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Ce mai voru Clușienii dela noi?
B r a ș o v u , 23 Ianuasiu 1885.

Spnneți-ne, pentru Dumnecleu, ce să fa cernu 
ca se mai îmblân^imft ura Maghiarilor!! Clușieni? 
Cum să ne mai purtămil și ce să mai începemă, 
ca să se mai potolăscă furia și să se așede veni- 
nulu acestora nedumeriți?

Ori dâră de douedecl de ani, de când mergu i 
ei la c6da coldnei puterniciloru dilei din Țâra 
ungurăscă, nu le-aruft făcutu destule pe voia?

N’amu rămasu „liniștiți11 la 1865, când ei au 
plămăditu și au severșitu primulu atentată în 
contra esistenței neamului nostru în Transilvania? 
N’anrni îngăduită noi atunci ca să jucămă rolulă 
de privitori muți față cu uneltirile loră fnsiunis- 
tice, luândă afară declarațiunile, ce le făcurămă 
prin județe, cari însă n’ajunseră nici la cunoscința 
Tronului nici la aceea a monarchiei și a străină
tății, precum și votulă separată ce l’au dată în 
dieta feudală din Clușiu câțl-va deputați, cari 
s’au strecurată ori au foștii strecurați în acea 
dietă fără consemțemăntulă națiunei nâstre?

N’amă stată „liniștiți11 și mai târdiu când ni 
s’a spusă totă din partea intriganțiloră loru, că 
voia prea înaltă a Majestății Sale este, ca să le 
ajutămă să dărime autonomia țerii?

Nu le-amă lăsată după aceea încetulă cu 
încetulă totă teremulă în județe, ba până și în 
comune, luptându-ne totă ca raculă, în retragere, 
și mângăindu-ne mereu cu protestele năstre, ce 
nu le aurise nimenea, și cu aceea, că Tronulă 
ne va ajută, Tronulă, care nu sciea și nu scie 
nimică de suferințele și de plângerile ndstre?

Nu facemă 6re noi totă numai pe voia ne- 
împăcațiloră din Clușiu, când suferimă clilnicri 
loviri peste loviri, fără a cbce n’°i cârcă, când 
ni se impune limba maghiară în contra legiloră 
esistente, ni se dau hărții și răspunsuri unguresc! 
în contra legiloră esistente, să cere să fnărturi- 
simă chiar unguresce în contra legiloră esistente, 
fără ca se protestâmă cum se cuvine, cu armele 
legale, ce ne stau la disposițiă, ca să răsune țâra 
și lumea de plângerile nâstre?

Nu împlinimă noi dorința loră, când și în 
biserică începemu a adoptă acăsta metodă de a 
suferi cu resignare mută călcarea vădită a drep- 
turiloră ndstre, când capii noștri bisericesei tacă 
și înghită găluscile fierbinți, ce li le presentâză 
d. Trefort, și când fiii bisericei privescă în apatiă 
la acăsta, ca la o comediă nevătămătâre ?

Amă crede că Clușienii potu fi mulțumiți 
cu resultatele dobândite în luptă cu noi, căci pe 
când buletinele ndstre înșiră mereu la morți și 
răniți, combatanții din tabăra loră dau totă în 
carne viuă, fără ca să sufere decâtă mici con- 
tusiuni.

Și nici nu pdte fi altfelă, când adversarii 
noștri, susținuți de stăpânire, înaintăză în șiruri 
compacte, necruțândă nimică ce le stă în cale, 
ăr noi proclamămă solidaritatea națională, însă 
înaitămă numai „treptată,11 unulă câte unulă, 
de capulă său, uitându-ne cu sfiălă aci în drăpta 
aci în stânga și întrebându-ne la fiecare pasă că 
ce va (jice la asta teribilulă Tisza, ori neprețui- 
tulă său colegă Trefort, ori fișpanulă, ori „mă
ria sa11 solgăbirăulă, ori notariulă cu mustățile 
răsucite? Par’că ei ară fi țâra și legea și par’că 
nu ară fi numai nisce servitori ai țărei și nisce 

păzitori — durere, destulă de răi—ai legiloră?
Dar gluma la o parte, să ne spună fanaticii 

din Clușiu că, după ce le-au succesă împreună 
cu frații loră de pe pustele Ungariei a ne trânti 
la pământii și a ne legă fedeleșă, ce mai vrâu ei 
acum dela. noi? Nu le ajunge cu atâta?

De ce atâta turburare pe ei, când unulă 
său altulă dintre bărbații noștri politici și de li
tere ese la lumină cu câte ună sfată său propu
nere de a se înființa vre-o reuniune economică 
său literară între Români ?

Ce vă mai potă strica astfelă de reuniuni, 
după ce ați isgonită limba română, de pretutin- 
denea, așa, că nu i-a mai rămasă altă tăremă de 
desvoltare, decâtă biserica și șcălele ndstre con
fesionale, cari încă suntă într’ună mare gradă 
amenințate ?

Vă temeți de reuniunea beletristică română 
ce a proiectat’o Dr. Silași din Clușiu? Dar ce 
vă mai p6te ea strica, după ce ați cassată și ca
tedra de limba română dela universitatea din 
Clușiu ?

Ar fi timpulă, ca se ne înțelegemă odată, 
cu Clușienii asupra unui punctă capitală: dacă, 
ei nu suntă mulțămiți nici cu ce au dobândită 
până acum; dacă nu le este de ajunsă, că le-au 
succesă de a ne aduce ârăși la starea de pariă 
dinainte de 1848; dacă nu s’au săturată nici cu 
posturile ce le-au ocupată, ei esclusivă, în t-6tă 
țera, nici cu procesele grase ce le-au câștigată 
de ună lungă șiră de ani încâce în paguba po
porului română; dacă nu se mulțămescă cu t’6te 
acestea, ci voieseă se le damă și sufletulă din 
noi, să nu mai vorbimă, să nu mai scriemă și cetimă, 
să nu mai gândi mă românesce, să nu mai aveină bi
serică, scdle și reuniuni românesc!: atunci să stă- 
ruiască ca să se casseze constituția și legile unguresci 
cu desăvârșire, să se proclame republica ungurâsca 
cu dictatura d-lui Tisza și să se așede întdte un
ghiurile țării ghilotine și furci, ca pe timpulă 
domniei de grdză a lui Robespiărre în Francia, 
ca să curețe odată nâmulă românescă de pe fața 
pământului.

Pană ce însă nu se va ’ntâmpla acâsta, să 
ne permită „teribilii11 din Clușiu să dorimă — 
noi cei ce suntemă chiămați a lăptâ pentru drep
turile poporului română — ca să nu li se mai 
facă dumnealoră pevoiă; să ne permită a stărui 
ca Românii noștri să se gândâscă mai multă la 
binele și la viitorulă poporului română și să nu 
le mai pese dăcă prin acesta voră încomodâ pe 
unii său alții dintre cei ce au luată în arendă 
puterea și viața publică!

