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aci de alta, ci a desvoltărei pacinice, care înain- 
tâză pe o singură cărare, — e partisana sem- 
țirei frățesci între deosebitele rasse și naționali
tăți, în locul ă urei a umanității și iubirei de 
6meni. Mergând! înainte pe acâstă cale, cu în
cetul! se vor! face si din contrari buni amici, 
pentru că se vor! conviuge, că cu acțiunea 
Kulturegyletului nu se pornesce un! curent! 
dușmănos!, care să se îndrepte contra lor!, ci o 
mișcare sublimă, a căreia scop! este desvoltarea 
vieții religidse și morale, lățirea culturei, culti
varea și înflorirea virtuții iubirei de patria și de 
6meni, mișcare ce și asupra loru influințăză în 
mod! binefăcător!, deșteptător! și încuragiator! 
ce și asupra loru își estinde binecuvântările sale...“

Amu voit! să arătăm!, că seim! apreția 
marea importanță a cuvintelor! de mai sus! es- 
primate de vlădica reformațiloră unguri și de a- 
ceeâ le-am! reprodusă în traducere fidelă la lo
cul! acesta.

Vom! merge însă și mai departe și vom! 
documenta, că dreptate a avut! ilustrul! epis
cop!, când a susținută, că mișcarea ce voiesce 
să o pună la cale în unire cu Kulturegyletulu, 
va esercita asupra ndstră — a contrarilor! u- 
neltirilor! acestei reuniuni — o infiuință deștep- 
tătore și încuragiatore.

Dâr înainte de a ne pronunța punem! sub 
ochii cetitorilor! noștri cele dise de căpetenia 
bisericei reformate și îi rugăm! să le cităscă cu 
cuvenita atențiune, căci se tractăză de-o cestiune 
mare principiară.

Proiectulu militar! în Reichstagul fi 
germanii.

In ședința dela 9 Deeemvre, ministrul! de răsboiu 
Bronsard a făcută in comisiunea alăsă pentru desbate- 
rea proiectului militar! mai multe destăinuiri, despre 
care 4iarele dau raporturi ^variate.

După o versiune, ministrul! a vorbit! despre sta
rea armatelor! Rusiei, Franciei și Austro-Ungariei, și des
pre raporturile de dislocare in aceste țări; după o altă 
versiune, a arătat! cu deamăruntul! cifrele armatelor! 
Franciei și Rusiei, și declară că e necesară să se dislo- 
ceze trupe la granița ostică și vestică. Versiunea din- 
tâiu se găsesce și în „Norddeutsche Allgemeine Zeitung.« 
Comparând! armata Austro-Ungariei și a Rusiei, să fi 
dis! ministrul!: Rusia va evita, la cea mai apropiată 
dată, va ev»ta greșelele din ultimul! răsboiu contra Tur
ciei, d’a începe răsboiul! cu mijlăce nesuficiente. Des
pre Germania să fi tj's! ministrul!, că prin sporirea re
cruților! și prin noua organisare plănuită a armatei în 
Francia, Germania stă îndărătul! aceleia. Proiectul! 
trebue să se resolve pănă la anul! nou, ca să fiă po
sibilă a se face pănă la 1 Aprilie modificările necesare 
în planul! de mobibsare. Scptenatul! nu se pote scurta. 
Despre cestiunl politice n’a vorbit! ministrul!, a dis! 
numai că nu scie. decă cancelarul! va găsi cu cale să 
dea lămuriri despre sorții păcii. In totu casulă, posibi
litatea unui resboiu mc e esclusă. Ministrul! să fi mai 
dis!, că nu fără drept! s’a observată, că în casulă unui 
rSsboiu cu doicii puteri, Germania nu va fi singură. Lui 
Windthorst, care nu e mulțămită cu lămuririle date de 
oficiul! de esterne mai alesă cu privire la alianța aus- 
tro-germană, ministrul! de răsboiu dise, că nu e che
mată a comunica ceva despre situațiunea esternă.

In ședința dela 10 Deeemvre a declarată ministrul! 
de răsboiu generalulu Bronsart că proiectul! are sco
pul! a face țăra mai destoinică de apărare și armata 
mai capabilă de răsboiu. Deja la 1 Aprilie 1887 prin 
sporirea recruților! s’ară întări cu ună mai mare nu
mără de soldați. Datele lui Richteră despre armata fran- 
cesă sunt! necorecte, corpul! de armată algeriană a a- 
părută în 1870 forte repede pe teatrul! răsboiului. Mi
nistrul! (jise că s’a ocupată mai puțini cu armata rusă, 
decât! cu cea francesă. — Tot! în acestă ședință sta
tul! majori generală a presentată charte privitore la 
Germania ostică. — Richter a cerută urgentă lămuriri 
asupra raportului cătră Austro Ungaria. Lui îi bate la

Brașovu, 3 Deeemvre 1886.
Episcopul! reformată unguresc! Szasz Do 

mokos a sevârșită o faptă, pe care biroul! de 
corespondențe din Peșta a aflat! de bine de a-o 
face cunoscută prin telegraf! tuturor! cj.iareloi'u 
din imperiu. Acâstă faptă, care a produs! nouă 
însuflețire în sinul ă kulturegyletiștilor! obosiți de 
încordările prea mari în a produce pe cale arti
ficială „entusiasmu“ pentru „marea loru pro
blemă, “ este de cea mai mare importanță prin- 
cipiară și pentru noi Românii și de aceea voim! 
sg cercetăm! mai deaprdpe în ce consistă.

In comitetul! Kulturegyletului numitul! 
episcop! presentândă unu proiect! a declarată, 
că districtul! bisericei reformate din Ardei! este 
gata a pune la disposițiunea Kulturegyletului 
pentru sprijinirea acțiunei sale pe teremulu bi
sericesc! și școlarii unu capital! de 100 —150,000 
florini.

]£tă cum motivâză capul! bisericei reformate 
în discursul! său marele ofertă făcut! în spe
ranță că t6te bisericele maghiare se vor! grăbi 
a imita esemplulu lui intrând! în alianță cu 
Kulturegyletulu:

„Trebue să între în alianță durabilă toți a- 
cei factori, ale căror! interese se întâlnesc! pe 
tărâmul! acțiunei, ba în multe privințe sunt! 
identice. O asemenea alianță permanentă sunt! 
— după a mea convingere — chemate a în
cheia cu „kulturegylet“-ul! în prima liniă bise
ricele maghiare, cari — considerând! și lăsând! 
neatinse propriele loru scopuri confesionale — 
au o misiune comună patriotică și acăsta este, ca 
să apere, să susțină și să întărescă rassa ma
ghiară. Are acțiunea și unu terâm! destul! de 
largă, unde și chiămarea bisericelor! este în 
prima liniă împlinirea datorieloră patriotice dr în 
linia a doua interesulu confesiunală. Mai are ac
țiunea și ună terâmă, unde aceste două inte
rese se intregescu unulit pe altulu, ba mai mult! 
unde sunt! una și nedespărțite.“

