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■ înainte de a vorbi despre „reputațiunea și < 
puddrea literară11 a d-lui Ioan Slavici, nu pu- 1 

temă ca, față cu „interesulă comună11 ală pro
gresului nostru literară și față cu împrejurarea, ; 
că d-sa figurâză ca profesoră de limba română, 
să nu ne esprimămu părerea de rău , că prin . 
frasa de mai susă, ca și prin altele nenumărate ' 
din articulii d-sale, publicați în „Tribuna,11 i se 
compromite, îr modă puțină măgulitoră pentru 
d-sa, „reputațiunea gramaticală11. D-lă 
Ioan Slavici vrea să susțină în rândurile citate, 
că pe d-sa „nemotivatele insolențe11 nu l’au atinsă, 
der totuși i-au compromisă reputațiunea literară. 
Cum se pdte unu asemenea lucru, ca d-lă Ioan. 
Slavici să fiă compromisă și totuși se nu fiă 
atinsă ?

D-lă Ioan Slavici este „omă cu multe cu
noscințe și cu cele mai întinse relațiunl literare11, 
prin urmare trebue că e în stare a se clarifica 
asupra acestei întrebări.

Câtă pentru noi, cărora ne insinuă „inte
rese ordinare11 și „nemotivate insolențe,11 ne lu- 
ămă îndrăsnâla de a da d-lui Ioan Slavici, celui 
cu „reputațiunea și cu puddrea literară,11 prieti- 
nesculă sfată ca, înainte de a voi să trâcă aici 
la noi de mare literată, așa de mare încâtă să 
întunece chiar și pe toți bărbații noștri p o 1 i t i ci, 
bătrâni și tineri, să binevoiâscă a învăța cum se 
cade gramatica românâscă; ear pănă atunci să 
cruțe pe cetitorii săi cu frasele încurcate, obscure 
și nelogice, făcându-i să-și frământe capulă, că 
6re ce vrea să (jică Ioană Slavici, e albă ori 
e nâgră!

D-lă Slavici a scrisă, ce e dreptă, și povești 
și nuvele, dintre cari unele au aflată trecere, 
dovediudu, că talentulă d-sale înclină spre bele
tristică. Critica nepărtinitdre literară va avă să 
se pronunțe la timpulă său asupra adevăratei va
lori a acestoră scrieri.

Nu vremă să cercetămu acum câtă grama
tică și câtă logică se cere ca să scrie cineva o 
poveste, care să afle trecere; una însă o scimă, 
că în politică de multe ori o singură frasă, ba 
chiar unu cuvântă, decide; prin urmare cei ce 
se ocupă cu politica trebue să scie lămurită ce 
scriu și cum scriu, ca să nu se dea altă sensă 
cuvinteloră loră, care ar pută compromite o 
causă său ună interesă de frunte politică.

D-lă Ioan Slavici p6te fi „omu cu multe 
cunoscințe și cu întinse relațiunl literare11, însă 
cu părere de rău trebue se mărturisimă, că d-sa 
de ună ană și noă luni, de când conduce po
litica „Tribunei11, ne dă mai pe fiecare di probe 
nouă, că nu posede nicidecum capacitatea de-a 
scrie într’unu stilă politică legată și bine ru
megată.

Pănă aici ar fi vorba numai incapacita
tea politică a d-lui Slavici. Der d-sa vrea să 
se impună cu ideile lui și cu modulă lui de 
scriere publicului română dela noi, ba națiunei 
întregi, desconsiderândă pe toți aceia, cari luptă 
în acâsta monarchiă, în mijloculă poporului ro
mână, de (țeci de ani, când încă nici pomenire 

' nu era de „marele literată11 Ioan Slavici, și aici 
este vorba de reaua, credință a d-lui Ioan Slavici.

Noi îlu interpelămă pe d. Ioană Slavici asu
pra nechipsuințeloră sale în politică și d-sa ne 
vine cu „puddrea11 și cu „reputațiunea sa lite
rară11. Ce au a face poveștile d-lui Ioan Slavici cu 
politica ndstră națională ? Luptămă noi aici în 
Ardâlă pentru puddrea și reputațiunea literară 
a d-lui Ioană Slavici, ori pentru puddrea și re
putațiunea politică a poporului română?

■ Dâr d-lu Ioană Slavici, afară de povești și 
nuvele, a mai scrisă și o istoriă pentru plată, la

1 comanda unoră străini, și pdte că dânsulu pe 
acâsta scriere se basâză când ne vorbesce nouă
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III.

Brașov?/, 9 lanuariu 1886.
Directorulu „Tribunei,11 d. Ioan Slavici sus

ține, că frățescile și lealele admoniărl, ce le-amu 
adresată noi „Tribunei,11 n’arti fi decâtă nisce 
„certuri urîte, cari s’au pornită. în vederea ce- 
loră mai ordinare interese11; (țice mai de
parte. că „sentimentulu de puddre literară 
l’a determinată să cruțe pe cetitorii săi și să nu-i 
mâhnăscă de sântele serbători, preocupându-i cu 
astfelă de certuri urîte'1; în fine spune, că „încâtă 
pentru „Gazeta Transilvaniei11 în deosebi, inte
resele comune ceră, ca publiculă să fiă 
cruțată și pe viitoru...11

D-lu Ioană Slavici se laudă în „Tribuna11, 
că este „omă cu multe cunoscințe.11 Are d-sa 
ideă despre ceea ce va să dică „interesă co
mună?11 Crede d-sa, că „Tribuna11, câtă vreme 
pretinde a fi organă națională, nu e necesitată 
a avă interese comune cu „Gazeta Transilva
niei ;“ crede că polă esista „interese comune11, fără ca 
aceste să oblige de-o-potrivă amândouă părțile? 
Trăiesce d-sa în credința, că „interesulă comună11 
dă numai drepturi și nu impune și datorii? So
lidaritatea națională nu este și ea ună „interesă 
comună?11 Si 6re nu este cea dintâiu condițiune 
a solidarității încrederea reciprocă, care pretinde 
dovedi reciproce de sinceritate, de lealitate și de 
iubire frățâscă? Dâcă unu frate vine și te admo- 
niâză, pentru că te-ai abătută din calea cea 
drâptă, cere ore interesulă comună se nu’lă as
culți, să nu te opresc!, ci să’ți faci urechia tăcă 
și să mergi înainte, ca să dai mai curându în 
gropi?

Ori câtă silință ni-amă da, nu putemă afla 
nici ună „interesă comună,11 care să justifice 
marea îngrijire a d-lui Ioană Slavici d’a cruța 
pe cetitorii săi cu răspunsulă ce’lă datoresce 
„Gazetei Transilvaniei11. De aceea nu ne ră
mâne alta decâtă a presupune, că d-lă Ioană 
Slavici nu are în vedere „interesulă comunău 
cu „Gazeta Transilvaniei11, ci p6te „interesulă 
comună11 ce lâgă „Tribuna11 cu „Nemzet11 și cu 
„Pester Lloyd.11

Mai adaug d-lă Ioane Slavici în „lămu
rirea11 lui următdrele:

»vomă trece, ce-i dreptei, cu adencă mâhnire, dăr 
vomă trece cu spirită îngăduitorii peste nemotivatele 
insolențe, cari, compromită reputațiunea nâstră literară, 
mai multă decâtă puteau se ne atingă pe noi.> /„Tribuna11 
Nr. 297 din 1885.)

celoră dela „Gazeta Transilvaniei11 de „reputa
țiunea și puddrea sa literară.11

D-lă Ioană Slavici a voită „lămurire11, lă
murire vomă da publicului și despre acâsta.

