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Nou abonamentu
Ia

„G-azeta Transilvaniei."

și
Cu I lanuariu st. v. 1885 s’a începută un A nou 

abonamente, la care invităm ti pe onorații amici 
sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulti abonamentului: 
Pcnts*u Austro-Ungaria: 

pe trei luni 3 fi. 
,, ș6se ,, 6 ,,
„ >unu anu 12 „

Pentru RonsAiaia și străinătate: 
pe trei luni 9 franci în auru

,, ș6se ,, 18 ,,
„ unu anu 36 „

1Î

w

Din causa însemnatei scăderi a cursului 
leteloru de bancă române, suntemil constrînșl a condiționa 
plata abonamenteloril în aurii, sdu în hărtiă cu adausulu 
agiului.

Rugăm!! pe d-nii abonați, ca s6 binevoiescă a-șl reînoi de 
cu vreme abonamentul!!, pentru ca se nu se întrerupă espedițiunea 
diarului.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/'

bi-

Românii, Tronulu și opiniunea publică.
I.

pis’amu cătră frații noștri români: în mă
sura aceea în care ve-țl dă, ve-ți și primi, după 
cum va fi lupta ce-o luptați, așa voru fi și re- 
sultatele ce le veți dobândi.

Pe fiecare cil trebue să audimă tânguirea: 
suntemă. asupriți și maltratați, limba și naționa
litatea ndstră este prigonită, țăranulu nostru este 
nedreptățitu, i se vinde moșia părintăscă cu toba, 
pentru că nu mai are de unde plăti dările cele 
nesuportabile, organele administrative nu se sfi- 
escti de a călcâ chiar și legea ungurăscă, numai 
ca să păta împedecâ mai tare desvoltarea ndstră 
economică și națională.

Trebue să audimu, chină cuvântă, dilnică 
cum se comită cele mai mari fărădelegi în de- 
trimentulă elementului românescă din acestu 
stată. Intrebatu-ne-amă însă vre-odată cu deplină 
seriositate, decă casa ndstră domnitdre, decă lo
cuitorii împărăției habsburgice, dâcă în fine lumea 
cea mare europână scie de tâte suferințele ndstre?

Când se cârtă ună Albanesă c’uriă Turcă 
său c’unu Muntenegrănă; când se aude vre - o 
plângere de-a Bosniaciloră; când se întâm
plă câte ună omoră și jafă prin Macedo
nia; când se încaieră vr’ună G-recă cu vre- 
ună Bulgară său când ună pașă turcescă, 
amăsurată vechiului obiceiu, lovesce și într’unulu 
și într’altulă: tdtă pressa eoropână răsună de 
plângerile celoră apăsați; dâr când se depose- 
dâză d.ecl ȘÎ sute familii române din Ardâlu, 
Bănată și Țâra ungurâscă pentru restanțe de dare 
și moșiile loră le cumperă pentru ună prețu de 
nimicii esecutorii de dare și speculanții evrei in- 
trați în companiă cu pașalele unguresei de prin 
comitate; când se casâză scdle și catedre, se 
spargă reuniuni de lectură și se secuestrâză bi- 
bliotecele românesc!, atunci lumea cea mare nu 
scie nimică, nu aude nimică.

Și încai de s’ar mărgini lipsa de informa- 
țiune numai la țările esterne, calea valea; amă 
<|ice atunci, că Germanii, Francesii, Englesii și 
Italianii suntă prea ocupați de afacerile ce-i in- 
teresâză mai de aprdpe, de sdrtea Negriloră, a 
Egipteniloră și a Tonkinesiloră din lumile de
părtate. Vedemă însă cu părere de rău, că nici 
chiar pressa austro-ungară, dmenii, cari tră- 
iescă cu noi într’o monarchiă și cari au 
interesă de a scf ce se petrece cu po pârele 

din acâstă monarchiă, nu iau nici o notiță 
despre nedreptățirile și rsupririle, ce trebue să-le 
indure Românii sub sistemulă de adi. Der și 
atunci când vorbescă câte odată de noi, ne des
criu rău și falsă, atribuia poporului română o mul
țumire cu starea lucruriloră, ce n’o sâmte de locă, 
și însinuă conducătoriloră lui nisce scopuri și 
tendințe subsersive, ce nu le-au avută nicl-odată.

Ce probâză acâsta ?
Nici mai multă nici mai puțină decâtă că 

foile germane și chiar și cele slave din Austro- 
Ungaria îșl capătă informațiunile nu dela noi, ci 
dela contrarii noștri.