„De altă parte sunt! convins! și despre 
ăceea, că este și în interesul! iminentă al! Kul- 
turegyletulăi, ca în prima liniă să întindă bise
ricelor! mână de ajutor! și să între cu ele în 
alianță durabilă. Biserica este aceea instituțiune, 
care în cursul! veacuriloră și-a afundată rădă
cinile puterei sale vivificătdre în viața poporului 
și s’a contopită cu ea. A influința directă su
tele de mii și milidnele de popor!, a da direc
țiune modului de gândire, sentimentelor! și fap
telor! poporului este în prima liniă capabilă bi
serica, care are sfântul! lăcaș!, unde poporul! 
în mijlocul! muncei sale crunte își câștigă pu
tere nouă, mângâiere și speranță; are scdlă, în 
care întroduce noua generațiune ducându-o de 
mână; sub disposițiunile ei stau marile legiuni 
ale servitorilor! celesiastici, cari trăiesc! între 
popor!, cari sein să vorbăscă la înțelesul! lui, 
să-i vorbesc! la inimă; ea dispune și de lun
gul! șir! alu instituțiuniloru bisericesc!, a că
rora influința binefăcătdre o sâmte poporul! 
fiindă astfel! împins! instinctivă, ca să se ali
pesc! la biserica sa, să asculte de sfaturile și 
încuragiările ei și să se plece dinaintea pute
rei ei.“

„Cu acâstă putere întotdâuna viețuitdre, res
pective cu representanții ei de pe pământ!, cu 
bisericele maghiare să încheia Kulturegyletulu o 
durabilă alianță și pe când le va da acestora 
ajutor!, să-și întărăscă totodată propria sa putere 
făcându apelă la puterea loră morală și materială 
și să pornăscă o acțiune întinsă și puternică!“

„Kulturegyletulu trebue să între în alianță 
cu bisericele maghiare și de aceea, pentru că 
biserica este după natura ei o putere conserva
tivă. Ea este purtătdrea de stăgu și părtinitâre 
nu a dărîmărei, ci a clădirei, nu a progresului fără 
planii și turbulentă, care se apucă aci de una, 

ochi răceala, cu care tracteză guvernul! acăstă cestiune. 
Armata austro-ungară e, după cum arată cu cifre, mai 
însemnată decât! cum a espusă erl ministrul!. In răs
boiu ea va putea ține pepti Rușilor!. Nu cifra de pre
sență, ci numărul! soldaților! instruițl e decidlători. Ci
frelor! armatei francese sunt numai pe hârtiă. O mare 
parte a armatei francese servesce numai ițece luni, așa 
deră abia e capabilă de resboiu. Franța a sporită ci
fra de presență în deceniul! trecută numai cu 17,000, 
Germania din contră cu 60,000. Armata Rusiei se soco- 
(esce exagerată. Cele mai multe trupe rusăsci sunt! 
dislocate la granițele asiatice. In anii din urmă Rusia 
a redusă cifra de presență. — La acestea ministrul! de 
răsboiu a răspunsă: graba necesară. Dela Aprilie 
trebue să se facă recrutarea sporită. El! n’a contestată 
destoinicia internă a armatei austro-ungare. După cifre, 
e inferioră celei rusescl. Destoinicia internă e ună ele
ment! nesiguri în comparați! cu numărul!.

In ședința dela 11 Deeemvre dete maiorul! Haber- 
ling amărunte despre puterea armată a Germaniei și a 
statelor! vecine. Armatele germană și francesă sunt! 
egale, cea rusă e mai tare. In Germania se sustragi 
dela serviciu 40,000 omeni pe ană , în Franța numai 
6000. Treceri peste bugetă surită în Franța o regulă, 
camera însă a votată regulată indemnitatea. Artileria 
de câmp! francesă întrece pe cea germană cu 16,000 
ămenî și 450 tunuri. Rusia ia mesurc d’a se lupta e- 
ventualic în același timpii cu Austro-Ungaria, Germania 
și România, căci ea presupune, că aceste teri, voru ținea 
una cu alta. Joncțiunea căilor! ferate rusescl în vestă 
e escelentă. O a doua Plevnă e cu neputință. Armata 
rusă e mai puternică decât! a aliațilori și ună inimică 
înfricoșată. Mai tăte bateriile în Rusia vestică au câte 
opt! tunuri. O divisiune întregă e transferată din Cau- 
casă la Vilna. Germania ridică în casulă estremă două 
milione de soldați față cu cinci milione soldați francesl 
și ruși. — Mai multe date, între care acelea ale lui Ha- 
berling, despre armata austro-ungară le-a desemnată mi
nistrul de răsboiu ca secrete. — Woelwarth primesce 
proiectul! deărece puterea agresivă a contrarilor! a cres
cută. — Hasenclever e gata cu partida lui Ia jertfe, 
decă cancelarulă imperiului anunță că e periculă. — 
Richter susține că armata germană e mai mare de cum 
arată cifrele oficiale. Proiectul! ministrului de răsboiu 
franceză Boulanger sporesca armata in contul! timpului 
de serviciu, proiectul! germană cere recrutare. — Bron
sart e de acordă, că e plănuită pentru Aprilie convo
carea concediațiloră disponibili, cu] t6te astea și după 
scurtarea plănuită de Boulanger, timpul! de serviciu în 
Franța e mai lungă ca cel! germană. — Buhl îndrep- 
tățesce proiectul! din situațiunea generală. Dăcă se vor! 
ivi raporturi mai pacinice, administrațiunea de răsboiu 
va propune negreșit! reducerea armatei. — Rickert dice, 
că fără a renunța oposițiunea în contra reducerei tim
pului de serviciu nu se pote ajunge la cifra armatelor! 
statelor! vecine.

Din Rumelia orientală.
Din Filipopol! se scrie, că conducătorii oposițiunei, 

cari fugiseră peste granițe, să întorc! îndărăt!. Unul! 
din ei, Dr. Hakanov, fostă director! al! lucrărilor! pu
blice, a și sosit! deja în Filipopol!. Fostul! președinte 
al! comitetului permanent! Ivan! Ștefan! Geșov și aju
torii săi Popov și Vasov sunt! deja pe drum!. Ei s’au 
oprit! în Constantinopol! în apropiere de consulatul! 
rusesc! și au primit! semnul! să se întorcă pe terenul! 
loră. Din causa acăsta se fac! diferite combinațiunl, că 
ce a putută îndemna pe numiții indiviți, al! căror! cu- 
ragiu personali nu e prea mare, ca tocmai acum să se 
întorcă în patriă.

Călătorii cari sosesc! din Adrianopolă spună, că 
trupele turcesc! ce se află la Mustafa-pașa tocmai la gra
nița rumeliotă, sub comanda lui Mehemed-pașa, stau gata 
de marș!. Din causa acăsta, în orașele rumeliote limi
trofe domnesce o mare ferbere. Sosesc! în Filipopol! 
chiar familii bulgare, anume femei și copii, din orașele 
limitrofe. Nu se scie încă decă acestă ferbere e justi
ficată; păte că să fiă numai o manevră pentru scopuri 
de agitațiune.



Nr. 272. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

SOIRILE PILEI.
>Daily Cronicle* este informată, că România, Ser

bia și Bulgaria suntă în ajunulă încheierei unei conven- 
țiuni militare pentru scopuri ofensive și defensive. Aceste 
trei țgrl voră dispune cu modula acesta de o armată de 
400,000 de soldați. .Kreuzzeitung* afirmă, pentru a 
doua oră, că Rusia face pregătiri militare la granițele 
austriace și române.

—x—
fiarele rusescl au primita ordina formala d’a nu 

mai publica d’acum înainte scirl privitâre la mișcările 
trupelora.