Desbaterile asupra bugetului Ungariei.
In ședința dela 1.6 lanuariu n. a camerei deputa- 

țiloră din Pesta se continuă desbaterile asupra buge
tului.

Otlo Herman, care nu vrea să se ocupe cu cifrele 
bugetului, ci să ilustreze spiritulă societății ungurescl. 
Acesta spirită e bolnavă, chiar dăcă câte odată îșl are 
momentele sale de jubilare. (Ilaritate în stânga estremă). 
Se omdră supremulă judecători ală țării. Publiculă în 
cea mai mare agitare citesce raportele și strigă: 0, ce 
interesantă! Horanssky impută, că bugetulă nu e reală: 
răspunsulă este ună zimbetă diavolescă; Eug. Gaal dice, 
că guvernulă n’are nici nnă programă financiară; răs
punsulă e zimbetulă unui grand seigneur și asigurarea : 
Noi suntemă în inaioritate. Dăr și alte lucruri s’au disă 
acestui guvernă. Pe timpulă cesfiunii bosniace Desider 
Szilagyi a disă aci, că deelarațiunea lui Tisza, că fără 
încuviințarea parlamentului nu se intenționăză nici o 
acțiune, a fostă lipsită de măsura necesară a sincerității. 
Ăsta fu ună adevără moderată. (Ilaritate în stânga es
tremă.) Helfy a coresă mai târziu acesta proposițiune 
dicendă, că a fostă amăgire. Nemeth, care, durere, nu 
mai e acum în cameră, a imputată lui Tisza, că ani 
întregi aci (în stânga) a mințită și apoi acolo (în drăpla) 
a înșelată. (Mișcare) Față cu acăsta s’a anunțată teo
ria, că Tisza stă pre susă, decâtă ca astfelă de acusa- 
țiuni să pdtă ajunge la elă. Intr’aceea, aceste lucruri 
au esercitată ună adencă efectă asupra societății; sus* 
ceptibilitatea pentru ce e nobilă dispare. Beothy a cjisă, 
că chiar Deak nu a lăsată să fiă sărbătorită ca Tisza și 
s’a provocată Ia jubileulă lui Tisza. Dăr se pare că 
Beoty n’a primită mai de aprăpe acestă jubileu. Ora- 
torulă însă a făcut’o (Ilaritate) și a constatată, că la jn- 
bileulă lui Tisza tinerimea, capabilă d’a se însufleți atâtă 
de multă, a tăcută, că cercurile industriale au lipsită, 
că camerele de comerciu, corporațiunile cetățenescl, in
stitutele publice au absentată. A fostă ună jubileu ofi
ciată și ună asemenea jubileu este totdăuna semnulă de- 
cădinței sociale. U-ngaria stă la pragulă unui nou pactă. 
Cum l’a pregătită guvernulă în societate? La ală doilea 
pactă a fostă o mare agitațiune în cercurile comerciale 
și industriale ; adl nu se vede nici ună semnă de o ast
felă de mișcare. Pentru ce? Pentru că bărbații condu
cători de atunci stau acjl în serviciile guvernului, unulă 
e întrebuințată într’o parte, altulă întralta. Acăsta de- 
pravațiune a caractereloră va distruge mai curendă său 
mai târdiu întregulă sistemă ososă ală societății.

Oratorulă trece la cestiunea naționalitățiloră. Mi- 
nistrulă președinte a disă că stările de adl suntă mai 
bune ca cele de mai nainle. Elă vede însă că agitațiu
nile naționâlitățiloră mai nainte n’aveu puncte de gra- 
vitațiune, pe când adl au Unitatea germană a dată 
nascere Schulvereinului; ună altă punctă de gravitațiune 
este Balcanulă, său mai lămurită, România. Acăstă agi
tațiune are sistemă si formă. Oratorulă arată o chartă, 
care părtă titlulă * Dacia modernă*. Pe acăstă chartă, 
care se îptrebuințăză în tăte scălele poporale ale Româ
niei și care este ornată cu chipurile părechei regale ro
mâne, formeză Semlinulă, Seghedinulă, Tokaj și Ungh 
granițele Ungariei (Mișcare), pe când Ardealulă formăză 
centrulă Daciei. Mână’n mână cu aceste charte mergă 
proclamațiunile irredenliste. Cum s’au lățită acestea? 
Pe bani ungurescl. (Mișcare.) Căci cei 25,000 fl., cari 
suntă destinați în fiăcare ană pentru cursulă de limba 
ungurăseă, oferă învălăceiloră nemaghiari ocasiune po
trivită, d’a face cunoscință unulă cu altulă și d’a vorbi 
despre afacerile naționalității loră. Oratorulă amintesce 
gratulațiunile ce le-au adresată de anulă nou Paulă 
Szontagh și Max Falk ministrului președinte. Falk a 
disă că partida liberală e tare și puternică, ea nu are 
facies hippocratica, care vestesce mortea apropiată. Ei 

i bine, și oratorulă constată, că partida liberală n’are 
i facies hippocratica, der cu atâta mai desă facies hypo
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critica. (Ilaritate în stânga.) Dâr asta’.șî are urmările 
sale; căci născându-se de regulă în urma unui traiu bună 
și abundantă, urmâză în curândă apoplexia. (Ilaritate în 
stânga.) Oratorulă respinge bugetulă.

SOIRILE PILEI.
Sfințirea apei în diua de Boboteză s’a oficiată la 

tâte bisericile românesc! din Brașovă cu mare solemni
tate. La biserica Sf. Treimi din cetate a asistată și 
corpulă oficerescă ală garnisânei din Brașovă, cu d. bri
gadieră generală Bernath în frunte. O companiă de infan- 
teriă în mare ținută — precum și artileriă și cavaleriă, — 
cu musica în frunte a făcută onorurile militare, dând la 
fântâna din dreptulă Sfatului, unde s’a sfințită apa, trei 
salve de pusei. După terminarea serviciului divină, tru
pele au defilată în piață pe dinaintea corpului oficerescă. 
Timpulă a fostă nefavorabilă; în locă să fiă gerulă Bo- 
botezii, ca de obiceiu, a fostă plâia Bobotezii.

— x—
Multă reclamă mai facă foile clușiene «isprăviloră 

de maghiarisare. Așa «Ellenzâk,* ca să mai atragă gră
unțe în traista .Kulturegyletului*, dice că limba ma
ghiară face mari cuceriri In Sibiiu, Sighișora, Mediașă, 
Cohalmă și în mai multe orașe mixte s’au înființată cursuri 
de limba maghiară și suntă cercetate de „numeroși* 
ascultători. In comuna mixtă Gyertyamos din comitatulă 
Torontală s’a înființată o societate pentru propagarea 
limbei ungurescl „Ellenzâk*1 a uitată să adauge: cre
deți, dâr nu cercetați.

