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BrașovH, 1 (13) Iunie 1885.
In ajunulu întrunirei sinodului gr. or. în 

Sibiiu, care se va ocupă de afacerea importantă 
a împărțirei ajutorului de stată la preoțime, cre- 
demti a aduce ună serviciu causei acesteia a bi
sericei, publicându în fruntea fdiei ndstre unu 
articulu, ce ne vine dela unu fiiu credincioșii 
și învăpăiată apărătorii ală instituțiuniloră bise
ricei gr. or. române. Sacrulă focă, cu care ple- 
dăză densulă pentru susținerea neștirbită a vddei 
și a drepturiloră autonomice ale bisericei ne face 
să sperămă mnltfl că părerile lui voră află 
resunetă în inimile membriloră sinodali.

Dă Dumnezeu ca sinodulu de Marți să fie 
însuflețită de acelă curagiu strămoșescă și de 
aceea iubire cătră nâmulă și biserica sa, care 
a caracterisată pe strămoșii noștrii în timpurile 
persecuțiuniloru calvinesci!

Atunci suntemă siguri, că sinodulă va sci 
să pună capătu odată pentru totdeuna umilitdrei 
afaceri a ajutorului de stată, care, cu adâncă 
mâhnire sufletâscă trebue să-o spunemă în fața 
lumei, a contribuită mai multă la demorali- 
sarea clerului nostru și la vârirea spiritului de 
dihonia, de denunțare și ură în sînulă bisericei 
decâtă la ameliorarea stărei lui materiale și mo
rale.

Eată articululă:
Ca mâne se va întruni în Sibiiu sinodulă 

archidiecesană, pentru ca să iea o liotărîre în 
cestiunea ajutorului, care îlă dă statulă pentru 
preoțimea ortodocsă română. împrejurarea, că 
sinodulă este pentru prima 6ră conchiămată în 
sesiune estraordinară ne arată, că autoritățile ad
ministrative și esecutive ale bisericii au dată de 
greutăți însemnate. Este fdrte bine și constituțio
nală că consistorulă în diua năcazului și în în
curcătura, în care au ajunsă prestigiulă și ade
văratele interese ale bisericii alârgă la concur- 
sulă și ajutorulă autorității supreme bise
ricesc!.

Și noi nu mai puțină ca și consistorulă 
scimă și recundscemă, că sinodulă archidiecesană 
este autoritatea cea mai supremă, scimă însă și 
aceea, că hotărîrile lui trebue să fie sfinte și fie
care membru ală bisericii trebue să le păzăscă 
cu cea mai mare sfințeniă, fie elă archiepiscopă, 
consistoru , protopopă, preotă, clerică său 
mirână.

Cum stămă cu autoritatea și cu sfințenia 
hotărîriloră sinodului archidiecesană în cestiunea 
ajutorului de stată său cum l’au botezată preoții 
„milă împărătâscă“ ?

In acâstă privința din nenorocire astăzi 
stămă fdrte rău pentru că s’au găsită în clerulă 
nostru gr. or. preoți, cari c’ună cinismă ne mai 
pomenită pănă aci în biserica ndătră, au călcată 
în picidre hotărîrile autorității celei mai înalte 
bisericesc! și au alergată peste voia bisericii și 
fără de binecuvântarea capului bisericescă la mi- 
nistrulă instrucțiunii publice ungurescă cu jalba 
în proțapă, pentru ca să capete din mila împă- 
rătâscă câte ceva.

De unde vine acâsta aparițiune atâtă de 
ciudată și atâtă de caracteristică, încâtă nu-și 
mai află părechiă la nici o altă confesiune din 
țâra ndstră ?

Unii dmenl suntă dispuși a aruncă păcatulă 
în spinarea constituțiunalismului democratică- 
liberală bisericescă. De ce nu se întâmplă însă 
așa ceva la luterani, la calvini și unitari, cari 
au constituțiuni totă atâtă de liberale, ba încă 
cu multă mai liberale ca a ndstră?

Nu este nicidecum constituțiunalismulă causa, 
ci acâstă tristă și amară aparițiune își are isvo- 

rulă în neajunsele create prin starea de transi- 
țiune și de evoluțiune a organismului bisericei, și 
prin neprevederile și negligența neertată a celoră 
ce au guvernată biserica în acestă timpă.

Scimă că confusiunea în biserică ajunsese 
atâtă de mare încâtă erau' mai mulțl adminis
tratori protopresbiterali, decâtă adevărați proto- 
presbiteri, cu tdte că regulamentele în privința 
întregirii protopopiateloră suntă fdrte precise și 
lămurite.

Păcatulă păcată nașce. Consistoriulă archi
diecesană ca organă administrativă și esecutivă 
n’a păzită cu sfințeniă regulamentele relative la 
regularea și organisarea parochiiloră și a proto
popiateloră, apoi cum se păzâscă preoții hotărî- 
rele sinodului, când vină în conflictă cu ele in
teresele loră personale materiale, cu atâta mai 
vârtosă, că sinodulă din anulă trecută a avută 
neprecauțiunea și părinții protopresbiteri lăcomia 
de a pretinde, că pentru dânșii să se pună o 
sumă din alte fonduri archidiecesane pentru ceea 
ce voră pierde din mila împărătâscă.

Acâstă măsură greșită a produsă o revolu- 
țiune în ini mele parochiloră celoră mici și âtă 
că ne pomenimă cu acea aparițiune tristă în a- 
nalele bisericei române anatolice.

Causa acestui rău care bântue astădl archi- 
diecesa ndstră, sunt după a nâstră părere numai 
și numai administraturile cele multe și îndelun
gate, pentru că administratorii ca să nu se strice 
cu colegii loră au tolerată multe lucruri destră
bălate, n’au ținută în c6rdă și în disciplină strînsă 
după cum facă alte confesiuni pre preoții din 
tractulă loră, pre când cătră autoritățile mai 
înalte bisericescl se arătau dmenii cei mai supuși 
și mai servili, pentru ca să fie tolerați în func
țiunile loru câtă mai multă timpă. Eată de unde 
vine neascultarea acesta înfricoșată.

Rău a făcută sinodulă nostru archidiece- 
cesană, că a tolerată atâta timpă starea acâsta 
abnormală. Băla actuală este fdrte gravă și pe- 
riculdsă și pentru vindecarea ei să cere o cură 
radicală. Aflase-va lâculă? Tare ne îndoimă. 
Ce măsuri și ce hotărîri vor lua din nou în pri
vința milei nu putemă șei, dâr totă creștinulă 
aștâptă, doreșce și pretinde dela representanții bi
sericii, ca să aibă înaintea ochiloră loră numai 
pacea, liniștea, binele, prosperitatea și interesele 
generale ale bisericii și să aplice cu tdtă rigdrea 
candnele bisericeșci în contra aceloru fețe biseri- 
ceșci, cari într’atâta au fostă împresurate de ma- 
monulă, de ’și-au uitată într’ună modă condem- 
nabilă de cele mai sacre datorii, ce le avâu cătră 
maica și sfânta loră biserică ca și cătră națiunea 
loru care îi hrănesce și încăldesce la pieptulă 
său, călcându în picidre cele mai solemne hotă
rîri ale representanței bisericii luate în împreju
rările cele mai grave.