—x—
Se dă mare importanță, prin cercurile militare ger

mane, ordinului ce s’a data ofițerilora superiori de ar- 
tileriă în activitate, în cele patru mari cetăți întărite ale 
Germaniei, d’a se duce Ia Berlina. Ofițerii aceștia so- 
sescn din Strasburg, Metz, Konigsberg și Posen ca să ia 
parte la o conferință mare la care vora asista și ofițerii 
superiori de artileria din totă împărăția germană.

—x—
Representanța comitatului Brașovu, e convocată pe 

diua de 20 Decemvre n. în adunare generală, er comi- 
siunea permanentă se va întruni la 18 Decemvre n. Obiec
tele adunărei generale: 1, Raportula vice-comitelui rela
tiva la membrii de nou aleși pentru representanța co
mitatului. 2. Formarea subcomisiunelorâ conforma legii. 
3. Aruncula de dare pro 1887 relativa la încuartirarea 
militarilorO. 4. Arunculfl de dare pro 1887 relativa la 
fondula pentru bolnavi. 5. Pensionarea medicului comu
nala din Prejmeră. 6. Vinderea lemneloră de stejară 
din comuna Prejmeră. 7. Pavarea șanțuriloră din co
muna Helchiu, 8. Primirea drumului dintre Feldiâră și 
Crisbava în rețiaua drumuriloră comitatense. 9. Repre- 
sentațiunea camerei de comerciu și industriă din Brașovă 
relativa la decentralisarea proviantelorb pentru milițiă.

—x—
La consulatulu austro-ungaru, din Lipsea e de ocu

pata postula de secretară ala cancelariei consulare cu 
lăfă de 700 fl., adausulă de funcțiune 700 fl. cu înain
tare până la 1000 fl. Concurentula să fiă nensurată, 
cetățână austriaca seu ungară, să aibă cunoscințele șco
lare corăspuncjătdre și să fiă deprinsă cu lucrările de 
cancelariă și manipulare, mai alesă în cele privitâre la 
poște și in afaceri militare. După șăse luni de proviso- 
riu, în timpulă căruia respectivulă primesce 100 fl. pe 
lună, se numesce definitiva.

1 
---- X-----

„Bud. Corr.“ află, că ministrulă ungureștii de fi
nanțe va presenta în curendă camerei ună (proiectă de 
lege pentru sporirea dării de transportă. — Din ce în ce 
mai „bine* I

—x—
Procesulă urbarialu cu Secelele e aprăpe de resol- 

vare. La 10 Decemvre n. s’a subscrisă pactulă între 
comisiunea comunei orășenesc! a Brașovului și între co
munele Satulungă, Cernata, TârlungenI, Zizină și Purcă- 
reți cu reserva acceptării ulteriăre a representanțeloră 
comunale respective. Condițiunile suntă în genere cele 
puse de comuna orășenăscă a Brașovului. Acesteia i se 
vine 1/a, acelora a/3 din pămăntulă din certă. In pri
vința răscumpărării regalieloră comuna orășenăscă a Bra
șovului a mai făcuta concesiuni. Comunele Baclfală și 
Turcheșă nu s’au învoita cu pactulă. Prim-foreslierulO 
Bedo a plecată cu pactulă la Pesta, ca să-lă presinte 
ministrului președinte.

—x—
După împrumuturi Intabulate, se repartâză darea 

de interese până atunci, pănă când se destabulăză îm- 
prumutulă. Acesta a hotărît’o ministerulă de finanțe din 
Budapesta, sub numărulă 3809 anulă 1886. Acela, care 
a avută dără pretensiuni intabulate și suntă plătite, să 
caute să se destabuleze, ca să nu plătăscă dare după ele 
— de pomană!

—x—
Același ministeră a adusă sub numărulă 1016 din 

anulă 1886 o decisiune, că după interesele capitaleloră, 
care formăză proprietatea bisvriceloră și a scdleloru, și 
se folosescă pentru susținerea instituteloru de cultură, 
(scolele poporale, alumneu, seminariu etc.) său pentru a- 
coperirea salarieloră învățătorescl: nu se pâte croi dare 
de interese!

—x—
Curia din Pesta a adusă încă la anulă 1877 o ho- 

tărîre de mare însemnătate, (sub Nrulă 177) că adecă: 
la cei îndreptățiți pe basa inteligenței de a fi luațl în lista 
alegătoriloră, (§ 9 din legea electorală) nu pdte să cadă 
sub întrebare împregiurarea, că ăre respectivulă plătit’a 
darea anului trecută ori ba? pentru că și în casulă, 
dăcă nu ar fi plătit'o, trebue luată în listă. Preoții ș1 
învățătorii de pe sate însemne-șl-o bine acăsta! <|ice .Ga
zeta Poporului14.

—x—
O telegramă din Cracovia anunță, că Rusia, avândă

în vedere oposițiunea ce întâlnește candidatura prințului 
de Mingrelia, și ar fi pusă ochii acum pe prințulă Eugenie 
Maxilianovici Romanowski, duce de Lecuhtenberg. Acesta 
a și fostă chiămată la Petersburgă, de unde a plecată 
la Gacina și primită în audiență de Țarulă Rusiei.

—x—
Vicecomitele comitatului Timișu, avândă în vedere 

multele fatalități ce resultă din sistemulă actuală ală în- 
casărei contribuțiuniloră prin esecutorl, cari în prima li
niă caută să-și încaseze competințele loră, la propunerea 
protojudelui cercuală centrală a provocată pe cei 11 pro- 
tojudl cercuali din comilată a’și da părerea pănă în 10 
Ian. a. c. pe basa esperiențeloră loră, cum ar fi mai 
practicabilă a se încassa dările, arunculă comunală, com
petințele erariall ș. a., astfelă ca să fiă salvate și inte
resele publicului contribuabilă, evitându-se după putință 
spesele enorme de execuțiune.

—x— r
Camera advocațială din Glușiu face cunoscută, că 

advocatulă George Rațiu din Turda, aședendu-se în A- 
iudă, oeolulă camerei din Alba-Iulia, s’a ștersă din lista 
camerei clușiane.

— x—
Din Reghinulă săsescu ni se scrie cu data de 12 

Decemvre: .In comuna Gurghiu, în familia unui omă 
cultă, fiindă bolnavi ună băiată și o fetiță, părinții con- 
sultândă pe mâșa satului asupra medicamentului, la sfa- 
tulă acesteia au fertă în 9 Decemvre o păpușe de tutun ă 
și au dată copiiloră să bea zema aceea. După o oră, 
amândoi copii erau morțl. O comisiă a fostă la fața 
locului. Ne mirămă multă cum a putută face ună lucru 
ca acesta ună omă cultă*.

—x—
Ni se scrie din lena, că d-Iă S. Caianu, medică 

practică în Roșia lângă Abrudă, a fostă promovată de 
universitatea din lena la gradulă de doctorii, in medicină.
— Felicitările ndstre!

— x—
Pentru d-Iă Dr. Gorneliu Savescu, care se preparăză 

pentru ocuparea catedrei de teologiă dogmatică la facul
tatea din Cernăuți, a încuviințată ministerulă c. r. aus
triacă de culte și instrucțiune ună stipendiu anuală de 
o miie de florini v. a. Dr. Corneliu Savescu va cerceta 
universitățile din Viena, Gottingen, Kiew, Petersburg și 
Alena.

—x—
Lângă Buda-vechiă s’au găsită în pămănlă mai 

multe vase romane de bronzu și fragmente dintr’unu 
altar ăi de ptiră, care s’au predată museului din Pesta.