—x—
Noua calc ferată Iergu-Mureșului — Reghinu săsescu 

s’a predată la 16 lanuariu n. circulațiunei.
—x—

Din Betleană ni se comunică următârele : ,Nici 
anulă în care abia amă intrată nu vomă fi mai bine 
tractați, — noi strănepoții lui Traiană. din partea miciloră 
despoțl, — ca în anulă abia înmormântată Celă puțină 
noi Betlenenii abia în pragulă noului ană amă și înre
gistrată ună faptă. Sub cuvertă în cruce legată cu sforă 
sosesce ună pachetă de cărți din Craiova la adresa în
vățătorului de aci și totodată casară-biblioteeară ală bi- 
bliotecei bisericescl ce se’nființâză în Betleană. Micii 
despoțl au desfăcută pachetulă și abia întocmită la locă 
l’au predată bibliotecarului.* — Se vede că se află vre- 
unulă căruia îi lasă gura apă după vr’o patentă «patrio
tică.* C’ună fiasco mai multă nu strică.

— x—
Pe calea ferată dintre Oradea-mare și P. La- 

dany s’a găsită corpulă unui bărbată, ale căruia piciâre 
erau tăiate de locomotivă. Nefericitulă fu transportată 
într’ună spitală unde, spre surprinderea tuturoră, se află 
că sub vestmintele bărbătesc! era ascunsă trupulă unei 
femei.

—x—
Guvernulă turcescă intenționâză să înființeze în Ti- 

mișâra ună viceconsulatu.
—x—

Din Deva ni se scrie: «Ocasională întelnindu-mă 
cu ună domnă din Seghedir.ă, care e și representantă 
ală orașului, din curiositate l’am întrebată despre inun
darea lui, despre ajutorulă și repararea lui, și că de 
presinte cum se află. Mi s’au comunicată acestea: Se- 
ghedinulă înainte de inundare a fo-tă ună .orașă viu, 
cu bune venituri și geșefturî, prin inundare însă a de- 
cădută în tâtă privința. Dintre locuitori au dispărută 
aprâpe la o miă de suflete, vite, bucate, băuturi, mobile 
și în urmă casele cele din cărămidă nearsă. Seghedi- 
nulă întregă numără 75 mii suflete, se împarte în 3 
cercuri și e ună orașă oposițională guvernului. După 
ce au incursă ajutorele din țâră și streinătate, vr’o 3 
miliâne fl., și statulă încă a dată 15 miliâne, au înce
pută a se despăgubi âmenii. Der cum? Omenii cei să
raci s’au împărtășită forte bine, din interesă pentru a’i 
câștiga regimulă pentru elă; cari au avută 50 fl pa
gubă, au căpătată 4—500 fl., er celoră mai din orașă 
și mai avuțl din pagubă nici a 40-a parte nu li s’a în- 
torsă, deși amară s’au plânsă pentru pagubele loră de 
deci de mii. Apoi au venită ingineri străini ca să sfătuiască 
pe ai noștri cum și în ce modă să se facă întărituriIe 
(zăgazurile) și podurile; astfelă s’au și făcută numai nu 
prea tari; aceste întărituri și poduri au înghițită cele 15 
miliâne dela stată. Comisarulă regescă Tizsa Lajos, 
fratele ministrului-președinte, și cu inginerii au lucrată 
ună plană pentru regularea Seghedinului, în care s’a 
dispusă, ca în cerculă I să se zidâscă case cu 2 etagiur^ 
în ală II-lea iară pănă la jumătate, în ală Ill-lea case 
parteră și încă după o anumită formă din plană. Cărora 
nu au bani, statulă le dă din împrumutulă de stată pe 32 
de ani amortisare cu 6°/0. Astfelă au luată mulțl câte 
5, 10, 15, 20 mii fl. și și-au edificată casele conformă 
planului; însă când a venită timpulă plății, nu au pu
tută plăti, ba acuma suntă peste o miă de case gâle, căci 
proprietarii loră s’au dusă și le-au lăsată. Acuma să[ 

capătă și în cinste case în Seghedină, numai să sol- 
vâscă ratele; dăr nici așa nu Ie ia nimenea. Miseria 
cresce în Seghedină din di în cji, pentru că Seghedinulă 
nu are nici venită, nici comunicațiune. Seghedinulă 
înainte de inundare a fostă ună paradisă, pentru că 
oștirea și oficiurile rele multe tâte se aflau în case 
închiriate; acuma însă are statulă casărmi și localități, 
și nici oficerii nu mai au de a cheltui multă, pentru că 
au toți cuartieră naturală. Prin urmare Seghedinulă din 
fală mare e acuma straiță g($!ă seu sărăciă luciă“ — 
Așa se’ntâmplă ori unde s’amestecă actualulă guvernă ; 
are pieze rele.

—x—
Reuniunea pompieriloră -arijdin volunt. opidulă Blașiu 

va da balulă ei la 23 lanuariu st. n. 18^6 în sala Otelului 
Națională de acolo. Inceputulă la 8 ore sera. Prețulă 
de intrare: de persână 1 fl., de familiă pănă la 3 per- 
sâne 2 fl. și preste 3 inși de tâtă persâna câte 50 cr. 
v. a. Oferte mărinimâse se primescă cu mulțumită, și se 
voră publica pre calea diaristică.

—x—
Totă conjurațiunea și trădarea celoru patru GroațI 

în casarma din Fiume se reduce la o conversațiune de 
trecere de vreme între soldați și cei patru GroațI. Tri- 
bunalulă a și sistată cercetarea. Rău trebue că le cade 
.patrioțiloră* de fiascurile ce le suferă cu gogorițele. 
Tote planurile loră cadă în baltă.

—x—
Dămă locă nrmăloreloră rânduri: „Onorate d-le 

Redaetoră! Fiind că aprâpe tote diareic din Ungaria, 
fără deosebire de naționalitate, ba și din străinătate au 
luată notițe despre mine, că ca compromitatu și sus- 
picionatu în afacerea cu «irredenta română“ am fostă 
arestată și numai decâtă dusă în M.-Vâsârhely: față cu 
acâsta vă rogă s5 binevoiți a da locă în prețuitulă 
d-vostre 4'arh la următorea declarare: Este adevărată 
că în 3/15 Septemvre 1885 am fostă arestată și de 
atuncî pănă în 5 lanuariu 1886 s. n. deținută în M.- 
Vâsărhelv. Insă declară, că absolută de totă ne- 
compromitată și nevinovată am fostă și sunt. Declară 
solemnelă și aceea, că sunt, ună adevărată patriotă și 
îmi iubescă patria mea scumpă, ca orl-care Maghiară- 
Am fostă și voiu fi contrară la tolă ce lucră în potriva 
prosperărei patriei mele. Nu am urîtă nici odată nici o 
națiune; însă în iubire națiunea mea ocupă loculă primă. 
In fine declară, că totdâuna am stată și voiu sta pe 
adevărata basă o prineipieloră: „Dreptate", „frățietate" 
și «egalitate’. Acâstă declarare binevoiască a o publica 
tâte fiarele, cari au luată notițe despre arestarea mea. 
Pe lângă acestea, promițendă a reveni asupra acestei 
afaceri, fiindă că mă dâre, primesce deosebita stimă “ 
Zevedei MurSșanu, învățătoră în S.-Sebeșă și. catichetă 
gr.-orientalft.

