuvântului. De nimică nu se temă atâta de 
tare Ungurii, ca de federalismă, pentru că sciu, că acesta 
va sfărîmâ despotismulă constituțională ungurescă.

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

Voci asupra esposițiunei din Pesta.
Șoviniștii noștri s’au păcălită urîtă cu esposițiunea 

întru câtă au voită să-i dea ună colorită cu totulă ma
ghiară. Celă dinteiu, care a declarată că esposițiunea 
din Peșta nu e maghiară, a fostă Pulssky; după elă e 
germană și semită, căci abia e represenlată sângele tu
ranică, care în realitate încă abia îlă găsesel ca cu 
praștia.

Acum vine cornițele Bela Banffy, vice-președintele 
camerei deputațiloră, și observă că esposițiunea, mai 
alesă cu privire la productele industriale, e în realitate 
o esposițiune a capitalei, provincia mai că nu e repre- 
sentată. Cine nu scie, că în capitala Ungariei suntă 
peste 120,000 de germani, cari au în mâna loră indus
tria și comerțulă?

»Egyetârtâs« găsesce că corectă este acâstă obser- 
vațiune, dar greșesce numita foiă când dice, că »espo
sițiunea nu este o icână fidelă a țârii.» Tocmai fidelă 
este: dovedesce miseria în care »părintâsca« stăpânire a 
îngropată țâra nimicindă industria, economia și comer- 
ciulă, dovedesce că statulă e locuită de o imposantă 
maioritate nemaghiară cultă și că totă ce se produce, 
se produce de mâni nemaghiare.

Șovinismulă limbistică a bătută multă la ochii strei- 
niloră și nu prâ favorabilă se esprimă ei în acestă pri
vință. »Nalional-Zeitung< din Berlin scrie astfelă:

«Simțământulă națională maghiară puternică mar
cată a cerută adecă, ca firmele edificieloră și obiecteloră 
dela esposițiune să fie scrise esclusivă în limba țării. 
Dar fiind-că puțini streini suntă, cari înțelegă limba ma
ghiară, de aceea multe părți ale esposițiunii suntă celoră 
mai mulțl visitatori streini] greu, ba pâte nici de- 
cum de înțelesă. Ungaria nu pâte nicidecum pretinde 
ca limbișt'i să se ocupe cu deamăruntulă cu o limbă 
vorbită numai de câteva miliâne, ca să o pricâpă fun
damentală. Ungaria însă nu numai că e căsătorită cu 
Austria, care vorbesce nemțesce, ci ea pâte ca nici o 
altă țâră din lume este avisată la esportă, căci o fârte 
mare parte din productele ei ar peri fără folosă în țâră. 
Europa pâte esista fără Ungaria, dar Ungaria nu pâte 
fără Europa, și de aceea au dreptă streinii să câră, ca 
mica țâră să-i întâmpine cu amabilitate, în prima liniă 
să comunice cu ei într’o limbă a culturei, pe care o în-
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țelege fiecare omă cultă. De almintrelea unii esposanțl 
au foștii atâta de cu minte de a prevedea acâsta, scri- 
inda firmele în mai multe limbi (nemțesce, unguresce și 
franțuzesce,) dar tocmai acâstă neconsecință lasă să se 
vedă și mai marcata lipsa de curtenire în unele părți.» 

jAUgemeine Zeitung» din Munchen vede pretutin- 
denea la esposițiune mâna creatâre germană, spiritulă 
germana, pe care Maghiarii nu’la potă ucide, ci din cele 
mai diferite ascunzători, în care șoviniștii caută a-ia as
cunde și a-ia masca, elă își ridică capulă victoriosă 
Zicândă: aci sunt! Tota mâna creatăre germană și spi
ritula germana le vede la esposițiune și »National Zeitung» 
din Berlin. In plastică se destingă Tilgner, Engel, Stro- 
bel ș. a. cari nu sunta Maghiari; în architectură Schi- 
ckedanz, Pfafî, Steindl, Quittner, Hausmann, Ulrich ș. 
a.; nume maghiare abia se vădă și și aceea problematice. 
Maghiarii pre se îngâmfeză, când vorbescă de «stilă ar- 
chitectonică ungurescă,» căci nu esistă.

Procesuln. de presă alu „Zastavei“
Este seiuta că procurorulă reg. ung. a intentata 

procesa de presă diarului >Zastava«, ce apare în tipo
grafia națională sârbâscă din Neoplanta și este editata de 
Milița Miletici fiica renumitului luptătoră serba Mi- 
letici. Acusarea s’a făcuta pentru »ațîțarea în contra con- 
stituțiunei. Procesuia se va tractâ în Iuniu st. n. dina
intea curții cu jurați din Pesta. Acusatulă este Lazară 
Nuncici, colaboratoră aia «Zastavei*; acusatoruia pu
blica va fi substitutuia procurorului generala Dr. Fek ete.
Din actulă de acusațiune ce părtă data de 16 Maiu es- j fele de afecțiune pe cari mi le-a esprimată pentru țâra 
tragemă următărele pasage mai marcante:

»Articlulă, ce a apărută în Ziarul .Zastava» 
titlulă »0mladina* (junimea), în 6 Ianuariu a. c. este în-' cordialei amintiri ce guvernulă meu 
dreptată în contra unității țăriloră ce formâză statulă un-' 
gară. Articululă plecă dela acea maximă, că ună po- 
poră, a căruia junime nu este capabilă de a se jertfi 
pentru națiunea sa, o națiune, în ală căreia sînă nu se 
află luptători energici și neobosiți pentru libertate și drep
tate, n’are viitoră și după o scurtă vegetare trebue să 
pâră. O națiune însă a căreia junime, entusiasmată pen- ( 
tru libertatea și unirea poporului său, nu se înspăimântă

, riei sale. Primiți, dâmnă etc.
—0—

Guvernula română a trimisă
d V. Alexandri, ministrulă României la Paris, următorea
telegramă cu ocasiunea morții lui Victor Hugo:

»M6rtea lui Victor Hugo, ală cărui vastă geniu a 
de nimică și dăcă este de lipsă, face să curgă chiar sân- aruncată asupra secolului nostru o strălucire așa de or- 
gele său pe altarulă idealeloră sale, o asemenea națiune bitore, e viu simțită de România întrăgă, care se aso- 
are ună viitoră gloriosă.*

,Ga ună esemplu frumosă să ne servâscă, — con
tinuă articlulă,—națiunea italiană și junimea italiană. Po- 
liticeșce divisată în multe state și stătulețe, sub înfrico
șata tirăniă a papei și a altoră monarchl mai mari și 
mai mici, Italia li se părea multora perdută și ei despe
rau în viitorulă ei. Dăr națiunea avea o junime plină de 
entusiasmă, devotamentă si abnegațiune, care privea ca 
o datoriă sântă de a luptâ pentru unirea și liberarea na- 
țiunei italiane. Omladina italiană nu a lăsată a fi abă
tută de acâstă țintă prin nimică. Dăcă a fostă necesi
tate de a se organisâ societăți secrete, s’au orga- 
nisată... cu sutele alergară pe câmpulă de luptă, din 
sângele loră răsări unitatea și libertatea po
porului italiană...»

»Și în Omladina nâstră — Z*ce articlulă mai de
parte — domnesce însuflețire și ea are energiă, voință 
și facultăți pentru sfânta muncă, dăr tâte acestea apară 
numai în modă sporadică... Acesta e răulă și dăcă va 
merge totă așa trebue să se prăpădâscă poporulă nostru.*

,.Omladina! — așa încheie arlicululă —nu su
feri ca să ajungă lucrulăașa departe! VedI, în
aintea ta este gloriâsa națiune sârbâscă, aici e terâmulă 
pentru munca ta, stringeți tăte puterile, ca să-ți 
arăți valărea, națiunei tale prepară-i prin lupta 
ta ună viitoră frumosă și de aură! Poporulă o 
doresce, elă aștăptă dela tine, ca să-lă eliberezi din 
starea lui actuală miserabilă; Omladina, îm- 
plinesce-ți datoria!11

Avândă în vedere, că acăstă unire a națiunei sâr- 
bescl nici nu se păte cugetă fără ruperea sârbiloră, ce 
trăiescă sub sceptrulă s-tei corăne ungare, de cătră sta- 
tulă ungară; avendă în vedere mai departe că »Zastava» 
apare pe teritoriulă ungară și este a se considera ca 
organă ală Serbiloră din Ungaria, este neîndoiosă, căas- 
cuțișulă articlului de față este îndreptată în potriva sta
tului ungară, că elă are de scopă de a îndemnă națio- 

o acțiune cu 
ce se pronunță 
contra consti-

nalitatea sârbâscă pe calea Omladinei la 
scopă de a se rupe de Ungaria. Faptulfi, 
în articlulă fâiei, invâlvă der o ațîțare în 
tuțiunei.

■o

SOIRILE DILEL
La 24 Maiu n. s’a întocmită în Panciova ună ma- 

ială, cu care ocasiune unulă din arangiatorl, funcționa- 
rulă StolicI dela societatea de navigațiune pe Dunăre 
găsi de prisosă ridicarea stâgului ungurescă. Maghiarii 
ceră repararea onorei vătămate a stâgului națio
nală ungurescă.

—0—
Statutele reuniunei de maghiarisare din Clușiues 

voră tipări și distribui în 10,000 de esemplare. Bani 
prăpădiți.

—0—
Magistratulă din Clușiu a luată măsuri, ca poliția 

sanitară să esamineze laptele ce se vinde în piață.
—0—

Târgulă anuala ce s’a ținuta în Făgărașa în săp
tămâna Rusaliilora a fosta slaba ca una târgă de săp
tămână, atâta de mare e miseria ce bântue.

—0—
Alteța Sa regală prințula Carolă Antonă de Hohen- 

zollern, părintele Regelui României, a răposată la Sig- 
maringen la 21 Maiu v. Imormântarea se va face Sâm
bătă în 25 Maiu v. In BucurescI și alte orașe ale Ro
mâniei s’au oficiata r e q u i e m - uri pentru sufletulă răpo
satului.

—0—
Se comunică următârea notiță »României Libere:» 

>La scola din Albastru Nr. 2 din BucurescI s’a presen- 
tata una tânăra româna de 14 ani din Săcele, Transilvania, a- 
vândă clasele primare și 2 gimnasiale terminate, fără a 
sci să pronunțe una cuvântă românescă. Părinți români! 
Câte cașuri de acestea nu voră fi, și cu tăte astea nați
unea maghiară se pretinde a fi civilisatăl*

—0—
Guvernula francesă a trimisa d-nei C. A. Rosetti, 

prin ministrulă Franciei la BucurescI d. L. Ordâga, ur- 
mătorea scrisăre de condolență: »D6mnă! Am fosta în
sărcinata de guvernula Republicei, d’a vă presinta sin- 
cerile sale condoleanțe și d’a vă spune câta de mare este 
partea ce ia Franeia la doliulă d-tale. Numele lui Ro
setti va rămână înscrisa în istoriă printre ale celora mai 
iluștri fundatori ai independinței române. In Franeia elă 
va aminti totdăuna pe unuia din bărbații de Stată ro
mâni rămași credincioși vechei loră simpatii pentru na
țiunea franceză. In câtă mă privesce pe mine, nu voiu 
uita ultima visilă ce făcui marelui patriota și simțimin-

j mea. Țină deci forte multa să mă achita de mandatulă 
sub meu, dânda văduvei și copiiloră lui Rosetti încredințarea 

a consacrata memo- 
L. Orcldga.

celui francesh prin

ciază cu inima la doliulă universală și se înclină cu res
pectă dinaintea rămășițeloră mortale ale aceluia, a cărui 
memoriă gloriâsă nu va muri nici odată.“