Tisza și Măsurile escepționale
Din Pesta se scrie cătră »N. freie Presse» următâ- 

rele cu data de 31 lanuariu:
«Ministru-președinte ungurescă se află în timpulă 

de față în Viena și presența sa acolo se aduce în legă
tură — fie cu dreptă cuveni ă seu nu — în prima liniă 
cu cunoscutele proiecte (în contra anarchiștiloră — Red.) 
depuse de guvernulă austriacă în Reichsrath. In cercu
rile informate trece ca lucru făcutu, că guvernulă ungu- 
rescu în casă de trebuință nu va obiectă nimică în 
contra creării unei legî asupra pregătirei și întrebuințărei 
materiiloră esplosibile pentru țările cordnei sf. Ștefană, 
dar nu se gândesce câtuși de puțină la stabilirea de stări 
escepționale după modelulă proiectului austriacă. Chiar 
măsurile escepționale, anunțate deja de ministru-preșe- 

dinte în Oradea-mare în contra propagandei naționale 
nemaghiare și antisemite, n’au fostă activate, ba în tim
pulă din urmă nu s’a mai audită nimică despre ele, așa 
că câștigă din ce în ce terenă părerea, că aceste mă
suri escepționale au constată numai din anunțare. Când 
d. Tisza se ocupa încă cu acestă plană, l’a făcută cu
noscută numai unui mică grupă ală credincioșiloră săi. 
Afară de suspendarea tribunaleloră cu jurați în tăie ca
șurile de vătămare a onOrei în oficiu, era vorba atunci 
de confiscarea unoră foi de cătră autoritățile politice, fără 
o funcțiune judecătorăscă premergătăre seu o confirmare 
ulteridră a tribunalului, și mai cu sămă pentru a se opri 
răspândirea discursuriloră ațîțătOre parlamentare prin 
diare. In privința esecutării mesuriloră amintite în urmă 
nici atunci, în acestă fidelă cercă, nu s’a putută ajunge 
la o înțelegere, și fiindcă fără acestă disposițiune cele
lalte rămână ilusorie, căiju totă proiectulă și astfelă caută 
să se ajute cu legile esistente. Resultatulă arată, că 
acăsta a fostă o hotărîre înțelăptă, căci chiar în camera 
deputațiloră devină espectorațiunile cele mai sanguinice 
totă mai rari, fiindcă rămână fără efeclă.»

Corespondentul^ lui »N. freie Presse« trebuia să 
comunice și aceea, că d. Tisza ar fi vrută cu tâtă inima 
să ia măsnrî escepționale în contra Nemaghiariloră, dar 
că n’avea cum să-și motiveze luarea acestoră măsuri.

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

Espedițiunea italiană la Marea roșiă.
Se pare că lucrurile se încurcă între puteri. Qiarele 

germane prevădă ca acesta va fi resultatulă espedițiunei 
Italiei în Marea roșiă. Pănă acum totă se credea, că nu 
s’a făcută nici o învoială între Anglia și Italia, der soirea 
că trupele italiane pote au și desbarcată în Massuah, a 
produsă mare neliniște. După cum spune o telegramă 
din Varna cătră „Daily News,< POrta a adresată pute- 
riloră o circulară, în care protestăză în contra oricărei 
ocupări a unui portă la Marea roșiă, mai cu sămă că 
espedițiunea Italiei, care deja a ocupată Beilulă, se va 
întinde dela Assab pănă la Suachim.

Diarele germane au începută deja campania 
în coutra ocupării portului Massanah, care e cheia 
comerțului Abisiniei și Sudanului ostică, și suntă curiose 
să cundscă pretextulă sub care Italia vrea se ocupe acestă 
portă. Faptă rămâne, că Anglia va sprijini pe Italia și 
pote va esercita chiar presiune asupra Chedivului, ca 
gernisona egiptănă să părăsăscă Massuahulă.

Cele dinteiu încurcături voră nasce de aci cu Porta, 
pentrucă întregă Sudanulă este teritoriu turcescă. și e 
curiosă de totă ca Porta se-și primescă unu portă, care 
e proprietatea sa, Suachimnlă, din mânile Englesiloră, în 
schimbulă ocupării Massuahului.

«Kreuzztg.* observă, că nu pote înțelege cum Italia 
tracteză cu“atâta ușurință drepturile Turciei; nu întârcjiă 
în același timpă a-și esprima numitulă diară îngrijirea, 
că procederea Italiei păte ascunde în ea germenele unoră 
seriăse încurcături. Penbu tăie acestea e învinovățită 
mai multă Anglia. .

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

Ui» dieta Ungarieî.
In ședința dela 31 lanuariu s’a luată în desbatere 

bngetulă ministerului honvetfiloră.
Raportorulă Stelan Rakovssky, după o scurtă 

motivare a diferiteloru titluri din bugetă, îlă recomandă 
spre primire.

lulius Gulacsy recundsce, că escelenta ținută a 
trupeloră honvedesci în timpulă manevreloră a atrasă 
chiar și admirațiunea streinălății, dar e necesară cu t<5te 
acestea o deplină întregire a organisațiunei honveciiloră. 
In prima liniă honvedimea trebue făcută inde
pendentă de influința vienesă, ca să se potă 
aduce la îndeplinire armata ungară de sine stătătore, ce 
e atâtă de multă dorită. Armata comună, deși Ungaria 
dă ună conligentă de mai multă ca o treime, este o in- 
stituțiune curată austriacă. Fortificațiele cele costisitore 
din Galiția sunt superflue și ar fi mai bine să se for
tifice Ca rp ați i, deărece ună atacă rusă din 
acea parte e de așteptată. Honvedimea ar trebui 
provădută cu artileriă, cu trupe technice și de trenă. 
Bugetulă nu’lă primesce.
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Emerich Ivanka dice, că a sosită timpulă d’a asi
gura pentru multă timpă esistența națională, desvoltândă 
puterea armată astfelă, ca Ungaria să fiă în stare a res
pinge orice atacă cu totă furia puterii poporului. Nici 
ună poporă, nicî o naționalitate n’are mai mare lipsă de 
acăsta ca Ungurulă, și anume din două motive: Dacă 
poporele vesteuropene, dacă Rușii suferă o perdere încă 
odată așa de mare, dacă învingătorulă impune învinsului 
cea mai grea sarcină, esistența de stată seu națională a 
acestoră poporă nu vine pe tapetă. Celă mai pustiitoră 
resboiu, ce’lă ptirtă poptirăle vestice ale Europei unulă 
contra altuia, schimbarea cea mai răpede a evenimenle- 
loră răsboiului nu pericliteză creațiunile spirituale și na
ționale ale acestoră poptirti; comorile sciinții și artei, 
construcțiunile pompose acolo nu se prăpădescă. Alt- 
felă e la noi! Cu focă și sabiă aci s’a pustiită totă, co
pii s’au răpită, restulă poporațiunii a fostă omorîlă par
tea cea mai mare. Chiar ultimulă deceniu a dată 
dovedi de grozavele forme ale acestui soiu de resboiu în 
vecinătatea ntislră nemijlocită.

„ O pasiune orbă apcleză încă și adi în Clușiu 
la Horia și Cloșca, în AgramU stolulii de lăcuste 
din 1848, în Fraga politicii desbată sprijinirea 
Hurbaniștiloru, firuri rusesci se torcil și chiar în 
Sibiiu pare că s’a uitatu cu ce cruțare procede vic- 
toriosulu Ungurii, chiar acolo unde ar fi ceva de 
tăiată șosu de pe răbojii. Trebue să stămă gata 
a apăra civilisațiunea nostră unică în fielulU ei. Nu 
ne putemu mulțămi în monarchiă cu rohdii de ar
gată, ci să luămu loculti, de anteluptătorl, cum se 
cuvine unui nemți resboinică. Să nu întârdiămă a fo
losi timpulă de pace, căci de vecuri n’a fostă pentrn Un- 
gură o mai favorabilă constelațiune, ca cea de adi. Un
gurulă a cucerită acestă patriă cu puterea armeloră și 
îșl va păstra rolulă de conducătoră.* Primesce bugetulă.