Cum s’a aleșii protopopulu gr. or. în Deșiu?
Din nordulu Transilvaniei 13/1 Ian. 1.886.

Intre împrejurările timpului de asfădl, când din 
tote părțile nu se pâte audi decâtă vai! din gura Ro
mânului, și când națiunea predomnitâre din acestă stată 
poliglotă șl-a impusă de datoriă patriotică a ne urmări 
și progoni pe tâte lerenele vieții publice și sociale — 
credeam de consultă a tăce și a suferi cu paciință pă
catele nâstre casnice ’și religionare. Der mișcată de 
abusurile comise de unii omeni de ai noștri chiară în 
biserică, care este uniculă scută națională, ce ne a mai 
rămasă, mă vădă silită a areta iumei nedrepta proce
dură prin care măritulă Consistoră din Sibiiu calcă c-on- 
stituționalismulu bisericei nostre gr. or. și ne duce la 
desperare.

Suntă aprâpe patru ani, de cândă s’a afirmată de 
urgență intregirea protopopiatului Deșiului, punându-se la 
cale constituirea sinodului electorală, dâr cu tâtă gră
birea, cu care se ordinară atunci pregătirile, abia în 19 
Augustă 1885 s. v. ajunserămă la diua de alegere. Tote 
plângerile, representațiunile și protestele nostre în contra 
amânărei daunăciosă nu se considerau de cătră Ven. 
Consistoră, care ne descoperi intențiunea, că noi suntemă 
dațî de zestre fetei d-lui protopresbiteră Samuilă Cupșia, 
respective ginerelui său, d-lui Teodoră Hermană, care 
după doi ani de plângeri și la celă mai înfocată pro
testă ală întregei poporațiuni din acestă protopopiată, 
— ca să nu fimă tractați ca unelte de intrigi — fu de
numită de administratoră parochială in Deșiu, dându-se 
totă odată ună nou ordină de constituire a sinodului 
de alegere a protopopului.

Vătjândă însă măr. Consistoră, că noi ne opunemă 
constituirei și protestămă de nou, mai amână lucrulă 
încă doi ani, în care t.impă d. Hermană și socrulă său 
se puse prin diferite promisiuni la câștigarea de partidă, 
și după ce cu greu puseră mâna pe apostații .din Deșiu, 
se anunță diua de alegere a protopresbiterului. Ven. 
Consistoră — spre a-și ajunge scopulă — denumi de 
comisară la actulu de alegere pe secretarulă metropoli
tană, d. Nicanură Frateșă, ca cunoscută de bună apă-

rătoră alui Hermană, după relațiunile loră, și prin con- 
secuință, neamică ală celuialaltă concurentă, a d-lui 
Teodoră Gotuțiu, parochulă Diugului, ca candidatulă 
clerului tractului. D. Frateșiu chiară și în ședința 
comitetului din 18 Augustă 1885 își începu activitatea 
pentru Hermană, apărându-lă pe acesta în contra majo
rității lui Cotuțiă, și, deși ca călugără,^'presbiteră și pro 
tosincelă, și ca membru ală unui foră înaltă ală mora
lității — a V. Consistoră, — în locă de a combate sin
gură cu motive raționabile probamen’ele produse de 
maioritate și în locă de a scruta după adevâră, d-sa doje- 
nesce pe on. comitetă de alegere și declară a priori de 
neadevârate probele produse de maioritate, în urma că
rora d. Hermană nu putea legalminte să intre în can- 
didațiă. Ba mai multă; d. comisară consistorială, în 
contra usului, părăsesce ședința spre a se sfătui cu d. 
Cupșia și Hermană, și întorcându-se, să încercă prin 
măguliri a capacita comitetulă, der vă(|ându-se învinsă, 
insinua votă separată. Poftimă! Celă fără votă se in- 
sinue votă separată!

A 2-a (ji, în contra eompetinței sale, d-lă comisară 
declară alegerea comitetului electorală de infamiă și sfă- 
tuesce a se anula conclusulă aceluia. Comitetulă însă 
cu maioritate abselută de voturi răspinse și de astădată 
pe d. Hermană din candidară și presentâ încă ună pro
testă subscrisă de 30 alegători în contra intentatei de
numiri (aprobarea alegerei) de protopresbiteră a d-lui 
Hermană.

In urmă alegerea s’a efeptuilă răușindă cu maio
ritate absolută d-lă Teodoră Cotuțiu, sirigurulă can
didată.

Acum mai rămase îndărătă aprobarea. Toți eraină 
convinși și din tote părțile se afirma, că fiitorulă pro
topresbiteră aprobată nu pote fi altuia, decâtă d-lă Co
tuțiu, fiindcă legea dice, că din cei aleși, Ven. Consis
toră are dreptă și datorință a desemna pe celă cu mai 
multe voturi. Dâr ce să vetjf? Deodată ne pomenirămă 
anunciindu-se în «Telegrafulă Româuă* dela 28 Oct. 
a. tr. aprobarea de protopopă a d-lui leodoru Hermană 
din partea Ven. Consistoră metropolitană, respective a 
Eicel. Sale d-lui Mironă Romanulă, Archiepiseopulă și 
Metropolitulă nostru gr. or.

A întări pe celă nealesă I Mi-ar plăcâ să sciu cum 
să pâte una ca acâsta și după care § ală «statutului or
ganică*, care în biserica nâstră gr. or. e lege funda
mentală, sancționată de însuși Maiestatea Sa Impăratulă 
și Regele nostru. Minunată procedură din partea Pre 
Sânției Sale!

Acum judece on. publică cetiloră și lumea civili- 
sată, cine este causa răului în biserica nâstră! ? Cine va 
fi causa, dâcă cei neîndreptățiți — apelândă la foru
rile nâstre eclesiastice, voră rămână nesalisfăcuț.I și voră 
apela apoi de nou la în. guvernă, la ună foră străină 
în căușele nâstre bisericesc.!? Ce se va alege din con- 
stituțiunea nostră bisericâscă, dâcă ea se folosesce ca 
mijlocă de înzestrare pentru fetele protopopiloră I

Să aibă de grijă Escelența Sa dela Sibiiu, căci e 
mare, responsabilitatea ce ș’a luat’o asupră-șl și să se pă- 
zâscă ca nu cumva să-lă ajungă odată blăstămulă cruntă 
ală fii’oră săi sufletesc!! Constantulă. 

Reuniunea sodaliloru români din Clușiu.
țlilele trecute comitetulă acestei reuniuni a 

edată o broșură cu istoricule ei precum și statu
tele și starea, în care se găsesce ea acpt. Cu viuă 
plăcere și interesă lăsămu să urmeze acestă is
torică :

>Unde-i unuliî nu-i putere 
La năcasti și la durere.*

Ună adevără fârte mare cuprindă în sene ordu- 
rile de mai susă esprimate de regele poețiloră gintei 
latine, care în tote timpurile și cu deosebire în seclulă 
ală XIX. își jâcă rolulă său însemnată pre tâte terenele 
societăței omenescl. In «unire e putere* este devisa 
tempului nostru. Românulă încă de acâsta maximă a 
fostă condusă, când deșteptându-se din somnulă celă de 
morte, în care ’lă adâncise vitregitatea tempuriloră tre
cute, începu a-șl da mână cu mână, începândă lupta 
pentru esistința s’a națională. Și într’adevără dâcă vo- 
iesce să trăiască ca atare, păstrându-șl limb’a, naționa
litatea, religiunea și datinele strămoșesc!, și dâcă voiesce, 
ca sânta lui causă se triumfeze: nu-i remâne alta, de
câtă ca mică cu mare, avută cu săracă, toți ca unulă 
și unulă ca toți, pre tote căile, pre tâte terenele vieții 
sociali, se pună umără la umără, »unindu-să în cugetă, 
unindu-să în sâmțiri."