—x—
Arhiereulu Calistrată Orleanu se ocupă, dice ,Ro 

mânia liberă*, cu răspunsulă la „Pravoslavia“ d-rului 
Narset. Asemenea a mai tradusă renumita operă a lui 
Pressensâe, „Les origines", care este o apărare a creș
tinismului, întemeiată pe ideile filosofiei moderne.

— x —
»Noua Revistă“ 4>ce> că prin testamentulă său, ră- 

posatulă marchis de Betmar, proprietarulă domeniului 
Baia, a hotărîlă să se facă tot.e reparațiunile necesare 
bisericei Baia, monumentă istorică ridicată de celă mai 
gforiosă domnitoră ală Moldovei, Ștefană celă Mare. 
D-na marchisa de Betmar, soția și legatara universală a 
testatorului, care actualmente trăesce la Madridă, neadu- 
cândă la îndeplinire acesta legată, primăria comunei Baia 
i-a intentată acțiune și a câștigată procesulă, așa că 
acum a învitată niște arhitecțl și ingineri pentru a face 
devisulă reparațiuniloră în cestiune.

Secrelarulă operei din Pesta, I6nă Iosilca, și re- 
daclorulă dela „Szineszeti Lapok», Cornel Forrai, s’au 
duelată cu săbiile rănindu-se amendoi.

—x—
ErășI se confirmă scirea despre isbucnirea colerei 

în Bulgaria. In sătulă Dolni-Dol, cerculă Tărnova, a fostă 
dusă de grădinari bulgari sosiți din Ungaria. Dela 30 
Noemvre pănă la 4 Decemvre s’au bolnăvită de coleră 
13 persâne, care, se află tdte pe cale de ’nsănetoșare.

te
Necazurile poporului și preoțimea.

Din Valea Hațegului, Decemvre 1886.

Conform anunțului din «Gazetă* alegerea membriloră 
representanței comitatului Huniadâra, a căroră mandat cu 
sfîrșitulă a. 1886 va espira, s’a ținută și în cerculă elec
torală Pesceana în 18 Noemvre. S’au alesă — dâcă ac- 
tulu inscenată se p6te astfelă numi — șepte membri, 
iresce toți Maghiari, cu escepțiunea unui Română, do
vadă eclatantă despre simțămintele cavalerescl de drep" 
tate și frățietate sinceră și nepreocupată(?) a conlocui- 
toriloră noștri maghiari Nu ne-amă așteptată la o aten
țiune și prevenire deosebită din partea loră, căci asemenea 
credințe de multă le-amă pusă în cuiu, dâr o asemenea 
desconsiderare și derisiune nu amă presupusă cu atâtă 
mai vârtosă, căci ținuta d-Iui „foszolgabird“ Mara Gyorgy
— pănă acum corectă și neinfectată de miasmele șovi

nismului esclusivă — ne îndreptăția a spera o alegere 
câtă de câtă mulțămitâre pentru ambele părți. Cu durere 
însă actulă inscenată ne-a arătată contrariulă probân- 
du-ne încă a miia dră, câtă avemă noi Românii de a 
aștepta chiar dela bărbații moderați și accesibili simtă- 
minteloră de ecuitate din câta conlocui!oriloră noștri 
maghiari.

E dreptă, că nepăsarea* păcătosa, cu care atâtă in- 
teligința puțină numerâsă câtă și poporulă s’a purtată 
pănă acum la asemeni ocasiuni, au încuragiată pe bunii 
noștri patrioțl, de a ne delăfura cu desăvîrșire dela pos
turi, la cari amă putea arunca voința nășiră în cumpănă 
p’.edândă pentru interesele poporului nostru. Acăstă slă
biciune și ținută reservată, manifestată din partea năstră, 
o voră esploata conlocuitorii noștri și în viitoră și voră 
merge pănă la estreme, dăcă între marginile legei nu 
vomă desvolta mai multă zelă, abnegațiune și perseve- 
ranță pentru validitarea drepturiloră nostre.

Abstrăgăndă dela împrejurare, că c|iua de alegere 
pănă în momentele din urmă a fostă învălită în celă 
mai ascunsă secretă, ca nu cumva străbălăndă în pu
blică și deșteptându-se în poporă pofta de votare, acesta 
prin conțelegere împrumutată și lucrare meditată să reăsă 
cu omenii săi și așa să valăme susceptibilitatea gingașă 
a patrioțiloră — alegătorii români mai cu semă din co
mune depărtate s’au presentată în numără frumușelă; 
dăr durere, mulțl nu au fostă îndreptați la votare și dela 
urnă fură respinși. —‘Trecă peste actulă alegerei, care 
nu e de nici ună interesă, amintindă numai atâta, că 
presența alegătoriloră români cu protopopulă tractuală, 
3 preoți și 2 notari în frunte cășunâ o consternațiune 
și surprindere neplăcută în tabăra mică a alegătoriloră 
maghiari propriu numiți și se putea ceti pe fețele tuturora 
emoțiunea, mestecată cu ironiă desprețuitâre, cu care fu- 
rămă întâmpinați la intrarea năstră in cancelaria nota
rială Ședulele pregătite in cancelaria pretorială de tim
puriu pentru alegători din partea poporului română fură 
respinse, îndată ce i se descoperiră numele celoră propuși 
spre alegere și se făcură contraședule din partea ndstră, 
fără însă a pută reuși cu acele din causa micului nu
mără, ce se presentase la alegere.

Nu se p6te îndestula reproba neinteresarea clerului 
și a învățătoriloră, — onore escepțiuniloră — cari, deși 
avisațl pe cale privată, chiar din comunele învecinate 
lipsiau cu totulă ; puțină interesare și amă fi isbutită, 
căci de astădată alegătorii maghiari nu manifestară prea 
multă interesă și chiară și inteligința le fu puțină re- 
presentală

Ore ce să fiă causa acestei apathii ^detestabile și 
păgubitore? Ca o negură grăsă din ce în ce mai cople- 
șitoră planâză indiferentismulă, acestă vrășmașă neîm
păcată ală progresului și frate jurată ală corupțiunei, 
asupra acestui ținută clasică — țâra Hațegului — im- 
piedecândă ori ce mișcare spre ună viitoră mai bună. 
Pe tdte terenele vieții publice și sociale întâmpinăm stag
nare, amorțire și letargiă mortală. Poporulă prin grelele 
mposite publice e redusă la sapă de lemnă, căci câta 
esecutoriloră adeseori însoțiți de gendarml cutrieră co
munele și țină poporulă în grijă necurmată, de a-șl vedâ 
mijlocele traiului scâse la tobă și așa nu e mirare, dăcă 
sub presiunea acesloră stări critice l’a cuprinsă ună dis- 
gustă șl-o apalhiă desăvârșită, încâtă șl-a perdută voia 
și simțirea pentru folosirea unui dreptă, a cărui valâre 
nici nu o cunâsce îndestulă. Siarea decăzută materiali- 
căscă a poporului pregătită prin rădicarea dăriloră pu
blice, înăsprită prin spesele enorme ale comassărei și a 
răscumpărărei munțiloră; prin stagnarea a orice comerciu, 
ieftinitatea ne mai pomenită a vileloră, cari formâză ve- 
nitulă principală clasei muncitâre a înrîurilă și #înrîuresce 
totă mai multă asupra stărei morale a poporului împin- 
gându-lă în brațele desperărei și prin aceea la unele 
scăderi, ce taiă adâncă în trupulă națională și-lă ame
nință cu totală distrugere, dâeă nu se voră pune stavile 
acestoră rele, pănă ce este încă timpă și leacă. Acestă 
dușmană alu poporului nostru e folosirea necumpetată a 
spirituâseloru, urmare firescă a traiului rău.