Blasius Orban se plânge că Ungurulă e rău trac
tată în armata comună. Elă îșl aduce aminte că în 
Clușiă voluntarii ungari au fostă numiți »cânl unguresc!.« 
Oficerii unguri din armata comună îșl uită și-și renegă 
naționalitatea.

Ministrulă honvetjiloră br. Geza Fejervăry răs
punde la ttite observările făcute asupra bugetului, care 
se voteză. -------o-------

Grandomania ungurescă.
»L’Indtipendance roumaine,* răspundiendă (Jiarului 

ungurescă »Gazette de Hongrie,* îșl rîde de grandomania 
ungurescă și de laudele ce numita gazetă aduce -descen- 
dențiloră lui Atila. Le arată că deși altă dată au luptată 
contra Turciloră, mai anii trecuț! — când cu răsboiulă 
ruso-turcă — se dedeau de frați ai Turciloră. Intre al
tele mai c^ice, că presența Unguriloră în mijloculă nostru 
este cea mai bună dovadă, că ei n’au mântuită Europa 
de invasiunea barbariloră. Le face cunoscută că cei mai 
mari omeni ai loră, Ioană Hnniadi și Mathias Corvină 
n’au fostă Unguri, ci Români, și de rasă latină. Constată 
multă sterilitate în rasa maghiară atâtîn trecută câtă și în pre- 
sent, detirece acestei rase îi lipsește calitățile, cari ară pută-o 
face capabilă să se ridice la nivelulă civilisațiunii euro
pene. Pentru aceste motive ,L’lndtipendance Roumaine’ 
consideră pe Unguri totă atâtă de înapoiați ca și Turcii 
și ori ce altă poporă asiatică. Vorbindă despre tendin
țele Unguriloră de a maghiarisâ pe celelalte poptire de 
sub corona sfântului Ștefană, numitulă diară recomandă 
pentru asttimpărarea grozavei grandomanii ungurești, pen
tru fiecare suferindă de acestă bălă, o cămașă de forță.

SOIRILE DILEL
In urma dorinței esprimate de toți Românii, con- 

sistoriulă metropolitană, pentru a liniști opiniunea pu
blică, a espediată la guvernă o representațiune prin care 
cere ca să se redea fondulă de pensiune ală învățători- 
loră de confesiunea gr. or. în administrația archidiecesei. 
Trimiterea acestei represenfațiuni a fostă decisă cu multă 
mai înainte. Aflămă totdeodată, că consistoriulă este 
preocupată forte multă și pentru a mijloci la guvernă, ca 
dreptulă pentru esaminarea profesoriloră dela sctilele me
dii celă puțină pentru anulă 1865 să se redea autorității 
confesionale gr orientale.

—0—
»Bud. Corr.« comunică, că ună membru ală stângei 

estreme va interpelă în dieta ungară pe ministrulă pre
ședinte în cesliunea tractăriloră ce se tjice că au începută 
între Austria și Rusia pentru încheiarea unui tractată de 
estradare.

—0—
Societatea filarmonică din Brașovă face cunoscută, 

că bilete pentru concertu.lă comitelui Geza Zichy se află 
de eri depuse în librăria d-lui Heinrich Zeidner din Tăr- 
gulă grâului și cei ce au prennmerală locuri le potă 
luă de acolo.

-0—

Conferința învățătorăscă din Borgo-Prundă a în- 
vățătoriloră din districtulă gr. or. ală Bistri
ței s’a ținută în talele de 15 și 16 Ian. st. n. sub pre- 
sidiulă părintelui protopresbiteră Simeonă Monda. Din
tre învățător! numai 5 inși lipsiră, dar dintre preoți niciunulă 
nu se înfățoșâ, nici chiar preotulă locală. Intăiu se alese 
biuroulă și comitetulă și se vota proiectulă de statute; se a- 
lese apoi o comisiune, care luândă de basă materialulă 
și manualele ce se propună acum în sctilele elementare 
să elaboreze pănă la adunarea proximă ună plană de 
învățămentă, în sfîrșită se hotărî înființarea unui stipen
diu pentru susținerea unui pedagogă în institutulă An- 
dreiană din Sibiiu. Urmară apoi prelegerile practice, ți
nute de cei amintiți deja în Nr. 53 ală ftiiei ntistre. Vii- 
ttirea adunare generală se va ține la Borgo-Prundă în 
14/26 Maia, adecă a treia di de Rusalii. După conferință 
învățătorii se întruniră la ună banchetă.

— 0—
Reuniunea română de cântări din Sibiiu și-a ținută 

alallăerl adunarea generală. Pentru anulă 1885 s’au 
alesă Președinte: Dr. Aurelă Brote, directorulă bancei 
.Transilvania.* Diriginte: George Dima, profesoră se- 
minarială. Secretariu: Dr. Ioană Crișană, prof. semina- 
rială. Cassariu: Corneliu Aiser, oficială de bancă. Ar- 
chivariu: Mateiu Voileanu, redactară. Economă: Petru 
Roșea, clerică. Membrii încomitetă: Dr. D. P. Barciană, 
profesoră seminarială, Eugen Brote, așesoră consistorială 
și Petru Ciora, asesoră consistorială.

—0—
>Sieb. Deutsch. Tgbl.* află din isvoră sigură, că 

pădurarulă Josef Schuster s’a numită taxatoră pădurară 
în Brașovă.

—0—
După proiectulă de lege asupra bugetului statului 

pe anulă 1885, cheltuelile ordinare ale țăriloră cortinei un
guresc! pe anulă 1885 suntă 308.733,996 fl.; cheltuelile 

j transitorii 2.000,577 fl.; investițiunile 22.020,876 fl.; chel
tuelile comune estraordinare 4.184,815 fl.

—0—
Afacerea lui »Fuggetlenstig,< ftiia deputatului Ver- 

hovay, acusată pentru sustragere de bani adunați spre 
ajutorarea Ceangăiloră imigrați, se va tracta în 26 Fe- 
bruariu n. înaintea tribunalului din Pesta.

—0—
Adunarea generală a comitetului municipală din 

Tergulă Murășului a votată la 21 Ianuariu n. suma de 
200,000 fl. pentru construirea unei casarme.

—0—
Scirea dată de .Czas/ că Austria e în tractare cu 

Rusia pentru încheiarea unui tractată de estradare, e 
desmințită de »Pol. Corr. < pe basa informațiuniloră au
tentice.

—0—
Duminecă în 20 Ianuariu s’a celebrată la Florica 

căsătoria religitisă a d-rei Sabina Brătianu, fica primului 
ministru ală României, cu d. Dr. G. C. Cantacuzino.

—0—
Cetimă în *Românulă* : Suntemă în posițiune a 

afirmă, că guvernulă nostru stăruiesce necontenită pen
tru deschiderea granițeloră comerciului nostru de vite; 
actistă stăruință se razimă pe faptulă, că epizootia și 
orl-ce felă de btile de vite tinde a dispare pe (ji ce merge 
din țeră.