Adversarii noștri sciu se aprețieze puterea 
opiniunei publice, sciu ce influință mare are ea 
atjl asupra destineloră popâreloră mici și de aceea 
se folosescă de mijlâcele, ce le stau cu prisosință 
la disposițiune, spre a face în monarchiă opiniune 
în contra nâstră.

Se’nțelege, dâcă este ca să se continue des- 
potismulă, ce’lă esercâză acj.1 elementulu maghiară 
asupra nâstră, acesta trebue să-și susțină în opini
unea publică a monarcliiei și a Europei titlulă, 
sub care ni-au luată în stăpânirea sa la introdu
cerea „absolutismului constituțiunală“ de atji. Și 
acestă titlu este, că noi Românii suntemă 
ună elementă periculosă statului, care ame
nință unitatea lui și de aceea nu meritămă 
a trăi de sine stătătoră, bucurându-ne de drepturi 
naționale, ca și celelalte popâre ale monarcliiei, 
ci trebue să fimă aserviți cu ori-ce preță ele
mentului ungurescă.

Sâmțit’amă destulă de amară în cursulă 
aniloră din urmă cum au fostă de înegrite și 
cele mai naturale și juste aspirațiuni ale popo
rului română chiar înaintea monarchului nostru.

Este o nenorocire, că lumea, în cea mai 
mare parte, ne judecă altfelă decum suntemă, ne 
atribue alte scopuri decâtă avemă și ne crede 
mulțămiți, când noi gememă sub ună regimă 
arbitrară, pe care nu-lă dorimă nici celui mai 
crâncenă dușmană ală nostru. Dâr cea mai 
mare nenorocire este, că însuși tronulă e adi rău 
informată despre poporulă română, despre dorin
țele și năsuințele sale și nu cunâsce maltratările 
și asupririle, ce trebue să le îndurămă adi din 
causă că nu voimă să renunțămu la limba și 
la naționalitatea nostră.

Ni s’a dată ocasiune de a ne convinge 
despre acâsta și în anulă trecută și de aceea se 
nasce pentru noi înainte de tote grava întrebare, 
că âre nu suntemă datori lealității -și credinței 
nâstre cătra tronă, ca se cercetămă cu cea mai 
adâncă seriositate, că îu ce zace vina că tronulă 
nu cunâsce plângerile și durerile nâstre și dâcă 
vina zace în noi să ne îndreptămu, âr dâcă zace 
în alte împrejurări să facemu ce ne stă în pu
tință și ce ne este ertată ca să-lă informămă 
mai bine?

------o

CRONICA POLITICĂ.
In numărulă său de Duminecă (11 lanuariu st. n.) 

»Neuefreie Preș se» publică următârea corespon
dență, a căreia tendențiositate este vădită:

Pe șt a 10 lanuariu. {Mișcarea naționalifAțilori. în 
Transilvania). Dincolo de muntele Graiului (Kiralyhngo) 
se observă ârășl o mișcare mai viuă a naționalităților!!, 
a Româniloru și Sașiloră. Una din foile irredentiste (??!) 

române, »Gazeta Transilvaniei,» pășesce cu pos- 
Inlatulă, ca în Transilvania să se ridice pe cheltuiala sta
tului o universitate română. Ga basă a acestei pretensi- 
uni citâză numita fâiă punctulO ală 13-le ală hotărîrilor ce le-a 
luată adunarea națională dela Blașiu în 15 Maiu 1.81-8. O altă 
foiă, > Tribuna,* dice că cestiunea naționalilățiloră. nu 
se pote resolvâ în dietă, ci numai de cătră massele po
porului »cu alte mijldce.» In timpulă din urmă s’a făcută 
și încercarea de a face possibilă o acțiune comună între 
Români și Sași, der s’a ivită cu acestă ocasiune așa de 
însemnate contraste în păreri, încât ă organele publicistice 
ale ambeloră părți consideră încercarea ca zădărnicită.»