Ecă motivulă, din care purcetjândă la anulă dom
nului 1871 în 5 februariu st. n. se luă inițiativa, spre 
a se înființa și în Clușiu o reuniune a sodaliloră și 
meseriașiloră români, intocmai după modalitatea celei de 
în Sibiiu, care deja esista. La împulsulă spectabilului d. 
jude sing, Iosifă Popă, rmulă d. protopopă și parochă ac
tuală G. Popă, cu învățătorulă Jacobă Mureșană, vetjândă, 
câtă suntă de resipiți sodalii și măiestrii români aflători 
în Clușiu pre ia diferitele măiestrii, și cum unii se în- 
străinâză de-șl uită limba, religiunea și datinele strămo- 
șiescl, își propuse a-i aduna și a-i întruni întru o ren-
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niune. Spre scopulu acesta învățătorulă .lacob Mure- 
șunti, ea mai cunoscută cu sodalii și cu măiestrii, i 
conscrise și-i adună în casina română într’ună numără 
de 33; 6r’ dintre fruntașii ințeliginței fuseră conchiă- 
mați prin d. protopopi la o conferință preliminare în 
acestă causă domnii: Pentru Nemeșiu, soufă Popă, Leon- 
tinQ Popă, Vasiliu Rant’a, Lazară Baldi și. Ladisfau 
Popă, cari toți se oferiră a întră ca membri ajutători în 
reuniune, er’ sodalii și măiestrii, se și însoriseră ca mem
bri parte ordinari, parte fundatori.

In adunarea gen. din 26 februanu 1871, se cons
titui reuniunea în modă provisoriu, pre basa statuteloră 
primite în acâstă adunare alegâudu-și de președ. pre 
rmulii d protop. G. Popă, de v. președ. pre corfariulu 
Josifă Muște, de Seuretariu pre învătătorulfl Jacob Mu- 
reșană, cassară cismariulă Josifă Vezendi, controloră Sa- 
moila Popă; er’ membrii în comiletă: Nicolau Pescariu, 
Ștefană Popă, Davidă Pente, Ioană Brehariu, Andreiu 
Lungu și Vasiliu Stanciu. La începută afacerea reuniu- 
nei nostre cam stagna. In 1873 conducerea ei se încre
dința d-lui prof . de universitate Dr. Gregoriu Silasi. 
Deră ca» mai tăie asociațiunile nâstre românescl, așa și 
acâstă reuniune, numai după un’a trăgănare și amânare 
de 4 ani ’șl putu vedea aprobate statutele s’ale, căci 
dela locurile competente ni-se retrămiseră in vr’o câteva 
rânduri neaprobate, când sub ună pvetestă când sub al- 
tulă. Așa numai în anulă 1875, în 7 februariu, urmândă 
aprobarea statuteloră cu datulă 4 Decemvre 1874 num. 
minist. intern 49.808, se constitui pentru prima-dră în 
modă definitivă.

In acâstă adun. gen. se realese de preș. d. Dr. 
Greg. Silasi, carele încă din anulă 1873 portă presidiulă, 
conducendă Reuniunea cu multă zelă în restimpă de 
12 ani, pănă când în adun. gen. din 26 Maiu st. n. a. 
c. retrăgendu-se, se alese în locu i părintele capei, 'gr. 
cat. d. Basiliu S. Podoba.

Acum aruncândă o reprivire asupra stărei reu- 
niunei nâstre în periodulă de 14 ani ai esistenței s'ale, 
ajungemă la aceea convingere, că deși resultatulă mate
rială ală activităței sale, nu e tocmai din cele splendide 
și acesta provine nu atâtă din neinteresarea membriloră 
câtă mai multă este o urmare a impregiurăriloră lo
cali nefavoritore și a situațiunei, în care deveni causa 
nostră română în genere, mai cu sâmă de vr’o câțl-va 
ani încoce: totuși resultatulă morală și socială se pâle 
numi în multe respecte însemnată. Cu deosebire din 
punctă de vedere națională românescă, este unu avan- 
tagiu și progresă a avea și în Clușiu ună centru și pen
tru industriașii noștri români.

Mai cu semă dela anulă 1879 încăce începu și 
reuniunea nostră a atrage totă mai multă asupra-șl 
atențiunea publicului română din Clușiu și giuru. In 
respectulă acesta multă, forte multă datorimă în parte 
„ Asociațiunei trans.,* institutului de credită „Albin’a“ 
și altoră marinimoșl binefăcători, cari prin sucursulă loră 
parte anuală, parte din când în când contribuindă sume 
mai însemnate în fondulă reuniunei, ne puseră în posi- 
tiune încâtă puturămă din prememoratulă ană a aședa 
în totă anulă elevi români dintre Românașii orfani ori 
mai miserl din Clușiu și giuru și preste totă din părțile 
de me^ănăpte-apusă ale Ardeiului, pre la diferite măies
trii, în numără de 64 (șai-tfecl și patru) provâdându-i 
cu întregulă îmbrăcămentă, cu cărți de scolă plătindă didac- 
tru pre la scâlele industriali și alte remunerațiuni referi- 
târe la instruirea loră.

Pentru efectuirea și modalitățile aședării eleviloră 
și mai buna supraveghiare a portărei loră, cum și a 
conduitei maiestriloră față de dânșii, Reuniunea ’șl votă 
în a. 1879 ună regulamentă specială, în sensulă cărui-a 
pre fiăcare ană se esmitea câte o comisiune de trei 
inși în scopulă acum arătată. Acestă comisiune însă 
adunarea generală din 26 Măiu a. c. o disolvâ încredin- 
țândă comitetului reuniunei și afacerea aședării eleviloră.

Reuniunea în a. 1883 făcuse pași, ca elevii noștri 
industriași tOtă instrucțiunea prescrisă prin legea indus
trială a țârei să o capete în scâla română elementară 
confesională din locă. Nesuccedândă pașii făcuțl, elevi
loră, dintre cari unii deja s’au eliberată ca sodali, li s’au 
dată cu tăte aceste și li se dă o crescere după împre- 
giurărî câtă se pote de românescă, ținându-li-se în tote 
Duminecile sub întregă decursulă uceniciei loră prelegeri 
în limba loră maternă, din gramatică, compută și cântă 
cum și din doctrina religiunei și moralei prin învățăto- 
rulă și cantorulă Iacobă Mureșianu, carele din a. 1871 
părtă și oficiulă de secretară ală reuniunei. Multă con- 
tribuesce la acestă crescere și contacfulă, în care stau 
elevii neîntreruptă cu conducătorii reuniunei, cu cari mai 
pentru una, mai pentru alta, vină in atingere mai pe totă 
(Jiua.

