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Brașovu, 28 Novembre 1886.
Episcopulă catolicii ungurescă ală Sătma- 

rului a ținută de curândă ună discursă la o 
serbare în Peșta, în ■ care propagă idea cucerirei 
întregului Orientu prin „cultura maghiară44.

Acesttt discursă, despre caro vorbimă pe 
largii mai josă, trebue să facă o ciudată impre- 
siune asupra flăcăruia, care cunâsce câtuși de pu
ținii relațiunile interiâre ale statului ungaru-

Instruitulă și de ordinarii bine informatulă 
corespondentă ală Zeului catolică „Vaterland44 
din Viena, desfășură în Nr. 328 dela 28 No
vembre ală numitei foi o iconă a stăriloră pu
blice în Ungaria.

Asemenândă cele dise în memorata cores
pondență cu fantasiile șoviniste ale episcopului 
Schlauch ne vine a crede, că acesta prin orato
ria sa seducătdre a voită numai să acopere ade
vărata stare de decadință din întru.

Eată ce i se scrie catolicescului „Vater- 
land“ din Pesta:

„Amu arătată și amu accentuată îu acestă 
locu de repețite-orl contrazicerea dintre aparență 
și realitate. Datoria ne impune să revenimă me
reu asupra acestui faptă, fiindă că tocmai în 
acâsta înfrumsețare a lucruriloră oficidsă și ofi
cială, în acestă „cultă alu minciunei44 recunds- 
cemă principala causă a decădinței vieței ndstre 
de stată și sociale. Câtă de miserabilă e admi
nistrația în pompdsa ndstră capitală, acăsta a vă- 
Zut’o tdtă lumea deunăzi, când isbucnirea epide
miei de coleră a pus’o în spaimă...44

„Dăcă în centrulă țârei, sub ochii guvernu
lui și a representanței poporului și sub contro- 
lulă unei diaristice nicidecum sfiicidsă, suntă cu 
putință astfelă de stări desolate: cum va fi a- 
tunci administrația în provinciă („departe de 
Madridă44)?44

„Și în adevără, ce se anunță de câte-va 
săptămâni din diferitele părți ale Ungariei ne 
amintesce cele mai posomorite Z^e a^e naiserii- 
loră administrați unei unguresc!. Dăcă amă vof 
să atingemă numai în trăcătă tâte plângerile și 
vaetele de miseriă nu ne-ar ajunge spațiulă unui 
întregă numără alu acestei foi.44

„Or! încătrău privesc! și asculți, pretutin- 
denea ți se arată urmările unei administrațiuni 
insuficiente, defectuâse său neesacte. și negligente. 
Că în ținuturile cele mai fructifere, în Banată 
și în comitatulă Peștei, domnesce aclî miser-iă 
cumplită, așa încâtă încassarea dăriloră a tre
buită să se amâne c’ună ană și să se încuviin
țeze împrumuturi pentru ușurarea miseriei, fiă 
amintită numai în țrăcătă.44

„Cu deosebire rău stă însă siguranța pu
blică în țâră.... Statulă „interconfesională44- 
a dată dela 1867 societatea pe mâna instruc- 
țiunei neconfesionale și pe mâna cămătăriei ca
pi taliștiloră. O economiă rea parte a secată is- 
vârele de câștigă ale poporului, parte le-a astu
pată. Pauperismulă își ridică pretutindenea. ca- 
pulă său gorgonică; jafurile, furturile și cerșito- 
ria suntă la ordinea Zilei-“

„Ce folosesce țărei armata de funcționari, 
care sporesce mereu ? Ce folosă are cetățânulă 
și țăranulă dela aceste îngrozitâre legiuni de 
scriitori ?44

„;Celă ce are vre-o afacere înaintea vr’anui 
tribunală său oficiu tremură deja de mai înainte; 
căci nici chiar celă ce câștigă procesulă nu pâte 
birui cu spesele și cu timbrele. Și cu tăte astea 
ministruIă de finance vrea să scumpăscă și mai 
multă administrarea justiției.44

„Afară de funcționari, acăstă liberală eră 
a protegiată și pe advocați, ală căroră numără 
se înmulțesce ca nisipulă mării. Toți vrău să 

’trăiâscă și încă să trăiăscă bine — pe spesele 
poporului.44

„Se mai păte mira omulă dăcă poporulă 

își pierde răbdarea și mii de âmeni iau beta și 
plăcă la drumă ori se aruncă în brațele crime- 
loră? Fâmea, miseria și desperarea suntă neno
rocita treime, căreia e aprâpe să i caZă jertfă 
țăra acăsta multă binecuvântată de DumneZeu, 
să-i caZă jertfă prin vina âmeniloră.44

„Cercurile ndstre conducătăre44 cultivă pe 
lângă alte sporturi și „sportulă politică44, facă 
politică mare44 și abia găsescă demnă de-a vorbi 
său de a țină sâmă de miseriă internă,44

„Când vedi, cum acestoră domni le zace 
la inimă pare că multă mai multă sdrtea „săr- 
maniloră Bulgari44, decâtu tdtă miseria din țâra 
propria, acela întru adevără trebue să-și pârdă 
speranța într’ună viitoră mai bună ală Ungariei14.

,z,La viitdrea desbatere e bugetului nostru 
negreșită că nici de astă dată nu voră lipsi vor
bele frumdse. Le va lipsi însă și acum ca și 
înainte „părințiloră patriei44 bunăvoință de-a îm
boldi pe guvernă și organele lui la fapte seridse 
și roditdre, de a-i constrînge să-și împlinâscă 
strictă datoria, și de-a premerge înșiși cu esemple 
făcendu-și datoria44.

„Și astfelă rămâne și reulă în vechia lui 
■stare. Câtă timpă încă? Acăsta numai Dum
neZeu o scie44.

Societatea ungurescă „St. Ladislau44.
Precum ne-a comunicată unulă din cores

pondenții noștri din Pesta, societatea ungurăscă 
„St. Ladislau,44 care luptă cu deosebire pentru 
susținerea naționalității și religiunei Ceangăilor^ 
din România, și-a serbată la 6 Decemvre nou în 
Pesta jubileulă de 25 de ani de când esistă. 
Cu acăstă ocasiune s’au ținută mai multe discur
suri, a căroră esență ni s’a fostă comunicată. 
AstăZi ne comunică „Pester Lloyd44 .întregă dis- 
cursulă președintelui societății, episcopulă Lo- 
renz Schlauch, din care estragemă următdrele 
părți:

Onorată adunare generală! De 25 de ani spriji- 
nesce societatea ndstră pe catolicii și Ungurii, cari tră- 
escă în țările Orientului.; de 25 de ani ajută bisericele 
și institutele patriei, mai puțină dotate... Societatea năș
iră a fostă totdeuna activă .în serviciulă ideiloră înalte..