—0—
D. P. Mavrogheni, ministrulă plenipotențiară ală 

României la Constantinopolă, s’a transferată în aceeași 
calitate la Viena. “

—0—
In Galați s’a înființată ună ateneu, în care se voră 

ținti conferințe literare. De asemenea se va înființâ ună 
ateneu și în Iași.

—0—
In Camera română se află depusă ună proiectă de lege 

pentru înființarea unei case de pensiuni de retragere pentru 
funcționarii statutui. Actistă casă va gerâ și fructifică pe 
stima fie-cărui slujbașă fondurile depuse ca reținere din 
salariu. Funcționarii civili la 60 de ani și militari la 50 
au dreptulă să ctiră înscrierea loră la pensia de retra
gere, ori care ar fi timpulă ce au servită.

—0—
Societatea macedontină din Bucurescl »Lumina* 

pentru cultura Româniloră din peninsula Balcanică va 
avea Duminecă 27 Ianuariu o întrunire în palatulă Uni- 
versităței. La ordinea este: 0 dare de stimă des
pre starea culturei Româniloră din Turcia.

-0—
Citimă în «Ecoulă Bacăului:* Cu o deosebită plă

cere anunțămă cetitoriloră noștri că o societate română 
de concurență, este pe cale a se înființa. Subscrierile 
pentru adunarea capitalului trebuiloră au și începută, și 
sperămă că în curendă, ună scaună de căsăpia româ- 
nescă, va fi deschisă, și cetățenii, mai alesă cei săraci 
voră putea și ei să mănânce carne de calitate bună și 
cu prețuri câtă se va putea de eftine. După câtă scimă, 
societatea își propune a încredința, fără nici o pretențiă 
de profită, capitalulă ce se va aduna, orî-cărui Română, 
care va veni și va garanta că să însărcintiză, a pune în 

consumațiune publică, cu prețurile cele mai moderate, 
carne de calitate bună și tăiată în condițiunile cerute de 
hygienă. In schimbă, membrii societății se ltigă moral
mente a sprijini întreprinderea, cumpărândă carne nu
mai dela scaunulă societății. Scopulă ce actistă societate 
urmărește, fiindă dintre cele mai nobile, noi credemă 
că toți bunii Români se voră întrece în a se încrie ca 
societari și a lucră pentru desrobirea celui mai principală 
articulă de hrană, din mânile străiniloră.

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

Făgărașu, 15 Ianuariu 1885 st. n.
Onorate d-le Redactoră! Vă rugămă a dă 

locă în prețuitulă (jiard ce redigiați următarei

DECLAR AȚIUNI:
Subscrișii declarămă sărbătoresce, precumcă cele 

cuprinse în Nr. 239 ex 1884 a »Gazetei Transilvaniei* 
în corespondența subsemnată de .Ună făgărășană' sunt 
purulă adevără. — Totodată, detirece nu scimă cine este 
corespondentulă sub numele ,Ună făgărășană,* îlă ru
gămă ca pe actistă cale să primăseă sincerile ntistre mul- 
țămirl pentru iubirea sa de adevără.

In fine declarămă ttite cele publicate, cu privire la 
afacerile ntistre bisericescl, în Nro. 146 ex 1884 a >Te
legrafului Română» în corespondența subsemnată de 
»Motti‘ de neadevărate și scornituri malițitise. —

La însărcinarea a 80 de parochienl gr. or. din Fă- 
gărașă.

Nicolau Toma. Neculae Etvesiu.>
Io nu Cioru. Constantină Ge. Popă.

Aritonă Cioru. Ionă Mindriană.
------ O-------

î>in parlamentul fi românii.
(Camera)

Ședința dela 19 Ianuariu. — D. Cozadini anunță 
o interpelare d-lui ministru instrucțiunei, în privința gre
vei studențiloră dela facultatea de medicină. D. rapor
tară Chivu dă citire proiectului de lege privitoră la în
curajarea țăsăturiloră de ină și cânepă și a saciloră de 
jută. D. Lupulescu, susține proiectulă, arătândă avan- 

i tagiele, ce aduce punerea în practică a acestui proiectă 
precum și desavantagiele ce are țtira cu importulă male- 
rieloră din străinătate; d-sa conchide rugândă Camera a 
adopta proiectulă, însă să se escludă iuta, fiind o mate- 
riă rea, afară de asta o materiă streină, și importulă 
materieloră străine nu trebue încurageată. D. N. Ca
tar giu susține asemenea proiectulă, propuindă ună a- 
mendamentă la art. II, ca să se dea o primă de încura

jare pentru cultura cânepei, rămâind ca actistă primă să 
I fie discutată. D. I. Marghiloman vorbesce pentru 
proiectă, combăfendă însă întrebuințarea iutei, arătendă 
că prin acesta se omoră producțiunea cânepei. D. V o i- 
novă cjice că trebue a se lua măsuri, ca iuta se aibă 
intrare scumpă în țeră, și spre a împedeca concurența 
străină în acestă materiă, trebue să se pună prime pen
tru cultura cânepei, ca astfelă să atragă pe muncitorulă 
din țeră să-o cultive. D. raportară Chivu susține pro- 
ieclulă în totală. Conchide, rugândă Camera să se 
gândtiscă la avantagiele ce le presintă iuta. D. rni- 

Inistru ală domenieloră rtigă Camera să se 
1 gândtiscă la avantagiele ce are să aducă țărei acestă 
I nouă industriă; dacă însă Camera ar crede că acestă 
proiectă ptite să fie desavantagiosă țărei, o rtigă să’lă 
respingă, căci nu d-lui vrea să aducă vr’ună proiectă 
care să.fie în desavantagiulă țărei. Vorbesce contra a- 
mendamentului propusă de d-lă Catargiu, arată desavan
tagiulă pentru țtiră, în punerea unei prime pe cultură, 
pentru că toți sciu că -asemenea prime obligă țtira să 
facă împrumuturi, să recurgă la nouă imposite; d-sa con
chide rugândă Camera să nu admită prime, căci aceste 
prime în locă' de a încuragia, voră descuragia pe lucră
tori. Anunță că în cnrendă va avea ontirea să presinte 
Camerei ună proiectă de lege pentru ună credită de 1 
milionă, cu care să cumpere seminți din străinătate, spre 
a le întrebuința în țtiră. D. Costinescu susține pro
iectulă în totală, arătândă desavantagiele neîntrebuințărei 
saciloră de iută, conchide rugândă Camera ca împreună cu 
d-sa să roge pe d. ministru ală domenieloră să întrevie pe 
lăjngă direcțiunea dumuriloră de feră ca să dea mijloculă 
de a se transporta cerealele cu vagtinele deschise, rtigă 
Camera a nu condamna intrarea iutei ca materiă brută 
în țtiră, lăsând’o a se rafinâ și așa să va putea mai lesne 
să concureze pe cea din străinătate. D. Cârpă vorbe
sce în același sensă ca d. Costinescu. Se cere închiderea 
discuțiunei care se primesce.