—Cl
in 21 Maiu, spună Ziarele din România, s’a ser

bată în Bacău inaugurarea primei fabrice naționale de 
hârtiă. Cu acâstă ocasiune se produse înaintea publicu
lui suluri întregi de hârtiă de diferite calități. Guvernui'ă 
a fostă representată 
culturei și industriei, 
de hărtiă pe Z>-

prin d. Stolojană, ministrulă agri- 
Fabrica produce 3000 chilograme

—0—
.România liberă« constată cu mâhnire, că costu- 

mulă națională începe a cădea în dispreță la țărani, că 
elă nu mai e în flore de câtă prin județele dela munte, 
âr pe câmpiă îmbrăcămintea e o curată împestrițătură: 
.Stergarulă moșneană se scaldă cu tulpanulă venetică, 
zevelca, catrința și fotele se amestecă cu fuste și rochii 
iia cu strălucitorii fluturi, și cămașa cu meșteșugitele al- 
tițe suntă întunecate de camisâne, âr ițarii și sucmanulă 
suntă amenințați, în unele părți ale țării, de pardesiuri. 
Pornirea țăranului spre ccâstă depravare de gustă în 
îmbrăcăminte e alimentată de negustori ambulanți, mai 
cu sâmă Evrei, cari — cu tâtă legea în contra comerțu
lui ambulantă — colindă satele cu stămburl și altă 
marfă, de cea mai miserabilă calitate, oferindu-o cu pre
țuri mici neapărată și de multe ori chiar pe datoriă. Și 
altă păcală apoi pe capulă bietului sătână: stofele pe 
cari i le vinde negustorulă ambulantă suntă fabricate în 
străinătate din felă de felă de vechituri, cari au servită 
odată ca îmbrăcăminte bolnaviloră de băle molipsităre și 
din totă soiulă de sdrențe infecte. Aceste stofe s’ar fi 
constatată, se Zice, că părtă- în ele germenulă bălei său 
infecțiunii cu care fusese încărcată materia primă. Așa 
suntă legitimate prețurile scăZute cu cari se vândă aceste 
stofe streine — așa s’ar esplica o parte din bălele țăra
nului.* Ca mijlocă de îndreptare ală acestui rău, orga- 
nulă numită propune: să fie supusă unei dări — de 
pildă o sută de lei pe ană — acelă țărână, care nu va 
purta (elă, femeea, sâu copii lui) costumulă națională.

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

R^sunetti
la cele petrecute în comitatele Solnocu-Bobeca, Bis- 

trița-Năseudii și, în alte comitate ale țerei.

I. Peste comitatele Bistrița-Năsăudă și Solnocă-Dobâca 
domnesce cu putere nelimitată prin lege ună bărbată 
maghiară, care dimpreună cu ministrulă de interne și 
ministru presidentă Tisza și cu ministrulă de culte și in
strucțiune Trefort voiesce să schimbe natura statului un
gară cu orice preță din statulă de 1000 de ani poliglotă, 

adecă cu mai multe popâre și limbi, într’ună stată uni_ 
glotă, adecă cu ună singură poporă și cu o singură limbă : 
limba maghiară.

Se pare că acestă bărbată, care este învestită cu 
cea mai înaltă funcțiune în aceste două județe, cu func
țiunea de fișpană (comite supremă, prefeclă), întrunesce 
în sine tâte aspirațiunile șovinismului maghiară. Intru 
atâta aplaudâză întrâga opiniune publică maghiară faptele 
lui Banffy, ce le comite în înțelegere intimă cu cei doi 
miniștri, încâtă aceștia apară ca și ună triumvirală des
tinată să mântuâscă națiunea maghiară de perire, sâu 
mai bine disă să o întărâscă și înmulțâscă și să o con
ducă la marele scopă de a fi civilisatârea Orientului

Avândă puterea statului în mânile loră, ei se țină 
îndreptățiți a nu mai băga în sâmă legile, cari regulâză 
referințele între guvernanți și guvernați, ci află mai ușâră 
guvernarea aplicândă, în loculă legiloră, arbitriulă. Casă 
aibă ună titlu de a se abate dela legile, cari recunoscă 
în statulă ungară națiuni egală îndreptățite, ei au inven
tată idea de stată maghiară, pre care nu au definit’o, 
dăr care se păte afla din lucrarea loră, care tinde de a 
face: ună stată pură maghiară.

Pentru realisarea ideei acesteia de stată maghiară 
guvernulă lucră pe tâte terenele, prin tâte organele sale 
dependente, — ba în timpulă mai din urmă a începută 
a împrumută puterea și influința sa chiar și societății 
maghiare, ca așa să ajungă mai repede la țintă.

Ne vomă ocupa deocamdată de activitatea ce o des- 
voltă pentru realisarea ideei acesteia cele două comitate, 
cari au în fruntea loră de fișpană pe Desideriu Banffy. a 
căruia activitate și neobosită lucrare în direcțiunea acâstă 
amă urmărit’o.

Mai ântâiă însă să ne dămă sâmă, ce este comita- 
tulă, ce factoră este și ce însemnătate are elă în viața 
statului: Comitatulă este ună teritoriu de mai multe 
Zeci de mile pătrate cu mai . multe deci ori sute de mii 
de locuitori, avândă organisațiunea sa propriă cu juris- 
dicțiuni învestite cu putere esecutivă. Elă este așa Zi- 
cândă ună stată mică în statulă mare. Elă aduce la 
cunoștința poporațiunei legile votate în dieta țărei, cari 
atingă administrațiunea și le aplică. Elă are putere de 
a impune sarcini pentru acoperirea lipseloră sale, precum 
clădirea casei comitatense, facerea căiloră comitatense și 
vicinale, precum are și puterea de a controla de între
buințarea averiloră comunale. Trebile sale se con
ducă prin >congregațiune», adecă adunarea representan- 
țiloră comitatului, care alege și pe diregătorl totă la 6 
ani dela vice-comite începândă și pănă la celă mai din 
urmă funcționară ală comitatului.