înainte cu 25 de ani să născu în spiritulă unui 
episcopă catolică ungară, IosifQ de Lonovicî, idea d’a 
sprijini pe Ciangăii ungurescl. Idea era nouă. Opiniu- 
nea publică a Ungariei se ținea atunci strînsă de amin
tirea lui Korosi Csoma, călătorulă în Tibetă, și a lui 
Antonă Reguly, învățatului scrutatoră ală limbei înrudite 
finice, și spera firmă, că în patria originară a Maghia- 
riloră trebue că trăesce încă o semințiă a acestora, care 
ar fi chemată să întregescă aci în patriă numărulă nos
tru tare contopită; der despre aceea, că în apropierea 
ndstră, în Moldova, trăescă încă 200,000(???) de Unguri, 
numai fdrte puțini sciau. Nu se scia nimică despre a- 
ceea, că acestă poporațiune separată de țera-mamă, |în- 
ghesuită între elemente române, plutesce în celă mai 
mare periculă, d’ași perde cu totulă religiunea și cu a- 
câsta naționalitatea loră; nu se scia, că sub înfluința 
seculiloră o considerebilă parte din ei în faptă și-a per- 
dută deja ungurismulă. ei și acum se gândesce plân- 
găndă (?) în cântece de jale triste (?) la trecutulă dispă
rută. Ceilalți însă — vr’o 50,000 suflete — priveau cu 
tnputare(?) mută dincoce la frații loră din țările ungare, 
cari îi uitaseră.

Armele popdreloră creștine ale Europei, unite cu 
ale ndstre, au liberată, nu’i vorbă, Ungaria de domina- 
țiunea mohamedană și au redată patria ndstră civilisa- 
țiunei occidentale; der peninsula balcanică, teritoriulă 
dintre Dunăre și Marea Negră, ală cărui pămentă odi- 
nidră a fostă adăpată cu sânge ungurescă, ale cărui 
țări formeză încă și adi o parte integrantă a insemne- 
loriî (mărcei) regatului ungară, — acestă teritoriu rămă
sese :în starea sa de mai nainte. Atâtă Turcii, câtă și 
aderenții religiunei greco-orientale, care locuescă în a- 
cele țări lângă olaltă și întreolaltă, toți cu toții (?) suntă, 
după tradițiunile loră, după aspirațiunile loră, după în- 

trega loră ființă, orientali, și așa catolicismulă, acestă 
însemnată punctă de sprijină ală culturei occidentale, a 
aflată acolo numai puțini credincioși. Și cu tdte astea, 
care bărbală de stată ungură ară vrea să nu recundscă 
ce plinătate de putere are în sine catolicismulă, dăcă se 
pune influința lui civilisatdre fața ’n față cu starea îna
poiată a Orientului?

Da, a lăți elementulă catolică în acele ținuturi, a 
potența înfluința lui, a nutri și a întări totă ceea ce, prin 
puterea sa de atracțiune, mai nainte a legată nemijlo
cită cu noi aceste țări și ceea ce păte că atji ar putea 
să Ie aducă totă mai aprdpe de civilisațiunea occiden
tală; a îndreota ărăși, prin însuflețirea și abnegațiunea 
națiunei, ceea ce secuii întregi a pricinuită stări nefavo
rabile și întârdierî, a îndrepta acesta printr’o activitate 
care în puterea ei intelectuală și morală înaintăză totă 
mai spre onentă marea granițeloră culturei occidentale 
și care pare a fi chemată să ne creeze acolo ună cercă 
de interese și astfelă sprijiniți pe elă să putemă înmulți 
celă puțină garanțiile morale ale esistenței statului nos
tru, — tdte acestea suntă nisuințe, care pară a fi che
mate să formeze cele mai frumdse probleme ale simță
mântului de datoriă catolică, precum și ale simțământu
lui națională și patriotismului ungurescă.

Scopulu nemijlocită ală societății nostre este: a 
susțină religiunea și naționalitatea conaționaliloru și a He
mului nostru și in afară peste granițele patriei. Acostă 
ținta ascunde în sine o mare ideă națională, a cărei rea- 
lisare națiunea trebue se o întreprindă mai curSndă sdu 
mai târdiu; căci calea culturei merge dela Occidentă 
spre Orienta și națiunea ungurescă trebue să fiă ante- 
luptătdrea acestei espedițiunl, căci acăsta este pentru ea 
o cestiune de vieță.

Mai nainte sabia, adi spiritulă; mai nainte forța 
brută, adi influința morală; mai nainte pumnulă de feră 
ală învingătorului, atjl raportulă amicală; mai nainte o- 
magii cu forța, a^T comunicarea spontaneă a națiuniloră 
civilisate, — acestea suntă mijldcele, prin care noi, mai 
alesă adi, putemă trece asupra urmașiloră noștri moște
nirea venită asupra nostră dela strămoși, nutrind’o și 
cultivând’o acasă eu totă căldura iubirei de patriă, în 
afară aducând’o la valăre cu totă preponderanța ndstră 
culturală și morală.

Scopulă este același, care a fostă odinioră, mij- 
loeele suntă altele. Mărirea Ungariei timpă de ună mi
leniu, mărirea Ungariei în viitoră: acesta’i fala nostră a 
tuturora, dorința inimei ndstre a tuturora, rugăciunea 
nostră a tuturora. Și pentru ajungerea acestui măreță 
țelă, societatea »St. Ladislau" socotesce în prima liniă 
ca cele mai potrivite mijldce principiele, ideile și puterea 
religiunei catolice.

De aci încolo episcopulil Schlauch aduce 
laude catolicismului, care a făcută din Ungaria, 
încependă cu Ladislau celă sfântă, patronulă 
societății și regele Ungariei, ună membru ală 
familiei popâreloră europene, ce și-a câștigată 
gloriă râsboinică și a devenită ună factoră ală 
culturei dominante. Catolicismulă a civilisată 
lumea. Elă a făcută ca Ungaria se fiă încă în 
evulă mediu egală (?) în cultură cu Occidentulă; 
aci însă Z^ce ȘÎ episcopulă că numai se presimte 
că a fostă așa, din productele cercetăriloră mai 
noue, cu alte cuvinte sigură nu scie nici dân- 
sulă. Ungaria era ultima stațiă a culturei eu
ropene, căci pe când la Unguri încă totă se gă
sescă resturi de architectură, de sculptură, de 
așa numitele arte mici și de diferite ramuri de 
industriă, cercetândă în Oiientă, în afară de gra
nițele Ungariei, mai că nu se va găsi urmă de 
astfelă de .ucruri. Apoi continuă astfelă:

Leagănulă vieții ndstre naționale a stată în evulă 
mediu și putemă privi îndărătă cu deplină cunoscință de 
sine la acelă timpă, în care suntă înțelenite rădăcinile 
libertății nostre constituționale, în care s’a născută bula 
de aură, acâstă magna cliarta a națiunei ndstre, din 
care istoria și-a însemnată atâtea monumente ale inde
pendenței și gloriei ndstre naționale. Dele mai mari fi
guri ale istoriei ndstre au strălucită atunci și strălucirea 
loră își aruncă raZele pănă în Zilele ndstre. Puterea 
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cea mare de bărbată de stată a lui Ștefanii celă sântă, 
care a ridicata regatulă și constituțiunea năstră pe a- 
cele base tari, pe care stârnii susă încă și adi, după ună 
timpii de peste 800 de ani; caracterulă străvechiu ma
ghiară și cavalerismul^ lui Ladislau celă sfântă, care a 
împăcată deplină și definitivă națiunea sa cu creștinis- 
mulă, care a câștigată numelui ungurescă vaijă în totă 
Europn, înaintea căruia se închinau principii europeni; 
Colomană celă înțeleptă, care celă dîntăiu între domni
torii Europei a căutată să ștârgă din lume credința în 
vrăjitore; Ludovică celă mare, care a estinsă granițele 
regatului său atâtă de departe, ca nici unulă dintre ante 
cesorii săi și poie că nici unulă dintre urmașii săi nu 
le va estinde vre-odată; Sigismundă, care la conciliulă 
din Constanța a apărată cu atâta putere dreptulă de 
patronată ală regiloră Ungariei, acelă dreptă, care în 
Ungaria formeză o atâtă de prețiâsă garanțiă a concor
diei între biserică și stată; Mateiu Uniade, acestă mare 
scută și apostolă ală civilisațiunei europene de ală că
rui nume e legată nu numai gloria nostră răsboinică, 
ci și unulă din cele mai mărețe monumente ale culturei 
nâsf.re naționale, — care Ungură nu ridică cu fală ca- 
pulă, când se numescă aceste nume?!

Episcopulu termină că societatea
„St. Ladislau“ urmăresce aceste idealuri. A 
vorbită adecă la inima Unguriloră, așa după 
cum vorbescu și scriu toți istoricii unguri neaoși 
și făcuți, când e vorba d’a pune în umbră pe 
orice altu poporă. Păcatu că -episcopulu Schlaucb 
n’a vorbită într’ună congresă de învățați ai lu- 
mei, ca să i se pună câteva cestiuni prealabile, 
atâtă cu privire la cultură, câtă și la istoriă.

SOIRILE DILEI.
Ni se trimită din Sibiiu spre publicare următărele 

la adressa membriloră „Associațiunei transilvane" : «In- 
cassarea taxeloră de membri a causată pănă acum a- 
tâtă administrațiunei fonduriloră „Associațiunei transil
vane,*  câtă și domniloră membri ai acestei societăți di
ferite greutăți Nici noulă normativă pentru incassarea 
taxeloră nu a produsă vre-o schimbare favorabilă în a- 
cestă privință, lncuviințândă comitetulă centrală pro
punerile subsemnatului pentru modificarea normativului 
despre incassarea taxeloră, am onăre a Vă încunosciința, 
că încă pentru anulă curentă și și pe viitoră, Vi se va 
presenta prin oficiulă poștală locală adeverința de pri
mire a taxei de membru și sunteți cu tdtă stima rugați 
a o onora. Pentru casulă, când a-ți ave pentru viitoră 
unele dorințe, d. e. ca chitanța să vă fiă presentată în
tr’ună anumită timpă, său, că voiți a solvi taxa anuală 
în rate semestrale (de câte 2 fl. 50 cr.) seu în rate 
cuartale (de câte 1 fl. 25 cr.), vă rogă a’mi comunica 
prin ană biletă de postă dorințele D-V6stră, pe cari le 
voiu respecta întocmai. Dăcă, în contra tuturoră aștep- 
tăriloră, D-V6stră veți afla de bine a refusa primirea 
chitanței, acesta se va considera dreptă renunțare de a 
fi numărată între membrii societății. Domnii directori ai 
despărțăminleloră cercuale suntă poftiți, încâtă mai suntă 
în posesiune de cuitanțe necomputate seu de taxe de 
membru încassate, a le așterne acestea fără amânare 
său comitetului centrală său subsemnatului. Cu tătă 
stima, cassarulă generală ală »Associațiunei transilvane" 
pentru literatura română și cultura poporului română: 
Eugenii Brote.“

*) a bovisa — a învăța de rostă fără a înțelege.

—x —
Deputațiunea bulgară a fostă salutată la sosirea ei 

în Pesta de vr’o 100 de studenți. Aceștia se adunaseră 
pe piăța universității și plecară în corpore spre gară, 
cântândă continuu cânteculă lui Kossuth și strigândă me
reu „ăljen" Bulgaria, libertatea și independența Bulgari- 
loră, și amiciția cu Bulgaria. In strigăte de «Abzug 
muszkal*  (Josă Muscalii) ajunseră pe peronulă gării, unde 
se trăsese ună cordonă. Urmară apoi discursurile, fă- 
căndu-se politică la gară, între studenți și deputațiune. 
Studenții se’ntărseră în strigăte de ,eljen< și cântândă 
imnulă națională.

—x— i
Spre a putea face cu putință și miciloră industriaș 

taxele de încărcată moderate, „Reuniunea de comerță 
și industria*  din locă a hotărîtă în ultima ei ședință a 
întocmi vagăne colective de marfă, prin care se facă sin- 
guraticiloră mari reduceai. In scopulă acesta fu alesă 
Heinrich Zikeli espeditoră (strada Căldărariloră) ca ex
peditorii ală reuniunei, care atrage atențiunea celoră in
teresați cu observarea, că înformațiuni și lămuriri în 
privința acâsta — chiar și nemembriloră — se dau gra
tis de cătră d. Heinrich Zikeli.

—x—
Dela anulă 1874 pănă la 1884 s’au luată din bu 

zunarulă poporului Ungariei câte 150,000 fl. pe ană pen
tru susținerea operei și teatrului națională maghiară 
din Budapesta. Dela anulă 1884 încăce acestă soiu de 
contribuția a crescută mereu, așa că pentru anulă 1887 
susținerea teatrului națională din Budapesta are nevoiă 

de 600,000 fl., adecă mai bine de o jumătate de milionă 
pe ană. Oh, ce fericită țeră este Ungaria — esclamă 
ună dliară maghiară — când pentru petrecerea celoră 
din Budapesta este în stare să jertfăscă așa sume e- 
norme!

- -x—
La 28 Noemvre, îu stațiunea Lugoșii a societății 

căiloră ferate austro-ungare nu s’a vândută nici măcară 
ună singură biletă de drumă, nefiindă nici ună călătoră. 
încă ună semnă ală timpului!

—x—
Profesorulă de gimnastică Ernst Bockelberg, dela 

gimnasiulă evangelică din Pesta, a fostă condamnată de 
judecătoria cercuală la 20 fl. amendă și la suportarea 
cheltueliloră de judecată, pentru că a trasă o palmă ele
vului din classa 7-a luliu Kemenyffy.

— x—
In Teregova, comitatulă Carașă-Severină, s’au co

misă săptămâna trecută două spargeri într’o nâpte: în 
biserica gr. or. din care s’au furată 30 fl., și în fores- 
teriă, din care au luată hoții cassa de bani și au dus’o 
în câmpă. De urma hoțiloră nu s’a dată pănă acum.

—x—
Prinții Leopold și Ferdinand de Hohenzollern au 

plecată în Germania. Causa acestei subite plecări se a- 
tribue unei telegrame ce principele Leopold a primită de 
la Berlină, dice „Răsboiulă*.