Astfelă de indivizi după candnele positive 
ale bisericei răsăritene numai au locă în biserica 
ndstră, pentru că scriptura dice fdrte clară că 
celă ce nu ascultă de biserică se ’ți fie ție ca 
ună păgână și vameșă. Biserica întrdgă pretinde 
imperativă dela energia, înțelepciunea și dela pu
terea morală a sinodului, ca să declare conformă 
cuvinteloră evangelice de păgâni și de vameși 
pe toți acei preoți câți n’au ascultată de porunca 
bisericii.

Când ceremu, ca biserica să-și pronunțe ver- 
dictulu său asupra păcătoșiloră dămă numai es- 
presiune îndignațiunii generale ce domnesie în 
tdtă biserica română ardeldnă gr. orientală.

Câtă privesce mila împărătdscă sinodulă, 
după a ndstră convingere, nu o pdte primi nici
decum în condițiunile în cari o oferesce minis- 
teriulă, ci sinodulă se trimită din nou o deputa- 
țiune de bărbați energică la tronulă Maiestății 
sale, unde decă va fi de lipsă să mdrgă și de 
(Jece ori, când se tractdză de cele mai vitale in
terese ale bisericei.

SOIRILE DILEL
*Tagblatt< din Pesta a primită o scrisăre din Mă- 

cău, în care se biciuesce cum se cuvine purtarea inspecto
rului de dare din comit. Cianad. Anume sunt 16 comune d’ale 
comitatului comune de coloniști erariale, așa că locuitorii 
suntă cu totulă în mânile guvernului. Coloniștii datorescă , 
statului ca despăgubire de pământă încă 1 milionă de 
fiorini. Acâstă sumă inspectorulă de dare vrea s’o în
caseze cu o lovitură și a obținută chiar dela comisiueea 
administrativă, ca să esecute averea și bunulă a 150 de 
coloniști, precum și recolta viitore dela 4000 de coloniști, 
așa că acum suntă aduse Ia cerșitoriă 16 comune. Dar 
mai frumosă e, că acei coloniști, cari la ultimele alegeri 
au votată pentru candidații guvernului, său cari de atunci 
s’au convertită, au rămasă nesupărațl. Ca non sens e 
de amintită, că pământurile în contra cărora s’a ordonată 
esecutare nu suntă trecute asupra coloniștiloră, ci în 
cărțile funduale figureză ca proprietate erarială. Pote 
că acestă împrejurare va mântui pe coloniști, de orece 
siatulă nu se va esecuta pe sine însuși pentru datorii.

—0—
Duelil între uua oficeru o. r. româna și una 

oficeru boema. — Ni se scrie din Alba-Iulia: înainte 
cu 2 săptămâni s’au duelată doi ofițeri c. r. în fortărâță. 
De naționalitate unulă e română și unulă boemă. Cestă 
din urmă, de o natură cam provocătore și îndatinată a’șl 
arăta desprețulă său față cu elementulă română, făcendă 
și încâtva politică sâcă, a vătămată cu nedreptulă pe 
colegulă său, care apoi nu întârdiâ a’lă face să pricepă 
ce însemnâză sabia în mâna Românului. D. sublocote- 
nentă FI . . . i-a făcută colegului său ună semnă de 
aducere aminte tocmai colea unde punemă degetele di- 
cendă »în numele tatălui,» așa încâtă contrarulă său S. 
boemulă ajunse de-alungulă podelei. Noroculă lui fuse 
că altă lovitură căpătată la grumadl a fostă mai ușără 
și l’a lăsată a’și putea cere ertare pentru vătămarea gro
solană. Acum s’a dusă la scaldele din Bosnia, unde 
p6te medita asupra temei, că cum are omulă a se purta 
cu Românulă.

-0-
Târgulă de primăvară ce s’a ținută în săptămâna 

acâsta în Brașovă a fostă mai slabă decâtă ună târgă 
de săptămână. Cu greu ne vine a crede, că vânzătorii 
s’ară fi întorsă p’acasă fără pagubă. T6tă lumea se 
vaetă de sărăciă.

—0—
Reuniunea învățătoriloră din Murășă-Turda a ținută 

la 5 Iuniu adunare în Târgulă Mureșului, cu care oca- 
siune „Maghiarulă“ Feuerstein Iozsef a ținută ună 
discursă înflăcărată pentru magh;arisare. Invățătorulă 
română (?) Komesz Gyorgy a ținută o disertațiă, 
cum să se învețe mai bine și mai ușoră limba maghiară 
în școlele poporale române.

—0—
Bancă română pe acțiuni cu ună Capitală 

de 100,000 11. este proiectată în Zârnesci. Comitetulă 
fundatccă se compune din d-nii Traiană Mețiană pro- 
top., Nic. Caro iu adv., Aldimiră Badiu notară cerc., 
Vartol. Bude directoră școl., T. Vulsană comersantă, 
Iarca Șona proprietară, Ioană S(trăv’oiă învățătoră, 
I. S. Comșa comerciantă, Andreiu Șenchia pro
prietară.

—0—
»Przeglond‘ află din Petersburg: «Odesskij Wjest- 

nik« anunță, că sublocotenentulă George Skrynovics dela 
reg. austro ungară 62 de inf. (născ. în Cattaro) și doi 
husari ardeleni anume Georg Murgo și Nabo Nanzen s’au 
predată sentinelei ruse dela graniță. Ca motivă ală de
șertării dau ei râua tractare (?) din partea autoritățiloră 
militare austriace, fiindcă suntă slavi și de relig. gr. or. 
Ei s’au declarată gata a întră în armata rusâscă și deo
camdată au fostă internați în Hotin, unde autoritățile 
i-au întâmpinată cu mare prevenire.

—0—
Oficiosa »Polizei-Coresp.< din Viena face cunos

cută, că din Pesta s’au trimisă cassei datoriei statului 
note de stată de câte 1 fi. false, care s’au pusă în cir- 
lațiune.

—0—
Recolta rapiței în România va fi anulă acesta, din in- 
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formațiunile ca are „Voința Națională", din cele maisatisfă- 
cătdre; în județulă Teleormană suntă aprope patru-deci 
de mii de pogone de rapiță. Producțiunea totală se so- 
cotesce a fi de celti puțină 18.000.000 lei. Prețulă 
oferită de casele Dreylus și Rotschild e de 110 lei 
de chilă.