*
Cetitorii noștri îșl voră aduce aminte, că în urma 

sceneloră turbulente provocate din partea Starceviciani- 
loră în dieta croată, cari au fostă causată și eschi- 
derea loră pe ună timpă determinată, maioritatea guver
namentală a votată ună regulamentă, care cu dreptă cu
vântă se pote numi draconică, căci prin elă s’a dată 
președintelui camerei o putere aprâpe discreționară. Era 
de așteptată prin urmare, că Starcevicianii îndată ce voră 
luă parte erășl la ședințe, voră propune modificarea 
regulamentului camerei. In ședința dela 12 
lanuariu st. n. au și făcută în privința acâsta o pro
punere de urgență. Asupra acestei propuneri se va nasce 
negreșită o discusiune lungă și de totă înfocată. Oposi- 
țiunalii suntă hotărîțl de a întrebuința tâte mijlâcele, nu
mai spre a amânâ câtă mai multă votarea indemnității 
cerute de guvernă, pentru bugetulă anului curentă.

In aceeași ședință s’a adusă la votare cestiunea 
eschiderii lui PisacicI pentru 20 de ședințe. — Preșe
dintele întrâbă dieta decă voiesce să-lă eschidă — Pisa- 
cici: MS rogă pentru cuvântă, am să facă o interpelare 
însemnată cătră presidiu — Președintele: Nu-țl potă dă 
cuvântulă. — Kamenar: Voiescă să vorbescă la regula
mentă. — Preș: Nici D-tale nu-țl potă dâ cuvântulă. 
După acâsta președintele întrebă dieta dâcă primesce 
eschiderea lui PisacicI. Maioritatea o primesce. Opo- 
sițiunalii strigă: De ce’lă eschidețl? Ce a <jisă? (Mare 
sgomotă). Maioritatea votâză trecerea la ordinea dilei.

*
Din Belgradă se anunță, că cete mari de arnăuți 

au năvălită în Vranja și Propulje, omorândă mai multe 
sentinele; au devastată localitățile Belopolje, Pupa- 
vaci și Castrasă, mai înjosă de tabăra întărită 
dela Samocova, rănindă mai mul ți Șerbi. Gendarmeria 
sârbă a urmărită pe arnăuți pănă aprâpe de localitățile 
turcescl Recica și Mocric. Năvălirile acestea s’au repe- 
țită în timpulă sărbătoriloră Crăciunului. Pentru asigu
rarea granițeloră și a proprietății, guvernulă sârbescă a 
dată ordină să se întărâscă cordonulă dela graniță și a 
trimisă trupe în punctele amenințate.

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

®îbs parlamentiilft vgernlanik.
In ședința de la 10 lanuariu n. prințulă Bism»rck 

a cetită mai multe raporte și note schimbate cu Anglia 
asupra machinațiuniloră vice-consulului englesă din Ca
merun în contra Germaniloră. Der nu crede că guver
nulă e părtașă la acestea. Aceste comunicări pretindă, 
(jice cancelarulă, câtă mai curândă o procedere energică.

Windt horst nu vrea să'se cruțe nici o sumă, 
necesară, căci e vorba de apărarea numelui și stâgului 
germană. Germania face acum ună pasă importantă în 
istoria sa, anume pasulă de trecere dela cea mai tare putere 
continentală la putere maritimă. Pentru acâsta trebue 
să-și creeze o flotă egală cu a celei mai mari puteri 
maritime. Incidentulă răsboinică dela 9 lanuariu dovedesce 
însă că politica colonială pâte aduce în incurcăll pe Ger
mania atâtă cu locuitorii din colonii, câtă și cu națiuni mar 
esterne. Chiar Franeia prin încurcălile cu China se vede 
pusă înaintea întrebării, că ore e de acum înainte și pe 
continentă destulă de concentrată, și acâsta a adusă după 
sine retragerea ministrului de răsboiu. Dacă, după cum 
<jice Mollke, Germania, fiindă încungiurată de inimici, 
trebue să supârte încă 50 de ani grâua înarmare a țării, 
atunci se nasce întrebarea: Este Germania destulă de tare 
să supârte și o înarmare maritimă totă așa de grea?

Prințulă Bismarck răspunde oratorului, că Ger



Pag. 6. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 2.