Celă mai înaltă foră în cause de litigiu este mi
nistrulă de interne, ală doilea este comisiunea permanentă, 
ună comitetă alesă de congregațiune cu reședința în ca
pitala comitatului, care ține loculă congregațiunei, și ală 
cărui președinte este sâu prefectulă sâu în absența aces
tuia vice-comitele.

Organisațiunea comitalului este următârea: congre- 
gațiunea, carea se conchiamă numai primăvâra și tâmna 
în adunare ordinară, apoi comitetulă permanentă, oficiulă 
esactorală, oficiulă orfanală, și ca o ramură a acestuia 
tutoratulă cercuală, cercurile solgăbirăesel, cercurile nota
riale și primăriele comunale.

Membrii ai congregațiunei suntă cei ce plătescă mai 
multă dare în comitată și ală căroră numără pâre fi vr’o 
300, numiți și viriliștl ^omitatensl. 0 altă parte de 
membri ai congregațiunei■ se alege de cătră viriliștii 
îndreptățiți dea alege deputată, precum și de cătră preoți, 
învățători, de cei cu titlu de nobilă, și de toți inteligențu în
vestiți cu vr’ună oficiă publică în stată. De însemnată 
este, că toți, câți au dreptulă de alegere, au dreptulă și 
de a fi aleși. Din partea alâsă totă la trei ani jumătate 
membrii se tragă afară cu sorți și se alegă de nou, când 
cei scoși potă fi realeșl. Anumite comune formâză cer
curi de alegere și fiăcare cercă alege 12 representanți.

Am făcută acâsta definițiune a comitatului și am 
delineată în trăsuri generale organisațiunea lui, ca să 
vâZă cei neinițiațl și neîntrodușl încă în viața publică, 
ce influință mare are în viața poporațiunei comitatulă 
prin organele sale. Dâcă fișpanulă este amică sâu ina
mică de mârte elementului, ce compune comitatulă, se 
pâte vedâ înrîurința lui bine sâu rău făcătâre asupra po
porului.

Despre fișpanulă comitateloră Solnocă-Dobâca și 
Bistrița-Năsăudă stimă, că este dușmană de morte ele- 
menteloră nemaghiare și ne-a arătată mai pe susă de 
totă dubietatea, că este celă mai desteră atletă și celă 
mai dibaciu conducătoră în lupta pentru idea de stată 
maghiară.

Să urmărimă lucrarea lui Desideriu Banffy spre 
realisarea acestei idei și anume mai ântâiu în comitatulă 
Solnocă-Dobâca. Trebue să constatămă dela începută, 
că Banffy are două apucături, care îi înlesnescă multă 
ajungerea scopului. Apucătura sâu stratagema de a te- 
rorisâ pe cei mai slabi de ângeră și pe cei dependențl 
dela sine, și aceea de a atrage în partea sa pe cei tari 
și pe cei nedependenți dela dânsulă. Actele lui de terori-
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Prințulti Carolil Antonii de Hohenzollern- 
Sigmaringen.

Prințulă Carolă Anton de Hohenzollern-Sigmaringen 
s’a născută la 7 Septemvre 1811. Elă s’a urcată pe 
tronă încă fiindă în viață părintele său, care i-a cedată 
domnia la 27 Augustă 1848 și care a murită în Bologna 
la 1853. Țâra fusese primită în federațiunea germană 
la 1815. După constituțiunea dela 11 Iulie 1833 buge- 
tulă principatului Sigmaringen era desbătută din trei în 
trei ani de cătră o adunare, compusă din doi nobili, 
ună membru ală clerului și 14 delegați comunali. Insă 
impositele prea grele și exemplulă țăriloră învecinate pro- 
vocară și aci o revoluțiă la 1818. Urmarea a fostă, după 
cum spuserămă, abdicarea prințului Carolă în favârea 
fiului său Carolă Antonă.

In anulă următoră se măriră neînțelegerile dintre 
guvernă și representațiunea națională și de aceea în 
Augustă intrară și aci trupele prusiene. La 7 Decemvre 
1849 prințulă Carolă Antonă cedă Prusiei principatulă 
și se mufă la Dusseldorf. Printr’ună ordină regală dela 
18 Oclomvrie 1861 a primilă predicatulu de »Alteță re
gală < — La incepută a fostă generală de divisiă în ser
viciu prusiană; la 6 Noemvrie 1858 îi s’a dată preșe
dinta ministerului Erei nouă și la 2 Decemvrie a fostă 
și președintele consiliului de stată. In Martie 1862 a 
eșită din ministeră și la începutulă anului 1863 a fostă 
numită comandantă supremă în provinciele Rinului și în 
Westfalia. In timpulă din urmă a fostă generală de in- 
fanteriă și vice-președinte ală comisiunii pentru apărarea 
țării. Dela 1873 a trăită în Sigmaringen unde a și mu
rită. Prințulă Antonă a fostă căsătorită cu princesa 
Iosefina de Baden, cu care a avută patru fii și o fiică. 
După , cum se seie, unulă din fii săi este Regele României.

sare Ie vomă înșiră mai pe largii, voimă însă a-i arătă 
mai ânlâiu dibăcia de a atrage pe cei puternici și nede- 
pendenți dela dânsulă.

Stimă, că 6stea fără conducătorii vine în disordine 
și nu numai că nu p<5te învinge, ci pote fi nimicită de 
6stea contrară cu multă mai neînsemnată, însă bine or- 
ganisată și cu conducători în frunte. Vorbimă aici în 
termini de oste, de luptă și învingere, căci așa ne apare 
d-lă Banffy cu adicții săi maghiari, jidani, armeni și func
ționarii dependențî fără deosebire de naționalitate, vis-ă- 
vis de elementulă românescă din acestă comitată.