—0—
D. președinte ală Societății tineriloră comercianțî 

români de aci ne face cunoscută, că legatulă răposatului 
comerciantă Dimitrie D. Lupană testată acestei socie
tăți e de 100 fi., precum s“a și predată, âr nu de 50 fi. 
cum din erore ni se comunicase.

—0—
In Basarabia sudică și în districtele învecinate ale

regatului României s’a ivită în dilele din urmă ună nou
soiu de insectă în mulțime mare, care, după cum se
scrie din Cernăuți, nu e cunoscută pănă acum și nimi-
cesce vița mai rău decâtă filoxera. Guvernulă rusă a 
trimesă o comisiune științifică spre a studia acăstă 
nouă pacoste.

—0—
„Curierulă balasană" a aflată dela d. Jacobă Li- 

vescu, că mulțumită nouăloră descoperiri archeologice ce 
se facă de cătră o societate din care face parte și d-sa, 
istoria țărei se va schimba cu multă din proble
matica și mythica stare în care se află, și ca specimenă 
dă: origina cuvântului Moldavia, derivândă dela 
cuvântulă getă Dava, cetate, locă fortificată, și Mole, 
partea de josă, în antiteza cuvântului Tzopa Davia, 
adecă partea de susă a Davei. Asemenea și marca 
Moldovei, capulă de zimbru, este marca Gețiloră, dela 
care a rămasă Moldovei.

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

Uneltiri de maghiarisare.
De lângă Pratulă Ini Traiană, 9 luniu 1885.

Domnule Redactoră! Amă cetită în prețuitulă diară 
»Gazeta Transilvaniei« o profețiă despre perirea lumei: 
când sântulă George răstignesce pre Cristosă, Marcu îlă 
înviază și celelalte  unde în fine dicețl, că nu se re- 
feresce și la noi, măcară că în anulă 1886 Pascile, 
adecă sărbătorile schimbă țâre după ambe calendarele Ju- 
liană și Gregoriană voră fi deodată, ce nici bătrânii n’au 
pomenită, ca în doi ani după olaltă să fie; deosebirea 
e numai aceea, că Vinerea Pasciloră nâstre nu va cădea 
la Sân-Georgiulă nostru, ci la celă Gregoriană, pre care 
ei l’au mutată din 23 pre 24 Aprilie, eră domnului 
noi nu o avemă, în asta pâte ați avea dreptate, că nu 
se referesce la noi, — dară eu mă temă că se apropiă, 
și încă cu pași iuți perirea lumei pentru noi toți cei din 
Ungaria binecuvântată de t6te neajunsele, și dâcă voiu 
enară cele ce se întâmplă pe la noi, — despre care 
vădă că nime nu se interesâză, ca să vi le facă cunos
cute, — credă că nu mă veți da de minciună.

Isus Cristosă a predisă, că în urmă va fi 0 turmă 
și ună păstoră și apoi va fi perirea lumei. La noi încă 
se lucră cu grosulă pentru acela scopă. Societatea de 
maghiarisare din Clușiu îșl întinde »binefacerile*  sale și 
cătră noi, ba a și inferată câțiva. Faima sbâră din sată 
în sată, din stradă în stradă, din casă în casă și nu 
lasă pe bietulă țărână nemaghiară să-și vetjlă de lucru 
pentru asigurarea subsistenței sale și a familiei, ci-lă 
îmbată cu promisiuni numai să se maghiariseze.

*) Istor. Petru Maiorii.

^Preste 40 mii florini a adunată societatea nâstră 
de maghiarisare din Clușiu — dică ei — și adl mâne va 

dispune de sute de mii — bani destui... Unui nemaghiară 
dela 24 ani pănă la 30 ani decă se maghiariseză îi dămă 
60 fi. pe ană; dela 30—40 ani dămă 100 fl., dela 
40—50 ani dămă 150 fl.< (de mai bătrîni n’au 
lipsă.)

In comuna vecină Sân-Mihaiulă Aureșiului 3 său 4 
trași-împinșl s’au și maghiarisată, câte 50 cr. de timbru 
s’a și solvită pentru ei, așteptă numai să le vină pen
siunea.... ha! ha! ha!?.. Preste 3 săptămâni au trecută 
de când aștâptă, de bună seină s’a frântă o rotă dela 
carulă cu care se aduceau banii, pentru aceea nu mai so- 
sescă, — Amăgiri.

Ecă cu de acestea acji mâne va fi o turmă și ună 
păstoră, perirea lumei e dară la ușă. Eu credă în pro
feția aceea — numai de nu s’ar întâmpla altmintrelea 
perirea lumei!....

Mi-a venită a rîde de ună bielă germană cu nu
mele Neubauer, căruia i-au maghiarisată numele cu 
50 cr., în Ujfoldos, l’am întrebată: pentru ce ți-ai ma
ghiarisată numele? Mi-a răspunsă: »ich azer nicht ma- 
ghyiar csak penz adja, nachdem lâfyam,» adecă pe ro- 
mânesce: »eu pentru aceea nu-să maghiară, numai să-mi 
dea bani, apoi voiu vedea eu.» Românulă Cvișană Ioa- 
nașă din Sân-Mihaiu nu numai numele, ci și religiunea 
neunită și-a schimbal’o. La începută amă cugetată că 
s’au prostită Ungurii promițândă celoră mai tineri 
mai puțină și celoră mai bătrâni mai multă, dară ei au 
făcută din calculă, căci pre cei tineri mai ușoră îi înșelă, 
cei bătrâni suntă mai încăpăținați, afară de aceea, cei 
tineri mai mulțl ani au să tragă pensiunea, de cei bă
trâni mai curândă scapă.

Mă temeamă, că bieții țărani nemaghiari mai alesă 
români pentru nenumăratele greutăți ce’i apasă pe rândă 
voră deveni la sapă de lemnă, dar pensiunile promise 
mi au „stirnită sperarea", că doră Provedința divină îi 
va îngriji . . . numai de nu s’ar afla pănă atunci vre 
ună defraudatoră, precum li-e cam obiceiulă, ca să le 
sleiască miile, cum au făcută cu miile Ceangăiloră, — 
atunci apoi nu sciu ce va mai fi . . . Destulă că noi 
Românii tolă nu putemă peri pănă avemă brațe tari, 
vângidse și sănătose, că noi nu fugimă de lucru. Și 
apoi precum dice și poetulă: De n’a perită Românulă 
când nu vedea lumina ș. a., acum a trecută baba cu 
colaci. — Să’șl pună pofta în cuiu! Cu câte ună trasă- 
împinsă numai ne curăță națiunea de gangrena co- 
rupțiunii.