In fața acestoră aparițiunl triste influința clerului 
ar fi hotăritore decă acela inzestrată cu cunoscințe ară 
uni zelulă, abnegațiunea și constanța precum în comba
terea vițiuriioră așa și în representarea poporului față cu 
organele politice. Aceste însușiri însă în mare parte lip- 
sescă. Avem și noi unii preoți zeloși, cari cu prevedere 
pastorală s’au opusă și se opună acestui curentă dără- 
jănătoră, dâră după puțină opintire — vădându-șl oste- 
nelele zădărnicite — se moiă și se retragă cu totulă de 
pe câmpulă de luptă ; în combaterea scăderiloră le lip- 
sesce perseveranța oțelită; în representarea dâmnă a in- 
tereseloră poporului îndrăsnâla și energia și așa popo
rulă, părăsită de conducătorii săi naturali, apucă pe căi 
contrare binelui său propriu. Din partea învățătoriloră, 
cari altcum pe lângă o lâfă neînsemnată, carea adeseori 
se ridică neregulată, se lupta cu multe neajunse și sunt 
în mare parte străini, nu putemă aștepta o înrîurire mai 
determinată în vindecarea acestei stări deplorabile, în 
care se află poporulă, căci cerculă loră de activitate —•
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cuprincjendO crescerea, intelectuală și morală a gene- 
rațiunei tinere — le oferă destule titule la recunoștința 
națiunei, dâcă-șl împlinescă misiunea cu conștiință și 
zelulă pedagogică. Ș. în acâsta sferă învățătorii își facă cu 
scumpătate datorința și dăcă icî colea progresele din 
ană în ană nu se ivescă în măsură egală, vina o p6rtă 
senatele scolastice cu preotulă în frunte, cari nu se prea 
interesăză de mersulă instrucțiunei și primăriile, ântisti- 
ele comunale, cari nu se folosescă de asprimea legei, 
unde aceea ar trebui aplicată.

Altă inteligintă afară de cea din opidulă Hațegă în 
cerculă acesta nu avemă de locă ; dâră și acâsta prea 
puțină înfluințeză asupra poporului rurală, parte pentru 
neînsemnătatea sa, parte pentru încordările, ce uneori 
isbucnescă spre dauna nâstră între cele două ^confesiuni 
esîstente și în fine pentru atitudinea îndoelnicâ și jneho- 
tărîtă a unora în cestiuni de însemnătate națională. Ră
mâne dără sarcina conducerei pe umerii clerului de pre 
sate și dela colucrarea energică Jși stăruitâre a lui s’ar 
putea aștepta multe și mari folâse naționale.

La căușele înșirate, cari au produsă înstrăinarea 
poporului dela viăța publică, a contribuită și aceea îm
prejurare, că pănă la dobândirea autonomiei comuneloră 
omnipotența pretoriloră, a căroră despotismă pănă as
tăzi se păstrăijă în tradițiunile poporului, zădărnicea orî 
ce lucrare, carea era pornită din partea «bătrâniloră 
sătescl» spre binele comunei, dăcă nu se unea cu voința 
dictatorelui, ală cărui capriciu devenise lege și poiuncă. 
Așa numiții comitețl figurau ca păpușe apți de a sub. 
serie la porunca înaltă, desconsiderați și huiduițl, când 
se împotriveau Acestoră esperiențe triste, de a se vede 
cu totulă ignorată, a urmată retragerea totală a popo
rului dela afacerile publice, care numai voia a juca ro- 
lulă de simplu specta'.oră și pană atji se întâmplă uneori 
că la alegerea oficialiloră comunali nu se presentâză a- 
tâtea persăne, câte se ceră la complinirea antistiei co
munale.

Urmările funeste ale ecesței retrageri se ivescă pe 
tâte terenele vieții publice așa încâtă mai tâte posturile 
însemnate se ocupă cu persăne, cari parte nu cunoscă 
lipsele poporului, parte nu au bunăvoință de a țină săma 
de acele. E greu a sterpi acesta credință, pentru că 
ea este resultatulă esperiențeloră a sute de ani; dâră 
mai vârtosă pentru că presiunea — cu tâtă legea nonă 
— esistă în realitate sub o formă mai fină, mai șirâfă 
și prin urmare mai periculâsă, Și totuși acâsta credință 
înrădăcinată trebue combătută, căci numai după delătu- 
rarea ei poporulă va eși din starea apatică, la care este 
redusă și-și va căuta de trebile sale în vieța publică. 
Pe când procederiloră arbitrarie ale organeloră adminis
trative de odiniără nu se putea pune nici o stavilă as- 
tadl nimeni nu se mai păte compromite apărândă între 
marginile legei interesele sale chiar în mânia elemen- 
teloră influințătâre și descoperindă abusurile, îndată ce 
se ivescă.

Ca acâstă credință să se pătă stârpi și poporulă 
să devină accesibilă pentru apărarea drepturiloră, ce i 
le oferă autonomia comuneloră în speciă și constitu- 
țiunea în genere, e neapărată de lipsă, ca să i se arate 
succese pipăite, căci pe vorbe gâle și promisiuni deșerte 
nu mai dă poporulă nimica âră codulă legiloră îi este 
încă o carte cu șâpte sigile. Numai isbende raportate 
potă împrăștia îndoelile și voră produce încredere față 
cu conducătorii săi, pe cari pănă acum i-a privită cu 
âre-care reservă adeseori întemeiată.

Asemeni isbende însă numai prin unire, coînțele- 
gere și lucrare împrumutute se voră scâte la cale — do
vadă preponderență compatrioțiloră maghiari în afacerile 
publice chiar în cercuri, unde suntă în flagrantă mino
ritate. Cu câtă violență inverșunată se sfâșia partidele 
între sine începândă dela dietă pănă la cea mai neîn
semnată adunare improvisată și totuși ce armoniă și în
țelegere domnesce între ele, când se întelnescă într’o 
afacere câtă de bagatelă, în care ar avea să cedeze câ
tuși de puțină nemaghiariioră și mai vertosă Roinâni- 
loră? In fața acestui punctă de „noii me tangere“ dis
pară orice considerațiunî șl diferințe, și solidaritatea cea 
mai perfectă e încheiată.

Ore acâstă virtute a solidarității numai Româniloră 
se lipsâscă? Să fi perită unirea și buna înțelegere din 
inima unui poporă, care se bucură de suvenirile cele 
mai gloriâse ale străbuniloră săi? Deră să nu desperămă, 
ci cu puteri înoite să vindecămă ranele trecutului și vii
torului va răsplăti ostenelele nâstre. Totă îneeputulă e 
greu dâră stăruința tâte piedecile învinge. Poporulă a- 
cestui ținută în lipsa altei inteligențe e avisată în tâte 
lipsele sale numai la clerulă său, dela care cu totă drep- 
tulă pretinde, că acela să-lă represinte cu vredniciă șj 
să-i apere cu bărbățiă drepturile sale contra ori cărui a- 
tacă și în schimbă pentru acâstă ostenâlă îlă stimâză, 
iubesce și i se încrede lui. Și ce răsplată mai scumpă 
pâte clerulă aștepta decâtă stima, iubirea și încrederea 
unui poporă ca remunerarea unoră ostenele, ce în sine 
cuprindă o sacră datorință. Nu este esauriată misiunea 
clerului în recitarea e. liturgii, provederea poporului cu 
mijlâcele darului și împlinirea funcțiuniloră sacre, ci ac

tivitatea lui trebue să se estindă asupra tuturoră esi- 
gințeloră poporului și acâsta chiar în propriulă său in
teresă; cu câtă poporulă va fi moralicesce și materialicesce 
mai înaintată cu alâtă starea preotului va deveni mai 
ușâră; cu câtă poporulă se va bucura de mai multe 
drepturi civile, cu atâtă vâdă și trecerea preotului va 
cresce atâtă față cu credincii săi câtă și față cu străinii, 
cari s’au obicinuită a privi preoțimea peste umără și a 
o desprețui, când și unde li se da ocasiune.