—x —
Tote diarele din BucurescI aducă importanta scire, 

că Prințulă Leopoldă de Hohenzollern, într’o convorbire 
ce a avută (țdele astea cu ună personagiu politică, a de
clarată că este marj temă d’ună resboiu apropiată între 
Franța și Germania. »Epoca" spune categorică, că Prin- 
țulă Leopold a declarată acâsta în două convorbiri cu 
doi bărbați politici.

—x—
Se asigură prin unele cercuri, scrie «Românulă», 

că guvernulă română a renunțată d’a mai încheia con- 
vențiunea consulară cu Germania, și de a o mai presenta 
prin urmare Corpuriloră legiuităre.

—x—
Tribunalulă din Ogulină a condamnată Ia mârte 

prin spendurătăre pe Sava Steiul, Ilija Radovici și Gjuka 
Kovacevicî din lasenak, pentru crima de furtă și omoră. 
Condamnații au apelată.

—x—
Noulă episcopă serbescă ală Carlovițului, Ilarionă 

Ruvaraez, a declarată patriarhului Anghelici, că nu p6te 
depune jurămentulă și că prin urmare mei demnitatea 
de episcopă nu o primesce. „Branik" dice că episco- 
pulă de aceea nu vrea să depună jurămentulă, fiindcă 
guvernulă îl cere ună ărecare reversă. «Sobobran*  4* ce 
că episcopulă n’a depusă jurămentulă, fiindcă n’a voită. 
Foile unguresc! desmintă aceste scirl, cjicendă că moti- 
vulă refusărei ar fi declarațiunea ce a făcut’o chiar Ru
varaez, că nu se simte destoinică a sta în fruntea die- 
cesei. Ore așa să fiă?

.—x —
In curendă va apără, scrie »Epoca“, o operă lite

rară fărte însemnată: „Poesiile marelui poetă moldavănă 
Konaki“, culese de nepotulă său Prințulă Em. Vogoridi- 
Konaki. Acestă operă va fi precedată de o importantă 
suprafață datorită penei prințului Vogoridi.

Din Copenhaga se anunță, că guvernulă daneză are 
de gândă să sporâscă armata cu 12,000 de ămenl de 
tăte speciile de arme. Deasemenea se va spori atâtă 
personaiulă câtă și materialulă flotei. Intre altele se voră 
procura 8 corăbii nouă mai mari de luptă și încrucișe- 
torl, precum și 28 torpilori. Fortificațiunile Copenhagei 
voră costa 80 miliăne crone.

—x—
„Monitorulă Oficială «■ din Bucuresci publică deci 

siunea consiliului sanitară superioră, după care, din causa 
ivirei colerei în Belgradă, toți călătorii din Serbia numai 
pe la Verciorova, Turnu-Severină și Calafată potă intra 
în România, trebue se fiă provăduțî cu pașaporte și în 
localitatea unde să oprescă voră fi supuși unei suprave
gheri medicale de cinci 4'le.

—x—
In Galați s’a înființată o fabrică tehnică română 

pentru producțiuni chemice. Fabrica a și începută a lu
cra fabricând deocamdată diferite specii de eernălă de o 
calitate superiără, c|>ce »V. Națională*.

—x—
„Națiunea*  scrie, că Marți primulă ministru română 

a avută o lungă întrevedere cu Regele, er Mercur! la 
orele 11 toți miniștrii s’au întrunită în consiliu. Ședința 
s’a prelungită multă timpă și s’au discutată cestiuni fărte 
importante, mai alesă privităre la situațiunea exterioră.

Justiția în Făgăraști.
Făgărașu, 6 Decemvre n. 1886.

Stimate d-le Redactoră! Cunoscendă interesulă ce-lă 
dovediți la orl-ce ocasiune pentru țera Oltului, atâtă ia 

bine câtă și la rău, dați’ml voiă a Vă pune în vedere 
ună articulă ce a apărută la 28 Noemvre a. c. în n-rulă 
48 ală foiei maghiare juridice „A Jog" din Budapesta 
sub tillulă „Judecătoria de cercă din Fă(jărașu“, sub
semnată de advocatulă de aici Dr. Ioan Ronai. &ă 
articululă:

>In Făgărașă de câțiva ani justiția este greu bol
navă. Causa zace parte în instituțiunile ei proprii și in 
stările administrative (despre cari voiu vorbi altădată), 
der cu deosebire și în prima liniă în persâna judelui de 
cercă de aici. Domnulă jude de cercă Tybald Mihâly— 
deși se plânge necontenită că e ocupată peste măsură— 
nu lucră absolută nimica afară de compunerea sentin- 
țeloră și din când în când a vre-unei decisiunî. Proto- 
câlele de pertractare nu le scrie nici d-sa însuși, nici » 
nu le dicteză altuia ca să le scrie, ci de regulă, pertrac- 
tându-se cam în fugă câte trei cause deodată, din când 
în când aruncă câte o observare ici și colea, cam ca 
ună profesoră de desemnă între școlarii, cari îlă încun- 
giură. După finirea pertractărei jnu are obiceiulă a pu
blica sentința îndată și verbală după cum prescrie § 124 
ală art. de lege 54 din a. 1868, ci se inrotulâză actele 
pentru ca să se aducă sentința abia după luni de dile, 
der și atunci nu se trimite în scrisă părțiloră litigante, 
ci se citeză părțile la publicarea verbală a sentinței, în 
care casă de regulă nu ’i se licvidâză nimica părței carea 
câștigă față cu partida contrară; advocatului, în casulă 
celă mai bună, ’i se licvideză ună bagatelă, der și acesta 
numai față cu clienlulă său! Ba ce e mai multă, dispo- 
sițiile §-lui 124, citată mai susă, nu se aplică nici în 
cașuri de contumațare, nici când incusatulă mărturisesce 
singură faptulă, nici chiar atunci când nu obvină as
cultări de martori său de esperți, seu oculațiunl jude- 
cătorescl.

Decisiunile provăcjute cu subscrierea domnului jude 
cercuală producă asupra juristului practică prea de multe 
ori impresiunea, ca și cănd le-ar fi compusă cutare can- 
celistă neespertă și le-ar fi subscristRd-lă judecătoră păte 
fără a Ie fi cetită.

Față cu advocații — afară de cancelaria fiscalului 
comitatensă — să părți în tătă privința prea fără nici 
o considerare, la stabilirea espenseloră se folosesce de 
orecare tarifă atâtă de minimală, de care nu se usitează 
p6te nicăiri în iotă țâra; în faptă însă fărte adeseori 
licvidațiunea rămâne chiar și sub acestă tarifă minimală, 
licvidândă numai aproximativă, astfelă încâtă câte odată 
abia ’i mai rămâne advocatului după substragerea spe- 
seloră contante câțiva crucerl pentru munca sa.

De altă parte faimoșii procatorl neautorisațl (Win- 
kelschreiber) din Făgărașă se bucură într’ună modă bă- 
tătoră la ochi de multă bunăvoință și unii dintrânșii se 
semtă în localitățile judecătoriei prea bine, prea acasă 
la ei.