Totuși trebue să veghiămă și să ne încordămă pu
terile, ca să nu se împlinescă chiară cu noi profeția, să 
nu ne desbinămă frații de ună sânge de cătră mama 
dulce vîn^ându-ne noi pe noi înșine. Să ne aducemă 
aminte de Ceangăii loră ce au pățită, câtă de amară 
au fostă amăgiți. Cu câtă suntemă noi Românii mai 
buni înaintea loră ca aceia — carne din carnea loră, 
sânge din sângele loră ? . .

Le voiu urmări pașii și vă voiu încunosciința.
X.

Aduuarea representauței județului Erașovft.
Brașovă, 12 luniu.

In adunarea generală dela 9 1. c. s’a discutată 
între altele, precum le este cunoscută cetitoriloră „Ga
zetei" și asupra apelului „Kultur-egyletului" din Clușiu. 
Voiu să vă dau o mică schiță despre decursulă acestei 
discusinnî.

Protonotarulă a dală mai ântâiu cetire hotărîrei 
următâre a comisiunei permanente :

„După ce jurisdicțiunea comitatului Brașovă în 
timpulă de față nu este convinsă despre aceea, că reu
niunea dela Timișâră pentru lățirea limbei maghiare, 
precum și reuniunea din Ungaria de susă și cea ar- 
delenă din Clușiu pentru cultura maghiară se va 
osteni numai pentru cultura maghiară și nu va 
trece în domeniulă culturei străine și că astfelă 
va lucră numai pentru nobilitatea limbei maghia
re și pentru lățirea ei pe cale pacinică, abținându- 
se totodată în modă leală de a atacâ celelalte naționa
lități ale țărei și ferindu-se de orice procedere care să 
aibă de scopă a-le înstrăinâ de propria loră naționali
tate : comisiunea municipală a comitatului Brașovă, care 
este gata în fotă timpulă de a sprijini nisuințele în ade- 
vără umane și culturale, fără vr’ună scopă laterală, ale 
ori și cărei naționalități cu sfatulă și cu fapta în modă 
spirituală și materială, să vede constrînsă, deși cu durere 
de a refusâ din considerațiunile de mai susă sprijinirea 
celoră trei reuniuni de cultură susă numite.»

Acestă propunere a fostă primită cu strigări de 
,Hoch» și »să trăiescă.» Unguriloră nu le-a plăcută 
însă, deși era așa de moderată, cum nu se pută mai 
multă. De aceea s’a redicată inspectorulă reg ung. de 
scole Koos Ferencz în contra ei. Elă dise; că Clușienii 
nu voră să maghiariseze, ci voră se lățescă * scrieri pa
triotice' în limba germană și română, ei nu voescă se 
provâce turburărl, ci să lățâscă cultura maghiară. Cere 
ca dedrece între 80 de mii locuitori ai comitatului 30 de 
mii (?) suntă Unguri, adunarea să declare, că salută cu 
încredere »Kulturegyletulă*  ardelenescă și municipiulă se 
înscrie între membrii fundatori ai reuniunei.

D. Koos a fostă aplaudată numai de membrii un
guri. După dânsulă s’a ridicată advocatulă Schnell și 
a arătată în limba germană, că trasele inspectorului de 
scâle nu corăspundă cu faptele reale. Să așteptămă, să 
vedemă activitatea acestei reuniuni și decă va fi așa, cum 
promiteți acum, mai avemă vreme a luâ și alte con
cluse. (Aprobări)«Noi, domniloră, n’avemă lipsă de scrieri 
patriotice, și nici Românii n’au lipsă de ele (Hoch și Să 
trăiască,) nu ne vedemă nicidecum necesitați a luâ învă- 
turl despre patriotismă și tocmai dela Maghiari nu le 
primimă, căci suntemă destulă de buni patrioți noi în
șine, (Vine aprobări.) Kulturegyletulă să rămână pe lângă 
limba maghiară și să nu mai scotă scrieri în altă limbă 
Recomandă propunerea comisiunei. (Bravo)

(Va urmâ.) 
-------o-------

Adunarea generală a comitatului Huniăddrâ
(Ședința din 8 hmiu)

Deva 10 luniu 1885.
Stimate d-le Redactoră! Vi s’a comunicată, că a- 

dunarea generală ordinară a representanței municipiului 
Huniădora, se va țină aici la 8 laniu a. c. și filele ur- 
mătdre și că atunci se voră deliberâ mai multe obiecte 
de interesă publică, și altele de însemnătate specială co- 
mitatensă. Cu permisiunea d-vâstră ’ml iau voia a vă 
face ună scurtă raportă despre deliberările mai esențiale 
și a vă espune și opiniunile ce au resultată.

Din capulă locului am să însemnă că în cjiua primă 
pe când se credea că‘ se voră termina alegerile din 
prospectă, membrii congregațiunei s’au presentată în nu
mără mai considerabilă, cam 150—2r0, altă <ji însă abia

FOILETON O.

Societatea areheologică-dstoricti «lin Deva.
In 10 Iulie s. n și-a ținută adunarea sa generală 

societatea maghiară cu titlulă susă numită. Au luată 
parte la ea mai mulțl âspețl din Budapesta.

Adunarea a deschis’o eruditulă conte Geza Kun, 
prin o cuvântare potrivită, în care se urcă pănă la învă- 
țații vremuriloră vechi, susținândă, că dintre t6te spiri
tele mari Aristotele și Platon au revărsată mai multă 
lumină în întunereculă seculiloră. Trecândă apoi la isto
riografi, dice că istoricii vechimei n’au fostă totdâuna 
imparțiali; că diferite popâre mari erau lipsite de înăs- 
cutulă simță ală dreptății, parte pentru că erau pre 
mândre de sine, parte din egoismă ori pismă asupra 
altoră popore . . . seu că nu se pricepeau la meșteșugulă 
de-a scrie „istoria". Stimatulă conte află cu însuflețire 
însă, că națiunea maghiară a întrunită și întrunesce 
încă tâte acele virtuți frumose, ce se chiamă: dreptate, 
imparțialitate. Mai nainte cu secuii ea a avută istorici 
cari au sondată numai după fapte adevărate, er nu chi- 
mere și’i are încă și acuma! . . .

După aceea urmă raportulă secretarului despre ac
tivitatea societății în decursulă anului; câte critice 
s’au ținută asupra istoriei dlui Odobescu, Xenopolu etc. 
Apoi d. Hampel profesoră dela universitatea din Pesta 
începu a vorbi cam în următorulă înțelesă:

„Sciința a luată în tote ramurile avântă salutrară. 

Astăzi și timpulă preistorică ne stă ca o carte des
chisă înainte, ce trebue numai să o cetimă. Istoria nâ- 
muriloră vechi, precum și a celoră mai nouă ne este bine 
cunoscută; numai o epocă stă încă învăluită în desa 
negură și anume e oca ce urmeză în Dacia după Au- 
relian împăratulă. Acestă domnitoră, după ce a scosă 
pe toți ostașii și civii din țeră pentru a’i duce în Moesia, 
a lăsată ținutulă acesta pradă barbariloră ne mai pu- 
tândă birui cu dânșii; și dacă o dice Vopsică acesta, 
trebue că a fostă așa, când însuși, ca Romană, recundsce 
tăria barbariloră!.."