In mare parte însăși preoțimea pârtă vina la acâstă 
tractare dură prin sfiâla ce o manifestâză față cu auto
ritățile politice. Unâscă-se odată și va dispărea și acâstă 
temere stricăciâsă. Cumcă în lipsa altoră elemente inte- 
liginte sarcina conducerei poporului cade asupra preo- 
țimei, ne arată istoria evului mediu, pe când atâtă pe 
terenulă literară, economică și socială, câtă și pe 
terenulă politică clerulă a avută înrîurirea cea mai bine
cuvântată și istoria nâstră bisericâscă ne ofere esemple 
dese de lupte eroice, pe cari le-a purtată clerulă nostru 
contra apăsăriloră celoră dela putere.

Deci nici ună momentă să nu stea preoțimea la 
îndoiâlă asupra țitutei sale în venitoriu. ci unindu-se și 
sfătuindu se împrumutată la ocasiunl, când interese vi
tale ale poporului le cere concursulă, să fiă gata a se 
întrepune între marginele legei c i tâtă bărbăția pentru 
eluptarea drepturiloră, lăpădândă odată pentru totdâuna 
sfiâla păcătâsă, ce a marcată pănă acum întreprinderile 
singuratice și care sfiâlă atâtă de multă a contribuită Ia 
pierderea încrederei din partea poporului și a stimei din 
partea organeloră politice. O asemenea procedere reso- 
lută în unire și conțelegere ar împrăștia neapărată și bă- 
nuelele, ce luptătorii singuratici adeseori ’șl cont ragă din 
partea puterniciloră idilei, cari îi numescă „agitatori* și 
in cele mai multe cașuri ar asigura reușita spre binele 
poporului și în interesulă binepricepută ală statului. Re- 
cunâscă preoțimea adevărulă asiomei bătrâne «concordia 
parvae res crescunt... (unirea dă putere) și recunoscința 
presentului și a generațiuniuniloră viitâre va remunera 
ostenelele și sacrificiile suportate. Am disă. — u.

Din Câmpia, 12 Decernvre 1886.
Domnule Redactoră! Mare surprindere a făcută 

asupra Româniloră din aceste părți ună concursă, pe 
care cu data de 2 Decemvre îlă publică d-nulă solgă- 
birău ală Mociului Ioană Mayr — comitat. Cojocnei — 
pentru ocuparea postului de notară cercuală pentru co
munele Bolhaza, Chisău, Mociu și Tothaza.

Postulă acesta a fostă ocupată de ună Română, 
eu numele Gavrilă Gorgană, pe ca/e noi îlă sciamă de 
ună bărbată zelosă și consciențiosă în purtarea oficiului 
său și care totdâuna îșl avea cancelaria sa în cea mai 
bună ordine. Din aceste considerațiunî pe lângă tâtă co
rupția simțământului de dreptate, ce se manifestă adi 
așa de desă în Ungaria, nici odată nu ni ar fi putută 
trece prin minte, că și ună individă ca acesta va fi în
lăturată dela postulă său, plătită cu scumpe sudori, din 
causă că nu se pâte lăpăda de nâmulă românescă, din 
care face parte.

Nu este însă a<JI nimică cu neputință domniloră 
dela putere, când este vorba de prigonirea elementului 
românescă din Ungaria. Notarulă despre care vorbescă 
eu era prea sinceră, prea leală; simpatia înăscută față 
cu nâmulă său nu și-o putea ascunde, ura fățărnicia, 
dela societățile românești nu se prea retrăgea âr ceea 
ce era mai multă ca tâte: cetea chiar foile nâstre po
litice românești. Prin acâsta elă devenise o persână de 
totă neplăcută înaintea Maghiariloră, cari l’ară fi delă- 
turată de multă din postă, dâcă ar fi putută afla ba- 
reml o singură abatere dela corecta purtare a oficiului 
său. Dâr totulă înzadară; d-nulă Gorgană s’a ferită a 
da prigonitoriloră săi chiar și celă mai mică pretestă 
pentru a-lă depune din postu ă său. In urmă se întâmplă 
ridicululă casă, că vizitiulă unui Ungură spusese stăpâ
nului său, că pe d. Gorgană l’ar fi audită într’o socie
tate românâscă espnmându-se în modă nefavoritoră despre 
Maghiari. Dela stăpânulă vizitiului, precum am înțelesă, 
vorba ajunse în fine la urechile solgăbirăului Mayr. Din 
momentulă acesta notarulă română nu mai avu pace; 
elă fu aspru prigonită din partea șoviniștiloră și atâta a 
fostă vexată, pănă când în urmă a trebuită să-șl dea 
demisiunea, asigurată fiindă, că la din contră totă va fi 
depusă.

Destulă atâta, că notariatulă mai susă Z’să a^I este 
vacantă. Ținutulă acesta este curată românescă și cu 
tâte acestea în solgăbirăiatulă Mociului numai trei notari 
de Română amă avută și din aceștia astăfli amă mai 
rămasă cu doi. Ce-i dreptă, oficiulă de notară nu este 
nicidecum de invidiată, mai vîrtosă pentru Români, dela 
cari pentru tâtă bucătura se poftesce să se’nchine la 
câte ună pintenă ungurescă. Cu tâte acestea se află 
mulțl tineri români cu'purtare bună și distinși prin inte- 
ligința loră, cari deși ară fi vrednici de o sârte mai 
bună, dâr în aceste tjile de amară prigonire pentru nâ
mulă românescă, s’ar mulțumi și cu ună postă ca acesta. 
De aceea, cretjândă că facă ună servițiu câtă de baga

telă causei nâstre, îmi iau voiă a atrage atențiunea as- 
piranțiloră români asupra acestui concursă, cu atâtă mai 
vîrtosă, căci alegătorii fiindă în maioritate absolută ro
mâni, ară fi mulțl sorți de reușire. Alegerea se va face 
la 4 Ianuarie n. 1887, 9 âre a. m., în cancâlaria pre- 
torială din Mociu (comitatulă Cojocnei). Concursele suntă 
a se trimite pănă în 31 Decemvre inclusive Ia acelașă 
solgăbirău din Mociu, d-lă Ioană Mayr, provăcjute fiindă 
cu documentă despre capacitate în sensulă § 6, art. de 
lege I din 1883, precum și cu atestată de moralitate și 
cererea alăturată la ele, Salariulă este: 600 fl. plată 
fixă și pe lângă aceea numerâse venituri accidentale.

Românii alegători să bage de sâmă, că acesta este 
dâr chiar uniculă postă mai de Dâmne-ajută, la care 
potă și ei influința.