Ședința dela 21 Ianuariu. — D. ministru de fi
na nce depune nnă proiectă de lege, prin care cere ună 
credită extra-ordinară pentru plata diurneloră d-loră de- 
putați.ȘD.ministru ală domenieloră citesce proiec
tulă de lege prin care se autoristiză ministerulă dome
nieloră pentru cumpărarea de semințe din străinătate 
spre a se împărți cultivatoriloră agricoli. D. V. Iepu- 
rescu cere dosarulă afacerei canalului Sf. Gheorghe din 
Giurgiu. Se voteză apoi proiectulă de lege prin care 
Statulă renunță la taxa de 50 bani asupra tutunuriloră 
indigene din recolta 1867—1872 și acela pentru adău
girea unui articolă în legea care regultiză averea imobi
liară în Dobrogea, precum și ună credită de 4,000 leii 
pentru ajutorarea eleviloră săraci aflațî la studiu în stră
inătate. In fine se voteză proiectulă de lege prin care 
se autorisă casa de depuneri și consemn*țicni de a con
verti, după cerere, împrumuturile cu procente maximum 
de 6°/0 pe cari le-au contractată consiliele județene și 
comunale.



Nr. 19. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

(Senatulik.)

Ședința dela 19 Ianuariu:
Se proclamă de senatorii ală colegiului Ii de Putna 

d-nu Gons. A. Cotescu. D. președinte consultă Se- 
natulă dacă voesce a discuta proiectulă pentru compe- 
tința instanțelor^ judecâtorîiloră de ocole în autentificarea 
semnături lorii private. Senatulă adoptă. Legea se votâză.

Ședința dela 21 Ianuariu. — S’au votată mai multe 
indigenate și s’a validată alegerea efectuată la colegiulă 
I de Oltă in persona d-lui C. H. Guva.

Diletanții literaturei și științei în țera rom^ndecă; 
'bibliotecile zugrăvite în vremea hei Caragea.
Atragemă totdâuna cu multă plăcere luarea aminte 

a publicului iubitoră de literatură, asupra lucrăriloră cari 
denotă o muncă conseiințiâsă, și cu atâtă mai lăudabilă 
cu câtă autorii loră nu’să literali de meseriă. îmi pare 
că nu e tocmai puțină lucru la noi, în România, a iubi 
literatura pentru ea însăși, a o cultiva fără încetare și, 
din când în când, a ne încerca și noi, din cunoscințele 
adunate d’aiurea și găsite prin noi înșine, să alcătuimă 
ceva nou.

Astfelă de meritoși diletanțî în ale frumoseloră li
tere românesc! și străine s’au găsită totdâuna în țările 
române, și dela finele secolului XVII pănă în dilele de 
față, șirulă loră e neîntreruptă. Loră, mai multă de- 
câtă învățătoriloră de meseriă cari p’afuncj, erau fârte 
puțini Români, loră, dică, se datorescă bibliotecile și co- 
lecțiunile de tabelurî și lucruri artistice, cari se mai află 
și astădi prin Moldova mai multă decâtă prin țera Ro
mânâscă.

Adeseori călătorii străini, cutreerândă în secolulă 
trecută țările române, dau pe acolo pe unde nici nu s’ar 
fi gândită, peste colecțiuni de tabelurî, peste cărți și 
chiar peste instrumente de fisică aduse din străinătate 
de boierulă iubitoră de sciință, de arte și literatură. La 
țâră adică, la moșiă, departe de intrigele primejdiâse ale 
curțiloră fanariote în care cei mai mulți din înalții.dem
nitari ai Beiloră erau, după Zisa unui trămisă francesă 
contimporană, nisce »canailles,« boierulă își petrecea u- 
rîtulă cultivându-și moșia și fiind mereu în comerciu cu 
geniele cele mari ale timpuriloră sale. Repetă: lucrulă 
acesta se petrecea mai multă prin Moldova decâtă prin 
Țâra Românâscă, pentru că dincolo de Milcovă viața de 
»Curte< nu era privită ca dincoce de Milcovă ca viața 
cea mai frumâsă și cea mai împodobită cu multe și fe
lurite onoruri. La noi, în Țâra Românâscă, boiarulă 
nu se credea boieră dâcă nu se ducea aprâpe In tâte 
Zilele la Curtea domnâscă suptă cuvântă se dea bună 
diminâța Grecului Vodă, pe care, de altmintreli, nu-lă 
vedea cu lunile. Acâsta însă nu-lă oprea d’a face actă 
de slugarnică presință, pentru a-și merita numele de mulți 
rîvnită de .boieră de curte,« In Moldova, mulți din 
bătrânii boieri pământeni se retrăgeau de bună voiă la 
țâră, se esilau și nu mai apăreau pe la lași de 
cât fârte rară, atunci cândă aveau procese sâu 
erau chiămați de la Curte pentru afaceri anume.

Totuși, și ’n Moldova și ’n Țâra Tomânâscă dile
tant» literaturei și științei nu lipsiră nici odată; când 
mai mulți când mai puțini, unii înavuțiră literatura na
țională cu deosebite traducțiuni și cu lucrări originale 
prețiâse din puntulă de vedere ală limbei, alț'i conser
vară tradițiunea deja bătrână că literile și sciința trebu- 
escă iubite chiar și ’n țările românesci.

Tradițiunea, combinăndu-se cu moda, fuse odată, 
la începutulă acestui seculă, în Țâra Românâscă atâtă 
de puternică în câtă dete nascere la o invențiune, pe 
care nu sciu dâcă o mai găsimă la vr’ună poporă — 
afară pâte de Venețiani și de locuitorii miceloră republice 
italiane din splendida epocă a Renascerii. Acâsfă inven
țiune care strălucea în casele multoră feciori de boieri 
era aceia a «Biblioteceloră zugrăvite.»

Erai feciorulă unui boieră de curte; erai bogată, 
frumosă și leneșă; nu te simțeai nici câtă negrulă sub 
unghiă pornită spre citire și muncă științifică ori literară; 
dâcă te osteneai cu gândirea, era numai și numai ună 
felă de petrecere spre mulțămirea pofteloră tâle; bâtă de 
parfumurile cari ardâu în tâte odăile casei tale, îmbătată 
de laudele și servilismulă celoră cari te încongiurau, ener
vată și obosită de tâte rafinările voluptățiloră bizantine, 
moleșită de prânzurile cari nu se mai sfîrșiau și ador
mită în chefuri adevărată turcești, — nici vorbă că 
nu-ți remânea timpă și putere pentru a mai citi și 
cugeta asupra celoră citite. In serile când te culcai 
de vreme, îți plăcea mai bine să au^i pe vr’ună grecă 
istorisându-ți romanulă tragică sâu comică ală cutărui 
fecioră de boieră, care răpise pe cutare fâtă de negus- 
toră, sâu fuga cutărei fete de boieră mare cu ună 
falnică Apolon surugiu din Persiceni.

AuZise-și însă din poveștile părințiloră și vă^use-și 
pela unii din prietinii tăi, că suntă omeni cărora le vine 
și le place să citâscă, că e bine să mai arunce tânărulă 
din când în când ochii pe carte, că e chiar la modă să 
Zici că nu s’a găsită june, căruia să-i placă citirea mai

multă decâtă ție; și de aceea pentru a fl la modă, și, 
după sfaturile grecului confidentă, deșteptă și factotum, 
chemase-și ună zugravă și-i poruncise-și să zugrăvâscă 
pe zidulă uneia din odăile casei tale o bibliotecă, în care 
numele și operile auloriloră vechi și celoră moderni să 
strălucâscă ca aurulă bătută de razele sorelui. Acâstă 
bibliotecă zugrăvită, acești Platon și Voltaire, De officiis 
ală lui Cicerone și ,De officiis» ală lui Nicolae Mavro- 
cordat, Oglinda nu sciu căroră Grații și alte scrieri, unele 
seriose altele de nimică, se uitau țintă la visitatorl și 
le Ziceau: constatați că stăpânulă acestei odăi, adoră li
teratura și sciința; probă suntemă noi.