Aceea nu o amintesce însă d. Hampel, că tocmai 
caracterului și cualității de lingușitori și 6spe de masă 
ală lui luniu Tiberian (ruda lui Aurelian) ce eraVopsic, 
nu ar trebui omulă să’i dea deplină crecjlământă, fiindcă 
elă dicea ârecum spre lauda lui Aurelian*),  că a scosă 
și pe țărani din Dacia, ca să nu dică lumea că i-a lăsată 
vrășmașiloră.

Totă d. Hampel dice, că cu mare precauțiune se 
se creadă istoriciloră clasici; — pe semne numai Vopisc 
face escepțiă înaintea d-sale!...

D profesoră dete esplicațiune câtorva objecte să
pate în Șimleulă Selagiului și în St. Nicolau de lângă 
Sigidin.

Cele din Șimleu suntă jevaure, cari după părerea 
d-sale demustră deja urmele gustului orientală, seu mai 
bine 4* s£i contopirea artei apusene cu-cea barbară. 

Căci după opiniunea d-lui profesoră, acele glâte, respective 
Avari, Huni etc. posedau deja ună gustă desvoltatd . . . 
o artă și cultură propriă, care nu era așa primitivă pe 
cum îșl închipuiescă unii. D. Hampel râgă deci pe scru
tători, a nu mai profesa cuvântulă „barbari"... căci Huni 
nu erau barbari în înțelesulă de atunci ală cuvântului ; 
fiindcă, 4'ce, fotă ce nu era elenică ori romană, se 
numea atunci „barbară", măcar de ar fi fostă câtă de 
mare ori civilisată ună poporă.

Etă deci ună nou metodă, o nouă logică de a afla 
pe Huni de poporă cultă ca pe celă egipteană ori 
grecă!....

D-sa arătă apoi nișce vase, pocale și farfurii de aură, 
ce suntă fârte frumâse, dar de ună stilă amalgamisată. D-Iă 
profesoră vede în aceste obiecte o parte din tesaurulă vre
unui domnitoră d. e. ală lui Atilla. Intr’adevără, vasele suntă 
magnifice, dar cui au aparținută odiniâră, numai ele sin
gure ară sci spune, decumva li s’ară dărui de <|ei p’ună 
momentă graiu ca columnei mnemnonice. Dlă Ham
pel susține aserțiunea sa pe basa relatăriloră lui Priscus, 
carele petrecândă la curtea flagelului lui Dcjeu, pomeneșce 
de pocalele de aură și pompa orientală ce vânase acolo; 
deduce și de pe o farfuriă cu inscripția .Bouila*  sâu 
jBovila». Numele regelui Huniloră a fostă Etel. Goții l’au 
numită Atila; Bovila p6te că să fie deci, după părerea 
d-lui Hampel, Atilla— supergotisată !... Etimologia face 
aci săritura calului în ghîcitura de șachă... și îmi pare că 
totă sare și tolă nu nimeresce bine a ghîci.. 
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au pulul ă fi mai mulți decâtă 50—60 de membri, cu 
deosebire oficiali și din cei ce avâu una seu altă causă 
ce ’i interesâ mai de aprâpe. Dintre membrii români 
s’au înfățoșată mai cu sâmă din părțile Zarandului, spe- 
rândă a pute alege ună pretorii română la Baia de Crișă. 
Altă di însă și representanții români s’au depărtată mâh
niți, încâtă abia credă, că vomă mai avea voiă mare a 
alergă în gremiu și pe viitoră, numai pentru a fi martori 
la atâtea amărăciuni, câte i-au atinsă și cu acâstă oca- 
siune.

Nu mă voiu ocupă cu enumerarea deciseloră luate, 
că se seie deja, că mai lâte obiectele dela ordinea (filei 
se primescă după cum dorescă cei ce administrâză adl 
acestă nefericită municipiu. Poți face cele mai juste o- 
biecțiuni și te poți provoca la câte legi și ordinațiunl ’țl 
place, — poți cită decisiunile anteriâre și poți aduce câte 
dovedi în lume, resultatulă va fi totă acela. Astfelă nu 
putemă decâtă să ne mirămă, că totă mai suntă repre- 
sentanți, cari facă spese și vină să asiste acolo, unde 
nu potă isbuti cu nimică și nu potă sc6te la cale ni- 
mică. *

Președintele tribunalului dlă Solyom Fekete dă ci
tire despre o vechiă coloniă maghiară de lângă Huniă- 
dără, (ficândă că Hăsdadulă românescă de acum era Has- 
dadulă pură maghiară (?) de odată și unde încetă-încetă 
Maghiarii se valachisară. Provâcă dâră societatea de a 
face pași spre a întârce p’acei rătăciți și a-i învăța âră.șl 
a’și iubi și păstra naționalitatea maghiară.

Regretele erau visibile, din causă că domnișâra 
Torma n’a cetită nimică fiind bolnavă.

Noi Românii sunlemă acei omeni, cam idealiști, 
pâte că spre binele ori răulă nostru, cari dorimă feri
cirea tuturoră poporeloră, nu pismuimă progresulă ni- 
mărui — dar nu ne lăsămă nici noi a fi jigniți în ală 
nostru. Fără de nici o rancâre amă privi deci și pros- 
perarea societății de istoriă și archeologiă, numai să vedemă 
că nu nisuescă totă cătră acea țintă a desromânisă- 
rii nâstre; bucuroși amă fi, când s’ar dovedi adevărulă 
cuvinteloră acelui nobilă domnă, carele sciu a’și câștiga 
simpatia Româniloră de peste CarpațI, a contelui Kun 
Gâza, și a cărui frumâsă credință este că: Maghiarulă 
posede simță înăscută de dreptate.

Amă dori se fie așa, dar să ni se probeze, nu nu
mai totă prin graiu, ci și prin fapte!..

Lucreția C. Olariu.

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

Voiu aminti deci numai, că obiectele puse la or
dinea (Jilei (58 la numără) s’au deliberată în mare parte 
așa dicândă numai escepționalminte discutate și maitâte 
așa după cum a decisă de mai nainte comisiunea per
manentă.

După primirea raportului anuală câtă se pâte de 
secă și superficială ală vice-comitelui, s’a trecută la ale
gere. Trebue să mai amintescă, că vice cornițele, în 
raportulă său despre membrii decedați, a încărcată laude 
grețâse pe unele persâne neînsmenate, pe când de de- 
cedații români, cum a fostă și George Secula, a vorbită 
numai ca în trecătă și abia li-au amintită numele. 
Acesta încă se esplică ușoră. Alegerile mai tote s’au 
făcută cu aclamațiune.