De aceea ceremă dela ei solidaritate și sperămă, că 
nu se voră lăsa să fiă seduși nici de frica dâr nici de 
promisiunile celoră, cari pe noi ne prigonescă.

Despre atitudinea Româniloră și efectuirea acestei 
alegeri vă voiu informa. N.

DIVERSE.
Nu schimbați paltonele. — Următârea întâmplare 

petrecută în București islorisesce »Rum. Lloyd:< Ună 
domnă bătrână H., cunoscută pentru soliditatea sa, era 
âspe dilnică ală unei mari cafenele, unde după amâ<|i privea 
când Ia o mâsă de domino, când la alta. Uneori se 
uita acolo peste ore la care trebuia să mârgă acasă. In 
asemenea cașuri pleca repede acasă ca cum ar fi fostă luată 
la gână. Așa s’a întâmplată Vineri a fostă o săptămână. 
Vădendă că a întârziată, o șterse grabnică acasă, unde 
primi în liniște blândele dojene ale nevestei sale pentru 
acâstă lipsă de simță de ordine. Scia elă, că nevestei 
sale nu-i place să-i țină lungi predici, cu condițiune însă 
cs dânsulă să fiă eu reservă. Se puseră la masă în 
pace, H povesti nevestei sale despre Mingrelianulă, des
pre prețuia carnei, despre nebunia Țarului, despre cele 
mai nouă sgomote de logodne, se culcară apoi liniștiți, 
că au mai trăită o dfi în pace și concordii în cei 20 
ani de căsniciă. In diminâța dilei următâre bărbatulă 
rămase uimită, când vă(Ju, că nevastă-s’a nu stă cu elă 
la cafea, pretextândă că a dejunată mai de vreme; o 
întrebă de ce i suntă ochii roșii, pâte că n’a durmită 
bine, dâr ea îi aruncă o privire, care l’ar fi pătrunsă 
pănă în adânculă imniei, dâcă n’ar fi fostă dedată cu 
astfelă de priviri. Credea că vremea cea rea e pricina 
indisposiției iubitei sale jumătăți și găsi cu cale să plece 
de acasă înainte de amâdî. Când vru să-și îmbrace 
paltonulă, observă că erl șl-a schimbată în grabă palto- 
nulă în cafenea cu ună paltonă tocmai asemenea. De 
aceea așadâră nevastă-sa l’a tractată atâtă de aspru. 
Iute plecă să-și caute paltonulă, âr nevastă-sa alergă la 
terâstră să va^ă încătrău apucă. Și fiindă că ploua, H. 
se sui într’o birje, ca să nu strice paltonulă streină. Ne
vastă-sa se aruncă pe ună scaună oftândă: ,Și asta 
încă 1 Nu e destulă, că aduce rușine și batjocură asupra 
capului său căruntă și asupra nenorocitei de mine, a- 
runcă și banii pentru birje!“ Femeea începu să plângă. 
Dâr lacrămile nu-i vindecau inima. Planulă fu făcută : 
mai ânteiu o lecțiune infidelului bărbată și despărțirea 
de masă și pată pentru eternitate. O scrisâre pe hârtiă 
roșa, ce o găsise acjl-diminâță în paltonă, o călcă cu fe- 
rulă fiindă că era sgârcită, o întocmi aruncândă asupră-i 
priviri amare, o puse într’ună plică și scrise pe elă a- 
dresa bărbatu-său. La amâ^i se întârse acesta acasă 
ndispusă, că nu șl găsise paltonulă, și mare’i fu mirarea, 
că masa era gătită numai pentru dânsulă. Asta era prâ 
multă și tocmai voia să’ti accentueze drepturile sale ca 
bărbată, când âtă că nevastă-sa, cu fața seriâsă, și 
printr’ună semnă îi arătă scrisârea ce i-o aședase pe 
sarvetă H. cunoscu scrierea nevestei sale pe plică, des
chise mecanică scrisârea, nu-șl credea ochiloră săi când 
ceti în franțuzesce în parfumata scrisâre: «Iubitulă meu 
amică 1 ’ȚI mulțămescă din inimă pentru frumâsa blană, 
dâr nu potă să nu-mi esprimă mirarea, că ai devenită 
infidelă promisiunei ce mi-ai dată, că-mi vei trimite 
astă-sâră ună buehetă de viorele. Să fi uitată marini- 
mosulă meu amică promisiunea sa? Te îmbrățișâză cor
dială a d-tale Metania.« D-lă H. se uita înlemnită la 
nevastă sa, care apucată de navricalele plânsului se a- 
runcase pe ună scaună. Când elă vru s’o întrebe de 
causa acestui casă neesplicabilă, se ridică d-na H. cu 
tâtă demnitatea unei femei ofensate în cele mai sfinte 
simțăminte, slrigându-i: «Tacl.în tinătorule ală căsătoriei 1“ 
Cărbatulă sta să ca^ă elă acum pe scaună, când sună 
de afară clopoțelulă. D-na H., căreia nu-i plăcea să 
pătrund.ă’n publică micile scene familiare, eși din sala 
de mâncare afară, dâr se întârse îndărătă cu obrazii 
roșii de măniă, anunțândă bărbatului, că ună servitoră 
în livrea are să-i predea o nouă scrisâre de dragoste. 
D-lă H. credea, că lă lovesce damblaua. Clătinându-se 
eși pe ușă afară să primâscă scrisârea. Când se întârse 
în odaiă și voi să deschidă scrisârea. nevastă-sa i-o 
smulse din mână spre a’i dovedi din nou infidelitatea 
lui. Dâr abia ceti cele câteva rânduri, când după ce 
privi paltonulă îlă îmbrățișă și mai că-lă înăbuși cu do
vezile ei de fragedime. Abia putu scăpa H. de giugiu
lelile nevestei, pe care o credea că a înebunită, și luândă 
biletulă în mână ceti: «Stimabile Domnă! Precum mi 
s’a comunicată de chelnărulă cafenelei N., vi s’a schim
bată erl paltonulă acolo. Fiindă că și mie mi s’a în
tâmplată același lucru, e de presupusă, că ne aflămă 
noi în posesiunea paltâneloră nâstre schimbate și am 
însărcinată pe servitorulă, să facă schimbulă loră.“ Bi- 
letulă era subscrisă de ună cunoscută bon-vivant ală 
reședinței, pentru dragostile căruia d-lă H. fără vină 
fusese trasă la răspundere. D-na H. înțelesese lucrulă 
pe cândă bărbatului ei i-a mai trebuită multă bătaiă 
de capă pănă ce să se limpeZâsca asupra fatalei 
scrisori.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.Nr. 272.

Rentă de aură 4% . . . 104 55 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.45 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare........................ 152 40
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostti ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.30

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

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 119 — 

Bonuri rurale ungare . . 104.80 
Bonuri 
Bonuri

mișă
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 60

Gursulu la bursa de Viena
din 14 Decemvre st. n. 1886.

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

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

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

Tisei și Segedinului . 125 25 
Renta de hărtiă austriacă 83,85 
Renta de arg. austr. . . 83 90
Renta de aură austr. . . 114 — 
Losurile din 1860 . . . 138.70
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................882 —
Act. băncel de credită ung. 307.80 
Act. băncel de credită austr.297.50 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei .... 5.94 
Napoleon-d’ori .... 9.94
Mărci 100 împ. germ. . , 61.75 
Londra 10 Livres sterlinge 129.91

cu cl. d6 sortare 1C4.75 
rurale Banat-Ti-
............................ 104 50

cu cl. de sortare 104 50

99.25

Imperiali

Bursa de BucurescI.