Acuma poporulă fiindă âstea, ală cărei inamică de 
mârte este d-lă Banffy, âră inteligința crescută de acestă 
popotă fundă conducătorii lui naturali, Banffy a sciută să 
atragă în partea sa pe cei mai însemnați de acești con
ducători, cari pe lângă aceea că erau cei mai destoinici 
de a combate cu arma legei, aveau și cea mai mare po
pularitate.

Domnii advocați Augustină Munteanu și Gabrielă 
Mânu îșî sciură face ună renume odinioră prin lupta 
loră bărbătâscă pentru binele comună. Domnulă Banffy 
avu consciința despre puterea, ce o sciu desvoltâ acești 
doi în fruntea poporului română din acestă comitată. 
Deci îi atrase în partea sa »dândă celui dintâiu calea 
ferată someșană c’ună însemnată venită materială, 
âr celui de ală doilea concredându’i procesele sale 
familiare.

fîtă deslegată ună mare nodă gordiană: tăcerea in- 
esplicabilă, ce domnesce de cât-va timpă în acestă co
mitată. £tă de ce vaetele bietului poporă română din 
acestă comitată nu se audiră multă timpă, și etă cum 
împilarea a fostă posibilă, eră terorisarea a putută ajunge 
culmea s’a.

Dar să ne înecămă dorerea în peptă și să ne în- 
tărcemă atențiunea asupra lucrărei de terorisare a Iui 
Banffy cu organele sale. Necontrolată de nimeni a în
cepută a curăți comitatulă de solgăbirăi, de notari și 
primari, ce nu-i erau devotați cu trupă și sufletă. Cu 
deosebire solgăbireii și notarii români fură destiluiți și 
loeulă loră îlă ocupară Maghiari și Jidani, âr cei rămași 
fură terorisațî, ca să lucre după înalta poruncă fișpă- 
nâscă.

Ca să-și asigureze maioritate în congregațiune se 
îngriji d. Banffy, ca arondarea cercuriloră alegătdre de 
representanți să se compună într’ună modă, care să în- 
lesnăscă ajungerea la scopă. Așa s’au combinată co
mune pentru a formă ună cercă electorală, a căroră de
părtare dela loeulă de alegere este 1—2 dile. Esemplu 
este comuna Mogogia, care trebue să mărgă la Ocna De- 
șiului pentru d’a alege. Scopulă e vădită. Depărtarea 
cea mare împiedecă pe Români mai cu sâmă în timpă 
de lucru de a-se înfățișă la alegere, apoi cum e și la 
Ocna Deșiului, voturile române suntă paralisate prin ale 
băiașiloră. Mai departe solgăbirăii, notarii și primarii cu 
oeasiunea alegeriloră îșî esercâză puterea de terorisare 
asupra alegătoriloră. Aceștia portă grijă, ca preoți, ad- 
voeați, învățători și alți omeni independenți să nu ajungă 
a fi aleși, ci bietulă poporă este silită, să alâgă nisce 
ămeni, pe cari elă nu-i cunâsce și cari nu-lă cunoscă, 
nu-i sciu durerile, nu au acelășî interese, ci totală opuse 
și prin urmare suntă inimicii lui, pe scurtă elă trebue 
»să dea votulă aceloră nume, cari suntă tipărite în biletulă 
ce i-lă pune notarulă în mână.«

Estă modă a ajunsă prefectulă Banffy la resultatulă 
acela, că în ,congregațiune nefiindă afară de 1—2 ad
vocați români liberi în acțiune* și afară de ,5 preoți 
români*, să nu fiă nici ună altă membru, care să potă 
păși întru apărarea intereseloră vitale ale Româniloră ; elă 
(fișpanulă) dispune de o maioritate adictă gata a-lă aplauda 
și a-i strigâ *âljen,* când tace său vorbesce, când aplică 
legea său arbitriulă: »sic volo, sic jubeo.«

In împrejurări de aceste îi fu ușoră d-lui Banffy a 
duce lucrulă pănă la atâta, că ridică sarcinile comita- 
tense, adecă cătră comitată, cercă și comuna pănă a fi 
ne mai suportabile. Nu sciu de pâte să fie vr’ună co
mitată în întregă regatulă ungară, în care arunculă după 
darea directă să fi ajunsă la așa cifră ca în Solnocă- 
Dobeca, în care »arunculă (potadâ) după 1 fl. dare di
rectă este de 80 cr.», cu puțină adecă dăcă nu este toc
mai ca și darea directă.

Mai adauge la aceste lucrările publice puse de co
mitată în sarcina poporațiunei române și mai ia aminte 
și * modulă esecutărei acestoră lucrări prin organele ad
ministrative inferiâre* și apoi nu te vei miră, că Banffy 
e pe drumă a-și ajunge scopulă măcar în parte, adecă 
a face din poporațiunea română a comitatului acestuia 
»ună compusă de proletari în cea mai mare parte, ca
rele lipsită de avere ușoră să se p6tă străformâ în ori- 
și-cine.« In împrejurări ca aceste Jidanii cămătari și alți 
dmenl fără de sufletă și-au putută esercitâ meseria așa de 
bine, încâtă moșiârele multoră Români »s’au vândută 
prin esecuțiune cu câte 50 cr. o întregă moșiă.«

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

Institutul^ ces. reg. de marină.
Condițiunile de primire în institutulă ces. reg. de 

marină suntă următârele:
1. Să fi împlinită ală 17, dâr să nu fi trecută ală 

19 ană. 2. Să fiă supusă ală monarchiei austriace. 3. 
Să posâdă aptitatea și însușirile corporali recerute pen
tru milițiă. 4. Să fi absolvată științele reale său gimna- 
siale, ceea ce are a se documenta cu testimoniu de ma
turitate, sâu cu ună absolutoriu dela vr’o scâlă de ma
rină. 5. Să fiă în stare de a face esamenulă de primire.