Representanții români, basațl pe deoparte pe asi
gurările diplomatice ale comitelui supremă, de altă 
parte credăndă, că cele mai însemnate posturi deja suntă 
ocupate mai cu semă de Maghiari, stăruiau a alege ună 
pretoră română la Baia-de-Crișă, cu alâtă mai vîrtosă, 
cu câtă nici Maghiarii nu se arătau pe față străini, a 
lăsa acelă postă pentru ună Română. Ei, dar ce să 
vecji, comisiunea candidatâre a candidată la acelă postă 
3 Români,—ca să se împartă voturile cu atâă mai sigură— 
ș'i ună tânără maghiară, ca acela apoi să pâtă reuși 
mai multă ca sigură. La alte posturi s’au candidată 
numai Maghiari.

Astfelă s’au alesă cu aclamațiune: ca asessoră or- 
fanală Ladislau Nagy de Deva, fostă notarulă la sedria 
orfanală, — apoi ca sub-pretoră, adjunctă pretorială 
în cerculă Devei, Carol Buda,—la Petroșenl și la Gioa- 
giu doi medici — jidani, și ca vice-notară comitatensă 
Erno Kenderesi.

La alegerea de pretorii (solgăbirău) în Baia-de- 
Crișă s’a cerută votare nominală. Candidați au fostă: 
Alexandru Herbai, fostă subpretoră la Baia-de-Crișă și 
de ună timpă pretoră substitută totă acolo, — ună vechiu 
oficială comitatensă, descendente dintr’o familiă grăni- 
țărăscă dela Dobra, — apoi Iosifă Orbonașă subpretoră 
la Gioagiu, George Nandra supretoră la llia Mureșană, 
toți trei r'mâni și Ladislau Markosi, maghiară, primarulă 
opidului Deva, ună omă tânără, care numai erl alaltăieri 
și-a schimbată rolulă de candidată de advocată cu 
administratura. D-nii Orbonașiă și Nandra au repășită. 
Resultatulă alegerei — se înțelege, — nu a putută fi 

altulă, decâtă că a reușită L. Markosi. In loculă lui L. 
Nagy, la sedria orfanală, mai eu sâmă la stăruința comi
telui (se vede că i-a fostă și lui grâță de echitatea Ma- 
ghiariloră'i s’a alesă Alexandru Herbai, âr în loculă lui, 
de adjunctă pretorială s’a alesă practicantulă F. Lazar.

Astfelă adl și la Bradă și la Baia de Crișiu suntă 
aleși totă numai și numai Maghiari și încă totă omeni 
tineri, atâtă de pretori câtă și adjuncți sâu subpretori

Sărmană poporă din fostulă Zarandă, administrată 
odiniâră de A. Frâncu, I. Pipoșiu, G. Secula, I. Hodoșiu, 
S. Borlea și alți bărbați, la ce hulă a mai ajunsă!

încântați de resultatulă alegerei pretorelui din Baia 
de Crișiu, Maghiarii nu s’au mai interesată multă de cele 
ce au urmată, și acestei împrejurări se pâte mulțumi că, 
fără de a crede, Vasilie Demiană, protopopă în Bradă> 
isbuti a fi alesă cu „maioritate neînsemnată de membru 
în comisiunea permanentă. Trecândă peste alegeri re 
presentanții cea mai mare parte s’au depărtată unii de 
bucuriă, alții mâhniți de cele ce au esperiată.

(Va urmâ.)

CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE.
Din comitalulu Albei inferiore, 13 Iuniu 1885. 

(Oi r&tădte și călbădose).
In săptămâna acâsta s’a constituită pe teritorulă 

comitatului Albei inferiore societatea maghiarisătore, care 
a fostă numită »Kultur-egylet,« ca să nu o cunoscemă 
și să nu vedemă pericululă, la care dorescă a ne cum- 
peni.

Cumcă aceste societăți suntă nu numai sprijinite 
dâr chiar provocate de cătră organele guvernului ne do- 
vedesce chiar la noi acea împrejurare, că cornițele nostru 
nou denumită la instalarea sa a aflată de lipsă în prima 
liniă a se face membru la acea societate și atestă faptă 
ală lui a dată celă mai mare impulsă, ca toți Ungurii 
cu mică cu mare să fiă înbultjiți pe calea desastrâsă a 
»Kultur-egylet-‘ului. Pentru locuitorii nemaghiari din a- 
ceslă comitată este acâsta ună semnă rău și provocă- 
toră de a ne îngriji de sârtea nâstră, și nu ni-amă fi a- 
șteptată ca chiar în 4iua instalărei sale în scaună să 
vedemă ună spectacuiă de acestă natură.

Nu numai Unguri, ci totă felulă de lipitori s’au a- 
flată, cari s’au înscrisă ca membri, și spre cea mai 
mare compromitere a loră aflămă că și 3 Români cu 
numele loră, er unulă ală 4-lea cu nume travestită de 
Czegledi Jânos. Cei trei cu nume românescă suntă Lu- 
dovică Andreiu notară cercuală în Totoiu, Nechi- 
for Hațegană notară cercuală în Berghină. Samu Molnară 
subpretoră în Vințulă de josă și Jânos Czegledi — mi
se pare a fi ună măcelară din A. Iulia. (Vedi Nr. 36 
din anulă 1881 ală »Observatorului»).

Dintre aceștia S. M. cu ârecare sfiâlă a subscrisă și 
aducendu-șl aminte de prescurile mâncate în pruncia 
sa — a fugită de’.a loculă unde fu dusă în ispită. — 
Ceilalți trei însă cu-o față aprope obraznică s’au îmbiată 
la subscriere. Se scie că cei doi notari suntă cam pă
cătoși, și spre a ajunge să fiă părtiniți față cu poporală 
împilată numai așa socotescă a se pută susținea în pos
tulă loră, dâr să’și aducă aminte că ei suntă crestați și 
în susă și în josă — deci puțină le pote ajuta fapte ca 
aceste, și prunciloră proprii ai- loră le va fi rușine când 
voră audi ce au făcută părinții loră conduși de orbia 
sufletâscă.

Pe d. Czegledi nu’lă pricepemă însă, căci a tăia 
boi nu pote să flă condiționată dela aceea, ca elă să fiă 
membru la >Kulturegylet.< Decumva greșimă, apoi ce- 
remă dela D-sa dechiarare. Videant consuies!

Todor.

Brigandii în Macedonia.
Scrisori din Macedonia spună, că orașulu 

Castorea este asediată de o bandă de trei sute 
de briganzi bine armați, cari au făcută cunos
cută intențiunea loră de a pătrunde în orașu cu 
forța, pentru a duce în captivitate pe metropo- 
litulu grecă și pe notabilii orașului. Autoritatea 
locală nedispunândă de o forță suficientă pentru 
a respinge o asemenea agresiune, a procedată în 
grabă la organisarea unei garde civice compuse 
din locuitorii mulsulmani și creștini.