Elevii devenițl sodali, dâcă rămână în Clușiu, intră 
ca membrii ordinari în sinulă reuniunei nâstre Multă 
s’ar putea face spre a mări interesarea loră față cu reu
niunea, când fondulă acesteia ar dispune de ună astfelă 
de capitală, încâtă să se potă ajuta in casă de morbă și 
de alte calamități și sodalii noștri, după cum o facă acesta 
alte societăți analdge, d. e. societatea magh’ară a tine- 
riloră industriași din locă, unde chiar și sodali de ai 
noștri bucurosă contribuescă. Statutele reuniunei nostre 
prevădft asemeni ajutorirl, și sperămă, că prin o spriji
nire mai eficace din partea publicului română reuniunea 
nâstră încă va putea începe nu peste multă limpă a’șl 
împlini și adastă problemă.

Insemnămă m-i departe, că comitetulă reuniunei 
pentru desvoltarea, nutrirea și susținerea simțului națio
nală românescă și a spiritului socială în sodalii și indus
triașii noștri (cu escepțiunea anului 1884, anulă tumul- 
teloră și ală tulburăriloră clușiane) încă din 1875, anulă 
constituire! sale în modă definitivă, în totă anulă a ser
bată și câte o petrecere de vâră sâu maială, cu multă 
suecesă morală și parte și materială. — Totă spre sco
pulă arătată din când în când sodaliloră noștri, conve- 
nindă în casina română din locă, li s’au ținută unele di- 
sertațiunî și propuneri referitore la industrie, comerciu și 
peste totă din sciințele reali și alte. In respectulă acesta 

datorimă recunoscință rl loră Dr. Grrg. Silasi fostului pre
șed., secretarului Iacobă Mureșianu și d-lui adv. Dr. Au
relia Isacu, cari toți trei ținură mai adeseori astfelă de 
disertațiuni și prelecțiunl sodaliloră. Der nu mii puțină 
demnă de lăudată e într’acestă privință și părintele capei. 
Basiliu S. Poddbă, actualulă președ., carele cu tdlă oca 
siunea și în totă lotulă, nu înceleză părintesce a-i ca- 
techisâ și a le țină și învățături despre totă ce e morală 
și românescă.

Ca ună momentă de îmbucurătâre redesceptare me- 
morămă din viâța reuniunei faptulă că în anulă 1876 
ddmnele soție ale meseriașiloră noștri în frunte cu d-na 
Maria Ianchi făcândă între sine o colectă de bani, ne 
îndestrâză reuniunea cu ună pre frumosă stâgă de, mă- 
tasă roșiă, avândă <n mijlocă pe mătase albă întipărite 
embleme și inscripțiuni corespundătâre.

In fine după ce reun unea nâstră urmăresce îndi- 
getatulă scopă culturală față cu sodalii, de sine să înțe
lege. că s’a făcută prin d. Greg. Silasî începululă și 
pentru adunarea unei bibliotece, carea în presinte numără 
50 de cărți donate parte mare de d. tipografă Constan
tină Bopă, pentru care donă merită să primâscă lotăre- 
cunoscința nâstră.

Fondulă propriu ală reuniunei constă din 571 II. 
40 or., er fondulă eleviloră din 362 11. 59 cr. Condu
cătorii actuali ai reun unei constau din 5 membrii, și 
anume: ună președinte, ună vice-președinte, ună secre
tară, ună cassară și ună controloră. Membrii în comi- 
tetă suntă șese. Patronulă actuală ală reuniunei este 
d-lă Lazară Baldi. Membrii fundatori are 34. âr ordinari 
49. Numărulă eleviloră susținuți de reuniune se urcă, la 
frumăsa cifră de 64 inși, dintre cari mai mulțl pentru 
cismăriă, apoi făurăriă, pantofăriă, rolăriă, lăcătăriă și 
butnăriă.

DIVERSE.
Schimbarea timpului, viforti și cădere mare de ză

padă.—Transilvania nostră este o țâră ciudată în Iote pri
vințele, alâtă politice culturale, câtă și climaterice, pen- 
tru-că pe când în alte țări, unde de altă dată de abia 
ninge puțintelă, er acum cade zăpadă grozavă, încâtă au
toritățile căiloră ferate din causa zăpedii celei mari suntă 
silite să sisteze mersulă trenuriloră, pe alunei la noi în 
țâra Bârsei zăpada se topesce ca și primăvâra. Așa di
recțiunea căiloră ferate r. u. s’a vădută mai dilele tre
cute silită din causa zăpedii celei mari ca pe mai multe 
linii să sisteze mersulă trenuriloră Pe la 10 Ianuarie 
n. a cădută o zăpadă așa de mare, cum de decenii nu 
s’a mai pomenită; pe la Triestă insă n’a ninsă nici o 
zăpadă pănă acum, de vre-.o trei ani.

Acâstă zăpadă, care a căQută pe la 10 Ian., a fă
cută că munții au dispărută sub masele cele mari de 
zăpadă, coperișele caseloră și copacii, precum și pomii 
căpătară o fisionomie cu totală străină. Pe stradele 
Triestului zăpada era acum de 15 păna la 20 de centimetri, 
așa că din causa zăpedii celei mari nu putură ca să 
circuleze carăle și trăsurile prin orașă. >

In Francia încă au fostă vijelii cumplite, care au 
adusă mari mase de zăpadă peste Parisă. De multă nu 
s’a pomenită așa zăpadă mare pe la acestă orașă In 
Londra încă a cădută pe la 9 Ianuarie o zăpadă colo
sală care a causată ună frigă aspru. Acestă zăpadă 
precum și frigulă celă mare a causată mare miseriă peste 
populațiunea cea miseră din Londra, care din lipsa cea 
mare de lucru, de abea pâte să ’și câștige pânea de tote 
dilele. Acum acea populațiune a Londrei, care și mai înainte 
ave să se lupte cu multe calamități are de a se lupta și cu ză
pada și cu frigulă. Din causa zăp<dii celei mari în multe 
părți ale Londrei au trebuită ca să se sisteze comunica- 
țiunea și circulațiunea carăloră și a trăsuriloră. Pe lângă 
gerulă celă mare s’au mai ridicată în partea nordică a 
Angliei furtune și vifore grozave, care au causată mari 
devastațiunl și multe nenorociri pe mare. Multe corăbii 
au devenită prada valuriloră furiâse. Chiară din regiu
nile de dincolo de Misisipi, din America, vină sc-irl, că pe 
acolo în di'ele trecute s’au ivită nisce vijelii cu zăpadă 
alâtă de furiâse încâtă din causa loră a trebuită să se 
întrerupă circulațiunea trenuriloră, ba pe unele locuri 
acele vijelii alâ<a au fostă de turburate, încâtă au răs
turnată, pe o întindere mai mare, stâlpii dela telegrafă. 
Aceste vijelii se întindă peste 16tă Canada pănă în nord- 
vestă, chiară și din nordvestulă Amence* se anunță mare 
frigă și vânturi teribile însoțite de mase colosale de ză
padă. Circulațiunea trenuriloră a suferită forte multă, 
ba unele trenuri atâta au fostă nămolite în omătă, încâtă 
sărmanii călători au fostă siliți, ca să le părăsescă, că 
nu le mai putea mișca nici înlr’ună chipă din locă.

Apoi să mai <|ică cineva, că la noi nu i darulă lui 
Dumnezeu, cândă vedetnă, că friguiă s’a muiată și că 
zăpada se topesce ca și primăvera.