La casă când s’ar Insinua ună numără mai mare 
de concurenți, voră fi luați mai ântâiu în considerațiune 
aceia, cari posedă testimonii mai bune — âr sub ase
menea condițiunl de cualifîcațiune voră avea totuși 
preferință:

1. Acei tineri cari au servită deja pe mare even- 
tualmente pe corăbii de comerciu, și și dintre aceștia 
voră fi preferiți aceia, cari suntă născuțl în părțile lito- 
rale. 2. Fii părințiloră aplicați în serviciulă de marină.
3. Fii aceloră părinți, cari au obligamente de serviciu 
în armata ces. reg. său în ambe armatele a apărătoriloră 
de țâră, și cu deosebire aceia ai căroră părinți servindă 
în armata regulată au făcută serviciu pe câmpă de bătaliă
4. Fii amploiațiloră de stată binemeritați.

Petițiunile pentru primirea candidațiloră de marină 
au a se așterne la ministerulă ces. reg. de răsboiu sec
țiunea pentru marină, celă multă pănă la finea lunei lui 
Augustă a. c. instruite cu următorele documente :

1. Estrasulă din matricula botezațiloru. 2. Testi- 
moniulă de împământenire.' 3. Testimoniulă despre ol- 
tuire. 4. Testimonulă dela mediculă militară, despre ap
titatea corporală pentru serviciu în armata regulată și 
marină, în care cu deosebire să fiă constatată puterea 
vederei ochiloră. 5. Testimonulă despre studiele termi
nate și eventualmente despre cunoștința limbeloră străine. 
6. învoirea și concesiunea edată în scrisă a părințiloră 
eventualminte a tutoruhy privitâre la intrarea tânărului 
în serviciu de marină. 7. Testimoniu dela oficiulă po
litică său polițiană despre conduita morală și a vieței 
nepătate. 8. In acelă casă, dacă petent.ele s’a supusă 
deja de bună voiă asentării să se alăture și tabela cu 
datele despre acâstă asentare.

Petenții se voră invita la depunerea esamenului de 
cătră ministerul de răsboiu și au a suporta spesele de călătoria 
pănă la locul destinat și eventualmente și îndărăt. Esamenul de 
primire se va estinde asupra următoreloră obiecte: 
a) Aritmetica, b) Algebra, c) Geometria, planimetria și 
trigonometria d) Geografia și istoria, e) Istoria naturală, 
Phisica și Chemia. f) Geometria descriptivă și desemnulă 
geometrică, g) Limba germană și alte limbi străine. E- 
samenulă de primire va avea a se depune în limba ger
mană cu finea lunei lui Octomvre a. c. la academia de 
marină în Fiume. Acei petențl cari au făcută esamenulă 
de primire cu succesă bună, se denumescă de cădeți de 
marină și se voră candida Ia portulă Pola, unde voră 
avea a împlini serviciele prescrise. In (Țua denumirei 
de cadetă de marină se asemnâză salarulă anuală stabi
lită în sumă de 372 fl., — competința de cuartiră pre
cum și 200 fl. pentru adjustarea uniformei, din care ju
mătate se dă cu oeasiunea denumirei de candidată, cea
laltă jumătate însă după denumirea de cadetă de marină. 
Gandidații de marină suntă deobligați după espirarea 
unui ană a depune esamenă, pe care după ce-lă voră 
fi prestată cu succesă bună se voră denumi de cădeți 
de marină.

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

SdBl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz, Trans.»)

Berlin, 5 Iuniu. — Insănătoșarea împăra
tului prosperăză neturburată în chipulfi do
rită.

Berna, 5 Iuniu. — Umi număru de 21 
anarcliistl au fostulu isgoniți.

Paris, 5 Iuniu. — Camera, după o desba- 
tere înfocată, a respinsă propunerea cabinet ulu 
de a pune Ferry în stare de acusațiune.

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

DIVERSE.
Sămenături stricate. — »Unirea» din Târgovisce 

scrie: Grindina care a cădiută peste județulă Dâmbovița 
a produsă pagube mari. Căderea grindinei s’a făcută pe 
o întindere de peste 30 chilometri. Grânele suntă rupte 
pănă în fața pământului, cum se vădă prin comuna Te- 
ișă unde grânele suntă nimicite cu desăvârșire, fructele 
au fostă rupte din pomi. In parte viile din Podgoriile 
Târgoviștei (pe la Aninâsa) au suferită multă. Plâia a 
cătjută (la Aninâsa) în așa cantitate, încâtă de multă 
nu s’a vădută atâta apă vărsată din nori. In tote păr
țile răcâla și grindina a causată mari stricăciuni în ju
dețulă nostru. In mai multe comune din plasa Dâmbo
vița sămânăturile și în specială porumbulă e atacată de 
șâreci și alte insecte, care-lă rodă pe suptă pământă 
devastândă sămânături întinse. După răcelile din septă- 
mâna trecută, în unele localități din județulă nostru a 
căzută brumă causândă pagube însemnate mai cu sâmă 
fructeloră. Vântulă din săptămâna trecută a fostă atâtă 
de rece, încâtă frunda arboriloră și mai cu semă a ste
jarului (care era mai crudă) e uscată din causa răcelei. 
Se vădă stejari bătrâni a căroră frundă are aparință că 
e opărită. Fructele suntă forte vătămate de răcâlă, în 
unele localități au cădută tote fructele din pomi.