Acâsta era invenținnea a cării modă era răspândită 
forte în timpulă lui Caragea; astfelă erau bibliotecele 
zugrăvite ale fecioriloră de boieri, menite să întrețină ne
întreruptă șirulă iub'toriloră de sciință și de literatură în 
țâra românâscă, șirulă conservatoriloră focului sacru ală 
Minervei — Sacră, oui I ar fi esclamată Voltaire, car 
personne n’y touche: — Și întredevără, într’o bibliotecă 
zugrăvită, cum te-ai fi atinsă de ună Musiu de Valter 
zugrăvită!? — Gion.

—-----O-------

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.»)

Vieaia, 4 Februariu. — In comisiunea bu
getară a camerei deputațiloru, Neuwirth propuse 
la capitululu „monede“ o resoluțiune d’a se in
troduce o unitate de monedă mai mică ca flori- 
nulii și d’a se ’ncepe tractările în acâsta privință 
cu Ungaria deodată cu reînoirea convențiunei 
comerciale. Ministrului de finanțe s’a declarată 
înțelesu cu acâsta. Resoluțiunea lui Neuwirth a 
fostă primită de comisiune.

l*esta, 4 Februarie. — Primarulă Timi- 
șârei Torok a fostă distinsă dându-i-se titlulă de 
consiliară regescă. Publicarea se va face în (Țilele 
acestea în fâia oficială. Precum se vorbesce în 
curândă va fi numită căpitană supremă ală 
Budapestei

Viena, 4 Februarie. — Eri s’a ținută 
adunarea generală a băncii austro-ungare. După 
raportulă. consiliului generală venitulă totală e 
de 49,000 fl., mai mică ca în anulă tretută. 
Dividendulă anuală e de 42 fl. 30 cr. Părțile 
cuvenitâ fiecărei administrațiuni ale eeloră două 
state suntă 45,015 fl.

DIVERSE.
0 ,damă onorabilă/ — Biuroulă de siguranță 

ală direcțiunei poliției din Viena a arestată la 28 lanu- 
ariu pe «onorabila» Anna Papp născută Janosy și a dat’o 
pe mâna tribunalului. Numita «damă» de origine din 
Detar în Ungaria, de 40 de ani, văduvă a unui funcțio
nară ungură, fusese în urmă guvernantă în București. 
De curândă se întâlni în Viena cu o tutungerâsă Elena 
Alexandrescu și închiria sub falsulă nume Aurelia Bauer 
o cameră în Ldwengasse Nr. 18. Pe Elena Alexandrescu, 
căreia îi promise că’i va găsi un bun post, o adusese Anna Papp 
prin înșelăciune din București la Viena și o anunță la polițiă 
sub numele Elena Bauer. Șarlatana Papp sustrase fatei ba
nii ce-i avea în sumă de 162 fr. și după ce banii i-a 
cheltuită, căută se-o împingă pe calea păcatului. Fata 
nevoindă să caZă în cursă și de mâniă fiind-că 
nu s’a așteptată la atâta resistință, numita văduvă 
o maltrată cumplită, așa că Elena Alexandrescu zăcu 
în pată 14 Z^e. După ce se făcu sănătâsă, făcu arătare 
penală în contra Anei Papp, care fu arestată. Se pare 
că acâsta, care’și dedea și numele falsă de Aurelia Popp, 
e o înșelătore periculosă. Poliția s’a văZu’.ă deci silită 
a cerceta trecutulă acestei «onorabile dame.«

Căsătoria. — Duminecă în 27 Ianuariu, orele 11 
a. m. se va celebra în biserica Sf. Nicolae din Prundă 
cununia religiosă a d-lui Necolae H. Stinghe cu d-șora 
Sofia C. Popovici.

* **
Două sentințe de morte. — In 28 Ianuariu n. s’au 

adusă în Timișâra două sentințe de mârte. Pela 8 âre 
diminâța veni tribunalulă, compusă din președintele Maly, 
mai încolo din judecătorii Jacobffy și Vozâry, și din ac- 
tuariulă Szabâ în sala comitatului, unde se ceti sentința 
de mârte lui Iosifă și Anastasia Romanov, cari amândoi 
erau acusațî pentru omoră. Adâncă tăcere domnea în 
sală, când s’a publicată sentința Mai ântâiu s’a adusă 
Anastasia Romanov, apoi bărbatulă ei Iosifă Romanov. 
Acesta este Bulgară de nascere, de 46 de ani, de sta
tură mijloeiă și bine făcută, Anastasia este de 45 de ani 
și de statură mică. Din primulă momentă când îi veZI 
ești convinsă, că nu bărbatulă a dată planulă la omo- 
rulă îngrozitoră. Amândoi soții suntă de religiunea ro- 
mano-catolică. Bărbatulu ascultă sentința în tâtă liniștea, 
femeia suspină încetă și cănd auZi cuvântulă: mârte, o 
apucă o amețâlă și căZu la pământă. Doi gendarml o 
ridicară în susă, dar ea nu mai avu lipsă de ajutoră ci 
se întorse singură în chilia sa. Acolo să aruncă pe pată 
și plânse cu amară, își rupea părulă din capă, și sus
pina grozavă, blăstămându-șî și afurisindu-șî fapta. Pre- 
otulă Fischer cerca se-o liniștâscă și să-o mângăe, dar 
nu-i succese. Până sâra a stată nefericita într’ună un
ghiă plângândă șitânguindu-se. Bărbatulă s’a ținută liniștită. 
Din ochii lui se vede ună indifîrentismă animalică. Elă as

cultă cuvintele mângăitâre ale preotului Karâcsanyi cu li
niște, a mâncată, a beută multă și a fumată mereu la țigări. 
La amâZI când intră preotulă în chilia Anastasiei se 
petrecu o scenă sfășietâre de inimă. In genunchi să 
târâi păcătâsa până la preotulă, ca să o lase să mai vor- 
bâscă numai odată cu bărbatulă său, care e osândită 
la mârte din causa ei. ,Eu am născocită planulă diavo- 
lescă, elă este nevinovată, eu am comisă omorulă.» Ea 
apucă pe preotă cu brațele de piciore. Preotulă se duse 
la președinte și esoperă și acestă convorbire între amân
doi soții. Scena, ce s’a desfășurată nu se pote descrie. 
Servitoriloră cari au fostă față le-au dată lacrimele. Cu 
părulă despletită, desperată, necurmată suspinândă și 
plângândă, se aruncă femeia la piciârele bărbatului său, 
îi sărută mănile, hainele și piciârele și îlă rugă, ca să-o 
ierte. lârtă-mă iubitulă meu, iertă-mă, că eu te-am 
amăgită la omoră, numai eu sunt vinovată la nenoro
cirea nostră, iârtă-mă. Bărbatulă o ridică în susă o 
strânse la pieptă pentru ultima âră și Z’se încetă: 
E bine, te iertă. Și cuvintele acestea le Z’se fără 
se turbure tare. De abia s’a depărtată dela elă femeia 
sa și îndată ceru să-i aducă de mâncare și beuturâ 
și țigări. Fumândă țigară de țigară vorbesce singură 
încetă câte ună cuvântă. Câte odată rîde și începe se 
fluere. îndată ce se uită la preotă tace mulcomă. La 
8 ore sara se puse să dârmă dâr nu-lă luă somnulă. 
Muerea lui se rugă și plânse totă mereu. A doua Zi 
au fostă spânZurați? * **