mania era înconjurată de inimici pe la începutulă anu
lui 1870, pe când astăzi situațiunea e altfelă. Unde 
suntă inimicii de cari Germania e înconjurată? întrâbă 
cancelarul^. Elă vede jură împrejură numai guverne ami
cale, cu care Germania stă în cele mai bune relațiunl. 
.Nu cumva că mi-a scăpată din ochi — dice Bismarck 
— vr’ună colță ală politicei europene de unde s’ar putâ 
apropiâ vr’o furtună? Că trăimă cu cele doue imperii 
ostiee în cele mai bune relațiunl, nu o pote negă nici 
antevorbitorulă, și acâstă legătură singură formâză deja 
ună puternică scută în contra ori cărui periculă. Cu 
Italia stămă în relațiunl sigure și bune; totă așa 
cu Spania. Cu Francia dela 1866 n’am stată în re
lațiunl așa de bune ca astădl. Acesta este resulta- 
tulă unui guvernă pătrundătoră în Francia, care scie 
apreția binefacerea păcii. Fiecare din cele două guverne 
scie, că n’ar fi o calamitate mai mare, decâtă ună răs- 
boiu între Francia și Germania și anume — o spună 
după esperiențele din 1870 — atâtă pentru învingătoră 
câtă și pentru celă învinsă.... Deși Anglia se miră de 
nisuințele coloniale ale Germaniei, totuși stămă cu ea în 
relațiunl amicale încă din vechime și facă bine amân
două țările, că le mențină.... Noi suntemă încunjuraț'i de 
amici în Europa!* (Aplause). A ridica flota germană la 
puterea celei englese, e zadarnică, căci o alianță franco- 
englesă în totă casulă ar da o flotă mai tare decâtă a 
unei singure puteri. Francia încă n’are pentru colonii 
o flotă ca a Angliei și cu tote acestea nu se teme.... 
Prin trimiterea proiectului, relativă la guvernatorulă din 
Camerun, la o comisiune se întârzie lucrulă spre răulă 
Germaniei.

Windthorst răspunde cancelarului, că a face po
litică ca cea de acjLî nu e artă mare și speră că Germa
nia și după Bismarck va avea buni miniștri de esterne. 
Elă previne pe deputați de ună conflictă cu Anglia.

După ce mai răspunde Bismarck, că nu e o cesti- 
une d’a se rupe relațiunile cu Anglia, proiectulă se vo- 
tâză cu mare maioritate.

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

SOIRILE BILEI.
Petrecerea arangiată în săra anului nou, în favorea 

văduveloră gr. or. din Brașovă și jură, a fostă strălucită. 
Rareori a asistată la o serată ună publică atâtă de nu- 
mărosă, dândă ună frumosă contingență și conlocuitorii 
noștri de altă naționalitate. Dintre notabilitățile Brașo
vului însemnămă pe d-nii: generală de brigadă F i - 
scher, colonelii Hăgel și Benda, maiorii Fogarași 
și Balaș, șefii poliției locale, mai mulțl amploiațl dela 
tribunală etc., advocațl, comercianți ș. a.

Aucjiniă, că venitulă acestei serate e fârte mare.
—0-

In dilele de 30 și 31 Decemvre a fostă alegerea de 
protopopă în tractulă Branului. A întrunită părintele 
Traiană Mețiană 57 de voturi din 63 votanțl, părintele 
losifă Comănescu 4, lână Dană 2; a fostă o bilă albă.

Dorimă din sufletă ca noulă protopopă, care este 
bărbată tânără și vigurosă, să fie la înălțimea chemă- 
rei sale.

—0—
Academia ortodocsă e numirea unei societăți 

nouă, ce se formă de curândă la facultatea teologică din 
Cernăuți. Idea înființărei acestei societăți este a înaltă 
P. S. Sale d-lui Archiepiscopă și Metropolită ală Buco
vinei, carele în îngrijirea sa neobosită archipăstorăscă de 
binele bisericei, vătjândă împrejurările timpului, a espri- 
mată necesitatea unei atarl societăți, și carele cu conlu

crarea organeloră sale și a corpului profesorală dela fa
cultate, a și adus’o la realisare, așa că Duminecă în 23 
Decemvre 1885 se făcu în presența I. P. S. Sale d-lui 
Mitropolită și a mai multoră âspeți aleși — deschiderea 
solemnă. Cu aceea ocasiune s’a alesă și comitetulă con- 
stătători din domnii; G. Șiandru, președintele Academiei: 
membri: G. Georgescu și N. Buracă; la secțiunea literară 
președinte G. Popoviciu; membri: O. Dlujanschi și N. 
Timinschi; la secțiunea musicală, președinte Dobrotu; 
membri: T. Gramatoviciu și S. Mărgineanu. Ideia mă- 
răță a acestei societăți este de a lucrâ pe terenulă lite
rară, retorică și musicală bisericescă și a formă preoți 
de modelă.

—0—
Din Deva se scrie, că doi Ciangăi au primită voiă 

dela viceprefectulă, ca să cerșâscă 14 dile. Unulă diu 
ei a fostă capulu unei cete ce a imigrată prin Deva și 
care fusese primită cu muzică și discursuri. Nenorociții 
au ajunsă acum cerșetori.