Unu delicventă curioșii. — Corespondentulă din 
Viena ală ,Românului« serie următorele: 0 scenă ciu
dată a adunată deunădi pe strada radială din Budapesta 
o mulțime de curioși. Ună funcționară, care trecea în 
disa stradă prin curtea casei de pensiune a căiloră fe
rate maghiare, s’a pomenită cu ună ou de găină care i 
se aruncase în capă, dar de care n’a suferită decâtă 
pălăria lui o mică impresiune, oulă a ricoșată și s’a spartă 
pe pământă. Funcționarulă s’a uitată în drâpta și în 
stânga, dar nedescoperindă nimică de suspectă și-a con
tinuată calea. Câteva minute după acâsta veni ârăși ună, 
ou sburândă prin aeră și lovi în ceafă pe ună băețelă 
cu atâta tăriă, că băiatulă cătju țipândă pe pământă 
imediată după dânsulă venea o dâmnă îmbrăcată într’o 
rochiă verde de mătase; și ea fu salutată de ună ase
menea proectilă, care avusese de efectă, că rochia pre- 
sintă o asemănare cu o farfuriă de spanacă cu gălbinușă 
de ou. Dâmna nu era din cele timide și îndurătâre și 
Începu să se supere, se strige și să blesteme câtă putea, 
— se înțelege fără nici ună folosă. Dar strigările sale 
neusitate pănă acum erau pentru necunoscutulă aruncă- 
toră de proectile semnalulă pentru o violentă bombar
dare de ouă: ouăle sburau în drâpta și în stânga, parcă 
artileristulă voia să gătâscă în curte o omletă gigantică. 
In fine s’a putută constata că ouăle venâu dintr’o ferâs- 
tră din catulă ală doilea. Omenii poliției alergă susă și 
prindă pe făcătorulă de rele în flagrantă delictă. — Cri- 
minalulă era.... o maimuță a unui locuitoră, care în ab
sența stăpânului său puse mâna p’ună coșă cu ouă, cu 
care găsise cu cale a-și face o mică petrecere, ca să-i 
trâcă de urâtă. Nenorocitulă locuitoră n’are numai a 
deplânge perderea provisiunii sale de ouă, dar îlă aștâptă 
și mai multe procese, între care va ocupa rândulă din- 
teiă celă ală d-nei cu rochia verde de mătase.

Rătăcirea unei decorațiuni. — Gitimă în »L’Indâ- 
pendance belge:* Cu oeasiunea esposițiunii de Bele arte 
din Amsterdam, și pentru a se recunâsce partea strălu
cită ce d. Alfred Stevens luase laacâstă esposițiune, gu- 
vernulă Olandei i-a trămisă însemnele Ordinului Leului. 
Din nenorocire, espeditorulă său mai bine comisionarulă, 
care era guvernulă belgiană, s’a înșelată de adresă: cru
cea și brevetulă au fostă trămise d-lui Agapit Stevens, 
quasi-omonimul marelui pictoră și pietoră și dânsulă. 
Acesta primesce, ca ună omă pe care onorurile nu-lă su - 
pără, acâstă distincțiune neașteptată. Statulă belgiană, 
care îșî vede îndată greșala, în zadară spune d-lui Aga
pit Stevens: »Acâstă cruce nu este pentru d-ta; dă-o 
napoi!« D. Agapit Stevens nu voiesce să audă nimică. 
Pentru ce n’ar fi și dânsulă decorată ca mulțl alții? 
Acestă argumentă ar fi fără replică, dâcă Agapit ar fi 
luată parte la esposițiunea din Amsterdam. Dâr ce-i 
pasă de tâte acestea? Statulă belgiană stăruie, dâr d. 
Agapit Stevens nu voiesce să restitue nimică, și este 
chiămată la judecată. D. Agapit 'Stevens a fostă con
damnată a restitui brevetulă, sub pedâpsa d’a plăti câte 
50 franci pentru fiă-care (ji de întârdiere.

Editoră: Iacobti Mureșiauu.»
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu .
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Clursulu la bursa do Viena
din 3 Iuniu st. n. 1885.

85 urs a de BJururesci..

Rentă de aură 4°/0 . . . 98.65 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 9.3. - 
împrumutul# căilor# ferate

ungare........................146 50
Amortisarea datoriei căi

lor# ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98, — 

Amortisarea datoriei căi
lor# ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 122.50 

Amortisarea datoriei căi
lor# ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 108.— 

Bonuri rurale ungare . . 103.— 
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi........................... 102.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101.25

Bonuri croato-slavone . . 102.— 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................—.—
împrumutul# cu premiu

ung................................... 116.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.— 
Renta de hărtiă austriacă 82.05 
Renta de arg. austr. . . 83.05
Renta de aură austr. . . 108 20 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Ac(iunile băncel austro- 

ungare.......................  858 —
Act. băncel de credit# ung. 289.75 
Act. băncel de credită austr. 290.30 
Argintul ti —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.86
Napoleon-d’orI................9.83 %
Mărci 100 împ. germ. . . 60.85 
Londra 10 Livres sterlinge 124.19

Cola oficială dela 20 Maiu st. v. 1885.

Cump. vând.

Renta romană (5%). . . . — —
Renta rom. amort. (5%) . . — 92%

> convert. (6%) • • — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — 31
Credit fonc. rural (7°/0) . . — 102s/

> » » (5°/o) — 86%
> » urban (7%) . . — —
> > (6%) • • — —■
> > (5°/o) • . — 84%

Banca națională a României 1180 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 285 —

< » > Națională . . 231 —
Aură 10.35% —
Bancnote austriace contra aură

Ctirsidu pieței Brașoviî
din 4 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote românesc) . . . . Cump. 8.93 Vând. 8.95
Argint românesc .... . . > 8.80 • 8.85
Napoleon-d’ori................. . . • 9.84 » 9.85
Lire turcescl..................... . . > 11.10 > 11.15
Imperiali......................... . . > 10.10 > 10.15
Galbeni............................. . . > 5.80 » 5.84
Scrisurile fonc. »Albina« . . > 100.50 > 101.-
Ruble Rusesc!................. . . > 124.— > 125.—
Discontulă » . . 7—10 % pe ană.

©^Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potu cumpăra în tutunge
ria lui I. <wross.

Anunțămu acelorti onorați cetitori, cari voril binevoi a se abonâ la 
f6ia n6stră de aici încolo, că avemu încă în reservă numeri dela începutulu 
anului 1885 prin urmare potu se aibă colecțiunea completă.