Mijlocă sigură. — La ună esamenă de doctoră: 
întrebă rectorulă esaminatoră pe candidatulă Doctoră, 
Ce vei prescrie Domnia Ta pațientului, ca să asude: 
Candidatulă Doctoră: Ca mijlocă asudătoră îi voiu pre
scrie teiu de mușețelă. Rectorulă: Dâr decă acâsta nu 
ajută? Candidatulă numesce ună mijlocă mai puternică. 
Reclorulă : Și de nu va ajută nici acâsta? Candidatulă: 
Atunci îlă voiu trimite la Domnia Ta, ca să’lă esami- 
nezl și atunci de sigură va asudă. — Așadâr esame- 
nulă rigurosă este mijloculă celă mai sigură, prin care 
se pâte face omulă să asude, numai câtă nu toți pați- 
enții să potă supune la esamenă rigurosă.* * *

Ca o solia plăcută (le primăverii, ne trămije firma 
I. 0. Somidt în Erfurt, cunoscută prin grandiâsele ei 
culturi de semințe, o mapă drăgălașă, care conține 12 
din cele mai plăcute soiuri de semințe de flori. Fiecare 
soiu este băgată într’o capsulă pe care este de-o parte 
zugrăvită cu culori vii flârea, âr de altă parte este des
crisă metoda de cultivare. Acestă novitate, care se po- 
trivesce mai alesă ca cadou pentru dame amatâre de 
flori, va găsi multă căutare, mai alesă că prețulă este 
numai de 75 cruceri (4 mape 21/2 florini; espedată franco 
la adresă.

BIBLIOGRAFIA.
Gazeta Satinului este o foe populară a cărui scopă 

e: instruirea, informarea și moralisarea poporului Română 
prin publicarea materieloră alese și variate.

«Gazeta Sătânului» formâză la sfârșitulă fiecărui 
ană ună frumosă volumă, împodobită cu gravuri inte
resante, avândă tablă de materii și copertă.

Abonamentele: Pentru ună ană 10 lei; pentru 
sătșni pe ană 5 lei; pentru străinătate 12 lei; pentru 
Transilvania, 5 florini. Abonamentele începu dela nu- 
mârulă I-iu ală fiecărui ană, se plătescă înainte și nu 
se facă decâtă pe ună ană.

Redacțiunea constată cu bucuriă, că «Gazeta Să
tânului» a fostă destulă de încuragiată din partea celoră 
ce voescu lumina poporului, adecă că numârulă abonan- 
țiloră a crescută mereu, în ună modă destulă de însem
nată, pentru anulă I-iu. Nădăjduiesce însă că numă- 
rulă abonanțiloră ei pentru anulă viitoră va deveni și 
mai mare, ca astfelă să realisămă mai cu înlesnire in- 
treitulă scopă ce ne amă impusă creândă acâstă fâe, 
adică: instruirea, informarea și moralisarea poporului.

Se află colecțiuni complete ale .Gazetei Sătânului* 
din anulă I-u, pe care le pune la djsposiția celoră ce se 
voră abona pe anulă II-lea cu 10 lei colecția complectă, 
trimesă franco și recomandată la adresa d-loră.

Premiurile cu prețulă redusă abonațiloră noi și 
vechi a «Gazetei Sătânului:» Reducțiune dela 2 lei în 
susă, la ori ce comandă făcută la tipografia Gazetei Să
tânului, după importanța comandei. «Dâuâ uri și o dra
goste,’ de d-na Maria Datculescu. Prețulă 1 1. în locă 
de 1 și 50. — Volumulă «Tratatulă de Horticultura 
.Florile» (peste 300 pagine și peste 100 gravuri): 3 lei 
trimesă franco; 2.50 luată la administrația fâiei, în locă 
de 5 lei. — .Martirii Libertății, 1874, Horia,» de Dr. I. 
C. Drăgescu, 1 leu 50 bani în locă de 3 lei. — «Prin
cipalele fapte Zootecnice,’ de D. Mincu medică veterinară, 
numai cu 3 lei. — «Pluguri de oțelă și fieră IIornsby,« 
complecte și cu reserve, numai 65 lei plugulă. Reduc- 
țiune de 20 la sută din costală abonamenteloră — fă
cute prin intermediarea nâstră — la următorele jurnale 
ilustrate ale familiei și de mode: »La Mode de Paris, 
La Mode Universelle, la Saison, Ies Modes de la Saison.» 
— «Fotografia» în mare formată și de o perfectă reușită 
a statuei poetului latină Ovidiu. Prețulă 3 lei n., pen
tru abonații noștri uumai 2 lei.

Editoră: lacohft Muresiaisu-
Redactoră mponsabilOr. Aurel Mureșiauu



Nr. 19. GAZETA TRANSILVANIEI 1885

Onrsulu Ia bursa de Viena BSjarsa «I® BSucuresel.
din 3 Februarie st. n. 1885

Rentă de aură ungară6°/0 — 
Rentă de aură 4°/0 . . . 97.85 
Rentă de hârtia 5% . . 94.— 
împrumutul»! căilorQ ferate

ungare............................ 146.25
Amortisarea datoriei căi-

lortl ferate de ostu ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.75 

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostu ung.
(2-a emisiune) .... 122.—

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 107.50 

Bonuri rurale ungare . . 102. - 
Bonuri cu cl. de sortare ICI 50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt.................................101.50
Bonuri cu cl. de sortarelOl. — 
Bonuri rurale transilvane 101.50

Bonuri croato-slavone . . 100. — 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................... 98.50
împrumutul^ cu premiu

ung..................................... 118 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118. — 
Renta de hărtiă austriacă 83.45 
Renta de arg. austr. . . 83.90
Renta de aură austr. . . 106.60 
Losurile din 1860 ... —.—
Acțiunile băncel austro-

v.

ungare..........................  844 —
Act. băncel de credită ung. 312 25
Act. băncel de credită austr. 302.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!.................. 5.80
Napoleon-d’orI..................9.77 —
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35 
Londra 10 Livres sterlinge 123.65

Cota oficială dela 21. Ianuariti st.

Cump.
Renta română (5%). . . . 29Va
Renta rom. amort. (5°/0) . . 93V<

• convert. (6%) . . 86
împr. oraș. Buc. (20 lr.) . . 31
Credit, fonc. rural (7°/0) ■ . 96V4

> „ „ (5°/o) • ■ 81’h
» » urban (7%) • • 93V,

, (6°/0) • • 88
’ (5°/0) • • 807a

Banca națională a României 1190
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 270

< ■ • Națională 220
Aură .................................... lSV^/o
Bancnote austriace contra aură

1884.

vend.

din 4.Februarie st. n. 1885.