—0—
0 societate englesă a cumpărată mina de aură din 

Porcura, âr Klein, care cumpărase mina din Ruda și 
ărăși o vendu-se, a cumpărată o mină în Boița.

—0—
In Dumineca trecută, spune »Luminatorulă,» după 

ce au incursă tâte listele de subscriere, comitetulă mem- 
briloră fundatori ai institutului de credită ,Timi- 
șâra* a ținută o ședință, dela ora 3—7 după me^a^i, 
în carea a constatată numărulă acțieloră subscrise și 
au efeptuită reducerea. De toți suntă 273 (dâuă sute 
șăpte deci și trei) de acționari, cari au semnată 1224 
(o miiă dâuă sute douetjecl și patru) de acții. Fiind eă 
emisiunea era numai pentru 1C00 de acții, așa dară 224 
de acții au trebuită reduse în înțelesulă legii. Acăsta 
s’a efeptuită prin sorțire în următorulă modă: Numele 
fiă-cărui acționară a fostă scrisă pe ună biletă și acesta 
băgată într’o urnă luându-se condusă: ca fie-care ac
ționară ce va fi scosă din urnă — pănă la 224 — să 
părdă câte o acțiune din suma celoră subscrise de dân- 
sulă. In acestă chipă s’a redusă suma acțiiloră priso
site în Nr. 224. Numai 3—4 dintre acei acționari, cari 
au fostă subscrisă câte 1 acțiă, au avută noroculă d’a 
nu fi sorțițT, și au rămasă acționari, ceilalți mulțl — au 
căzută. Asemenea și cei ce au subscrisă câte 2 acții, 
escepțlonândă 3—4 cărți n’au fostă sorțițl, au rămasă 
cu câte o acțiune. Acei acționari, cari au subscrisă nu
mai câte o acțiă și prin sorțire au căzută dintre acțio
nari — îșl voră căpăta banii îndărăptă, pre calea colec- 
tantului la care au subscrisă ; ăr sumele depuse de acei 
acționari, cari au suferită numai o reducere în numărulă 
acțiiloră subscrise de dânșii, — se voră computa în rata 
a 2-a. In dîlele proxime se voră trimite încunosciințări 
speciale despre reducerea fiecărui acționară prin respec- 
tivulă domnă colectante. Adunarea generală constituantă 
a societății este deja convocată pe d.iua de 10/22 Ia- 
nuariu 1885.

—0—
Carolă Zeik, candidatulă partidei guvernamentale, 

a fostă alesă cu aclamațiune deputată în cerculă de ale
gere ală dușului.

-0—
Joi în 3 (15) Ianuariu, săra la 8 âre, orchestra orașului 

sub conducerea d-lui A. Brandner va dâ în sala redu
tei o serată de novități (Novităten-Abend), esecutândă cele 
mai nouă bucăți de danță, ce se voră cântâ în 
acestă carnevală. Se voră produce noii membri angajați 
ai orchestrei d-nii Karl Poschl (solo-celistă), Otto Seidler 
(solo-oboistă), și G. A. Krankemann (solo-cornistă). In
trarea 30 cr.

Ministrulă de răsboiu română a adresată o circu
lară cătră prefecții de județe și primarii comuneloră ur
bane în privința recensemântului anuală ală cailoră, iepe- 
loră și catâriloră dela 6 ani în susă. Acestă recense- 
mântă este prevăzută de legea rechisițiuniloră militare 
în scopă ca administrațiunea răsboiului să scie de câte 
asemene animale pâte dispune la casă de a trebui să-și 
completeze aprovisionamentele. Acâstă operațiune se va 
termină la 20 Ianuariu.

—0—
La 24 Ianuariu 1885 se va da în Timișâra, în sala 

cea mare a redutei .Principele de Corână Rudolf* ună 
bală pentru ajutorarea scâleloră gr. or. române și pentru 
institutulă >Alumneulă română națională* din Timișâra. 
In decursulă Balului corulă plugariloră din Chiseteu va 
esecuta piesa teatrală >Nunta țărănâscă.* ContribuirI 
benevole se voră chita în publicitate. Inceputulă la 8 
âre săra.

—0—
S’au depusă la ministerulă de esterne română 

mostre de produse ale fabricei de aba dela Cozia, înfiin
țată de curândă și care lucrâdlă cu multă activitate pen
tru a furnisâ pături și stofe de îmbrăcăminte pentru 
arestanții din tâte penitenciarele din țâră. Aceste pro
duse suntă, (jice .Voința Națională,1 de o calitate fârte 
bună și suntă superiore și în preță acelorași produse im
portate din străinătate.