Administratiunea >Gaz. Trans.<

Nr. 49—1885 c. adm. Publicatiune!
9

3—3

*1

*
Comisiunea administrativă a bisericei gr. or. din cetatea Brașo

vului cu chramulîî „Sf. Treime11 voiesce a repara și adapta edificiulu 
scdlei grecesc! din Brașovă, ulița furcâie de sub Nr. 69.

Spesele s’au statoritii conformu preliminarului și condițiuniloru, 
care se p6te vedea la secretariulă comisiunei, Iordanu I. Munteanb, ase
sorii la sedria orfanală, cu 677 fi. 16 cr. v. a.

Despre acâsta se încunosciințdză întreprindătorii cu acelu adau.su, 
cumcă ofertele scripsale pentru aceste lucrări provădute cu unii vadiu 
de 10% se potu înainta subsemnațiloră curatori pănă la 16 Iuniu 
a. c. st. n.

Brașovu în 30 Maiu 1885.
Din încredințarea comisiunei administratdre.

Curatorii:
Toma Langer m. p., Iordaniî I. Muntean* m. p.,

curatorii. curatorii.

3

se

Comande din provincie (Nr. 25)
—= se pu-nctutaliĂ =—

isa&a Pentru saisonulă. de primăvară sem 

Toalete 

de promenade, de mirese 
^4 și de casă

Mantale de ploie, Jaquete și Mantile după 
cea mai nouă modă

confecționezi de grabă ș“ cu prețuri moderate
la

(Kovăsznai 4 (Heresztesy 
în salonulu loru de confecțiuni de dame 

Brașovu (piața mare.)

Mostre se triinitu la cerere franco.

Mersulu trenurilor^
pe linia Bredealîi-Budapesta și pe linia Teiașă-Aradd-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-Budapesta Budapesta—Predeal*

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

persâne
Trenă 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenu 

omnibus
Trenă 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Trenă 
de 

persâne

Trenu 
omnibus

Timiș ti

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
(

(
(

Sighișora 

Elisabetopole 
Mediaș# 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunel# 
Teiușft 
Aiud# 
Vințul# de sus# 
Uiâra 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghiriș# 
Stana
Huiedin# 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

/

( 
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena

&s
I**

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17

5-00
9 45

9.47
10.11
10.44
10.51
11.18
11.36
11.51
12.23

1.19
1.30
1.37
2.05
2.25
2.36

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.0:
8.21
9.05
9.43

10.02

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău

6.47
10.37

1.44
5.33

7.15
1.45
3.4’
5.21
6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

3.13

3.40
4.01

3.15
7.29
8.27

3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
6 00

6.35
3.00

3.19
4.24
4.49

5.58
6.08

7.14
7.43

8.22
8.48

Nota: Orele de

12.57

6.20
6.59
7.15

—
Nedeșdu

Clușiu 12.05
7.43 __ Apahida 12.31
8.29 — Gliiriș 2.16
8.55 — Cucerdea ( 3.12
5.19 — ( 3.32
912 __ Uiora 3.41

10.23 — Vințul# de sus# 3.50
12.32 — Aiudfi 4.25
12.59 — Teiușă 4.50
— 8.00 Crăciunel# 5.41
— 8.34 Blașfi 6.02

8.59 Micăsasa 6.40
— 9.34 Cop șa mică 7.00
— 10.16 Mediaș# —
— 11.04 Elisabetopole —
— 12 17 Sigișăra —
— 12.47 Hașfaleu —
— 1.21 Homorod —
— 2.05 Agostonfalva —
— 3.08 Apatia —
— 3.39 Feldiâra —

3.55 „ ( —
— 4.06 Brașovtt , —

10.37 — Timiș# —
12 59 ( —
4.45 8.22 Predealu ) —
10.05 10.30 BucurescI —

10.50 —
6.05 —

12.08
12.22

10.0'
10.16

11.24
11.43
11.45

9.13
9.18

10.31
12.07
2.10
2.45
8 00
nopte sunt# cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI, Brașovti.

9.75
9.59

10.29
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.0t
4.18
4.33
5.05

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2.11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.21
6.43
7.0'1
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.41
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5 30
6.03

6.35
7.14

8.09
11.40
6.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14
1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Teiușft-Aradâ.-Budapesta Budapesta-Aradd-Teiuști.

> Trenu Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persâne persâne accolerală omnibus

Teiușft 11.09 3.66 Viena 11.80 7.15 —
Alba-Inlia 11.46 — 4 27 Budapesta 8.0o 1.45 8(U
Vințulă de joșii 12.20 — 4.53 „ , , ( 11.02 3.44 1140
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOlROK ( 11.12 4 02 12 oq
Orăștia 1.19 5.41 Aradft 3.37 7 53 6.V5
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 610
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Pauliștt 4.51 — 7.00.
Uia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopti 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6 14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24

2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53
( 3.16 12.14 5.10 Vințulă de joșii 11.04 — 1.22

Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iuha 11.19 — 1.40
Viena • — 8.03 6.05 Tei așii 12 05 — 2.24

AradA-TimișĂra Simeria (Piski) Petroșesit

Trenă Trenă de Trenu de Trenu do Trenu Trenă
omnibus persâne porsone persâne omnibus omnibus

Arad ii 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7 53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 861 2.10 4.40
Orczifaiva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
Timișdra 8.42 3.40 10.06 3* etroșent 10.43 4.04 6.39

Timiș6ra-Aradii Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Tremă do Trenă Trenă Trenă Trenă
persâne persone omnibus omnibns omnibus de pers.

Timișdra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.06
Orczifaiva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11 37 7.25
Nemeth-Sâgh 7.23 2.25 6 53 Hațegti 9.31 12.17 8.02
Aradulii nou 7.40 2 54 7.24 Streiu 10.16 12 58 8.44
Aa’ttdi» 7 53 3 10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15

adau.su