Cota oficială dela 29 Noemvre st. v. 1886.
Gump. vend.

Renta română (5%). 92— 92«/4
Renta rom. amort.. (5%) 93— 94*/2

> convert. (6°/o) 86— 86’/2
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 35—
Credit. fonc. rural (7°/0) . 103’/2 101—

> „ „ (5%) - 87ț/* 87’/4
» > urban (7°/0) . 101— 102^
> , (6%) • 93V2 94V
> > (5°/0) ■ 84’A 85—

Banca națională a României 500 Lei 1025 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 266 269

« > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 17.— 17.50
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Galbeni

Ruble RusescI

Discontulă

Scrisurile fonc. »Albina»

Argint românesc

Napoleon-d’ori .

Lire turcescl . .

Avisu importanții!

Cursulu pieței Brașovu
din 15 Decemvre st. n. 1886.

»

»

V

»

»

>

»

7—

Bancnote românesc! .... Cump. 8.45 Vend . 8.47

8.42 • 8.45
9.92 9.94

11.30 > 11.33

10.30 » 10.33
5.92 » 5.94

100.50 » 101.50
117.— » 118.—

0°/9 pe ană.
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Am onbre a încunosciința p. t. publică, că pentru a-i 
da ocasiune să-și procure directă și cu prețuri fdrte mode
rate următbrele articole, precum:

Icre negre moi, veritabile de morunii,
Icre roșii, veritabile de crapă, 
Laclierdă, prima cualitate, 
Măsline mari de „Volo,“ 
Măsline mici „Trilie/ 
Diferită pesce prospetu, nesărată, 
Morunii, somnii, crapii, sărătură prospătă, 

m’am decisă a vinde în timpulă câtă va dura sesonulu 
„en detail“ în localulă

$-loră Mutzig & (Șlaminek
Strada Teatrului.

Comande pentru provincia efectuezi! prompta dela ’/2 Kilo 
susă eu rambursă.

Brașovă, 1 (13) Decemvre 1886. Cu totă stima

Nicolae N. Bidu

în

avîsu importantul

•a
in
S<

3

o
e+
P
S
e**
S<

Publicatiune
Consignațiunea viriliștilorti orășenesc! pro 1887, 

de cătră representanța comunală prin conclu- 
8 Decemvre a. c+ este pusă în biuroultt D-lui 
cu 16 Decemvre a. c+ începându, spre exami- 
partea fiă-cărui.

contra acestei consignațiuni respective în contra
conclusului luatu asupra acestei consignațiuni se potu 
așterne eventualele recurse subscrisului magistrată în de
cursă de 15 dile, începându cu deja mai susamintita di. 

Brașovă, în 13 Decemvre 1886.
Magistratul^ orâșenescu.

Nr. 13359
1886.

aprobată 
sulă din 
primară, 
nare din

In

[visă d-loră abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca Ia reînoirea prenumerațiunei se bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe fâșia 
sub care au primită c)iarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondzâ din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADMINISTlt. „GAZ. 'JRANSU

Mersulti trenurilor^
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia I*re<lealii-Bu<8apesta și pe linia Teiușii-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de statft reg. ung.

Predeald-Budapesta Budapesta—S®redealîi

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenii 
omnibus

Trenii 
omnibus

7.30
1.14

TrenTrenu
de pers, accelerat

i 

Trenii 
omnibus

Trenfi 
de 

peradne

Tron fi 
oînnibua

Timișă

Bra^ovfi 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(

(
Sighișira 

JElisabetopole
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfli 
Aiudă 
Vințulă de 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe 

Oradia-mare '

P. Ladâny 
Szolnok
Euda-posta

Viena

susă

l
(

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 0'1
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.55
5.10
5.30

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

1.45

4.16
5.02
5 43

2.32

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
l 23
3.24
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de n6pte suntii

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agliiriș 
GliirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
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
12.51

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

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

Uidra 
Vințulă de 
Aiudă 
Tciușă 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mie 
Mediaș ii 
Elisabetopole 
gigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovu

Timiștt

sosii

11.00
11 19
12 30

1.01
1 06
1 13
1.20
1 41
2.C0
2 35
2.48
3.20
3 36
4.10
4.3'
5.12

Predealu

BucurescI

(
(

(
(

cele dintre liniile grose.

5.37
7.0’
7.43
8.11
8.41
9.21

1.55
2.53

3.28
9.35

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

Teiușft- ra«lik-Buda|i«sta

Trenii 
omnibua

Tre iii 
omiixbuB

Trenii de 
persane

TTeiușik 11.24 ___
“I

2.40
Alba-Iulia 11.39 — 3.14
Vințulă de josă 12.30 — 4.24
Șibotă 12.52 — 4.50
Orăștia 1.01 5.18
Simeria (Piski) 2.03 — . 5.47
Deva 2 52 — 6.35
Branicica 3.23 — 7.02
Ilia 3.55 .— 7.28
Gurasada 4 08 •u 7.40
Zain 4.25 — «.11
Soborșin 5 39 — 8.46
Bărzova 5.h6 — 9.33
Conopă 6.27 — 9.53
Radna-Lipova 6.47 — 10 27
Paulișă 7.28 -A 10.42
Gyorok 7.43 — 10.58
Glogovață 7.59 — 11 25
Arad ăi 8.28 11.39
Szolnok ( 8 42 — 4 52

( — — 5.12
Budapesta _ 1 - I 8.20
Viena — - 6.05 |

Aradft-Timiș6ra 1

Treuti Trenii de TreDU
onmibns peradne mixt

Ars&d& 5.48 6.05
Aradulă nou 0.19 — 6.33
N6meth-Sâgh 6.44 — 6.58
Vinga 7.16 • ----- 7.29
Orczifalva 7.47 — 7.55
Merczifalva — — — i

TimișAra 9.02 — 9.08

Timișdr a-Ar ad ăi

Trenii de Trenii de Trenii
peraâne perflâne omnibua

Budapesta-Aradik-Teiușft

Viena
Budapesta
Szolnok
Arad fa 
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conopiî 
Bârzova 
Soborșin
Zam 
Gurasada 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștiă
Șibotă
Vințulti de joșii 
Alba-Inlia
Teiușft

( 
(

Trenă de Trenă 
peradne do perudne

11.10 12 10

Trenfi 
omnibu>

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

8.20
11.20
4 10
4 30
4 43
5 07
5.19
5 41
6(9
6 28
7 25

8 01
8 34
8 55
9 19
9.51

10.35
11.11
11.43
12 18
12 36

. 1 29

9.05
12.41

5.45
6.—
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9. 8

10.17
10 42
1107
11.37
12.—
12.29
12.46

1.41

704
7.22
7.58
8 17
8 36

f

Sisneria (Piski) Petroșenl

SJnaerla
Strein
Hațegă
Pui
Crivadia
Banița
JPetroșeai

Trenă de 
persdne

Trenă 
omnîbra

Ti enii
mixt

11.25
11.58
12.46
1.37
2.24
3 05
3.37

2 42
3.25
4 16
5.11
5.58
6 41
7.12

IP’etroșeuI—Simeria (Piski)

Trenii 
omnibus

Trenă 
de pers,

Trenii 
mixt

Tianișdra 6.25 5.00 IPetroșeui 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
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 — 9 01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52

9.27 — 8.17 | MujerllF 1 53 — 10.31