Cursulu pieței Brașov»

Bancnote românesc! . . . Cump. 8 50 Vend 8.54
Argint românesc .... . . > 8.40 8.45
Napoleon-d’orI................. . . » 9.75 » 9.77
Lire turcescl..................... . . » 10.98 > 11.—
Imperiali......................... . » 9.98 > 10.—
Galbeni............................. . » 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina <■ . > 100.50 > 101.—
Ruble RnsescI................. . > 128.— > 129.—
Discontulă » • 7—10 °/0 pe ană

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
Xg silvaniei" se potu cumpăra în tutunge- 

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

COIOUBSti
pentru ocuparea postului de ajutoriu <le secretariu la camera comercială și 

industrială din Brașovă.
La camera comercială și industrială din Brașovă a devenită vacantu 

postulă de ajutoriu de secretariu. Retribuțiunile lui suntu : salariulu anualii 
700 fi. și bani de cuartiru 150 fi. O condițiune a punerii în postu 
este, că amenddue părțile își reservă dreptulă, de a denunța servițiulu 
cu o jumătate de ană înainte. Camera publică acestă concurși! pentru 
acestîî postă cu acea determinațiune, ca petițiunile să se insinueze pănă 
în 28 Februariu n. 1885 în cancelaria comercială și industrială din 
Brașovu în casele lui Schobeln din piață Nr. 89.

Numai acelu concurentă pdte fi considerată, carele
1) n’a trecută peste 40 de ani și va produce despre acăsta, testimoniu de boteză.
2) care a absolvată o scdlă înaltă juridica sdu tecnică s6u economică 

și va alătură pe lângă petițiune și testemoniile respective.
3) Concurentulă are să documenteze prin testimonii competente esercițiulă 

în limba germană și maghiară ca limbi oficidse, și în limba română 
ca limbă de comunicare.

4) Concurentulă să fie în posițiune de a pută întră în servițiulu camerii 
comerciale și industriale cu l-a Aprile n. 1885.

Brașovă 27 Ianuariu n. 1885 Camera comercială și industrială
Adolf HessliaiBBser. vicepreședinte.

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită 
fepS&ă» prețuia abonamentului pe jumătate de anu seu 
pe unu anu, înainte de l-a Aprile 1884, sunt rugați a ne 
trimite diferența prețului urcata dela 1 Aprile 1884, care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fL, er pentru România 8 lei.

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS?

Bole secrete
le vindecă pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela Jucrulă său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale p6cat°loiîî tilicreței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bolei.

l>r. ISella,
membru ală mai multoru societăți sciențifice etc.

6, Place (le la Nation, 6. — PARIS.

cbmpletă.

Anunțăma acelora onorați cetitori, cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo, că 
avemu încă în reservă numeri dela începutulu anului 1885 prin urmare pota să aibă colecțiunea 

   Admîmstrațîunea „Gazetei Transilvaniei?Mersulu trenuriloru
pe linia. PredealAradtt-lOhidapesta a călei ferate orientale de stată ru-Rudapesta și pe linia Tehașal-eg. ung.

IPredealii- Kudapesta ^Budapesta—Predealtt

BucurcscI
Predealu 
Timiști 

Brașovu 

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtî 
Hașfaleu 
Sigliiș6ra 
Elisabetopole 

Mediașd 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Grăciunelti 
Teiuștl 
Aiudu 
Vințulu de 
Uiora 
Cucernica 
Ghirisu 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriști 
Stana 
Huiedind 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susO

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

( 
(

Trenă
accelerat

Trenîi 
de 

persone
Trenu 

omnibus
Trenu 

de 
persone

7.15
1 _ _ _ Viena

1.09 — — 3.50 Budapesta
1.33 -- " — 10.15 Szolnok
2.06 — — 10.50 P. Ladâny

Oradea mare2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze
3.18 8.09 7.42 Fugy i-V ăsărhely
3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd
4.51 10.18 10.52 R6v
5.11 10.55 11.56 Bratca
5.39 11.36 12.43 Bucia
6.00 12.11 1.23 Ciucia
6.29 1.2.35 2.07 Huiedin
— 12.54 2.27 Stana

7.02 1.29 3.06 Aghiriș
— 1.45 3.22 GhirbSu
7.38 2.26 4.15 Nedeșdu
7.55 2.48 4.44 Clușiu— 3.12 5.10
— 3.19 5.19 Apahida

8.24 3.36 5.47 Gliiriș
8.48 4.10 6.38 Cucerdca
— 5.39 8.51 Uiora

10.08 5 59 9.18 Vioțulti de susO
10.18 6.28 8.00 Aiudu

— 6.54 8.34 Teiușft
— 7.10 8.59 Crăciuneld
— 7.25 9.35 Blașfi
— 7.49 10.16 Micăsasa

11.33 8.11 11.04 Copșa mică
12.06 8.52 12.17 Mediașd

— 9.11 12.47 Elisabetopole
— 9.29 1.21 Sigișora

12.25 9.52 2.05 Hașfaleu
1.11 10.27 3.08 Homorod
— 10.46 3.39 Agostonfalva
— ■ 10.56 3.55 Apatia
1.49 11.04 4.06 Feldiora
1.54
3.14

11.14
1.47

7.30
11.05 Brașovă

Timiști5.10 4.40 2.37
7.30 7.4! 6.40 Predealu

2.00 6.20 2.00 BucurescI

Trenu Trenu Trenu Tren ii
do omnibus accelerat omnibus

persâne

8.25 8.35 3.30
1

8.00
8.00 6.55 3.45 2.47

11.24 10.55 12.18 6.36
2.01 2.04 1.59 10.09
4.11 5.13 3.20
4.21 3.37 3.25
4.29 9.45 —
4.40 9.59 —
5.02 10.28 3.56
5.46 11.41 4.31
6.03 12.15 —
6.28 12.48 —
6.52 1.48 5.28
7.32 3.21 6.01
7.51 3.54 — ’
8.12 4.34 —
8.24 4.52 —
8.38 5.11 —
8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18
9.50 6.29 —

11.15 8.14 8.29
12.04 9.49 8.53
12.12 9.58 —
12.19 10.07 —
12.45 10.42 9.17

1.15 11.32 9.40
1.44 12.03 —
2.00 12.24 10.12
2.34 12.43 —
2.52 1.22 10.45
3.27 2.24 11.07
4.01 3.06 11.29
4.50 4.17 12.15
5.08 4.51 12.30
6.47 7.07 1.32
7.36 8.10 2.04
8.09 8.46 2.24
8.41 9.20 2.44
9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25
— 6.57 4.03
— 7.32 4.28

10.25

______ Nota: Orele de nopte suntd cele dintre liniile gr6se'

BSjidapesîa-Ai’adiî-Tesaișft.

Trenu de Trenu. Trenu Trenu do Trenu
»persone omnibus omnibus persdne omnibus

Teinștit 
Alba-Iulia

2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
3.40 10.42 9.10 BSaad apesta 8.00 6.55

Vințulă de joșii 4.04 1.1.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradiî /(

3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Siuicria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branielca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 ■Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna- Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branielca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01. Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Sinieria (Piski) 10.12 2.58
Aradit

12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
12.00 8.45 6.10 Șibotft 11.14 4.20

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Bîiadapesta 7.44 6.40 — Alba-lulia 12.21 6.13
Viena 6.20 — — Teâaișsl 12.53 7.00

Simeria (Piski) Fetroșeni

Trenă Trenu de Trenu
omnlbua persdne omnibus

Aradd 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timâșdra 8.58 3.15 0’ etr,®se«i 7.00

Petroșeni—Siraseria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
persdne omnibus omnibus

Tlmișdra 12.25 5.00 Petroșesuj 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48 ’
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
1vadă 3.10 8.00 SiEEaerîa 12.37

Tipografia ALEXI, Brașovă.