—0—
Ună mare numără de deputațigau depusă pe bi- 

roulă camerei române ună proiectă de lege prin care 
orașele de portnrl Brăila și Galați suntă din nou decla
rate de porto-franco. Acestă proiectă va face obiectulă 
primeloră desbateri ale corpuriloră Iegiuitdre, după va
canța Crăciunului.

—0—
Ministru-președinte Ferry a ordonată tuturoră agen- 

țiloră diplomatici francesl, cari se află acum în Shangai, 
să părăsâscă China.

—0—
Președintele republicei francese Grevy a primită în 

audiență pe trimisulă din Timbuctă. — O corespondență 
a farului »des Dâbats* constată, că în Egiptă domneșce 
o nesiguranță absolută; țâra este cutreerată de bande de 
hoți. Proprietarii fugă din provincii și se ducă la Ale
xandria și Cairo.

—0—
Din Podgorizza se telegrafâză, cu data de 11 Ianu

ariu: Astătji principele Nicolae, cu principesa Milena și 
cu princesele Zorea Carageorgeovicl, Milița și Anastasia 
au sosită aci și au fostă primiți sărbătoresce. Popora- 
țiunea din împrejurime s’a strânsă în numără conside
rabilă. Poimâne — în cjiua anului nou gr. or. — se va 
representâ pentru prima 6ră tragedia lucrată în versuri 
de principele Niehița și întitulată: »Impărătâsa Bal- 
canului, (>Balcanska Țarița*).

—0—
.Sultanulă a dăruită pentru victimele cutremurului 

din Spania 500 de lire turcescl.

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

Uitați în înciusore.
In filele acestea s’a ocupată senatulă disciplinară 

ală tablei regesci din Pesta cu afacerea celoră patru 
funcționari mai înalț! dela tribunalulă din Peșta, din vina 
cărora 2 persâne au trebuită să sufere în închisâre 
luni întregi nevinovate, pentrucă au fostă date cu totulă 
uitării.

o i l :e t o nsr -cr.
Pâdnraruîu «lela lalomilA.

(Din .povestirile unui pretiniP)
(Urmare și fine).

George pădurarulă avea 45 de ani. Elă era de o- 
rigine din Cucerdea din Transilvania, fusese cătană și 
luase parte la bătăliile din 59 din Italia.

Elă descălecase în acestă locă numai de 2 ani și 
trăia cum da Dumnezeu, din munca palmeloră și din 
sudorea feței.

Era omă însurată, avea o nevastă lucră! âre și 7 
copii, dintre cari 3 erau fete. Averea lui consta din- 
tr’ună cală, din câteva vaci și vițele, din câțiva porci de 
prăsilă, din 4 capre și dintr’ună numără ârecare de 
găini. Elă păzea partea aceea a moșiei unde îșl alcătuise 
casa, făcea dile la curte, făcea fână, câteva pogâne a- 
rătură și îngrijea de curcile boeresci.

Avea elă ce avea, dâr mai presusă de tote avea 
dornlă de Ardâlă, de țâra carea și-o închipuia cu multă 
mai mândră de cum este în realitate.

— »Da cum trăiți pe aici?' mă adresai din nou 
cătră pădurarulă, carele prin tâtă purtarea sa ’mi-a fă
cută o bună impresiune.

— »D’apoi și mai bine și mai rău/ răspunse Ge
orge într’ună accentă pronunțată Iransilvănână. >Ia mun- 
cimă și noi pentru gură, ca să trăimă dintr’o di în altă.'

— »Cum îți place aici?’continuaieu cu întrebarea 
și mă uitai țintă’ în fața bietului omă. — Nu lăcrămâ 

ci ’și puse o mână pe piciorulă care-lă durea, âr cu cea
laltă își luă pălăria din capă și o aruncă josă lângă 
dănsulă.

— »Ei domnule,* grăi George Pădurarulă, martoră
îm este Domnulă, și așă păcătui cândă așă Zice că tră- 
escă rău aici. — Adecă..... ce să dică?« continuă elă
dândă din capă, arătându’mi prin acăsta că stă la îndo
ială cu cele spuse.

Cânii, cari se domoliseră, veniră aprâpe de noi, și 
se chilălăiau în semnă de pretiniă.