In fine e o calamitate defctulă de mare și împre
jurarea, că d-lă jude de cercă nu cunosce aprâpe de 
locă limba română și germană, nsitate în acestă ținută, 
așa că cunoscința D. Sale in aceste limbi nu trece peste 
formula de jurămentă bovisată*)  și preste câte-va singu
ratice cuvinte atâtă de reu învățate încâtă nu înțe
lege nici deposițiuuile' părțiloră litigante nici ale mar- 
toriloră, său în casulă celă mai bună le înțelege reu.

Luându-mi voia a atrage atențiunea Escelenței Sale 
domnului ministru de justițiă asupra acestora neajunsuri 
declară , că iau totă răspunderea pentru cele ceam 
scrisă, dâr numai în casulă când cercetarea s’ar încre
dința unui delegată străină asistată de ună notară 
străină.

Deocamdată atâta.*
Acestea le scrie ună advocată neromână la adresa 

d-lui ministru de justițiă într’o foiă maghiară specială 
juridică, care publică comunicatulă cu tătă prevenirea 
(teljes kâszsâggel), după cum se esprimă redacțiunea în 
nota ce o face. Și după cum se vede d-lă Dr. Rânai 
îșl face de multe ori silă. Se pare că ar avea 
multe de spusu, der le retace deocamdată. Oricum ar fi, 
ne pare bine, că Locmai ună advocată maghiară și-a luată 
curagiulă rară de a descrie miseriile judecătoriei de cercă 
de aici, la care contribue multă și stările administrative 
din acestă comitată, cjice scriitorulă.

Poftiți domniloră dela putere 1 Acestea nu vi le 
spune ună „agitatoră valachă*.  Olteanulu.

Din comitatului Mur6ști-Turda.
Plieșulu mare, 2 Decemvre 1886.

Domnule Redactoră! Vă rogă să binevoiți a pu
blica în prețuitulă diară «Gazeta Trans." acâstă cores
pondență, pentru ca on. publică să cunâscă și starea și 
causa nâstră românescă, și pentru ca să vădă, că noi 
pe aicea suntemă scurtați mai cu totulă în drepturile 
nostre

Mai în totă loculă suntă persecutați Românii, li 
suntă atacate drepturile loră cardinali, cu deosebire limba , 
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și tuiv . catea de acțiune, fiă ea câtă de legală ; nici 
într’ună locă însă nu credă să fiă mai persecutați ca în 
comitatulă Murășă-Turda, deși plângerile prin foi suntă 
fârte puține de pe aici. Noi nu putemă face nimicii, la 
tâte ni-se strigă veto, ne-au lipsită cu totulă de dreptate, 
libertate și egalitate. învățătorii nu-și potă scote lefile, 
necăpătândă ajutoră dela organele ^subalterne maghiare, 
decâtă numai dăcă protopopule se întrepune și încă și 
atunci numai cu greu se dă ajutore. Listele de repar- 
tițiune pe poporă, dăcă nu sunte făcute și traduse pe un- 
guresce se respingă ; așa de esemplu s’a întâmplată anulă 
acesta în comuna Ulieșă, unde solgăbirăulă a respinsă 
lista pentru lefa învățătorului, fiindă că nu a fostă tra
dusă în limba maghiară, făcându-i-șe imputare notarului 
cercuală, care e Română, că de ce primesce atarî liste. 
Etă în traducere românâscă scrisârea, pe care a primit’o 
în causa acăsta notarulă dela solgăbirăulă respectivă cer- 
cuală:

Dela solgăbirăulă cercului Mureșulă superioră, 15 
Aprilie 1886. Nr. 1963.

Domnului notară cercuală
în Sânmărtinulu de Câmpia.

Dela d-ta ca dela funcțiunară nu așteptă ca limba 
oficiăsă a statului să-o ignorezi, astfelă de conspectă nu 
primescă după ce eu nu înțelege ce felă de consemnare 
este acesta, în orice procedere ulteriâră în causa acăsta 
eu nu mă simtă chiămată.

Târgulă-Mureșului, 15 Aprilă 1886.
Dozsa, solgăbirău.

Acăsta fu așa dără causa pentru care s’a respinsă 
susă (|isa listă întâia oră. A doua oră s’a adusă ca mo
tivă împrejurarea, că protopopulă, preotulu și curatorulă 
nu și-au scrisă numele în limba maghiară, căpâtândă re- 
sultatulă că : „v. protopopii11, „parochii localii’, „curatorii 
prim." nu suntă cuvinte unguresc!'.

Maghiarisarea se continuă cu totă puterea, cu deo
sebire în comune micste, precum e și a nostră; nu e 
bună și nu se primesce nimică ce e românescă. Inspec- 
torulă regescă de scdle visităză scolele românesc!, ne- 
voindă a vorbi cu învățătorii decâtă numai în limba ma
ghiară, vine în scâlă și întrăbă pe copii în acea limbă, 
ba ce e mai multă, vorbesce și pretinde, ca și copiii să 
vorbăscă numai în limba maghiară. învățătorii, dăcă nu 
posedă limba maghiară, deși au diploma (oklevâl), suntă 
amenințați cu suspendare, său la din conlră să-și aducă 
învățătoră suplentă (segedtanito), spunendu-li-se apriată, 
că diploma loru nu are nici o valore, dăcă nu sciu vorbi 
perfectă limba maghiară; ba persecuțiunea contra învă- 
țătoriloră și preoțiloră a mersă pănă acolo, încâtă ei 
suntă astăzi supuși la tote greutățile, pănă chiar și la 
cărarea de prisme.

In comuna nâstră este din 1879 și șcâlă de stată, 
deși comuna e micuță, e închiriată casa unui proprietară 
și acolo se țină prelegerile cu copiii maghiari, căci Ro
mânii, pre lângă tote prigonirile, își susțină șcâla loră 
confesională propriă. In totă chipulă se silescă și âmblă 
să închidă școla năstră, ba ce e mai multă, din anulă 
1879 începândă aruncă și pe Romani, fără voia loră, 
câte 5 cr. după’florenulă de dare în favârea șcâlei de 
stată și acești bani îi scotă deodată cu contribuținea, 
fiă chiar și prin esecuare, nescutindă nici pe preotulă și 
învățătorulă română. Altmintrea causa acesta s’a făcută 
de multă cunoscută superiorității eclesiastice, dâr cu tâte 
acestea nu scimâ cum stă lucrulă; n’amă căpătată nici 
ună resultată. Chiar și poporulă însuși a suplicată pen 
tru resolvarea acestei '.Gestiuni și încă chiară și acum, 
în timpulă mai de curândă, der pănă acum nu a pri
mită nici ună răspunsă.

Câtă pentru școla nâstră în specială am de a mai 
spune, că autonomia ei este fârte multă știrbită din 
partea Maghiariloră. Așa de esemplu ne pomenimă mai 
filele trecute, că primarulă satului, care e maghiară, 
vine în șcâlă, și chemândă pe doi din membrii senatului 
școlastică, a cetită catalogulă copiiloră și le-a făcută cu
noscută membriloră, că înzadară au dispensată câțiva 
copii, căci e poruncită prin lege, că nimeni nu e scu
tită; a chiămată pe părinții copiiloră și le-a poruncită, 
ca toți să-și dea copii la șcâlă, fiă muți și surc^î, 
nedesvoltați și forte miserl. Se vede der, că ei în 
totă tipulă se amestecă la școla nostră. Decă este 
vr’o crăpătură pe lângă o ferâstră seu pe lângă o ușă, 
primarulă îndată face arătare la solgăbirău, acusândă pe 
membrii senatului școlastică, că nu grijescă de șcdlă ctc., 
ba se’ntemplă că recurgă și la născociri acusândă de 
esemlu pe învățătoră, că nu ține prelegere regulată și 
altele de acestea, prin caii voiescă organele ungare ici a 
produce desbinare între preotă, învățătoră și săteni, pen
tru ca în urmă ei să pescuâscă în turbure și poporulă 
să-șî părăsâscă de bunăvoiă șcâla.