T6te căile cari conducă la Castorea suntă 
activă supravegliiate de acostă milițiă împrovi- 
dat,a, precum și plecarea și sosirea bărciloru cari 
facă serviciulă lacului Castorea, pănă ce trupele 
cari au fostă cerute dela cartierulă generală ală 
provinciei voră sosi. Se pare — dicc unu co- 
respondentă ală „Independenței belgice“ — că 
acești pretinși brigand! pătrundă în Macedonia 
dejucândă supraveghiarea autoritățiloră militare 
și că ei se împrăștia prin sate, unde facă propa
gandă revoluționară, deghizându-se în neguțători 
ambulanți sâu în meseriași. Toți își au hârtiile 

în regulă, și odată ce au reușită a trece peste 
fruntarii, seu pe ascunsă, său întrebuințândă ar
mele, ei reușescă a se sustrage. Când li se în
tâmplă să fie descoperiți, ei ceru, ca Bulgari, 
protecțiunea agențiloră consulari ai Rusiei și re
iau liniștiți calea spre Rumelia orientală, pentru 
a’și reîncepe incursiunile la prima ocasiune.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Ser», part, ală »Gaz. Trans.<)

Londra. 13 Iuniu. — Regina se aștâptă 
pe (Jiua de 16 Iuniu din Windsor. Gladstone 
a declarată în camera comuneloră, că regina a 
primită demisiunea ministerului, încredințându lui 
Salisbury formarea noului cabinetă. — Musăulă 
indiană, împreunată cu esposițiunea de inven 
țiuni, a arsă. Edificiulă esposițiunii a fostă câ- 
tăva vreme amenințată, totuși s’a putută împe- 
deca întinderea focului.

o

DIVERSE.
Maghiari 
presentă

Modelă de cultură, cum se propagă de 
pentru îndulcirea conlocuitoriloră din țâră, ne 
în nr. 908 din a. c. dela 7 Iuniu (fiarulă umoristică 
»Borsszem Jankâ» în care se potă ceti următârele:

A pisici n&pislcola. Ki megunta Olahsagat, âs 
magyarosodni kivân, — az csak jojen iskolânkban, el- 
lâtya ot Paulâ Ivan.*)

*

* * *
— »Democratulă< din Ploeștl scrie ur- 
băiată anume Ghiță, în etate de 13-14

Magyar voltam De mâr nem kell
Olah lettem az Opincsa
Magyarsâgom Szebb âs jobb a pirâs csizma
elfelejdtem Vessuk le hat az opinesât,

Huzzunk piros magyar csizmât.**)

Dispărută.
mătârele: Ună
ani, fiulă lui Niță Ion Zugravu din comuna Mâneciu-Pă- 
mânteni, plaiulă Teleajenă, încărdoșindu-se cu ună altă 
băiată din acea comună anume: George, fiulă vitregă ală 
lui Ioniță Bondocă, care se afla în serviciulă Iui Ivană 
Cojocaru din Ploeștl, strada Tâmplari, plâcă din comu
nă la 1 Aprilie fără știrea părințiloră și intră și elă In 
serviciulă aceluiași patronă. Iar la 1 Maiu tatălă băia
tului Ghiță, informându-se unde se găseșce fiulă său, vine 
la Ploeștl și aci află dela Ivană Cojocaru, că copilulă a 
dispărută, unde nu se scie, încă d’a doua di de s-tulă 
Gheorghe, presintându’i hainele ce a avută. Tote căută
rile făcute pentru aflarea băiatului n’au dată nici ună 
resultată, așa că părintele a fostă silită să reclame par
chetului și afacerea va fi adusă înaintea justiției; și ceea 
ce agravâză mai multă cestiunea disparițiunei, este: că 
elă n’ar fi putută să plece în lume — fără a șei unde— 
lăsându’șl tâte hainele până și cămașa, pălăria și ghe
tele.

* * A
0 catastrofă. — O mare nenorocire s’a întâmplată 

pe drumulă de feră Kosloff-Voronesch-Rostoff pe Don în 
Rusia. Trenulă a deraiată aprope de Kisitensica; 10 că
lători au fostă uciși, 70 răniți, fochistulă, ciuntită într’- 
ună modă oribilă, a murită după câteva âre de suferință. 
Unei femei tinere ’i a crepată pântecele de susă pănă 
josă, astfelă că ’i atârnau intestinele și după puțină a 
murită. îndată după deraiare o bandă de indivizi rău 
îmbrăcați au dată năvală prin vagâne și au pusă mâna 
pe valise și geamantane. Călătorii rămași teaferî, cuprinși 
de spaimă n'au îndrăsnită să opuie nici o resistență. 
La ancheta ce s’a făcută s’a găsită ună drugă de feră a- 
runcată de acei brigand!.

* **
Răspunsă la locu. — Ună pretă spunea enoriași- 

loră săi într’o Duminecă, că mintea e freulă care reține 
pasiunile. Seara însă, cuviosulă părinte se îmbată așa 
de grozavă, încâtă d’abia putu fi dusă pe mâni acasă.

— Apoi bine, părinte, îi dise cine-va a doua di, 
când se desbătase, unde ’țl puseseși frâulă aseară?

— Ilă scosesemă, tată, ca să potă bea!

*) Pe românesce: Scâla poporală dela Simeria 
. Piski): Căruia i s’a urîLă de-a mai fi valahă și do- 
resce a se maghiarisa, acela să vină numai în scola 
nâstră, va îngriji de elă Paule Ivan (șefulă stațiunei dela 
Simeria, care avândă stare jertfesce muliă pentru scâla 
maghiară de acolo).

**) Pe românesce: Amă fostă Ungnră, amă de
venită Română, Unguria mi-am uitat’o. — Dâr acum 
nu’ml trebue opinca, mai frumâsă și mai bună e cisma 
roșiă, să lăpădămă dâr opinca să încălțămă cisma roșiă 
maghiară!

Editoră: Iacobă Muresianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.



Nr. 122. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.
Cursulu la bursa de Viena

din 12 Iuniu st. n. 1885.

Rentă de aurii 4% . . . 98.95
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 93.05 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 147.40
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.30

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 123.25

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 108.60

Bonuri rurale ungare . . 102.75
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................. 102.—
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

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

ung................................... 116.70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.— 
Renta de hărtiă austriacă 82.55 
Renta de arg. austr. . . 83.20
Renta de aură austr. . . 108 40 
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 859.—
Act. băncel de credită ung. 287.75 
Act. băncel de credită austr. 289.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.86
Napoleon-d’orI................. 9.851/.,
Mărci 100 împ. germ. . . 60.90 
Londra 10 Livres sterlinge 124.25

Bursa de BucurescI.