— »Dusu-v’ațl!‘ strigă pădurarulă, de răsună îm
prejurimea, și cânii o luară de a fuga în tote părțile. 
»Gu cânii ăștia amă atâta năcază,* grăi George și se 
puse pe prispa casei lui și se uita în pământă ca omulă
care se cugetă la ceva, ce ’i produce și bucuriă și du
rere de-odată.

— .Aici e rău, că nu’i șcâlă unde să’mi dau băe-
ții, * vorbi în cele din urmă George stând totă pe prispă
în posiția sa de mai ’nainte. — .Totă e mai bine Ia noi 
în Ardâlă,* continuă cu vorba, ridicându-și privirile spre 
mine. »De fete nu’mî e atâta, căci le-oi mărita, ba încă 
le-oi prea mărita, deârece aici în țâra asta e mare lipsă 
de fete, dar de băețl ’mi este nu sciu cum, să nu pâtă 
ei învăța nici măcar să-și scrie numele.*

— »Da bine să te întrebă ceva,* disei eu mai apă
sată, »de ce ai venită din Ardâlă?*— țlisei aceste cu- 
vinteț dar mi-a părută rău că le-amă disă, deârece am 
văcjută că au făcută mare impresiune asupra noului meu 
cunoscută. Lui i s’a părută că eu am vrută să-lă mus
tru, căci a stată o bucată de vreme netjicândă nimică, 
ci da din capă și se uita în pământă. — De-o-dată par’că 

scâse ună oftată, ridică ârăși ochii din pământă și mă 
privi cu o față, prin care vrea ârecum să’mi câră scuze 
că a intrată cu mine în vorbă.

— >Ei domnule,* grăi elă rară de par’că se gândia la 
fie-care vorbă, »e lesne a întreba, cum m’ai între
bată d-ta, dar greu este a răspnnde. Nici eu, nici ne
vasta nu scimă de ce amă venită din Ardâlă. Amă 
venită âcă așa,* Z*se elă strângândă din umeri, »am 
venită ca să nu rămână acolo. Numai Dumnezeu scie 
cum m’am despărțită. Atâta sciu, că eram necăjită, și- 
apoî năcazulă e mare lucru, te silesce a face lucruri 
chiar și fără minte. — Ecă așa am venită de acolo și 
eu însu’mi nu sciu de ce am venită.*

Acestă răspunsă a fostă pentru mine îndestulitoră. 
Mi-a părută rău, că am dată prilegiu la acâstă vorbire, 
mi-a părută rău, dar în sfârșită, o făcusemă.

’Mi-am gândită eu de ce a părăsită bietulă omă 
țâra lui, mi-am închipuită eu, și tocmai de aceea nu’mi 
părea bine, că l’am întrebată.

— »Nene George,* îi disei, ,fii bărbată.... Dum
nezeu nu te va lăsa.... căci pâte cine scie...* am adausă 
făcândă ună gestă, pe care bine l’a înțelesă noulă meu 
pretină; l’a înțelesă bine, căci mi-a răspunsă ZicândumI:

— »Ei domnule,.... numai de-așă trăi și eu a- 
tâta, ca să potă arăta și celoră duoi gemeni, 
ce mi-a dată Dumnedeu în acâstă țâră, sunt acum vr’o 
6 luni, să le potă arăta pragulă casei unde m’amă năs
cută eu.« Așa Zise, și de aceea amă vădută că m’a 
înțelesă, așa dise elă și par’că Zicândă acestea și-a ușu
rată sufletulă, căci i se risipiră gândurile.

— »Mi-a fostă Z‘s^ dela curte,* începu George



G-AZETA TRANSILVANIEINr. 2.

Acum s’a descoperită ună casă, care privesce po
liția din Pesta. înainte cu câteva tjile se presenlă ună 
soldată din Prusia cu numele Cari Tipper într’o stare 
deplorabilă la consulatulă generală germană din Pesta 
spuindă, că încă în Augustă anulă trecută a fostă ares
tată de polițiă pentru lipsa de subsistență și a fostă ți
nută în închisâre, cu totă felulă de pungași, nu mai 
puțină decâtă 5 luni de 4'fe. In restimpulă acesta Tipper 
a cerută de repețite ori, ca să fie ascultată, mai în fie
care di întrebă pe păzitoră, că de ce este arestată, 
însă nici odată nu i-sa dată răspunsă. In cele din 
urmă i se anunță după 5 luni', că este pusă pe picioră 
liberă și i se spuse totdeodată, că actulă ce-lă privia pe 
elă s’a perdută din biroulă poliției și cu elă s’a perdută 
și documentele ce i s’au luată la arestare.