In fața acestoră uneltiri fruntașii poporului nostru, 
fiindă omeni deștepțl și văzând pericululă ce-i amenință, 
și-au pusă de gândă a’și edifica șcdlă nouă după plană 
și a suplini tâte defectele, așa încâtă să nu li-se mai 
potă băga nici o vină, dorindă totodată, ca cei 5 cr. ce se 
plătescă șcdlei de stată de pe spinarea poporului română 
să se dea șcdlei loră proprie, care de altmintrea nu are 
nici ună venită.

Acestea ar fi unele din năcazurile nostre multe ar 
mai fi încă de a înșira aci, der unele despre cari așă 
vre să vă mai scriu le lasă pentru altă-dată.

Ulieșanulti.

Materii, 2 Decemvre 1886.
Domnule Redactoră 1 Demnulă de amintire Gregoriu 

Hangea din comuna Maieră, care a repausată în 21 Fe- 
bruariu a acestui ană, încă înainte de mdrtea sa cu 
vre-c 4 ani dispuse preste întrâga sa avere prin ună 
testamentă, care amăsurată ultimei sale voințe s’a pu
blicată în „Gazeta Transilvaniei". După luarea cașului de 
morte și a inventariului, s’a ordonată la judecătoria din 
Rodna vechiă pre 26 Noemvre a. c. căi. nou pertrac
tarea de ereditate, carea din causă că erecții nu s’ iu 
presentată cu toții, s’a amânată.

Deorece din averea rămasă de decedalulă, pre- 
lângă consângeni, au parte și legate și diferite corpora- 
țiunl, este de lipsă ca pertractarea de ereditate să se 
termine câtă mai în grabă; acesta însă numai așa va fi 
cu putință, decă la terminulă de pertractare ce se va 
pune se voră presenta toți câți voră fi judecătoresce 
citați, nu ca în 26 Noemvre a. c., când dintre erecții ci
tați, abia s’au presentată jumătate.

Repausatulă a lăsată, ca din averea sa să se facă 
și deosebite fundațiunî, a cărora începere atârnă dela 
grabnica finire a pertractărei de ereditate, căci numai 
atunci se potă rădica banii puși în casse de păstrare și 
împărțițl la diferitele corporațiuni încredințate de testa- 
tore cu supra-inspecțiunea și formarea fundațiuniloră. 
Fiindă că între eredii repausatului Gregoriu Hangea^ se 
află ca nepotă de frate și d-nulă Beniaminu Hangea, 
fostă profesoră gimnasială în Năsăudă, despre carele nu 
se scie unde locuesce și fără de carele, dăcă nu s’ar 
presenta, perlractarea nu s’ar pute termina și așa s’ar 
mai trăgăna cine scie pănă când; deci se învită d-nulă 
Beniamină Hangea, seu să-lă invite ori cine altulă, ca
rele scie unde petrece, ea decă nu se va pute presenta 
in personă la judecătoria regescă din Rodna-vechiă, să 
plenipotențieze pre cineva să-lă represinte și să primescă 
partea de avere ce’i este lăsată în testamentă, și pleni- 
potența să o trămită la subscrisulă în comuna Maieră, 
poșta ultimă Rodna-vechiă (O-Radna), căci numai aflân- 
du-mă în posesiunea acelei plenipotențe voiu pute lucra 
la judecătoria respectivă pentru punerea altui termină 
scurtă de pertractare.

In fine pentru sciința și cunoscința tuturoră inte- 
resațiloră observn și aceea, cum că averea bănâscă a 
repausatului elocată la cassele de păstrare, menită de 
a se împărți la consângeni și pentru întemeiarea mai 
multoră fundațiunî, este depusă la respectivele casse 
încă din luna lui Maiu a. c., și aceea din 11 Noemvre 
a. c. nu aduce nici una fructificare.

Deci ca consângenii să-și pâtă căpăta câtă mai cu- 
rândă partea loră de avere, și fundațiunile câtă mai în- 
grabă să intre în viâță, fără a suferi daună din nefruc- 
tificarea capitaleloră, grăbâscă toți interesații, cari au 
fostă citați, dâcă socotescă că nu se voră pută presenta 
în personă, a’și trimite plenipotențele loră în scrisă la 
subscrisulă câtă mai îngrabă, spre a se pute esopera pu
nerea celui mai scurtă termină de pertractare.

Tote acestea servâscă tuturoră interesațiloră ca 
informare, acomodare și ca avisă, âr pe D-Vâstră d-nule 
Redactoră, vă rogă a-le publica în prețuitulă și vetera- 
nulă cțiară, ce-lă redigeațl,

Basiliu Groze, parochă în Maieră, 
ca esecutoră testamentară.

Armata rus&scă.
Numărulă trupeloră de liniă se urcă la 24.228 o- 

fițerl și 986.373 de âmenl cu 155.755 cai și 2608 tu
nuri. La aceste mai suntă a se adauge trupele de re- 
servă, de întregire și cele locale, cu 13.818 ofițeri, 
741.530 omeni, 67.177 cai și 88 tunuri, apoi diferitele 
armate de Cazaci pe picioră de răsboiu cu 145.325 că
lăreți și circa 100 tunuri, precum și trupele neregulate, 
formate din popâre streine, Cu totulă consistă armata 
rusâscă în timpă de pace din 800,000 omeni, âr în 
timpă de răsboiu din rotunda cifră de 2 milione. Ser- 
vițiulă militară generală e introdusă încă dela 1874, cu 
tdte aceste încă nu s’a esecutată pretutindenea. Supre- 
mulă comandantă ală trupeloră e Țarulă, lui e supusă 
ministerulă de răsboiu, de care se ține și cuartirulă gene
rală împărălescă cu număroșii adjutanți generali. Marea 
împărățiă e împărțită în 14 districte militare, ună ală 
15-lea districtă formâză teritorulă Cazaciloră de Donă. 
In provinciile vestice ale imperiului se face în timpulă 
de față concentrarea cea mai numărâsă de trupe. Ar
mata de câmpă se împarte în regimente de gardă și re= 
gimente de armată; garda trece în totă privința ca pre
ferită atâtă cu privire la aptitudine, câtă și la armătură. 
In mijlocă, între gardă și armată, stau grenadirii. Garda 
se recrutâză din feciorii cei mai mari și mai frumoși ai 
împărăției. Armata rusâscă se împarte în trupe de 

câmpă formate, în trupe de reservă și în trupe locale. 
Partea a doua a puterii continentale o formâză Cazacii, 
împărțițl în 7 armate diferite, cu spirită răsboinică. Ele- 
mentulă de viâță ală acestora e calulă, din care causă 
Cazacii servescă ca escelentă cavaleriă ușâră. După 
patru ani de serviciu militară aceștia se reîntorcă ca 
concediațl acasă. Miliția imperiului, asemenea glâteloră 
germane, cuprinde pe toți bărbații capabili de a purta 
arma, încependă dela ală 20-lea ană ală vieții.