Cota oficială dela 30 Maiu st. v. 1885.

Cump. vend.

Renta română (5%). . . . — 90
Renta rom. amort. (5°/0) . . — 93

convert. (6°/0) . . — 88
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — 31
Credit fonc. rural (7°/0) . . — 1031/

> H » (5°/o) • — 87Vt
» » urban (7%) . . — iojv
» » (6%) • • — 93
> > (5°/o) • — 8574

Banca națională a României 1215 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. 288 —

« » » Națională 229 —
Aură 10.15(°/0) —
Bancnote austriace contra aură — • —

Cursulu pieței Brașovu
diD 13 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 94 Vend. 8.95
Argint românesc . . . . . . » 8.80 > 8.85
Napoleon-d’orI................. . . > 9.86 » 9 87
Lire turcesc!..................... . . > 11.10 » 11.15
Imperial!......................... . . » 10.10 > 10.15
Galbeni............................. . . » 5.80 > 5.84
Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100.50 > 101.—
Ruble Rusesc!................. . . > 124.— , 125.
Discontulă > . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se pottt cumpăra în tutunge
ria lui I. Căross.

| Revolveru
(Ecritoir)

cu 1 fi. ~
Ceva ne mai pomenită pănă acuma în 

istoria anunciuriloru, oferă eu pentru ânteia- 
dată on. publică.

Eu dau adecă unu revolveră în mări
mea naturală pentru 9 patrdne mm. cu pată, 
ț6vă și casa ndgră pentru 6 patrdne, poleită 
fină, și nichelată, numai cu 1 fi.

Acestu revolveră minunată, este decdre 
nu numai pentru salonulă milionarului, ci și 
pentru cea mai simplă locuință din clasa 
mijlocia. Elă conține o cerusă (crayon, 
Bleistift) ună păstrătorii de condeie și ună 
cuțitașă de o construcția rară și frumdsă.

De observată. Nu vă speriațl de acestă 
mică cheltuială și comandați câtă mai iute, nu mai am 
multe în deposită și v’asigură că decă veți posede ună 
asemenea revolveră nu’lă veți mai da nici cu 50 II.

Trimiterea prin rembursă seu cu bani gata prin 
firma: HECHT

Komissions und Importhaus in WIEN, 
INNERE STADT, K0L0WRAT-R1NG Nr. 9.

Anunțămu acelorfl onorați cetitori, 
cari vortl binevoi a se abonâ la f6ia 
nbstră de aici încolo că avemu încă în 
reservă numeri dela începutulu anului 
*1885, prin urmare potu să aibă colec- 
țiunea întingă.

Administratiunea »Gaz. Trans.«

(cuartiru) în strada 
teatrului Nr. 313,

constându din 2 odăi' cătră stradă, alte 
2 odăi cătră curte, bucătăriă cu o că
mară alături, podit, pivniță, șopronu 
pentru lemne este de închiriată dela 
Sf. Miliaiu încolo.

Informațiuni la proprietarulu casei

Nicolae T. Ciwrcu

Locuință
9

Mersulu trenurilor!!
pe linia fPreclealu-ISwdapesta și pe linia Teiușii-Aradii-Budapesta a călei ferate orientale de statd reg. ung.

Predealtt-Mudapesta JSudapesta—IPredealu

BucurescI

Predealu (
(

Trenu 
de 

peraone

Trend 
accelerat

Trend 
omnibus

Trend 
omnibus

Timișă

Brașov!

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

( 
(

Sigliișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blaștu 
Crăciunelă 
Toiușfi 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uiora 
Cucordea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghiriș! 
Stana 
Huiedin!
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Meză-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

/
t
(

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
3.24
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

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

3.13

3.40
4.01

4.24
4.49

5 58
6.08

7.14
7.43

' 8.22
8.48

9.13
9.18

10.31
12.07
2.10
2.45
8 00

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 o5
9.4!-

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9 12

10.23
12.32
12.59

8.00
8.31
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47*

1.21
2.05
3.08
3.39|
3.55
4.0 i

10.37
12 59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Viena — 7.15
Budapesta 6.47 1.45
Szolnok 10.37 3.41
P. Ladâny 1.44 5.21
Oradea mare 5.33 6.41

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

Clușiu

3.15
7.2!-
8.27

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Ui6ra
Vințulă de i 
Aiudă
Teiuști
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașov!

Timișă

Predsalu

Trenu 
de 

persOne

7.14
7.42

(
(

(
(

susă

12.05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.0?

6.40
7.00

1001
10.16

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
1.2.43

1.31
2.56
3.29
4.0:
4.18
4.36
5.05

BucurescI

(
(
(
(

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose.

Tipografia ALEXI, Brașovfi.

11.24
11.43
11.45

12.08
12.22

12.57

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2.11
2.3!
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7 01
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
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

6.01
6.4(
7.2c
8.01

10.05
11.02
11.3
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.4(

Budapesta-Aradik-Teiușft

Tren* 
omnibus

8.0)
11.41
2.31

Teiușâ-Aradik-Budapesta

Trenu 
omnibus

Trend 
omnibus

Trend de 
persâne

Trend de 
persdne

Trend 
acceleratu

Trend 
omnibuB

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 _
Alba-lulia 11.46 4.2" Budapesta 8.05 1.45 8(0
Vințulă de josă 12 20 -- ’ 4.53 11.02 3.44 11 40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOlROK 11 12 4 02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 7 53 ft.95
Simeria (Piski) 1.48 6.08 Glogovață 4.13 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4 38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.01 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5 10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — ‘'.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — S.4H Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7 14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7 43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6 14 10 28 Ilia 8.01 — 10.17]
Paulișă 7.12 6.30 1'».37 Braniclca 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
Aradiii 8.10 7.32 11.3? Orăștiă 10 10 — 12.24
Szolnok 1 2.39 12.00 451 Șibotă 10.43 — 12.53

( 3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 i 2.10 8.16 Alba-Inlia 11.19 — 1.40
Viena ~ 1 8.09 6.05 TTeiușft 12 05 — 2.U

Arad/a-Tissiiișdra Simeria (Piski) Fetroșeiud

Trend 
omnibus

Trend de 
peraâne

Trenu de
persone

Trend de 
peradno

Trend 
omnîbua

Trend 
omnibus

Arad 6.00 12.55 8.25 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Strein 7.05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.4
Orczifalva 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 5® etroșeni 10.43 4.04 6.!-9

Tiimișdra-Aradft Petreșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trend Trend Trenu Trenu
persine persone omnibus omnibus omnibus de pers.

Timiștâra 6.07 12.25 5 00 Petroșeui 6.49 9 33 5.98
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.0"
Orczifalva 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 7.95
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6 53 Hațegă 9.31 12.17 8.02
Aradulă nou 7 40 254 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradft 7.59 3 10 7.40 ^imeria 10.53 1.35 9.15