▼ **
Cununia. — D. Parteniu Bârlea, teologă absolută, 

îșl va serba cununia cu d-șora Elena Jucu în 24 lanuariu 
slilă nou.

*
Duelă între femei. — Duelulă e la ordinea dilei. 

Se vestesce, că o întâlnire cu spada a avută locă între 
dâmnele Eugenia Pierre și Astia de Volsayre la Parisă. 
Acestă duelă a fostă provocată de publicarea unei bro 
șuri: Amazânele secolului a dâmnei de Valsayre în care 

<untă insultate grozavă dâmnele Louise M^chel, Rouzade, 
Pierre etc.

T A *
Biciuită de femei. — De câtva t-impă, d-na Harry 

Roberts. ală cărei bărbată era directoră ală biroului poș
tală din Tampico, în teritorulă Washington, se plângea 
amară vecineloră sale de relele tractărl ce suferea de 
obiceiu dela bărbatulă ei. Adeseori ea le arăta chiar 
urmele recente ale lovitureloră pe care le primise: um
flături, sgărieturl etc In sfârșită vecinele indignate au 
dată de scire d-lui Robrrts, ca să se abție d’aci înainte 
d’a-șl maltrata nevasta, dâcă nu voia să se espuie pe
depsei talionului. Acestă avisă a înfuriată și mai multă 
pe d. Roberts în contra soției sale, care, după ce îi dădu 
o bătaiă sdravănă, pentru că se dusese să se plângă ve
cineloră sale, a făgăduită că pentru orice vină neînsem
nată va primi câte o bătaiă. Dâr deunădl, vr’o 4ece> 
două-spre-dece femei din vecinătate, aflândă cele petre
cute, s’au dusă de au scosă pe Roberts din biroulă său, 
și după ce-lă legară bine de ună stâlpă de lemnă, dei- 
brăcându-lă, ilă bătură cruntă în publică. Harry, ruși
nată că se lăsase a fi biciuită de femei, a șters’o din 
partea locului, îndată ce ele binevoiră a-lă deslega.

± *
Fotografiat! fără scire. — Personalulă Băncei din 

Londra s’a înmulțită cu ună fotografă, a cărui misiune 
va fi de a lua incognito portretată tuturoră persâneloră 
suspecte sâu necunoscute, care se presintă la casă. Banca 
s’a decisă a lua acestă măsură din causa crescerei nu
mărului hoțiloră de totă soiulă, cari o esploatâză. E 
cu neputință de a se supune unui interogatorii minuțiosă 
tote persânele, care se presintă. Casarulă 'plăfesce, în 
generală după presentare; de cele mai multe ori, acestă 
funcționară nu pote da informațiunl nici măcar prin 
semne despre individii cu cart a avută a face. Fotogra- 
fulă de curendă instituită va lua pe viitoră, după or> 
dinulă secretă ală casarului și fără ca publiculă să scie, 
portretulă cliențiloră necunoscuțl, și operația se va face 
pe când casarulă va număra bancnotele seu banii.

BIBLIOGRAFIE.
0 rugare catra d-nii autori români de dincoce și 

dincolo de Carpați. Spre mai marea nostră bucuriă ve- 
demă anunțându-se mai pe fiă-care di producte literare, 
prin cart literatura nâstră îșl ia ună avântă din di în 
di totă mai puternică. Multă depinde însă progresulă și 
înaintarea literaturei nâstre dela sprijinulă și îmbrățișarea 
cu care suntă întâmpinate productele literare din partea 
publicului. Pentru aceea îmi iau voiă întru interesulă 
alâtă a onoratului publică cetitoră, câtă și a onorațiloră 
domni auctorl, a face o modestă observare. Ună incon- 
venientă destulă de insemnată este că mai mulțl domni 
auctorl întrelase de a însemna prețulă opuriloră sale pe 
păreții acelora. De aci provine, că mai mulțl doritori 
de a'.( avă cutare ori cutare opă nu și-lă procură singură 
numai din motivulă că nu să potă orienta în privința 
prețului. Neplăcerea acestui- inconvenientă o simțesce 
omulă mai vârtosă atunci când are de a-șî procura opuri 
dela librării cu soliditate dubiosă. O astfelă de libră
ria avemă de es. chiar și în Făgărașă, care își permite 
a falsifica chiar și prețulă opuriloră fixată deja, luândă 
ună preță de două ort așa de mare de cum este pre
țulă fixată de autoră. Putemă conchide de aci că prețulă 
opuriloră, care nu este însetnnată și fixată de autoră, 
de sigură nisce librari de soiulă acestuia îlă ridică de 
trei și patru ori mai mare de cum s’ar cuveni, prin ce 
o daună fărte mare se causeză literaturei ndstre. Din 
aceste corisiderațiunl spereză că nu voiu fi luată în nume 
de rău, dâcă întru interesulă generală iml permită a 
propune și a ruga pe on. domni autori atâtă de dincăce 
câtă și de dincolo de Carpați, ca să binevoiescă a în
semna pe păreții opuriloră sale prețulă fixată ală acelora 
și încă atâtă în floreni, ori crucert, câtă și în lei seu 
bani. Unii vechiu obonentil.

ULTIME SCIRÎ.
Circulă £rășl sgomotulă despre o alianță, 

de astă dată formală, între Serbia și Grecia, 
scrie „Românnlu..“ Pănă în momentele de față 
însă, credemCi că t.rebue să dămă acostă scire 
sub tdtă reserva.

—0—
piarele oficidse bulgare spunu, că principele 

Alecsandru alu Bulgariei a primită dilele a- 
cestea în audiență solemnă pe agentulu diplo
matică ală României, și că sâra a fostă c o n a - 
culă din Sofia, adică la paiață, cum s’ar 
cj.ice, ună mare prântlă oficială la care princi
pele Alecsandru a ridicată ună toastă pentru M M. 
L L. Regele și Regina României.

Editorii: Iacobă Mureșianu.

Redactorii responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu.
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OursuJft la bursa de Vieaa ISursa (!e Bueuresei.
din 20 lanuariu st. n. 1886 I Cota oficială dela 4 lanuariu, st. v. 1386.

Bonuri croato-slavone . . 103 75 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................. 98.25
împrumutului cu premiu

ung...................................117 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului , 123.30 
Renta de hărtiă austriacă 84 10 
Renta de arg. austr. . . 84 25
Renta de aură austr. . . 111 50 
Losurile din 1860 . . . 140 50
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 871 —
Act. băncel de credită ung. 302 75 
Act. băncel de credită austr. 296.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5 91
Napoleon-d’orI .... 9.99‘/j

........... 6180

Rentă de aură 4°/0 . . . 100 65
Rentă de hărtiă 5°!^ . . 92.65 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare.......................... 151.76
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.40

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) . . . . 127 —

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . . 112 50

Bonuri rurale ungare . . 103 75
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C3 75
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................. 103 75
Bonuri cu cl. de §sortarel03 76 Mărci 100 împ. germ. .

Curnp vând.