Armata rusâscă, care e înființată încă de Petru- 
celă Mare, e înteneiată pe aceleași forme, pe cari suntă 
întemeiate cele mai multe armate ale stateloră culte eu
ropene ; uniforma sâmănă multă cu cea prusâscă. E u- 
sitată colârea verde. De curândă s’au introdusă nă
dragi largi ca polurii, cismee mari pănă la genunchi, 
ună rocă cu buzunare și două capace puse pe peptă 
una peste alta, fără nasturi și susă încopciate, apoi o 
manta cu baslică și șapcă de piele de mielă. In locă 
de raniță au ună sacă pentru efecte de drumă și ună 
sacă pentru pesmețl. Cazacii portă îmbrăcăminte civilă. 
Caucazienii cerchescă sură negră cu cămașiă de lână, 
pumnală și pistâle cu manta rotundă. Pușca e formată 
după sistemulă americană Berdan și se încarcă pe din- 
dărătă. Tunurile trecă de fârte bune, bată departe ș| 
nimerescă forte sigură. Pâte să stea multe încă nu
mai pe hârtiă din cele ce privescă armata rusâscă. pâte 
ca nutrirea și mișcarea unui astfelă de masse mari de 
armată să fiă împreunată cu multe greutăți., totuși după 
cele înșirate, armata rusâscă în mare grqdă este gata 
de răsboiu și de luptă.

Ultime sciri.
Londra, 7 Decemvre. — Principele Alecsan- 

dru de Battenberg a sositu aici și a fostă pri
mită la gară în numele Reginei de generalulă 
Duplat. Principele va merge mâne la Windsor.

Parisii, 8 Decemvre. — In t6tă Europa 
nord-vestică este mare furtună. Liniile telegra
fice suntă pretutindeni parte întrerupte, parte 
îngreuiate.

Sofia, 7 Decemvre. — Se asigură, că JGad- 
ban-pașa a declarată guvernului bulgară, că 
Pdrtei i-a succesă a face ca Rusia sâ recundscă 
valabilitatea hotarîriloră Sobraniei sub condi- 
țiunea, ca sâ se formeze ună ministeriu mixtă 
bulgară și ca prințulă de Mingrelia sâ fiă alesă 
ca principe ală Bulgariei.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

PESTA, 9 Decemvre. — Camera deputa- 
țiloru: Contingentulă recruțiloră pe anulă 1887 
s’a votată neschimbată.

PARISfJ, 9 decemvre. — Goblet a luată 
asupră’și formarea cabinetului. Cei mai mulțl 
din miniștri de mai nainte intră în noulă ca
binete.

DIVERSE.
0 fundațiune în favorea feteloru urîte. — Luna 

trecută a murită la Santander (Spania) ună bogată co
merciantă de vinuri, originară dela Malaga și ună ori
ginală estraordinară, care prin testamentulă său a lăsată 
ună capitală ale cărui dobândi în sumă de 6000 duroșl 
suntă destinate pentru îndeslrarea a patru fete pe fiă- 
care ană. Compețitorele trebue să fi trecută versta de 
treicțecl de ani și să fiă recunoscute de urâte. Ne este 
temă că negociatorulă spaniolă de vinuri, dâcă n’a fostă 
beată, făcându-șl testamentulă a voită să-și bată jocă de 
bietele fete. Care fată ar împinge abnegațiunea și mo
destia pănă acolo a’și măvturi o vârstă de peste 30 de 
ani și a se declara de urîtă ?

Prințulă de coronă alu Greciei. — Din Atena se 
anunță: Capitala Greciei se prepară pentru o serbare, 
ce n’a fostă în acâstâ țâră de când e regată, serbarea 
maiorenilății viitorului său suverană, prințulă de coronă. 
Festivitățile voră începe la 1 Decemvre și voră ține mai 
multe cjile. Prințulă va depune jurămâată ca cetățeană 
elenă. Constituția prescrie, ca fie-care Grecă, care a 
ajunsă să se bucure de tote drepturile civile, ceea ce în 
Grecia este la etatea de 21 ani și pentru membrii dinas
tiei la 18 ani, să depue jurământă ca cetățeană. Acâsta 
se face de regulă înaintea primarului. Protocolulă de
punerii jurământului de cătră prințulă regală se va semna 
de regele și de ministrulă președinte. La festivități se aș- 
tâptă sosirea mai multoră ospețl distinși, între care prin
țulă de Wales și ducele de Edinburg. Prințulă de Wa- 
les ve veni cu Yahtulă său Osborne, însoțită de tâtă 
flota englesă mediterană sub comanda admiratului șefă 
ducele de Edinburg. Pentru prințulă de Wales se pre
pară apartamente în palatulă regală.

Editoră: Iacobtt Mureșianu.
i Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșianu



Nr. 268. GAZETA TRANSILVANIEI

Ourmlu la buraa de Viena
din 9 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 104 55
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 35 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare..........................152.20
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.75

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 11875

Bonuri rurale ungare . . 105.—
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă..............................104.80
Bonuri cu cl. de sortare 104.80 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 105.50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................ 99.—
Imprumutulii cu premiu

ung.................................. 123 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.20 
Renta de hărtiă austriacă 83.60 
Renta de arg. austr. . . 84 25
Renta de aură austr. . . 114 35 
Losurile din 1860 . . . 139.10
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 886 —
Act. băncel de credita ung. 300.60 
Act. băncel de credita austr.300.80 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.95
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.30

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 25 Noemvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . 9P/S 92Va
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 94J/a

» convert. (6%) 85s/4 86l/a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 35—
Credit fonc. rural (7°/0') • . 103 V3 104—

* n >> (5°/o> i . 87y4 88—
» » urban (7°/0) 1018/4 102\4
’ ’ » (6°/0J 93Va 9474
» » » (5°/0') ■ . 84V. 85—

Banca națională a României 500 Lei: 1020 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 266 268

< » » Națională 206 208
Aură contra bilete de bancă . . 17.— 17.50
Bancnote austriace contra aură. . 2.02— 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 10 Decemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.42 Vând. 8.44

Argint românesc . . . . > 8.40 8.42
Napoleon-d’or!................. > 9.94 > 9.97
Lire turcesc!..................... t - • 11.27 > 11.30

Imperial! . . . ............. » 10.27 > 10.30
Galbeni.............................. . > 5.91 > 5.93
Scrisurile fonc. »Albina» • • • 100.50 • 101.50

Ruble Rusesc!................. » 117.— * 118.—
Discontulă . . » 7—■100/0 pe ană.

Jk 2F> E L UI
1—3 Ciitră. toți cetitorii acestei stimate foi.

Din causa totalei desființări a filialelorO mele din provincia precum și luarea în primire a unei fabrice îmi 
vGnda tote mărfurile pentru a patra parte din valore, adecă:

........ ....... : Tote cu 97 cr. ==------

8-20

Espedarea se face cu raiubursă; ce un convine se schimbă seu se înapoiază banii prin:
J. II. RABIN0W1CZ,

97 cr.
1 Pălăriă bărbătescă 

din pîslă mole în tâte col.

97 cr.
12 lingurițe, 

argintă de britania ade
vărată din Londra.

97 cr.
1 Cigaretă din 

spumă de mare.

97 cr.
1 Cârpă mare 

pe spate pentru dame.

97 cr.
1 Cutiă cu 10 basmale 
dif. colori adevărate 

englizeștl.97 cr.
1 Cămașe p. dame 

cu broderiă, chifonu 
celă mai finii.

97 cr.
1 Lanță de ccsornică 

aură artificială.

9? cr.
3 Batiste din mătase 
fină de Lyon în dife

rite colori.
97 cr.

1 Costumă împletită 
pentru băețl său fetițe, 
constândă din panta

loni și giletcă.

97 cr.
3 Șaluri din lână 

fină, in colori vii cu 
ciucuri.

97 cr.
2 Sfeșnice, argintă de 

Britania ad. din Londra.
97 cr.

6 perechi ciorapi 
sadea său vărgațl.

97 cr.
1 Inelă cn briliantă, 

peatră imitația.
97 cr.

1 Chibritarniță 
cu mechanismfl97 cr.

1 Cămașe bărbătescă 
din chif’ fină cretonu 

său exsford.

97 cr.
3 cuțite de masă 

arg. de brit. adevăr, 
din Londra.

97 cr.
1 pânzătură bună 

albă damastă seu fețe.
97 cr.

1 Lingură mare p. 
supă, arg. brit.

97 cr.
1 Medalionă, fasonulă 

celă mai nou cu pietre.97 cr.
Ismenă bărbătescă mare, 
apărare contra frigului.

97 cr.
1 Fustă p. dame 

împletită cu vărgl.
97 cr.

3 per. Ciorapi de dame 
cualitate bună.

97 cr.
6 Furculițe franț. 

arg. de brit. adevăr, 
din Londra.

97 cr.
G linguri de masă 
arg. brit. adevărată 

din Londra.
97 cr.

1 Pipă, spumă artifi
cială cu capacă.

97 cr.
1 per. pantofi de casă 
eleganți din postavă.97 cr.

6 Șervete 
albe seu colorate, de

senă de damastă.

97 cr.
1 Ismană de ernă 

bărbătăscă (sist. Jăger.)

97 cr.
1 Garuitură 

constândă din : 1 meda
lionă, cercei, 1 inelă 

din bronză cu smaragdă 
și 1 per. nasturi ele 

manchete.

97 cr.
1 Eventailă 

modernii, finii colorată.

97 cr.
1 laiberu de ernă 

p. bărbați și dame.
97 cr.

1 Brasletă 
bogată de pietre.

97 cr.
1 Covorașu la pată 

din jutte cu desenă.

97 cr.
6 otrepe pentru vase 

pânză cenușiă cu vărgl.

97 cr.
6 Ștergare cu desenă 

cadrată și tivite.

Piscliiiiger- Torte, | 
țj o tortă, care a câștigată înalta recu- | 
5 noscință a Maiestății sale Reginei și ® 
J care, nefiindă întrecută în calitatea ei ® 
8 escelentă, a ajunsă a fi vestită pretutin- | 
) denî, se găsesce în fie-care di prospetă la | 

Emil Porr, băcănia la stâua ® 
|roșiă. z I
® Depositulă principală: Oskar Pi- ® 
| scliingei\ Viena, Brigittenau.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămîî pe d-nii abonați ca la reînoirea prenu- 

merațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu man
datului postalu și numerii de pe fâșia sub care au 
primitu (țiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abon6ză din nou să binevoiască 
a scrie adresa lămurită și să arate și posta ultimă.

ADMINISTli. „GAZ. IRAN8“

Mersulu trenurilor^
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia I*redealii-Budapesta  și pe linia Teiușii-Aradil-Bsidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—T’a’edealii

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

peraone

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbufl

Trenă 
omnibiiB

7.30
1.14

TrenTrenă
de pers, accelerat
 i

Trenă 
omnibuH

Timișă

Brașovfi 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodîi
Hașfaleu

(
(

(
(Sigliișdra 

JElisabetopole
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudfl
Vințulă de susti 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
Ghirbău 
AghirișS 
Stana 
Huiedintt 
Ciucia 
Bucia 
Bratea 
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

1.45

7.47
8.24
851
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
120)
12.29
12.44

1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

4.16
5.02
5 43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12.48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4 51
5.28
5 56

10.55
1.23
3.24

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15 10.05
— 2.15

6.05| 8.00
Nota: Orele de nâpte suntă

2.32

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12 16
12.50;
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.0b
4.50
7.28

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezd-Telegd 
R6v 
Bratea 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Gliirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahtda 
Ghiriș 
Cucerdea

(
(

( 
(

11.10
7.40

11 05
2 02
4.12

2.—
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

3.10
7.38
5 40

9.14
9.24
9.41

10.19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Trenă 
j de 

peradne 
..j— 

I -

Trenă 
omnibus

Uiâra 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiușă 
Crăciunelă 
Blaști 
Micăsasa 
Copșa mic 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovă
Timișă

sustt

(
(

11.00
11 19
12 30

1.01
106
1.13
1.20
1.41
2.00
2.35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.35
5.12

T37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

1.55
2.53

Predealu

BucurescI
( 3.28

9.35

cele dintre liniile grâse.

6.20
9.34

11.26
1.38
2.06
2.17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.40
2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Tipografia ALEXI Brașovii. Hârtia din fabrica d-lorii Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușfi- lra<IAi-Buda|i«sta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenii Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibufi omnlbua perBâne porflâne de persone omnlbw

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12 10
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de joșii 12.30 — 4.22 OwaIuaV \ 11.20 12.41 . —
Șibotă 12.52 — 4.50 nZOillOK / 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Arad fit 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovații 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6G9 7.37
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 — i
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
BSrzova 5.56 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9.F8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10.42 - ,
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Araelft 8.28 — 1 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4 52 Șibotii 11.43 12.— —

— — 5.12 | Vințulă de joșii 12.18 J2.29
Budapesta _ - 1 8.20 1 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena -• - 6.05 TeSușifit , 1.29 1.41 —

Aradik-'E'flKaișdra Simeria (Piski) PetroșeuS.

Trenă Trenă de Trend Trenă de Trenă Trend
omnibus peradne mixt peradne omnibaa mixt

Arudft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 6.19 L 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
N6meth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29. Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 40
Tfimișdra 9.02 — 9.08 Fetroșeui 3.37 — ■ 7.12

Timișdra-Aradft PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trend Trend
peradno peredne nmnlhns de pers. omnibus mixt

Tinaișdra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 _ _ 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegii 12.42 — 9.01
.Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradâ 9.27 — 8.17 BCsMerî® 1 53 '— 10.31