I 
I

Renta 
Renta

> 
împr. 
Credit

>

»

>

română (5%). 
rom. amort (5°'0'ț 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
tone, rural (7°/0)

»

>

» (5°/o)
urban (7°/0)

. (6°/o) •
* (5%) •

87 V»
92
85
30

100
83Vi
95

88 V,
93
85Va
32

1011/4
84
96

>

Banca 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< > > Națională
Auru contra bilete de banca . d urniri cu ci. ue gsurtureiuo /o i maru avu imp. gemi. . . vx t.yj .

Bonuri rurale transilvane 103 75 Londra 10 Livres sterlinge 126 15 Bancnote austi'iace contra aurii.

națională a României
89
1110

81
1120

Magazinu de haine bărbătesc!
Totu feliulu de

haino bărbătesc! elegantă, și solidu lucrate 
contecționămă în magaziuulă nostru după comandă 

și după jurnalele cele mai noue.

«K

*

*

4<
«K

u
Jî A. BUiiwarzc oc Dăruia.

Ulița Vămei Nr. 11.

Totodată recomandăm marele nostru

depositu de stofe indigene și streine 
pentru rocuri, pantaloni și giletci cu prețurile cele mai eftine 
și rugămu onor, publică a ne onoră cu comande câtă mai 
numerdse.

Cu distinsă stimă
A. Sclnvarze & Bartlia.

tete 
* te 
te 
te 
te te ¥ 
te 
te te 
I
te

&

I

I

I

16.
2.01

17
2.04

Cursuiu pieței Brașovu
din 21 lanuariu st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 52 Vând. 8.56
Argint românesc................. » 8.40 • 8.45
Napoleon-d’orI..................... 9 94 ■ 9 99
Lire turcescl......................... 11.26 • 11.36
Imperiali............................. . > 10.22 • 10.32
Galbeni................................. . > 5 86 • 5.91
Scrisurile tone. «Albina» > 100.— » 101.—
Ruble Rusesc!..................... . > 123.— » 124.8/a
Discontulâ ... > 7—10 °/0 pe ană.

iSO" Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta
Transilvaniei* se potu cumpăra în tutungeria
lui I. GROSS.

Nr. 37. ex 1883 2-3.
a. f. sc. c. d.

Publicatmne de Hcitatiune.
3 5

Posesiunea nemișcătdre ce au în comunitatea Ceanulă mare fondu
rile scolastice centrali din districtulu Năsăudului, carea are estensiune dei 
1035. jughere 538°u și constă din arătură, cosaștină și pășune, dimpre
ună cu edificiele de locuință și economiă, ce se află pe ea, cu casa de 
cârciumă și cu dreptulu de cârciumăritfl se dă în arendă pe dece ani, 
încependă din 24 Aprilie 1886. cu prețulu de strigare de 3000 fl. 
Și 
în

v. a. 
anumită în diua de 20 Fauru 1886 st, n. la 11 6re înainte de amdiji 
edificiulu administrațiunei fonduriloru în Năsăudu.

Voitorii de a licita suntu datori a depune vadiulu de 10°|0. 
începerea licitațiunei se primescu și oferte scripturistice închisela

după prescripte și provăcjute cu vadiulu prescrisă.
Condițiunile speciali se potu ved6 la subscrisulu directore și 

tistia comunală din Ceanulă mare.
Năseudu, 6 lanuariu 1886.

Pănă 
făcute

la an-

Ioan CiocaniĂ, m. p.
directore.

Anunțâmii aceloru onorați cetitori, cari voru binevoi a se abona la fdia 
ndstră de aici încolo că a vernil încă în reservă numeri dela începutului anu
lui 1 885, prin urinare potu se aibă colecțiunca întingă.

Administratiunea »Gaz. Trans.»

Mersulu trenuriloru
pe linia .Predtealii-Biidapesta și pe linia Teîiișft-Aradtt-'Bud.apes'ta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealîi-Btidapesta Bu dapesta—Predeal îi

Bucurescl

Predealu

Timișfl

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodb
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașâ 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelâ 
Teiușft 
Aiudii 
Vințulâ de 
Uiâra 
Cueerdea 
Ghirisd 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișâ 
Stana 
Huiedinâ 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezâ-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susti

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

i

1

Viena >

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

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

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9 05
9 4b

10.02
6.20

6.59
7,15
7.43
8.29
8.55
9.04
9 12

10 23
12.32
12.59

10.37
12 59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.03

8.22j
10.30

■ Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezd-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agliiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

Uiâra 
Vințulâ de i 
Aiudâ 
Teiușft 
Crăciun?,Ifi
Blașfi 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașâ 
Elisabetopole 
8igiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

BrașovH
Timișii

susfi

Predealu

Bucurescl

Nota: Orele de n6pte sunttt cele dintre liniile grose.

(
(

l

( 
(

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibti

’ Trenn 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

— — —
i

6.47 — 3.15 6.20 8.0J
10.37 — 7.29 9.11 11.4<

1.44 ■------- 8.27 11.26 2.31
5.33 —

9.45
1.28
2.00

—

— — 9,59 2 11 —
— — 10A8 2.31 .—
— — 11.36 3.18 —-
— 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— -------- 1.31 4.26 -—
— — 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 .—
— — 4.0 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 -
— 5.05 6.43

12.05 — — 7.03 —
12.31 — — 7.26 —
2.16 — — 8.51 —
3.12 — — 9.31 —
3.32 — — 9.43 —
3.41 — — 9.51 —
3.50 — — 9.58 —
4.25 — — 10.24 —
4,50 — — 10.44 -
5.41 — — 11,28 - -
6.0? — — 11.44 —

6.40 — — 12.18 —
7.00 — — 12.36 --

— — 1.22 6.01
— — - 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.3
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — — — 1.50
_ ____ — — 2.48
_ ____ — _ 3.23
— — — — 4.56

1

9.4i

Tipografia ALEXI Brașovă.

TeBiEK'is- \ ra<Ib>IBu<lapesta ItudapeN&a- ^raelft-Teiiișii.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persone persone accelerată omnibus

TeiușA 11.09 3.56 Viena 11.00 7.15 _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Rudapesta 8.05 1.45 «io;
Vinț.ulă de josâ 12.20 — 4.53 11.02 3.44 11.40,
Șibotâ 12.52 — 5.19 oZOlHOK 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ar fi 3.37 7.53 5.?5
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațâ 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branieica 3.04 — 7.04 Paulișâ 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5 10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Gonopâ 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — w.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșm 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bârzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopâ 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
RadnaLipova 6.57 6,14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișâ 7.12 6.30 10.37 Branieica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațâ 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 11.23

8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok 2.39 12.00 45’ Șibotâ 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulâ de josâ 11.04 — 1.22
Kudapesia 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena - 1 8.00 6.05 Teiușfi 12 05 — 2.24

Aradft-TPJBBîifișAB’a Sisnaeria (Piski) PetroșenS

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus persdne persâno persone omnibus omnibus

Aradft 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 3) 11.50 2.23
Aradulâ nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Nemeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegâ 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Grivadia 9.33 2.57 5.28
Merczitalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
TlRniș6rffi 8.42 3.40 10.06 Pelroșenî 10.43 4.04 6.39

PetroșeuM— Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenă
poradne peraâne omnibus omnibus omnibus de pers.

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 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Grivadia 8.06 10.54 6.4
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
N6meth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegâ 9.31 12 17 8 02
Aradulâ nou 7 40 2 54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44

7 56 3 r 7.40 10 53 1,35 9/5