Nenorocitulă soldată ceru să i se dea ceva haine și bani 
de drumă, dar tâte cererile lui au fostă respinse și bie
tului i s’a dată drumulă, ca să-și vadă de capă. In 
strîmtârea sa, elă se adresă la consulatulă generală după 
ajutoră. Consululă, cornițele Berchem, îi dărui haine și 
totdeodată făcu arătare în scrisă șefului dela poliția de 
stată, consiliarului de stată Ieckel Falussy, cu tâte că 
ună organă ală poliției venise la consulală, ca să-lă râge 
să facă lucrulă mușama. Consululă ceru totdeodată, ca 
să i se dea lui Tipper o despăgubire, ca se se potă în- 
tărce în patriă. Șefulă poliției statului răspunse între 
espresiunl de părere de rău, că amploiatulă culpabilă a 
fastă îndată demisionată. O despăgubire însă nu i se 
pâte da lui Tipper, deârece nu esistă fonduri pentru 
acăsta. Astfelă consululă generală a fostă silită elă 
însuși să-i dea bani de drumă lui Tipper. Dăcă cu 
acăsta s’a terminată afacerea său nu, încă nu se scie.

Dacă astfelă de fapte scandalâse se întâmplă în 
Pesta, atunci ce trebue să fie în țeră! Câți nenorociți nu 
voră fi uitați între zidurile umede ale temnițeloră!

CORESPONDENȚA PARTICULARA A >GAZ. TRANS.» 
Lugoșă, 28 Decemvre 1884.

Săra de 26 Decemvre a fostă — potă <|ice — una 
din cele mai plăcute seri, ce le pâte avă elita societății 
române Lugoșiane. A fostă plăcută acăstă sără cu atâtă 
mai tare, cu câtă a fostă o sără de convenire româ- 
născă, unde fără sfiălă, fiecare inimă românăscă a pu
tută să salte și să se veselăscă, dar să se veselăscă ro- 
mânesce.

Dăcă în vremuri grele, ca și cele de astăzi, ne mai 
putemă și noi procură unele momente și de veseliă, 
acelea totdăuna avemă de ale mulțămi numai și numai 
,Reuniunei române de cântări și musică» din locă, care 
singură în Lugoșă mai arangiază din când în când și câte 
o sără de convenire românăscă. Săra plăcută dela 26 
Decemvre încă ni-o oferise acăstă Peuniune, care aran- 
giase o serată de cântări și danță.

Programulă esecutată de Reuniune cu acăstă oca- 
siune a fostă următorulă: 1. *** »Plevna« esecutată de 
chorulă bărbătescă. 2. Resch: .Heimliche Liebe* Ga- 
votte, esecutată de chorulă mixtă. 3. Liszt: »La Danza* 
Tarantela Napoletana, esecutată pe piano de d-șăra Sofia 
Pavelă. 4. Hynek: »Bucuria/ esecutată de chorulă miestă.
5. Urspruch: »Cu rose m’ai deșteptată/ Solo cântată de 
d. Demitrie Florescu. 6. Ventură: »Hora Sinaia*, ese
cutată de chorulă bărbătescă.

Succesulă în ceea ce privesce Pregramulă esecutată 
de Reuniune — și de astă dată a fostă strălucită. Se
rata a fostă bine cercetată și acăsta a contribuită nu 
puțină și la succesulă materială ală Reuniunei.

După cântare inmediată s’a începută danțulă, cu 
naționalulă jocă »Lugoșana« și s’a continuată cu vioiciune 
până cătră 4 6re diminăța, când cu toții ne-amă depăr
tată ducândă cu noi o scumpă amintire a serei dh 26 
Decemvre.

S’au încasată 123 fl. 50 cr. v. a.
Ar fi de dorită, ca și d-ș6rele lugoșane să se îm

brace în costume naționale și să vorbăscă mai multă ro- 
mânesce în petreceri române. - a—

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

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

S*esta, 13 Ianuariu. — Petrecerea de 
danțu ce s’a făcuta eri în apartamentele arclii- 
ducesei Maria Valeria a fostă strălucită și fdrte 
animată.

Agramii, 13 Ianuariu. — Clementă Bo
ziei, redactorulă lui „Pozor,“ a fostă condamnată 
pentru delictă de presă la 7 luni închisdre. — 
In dietă Banulă a ținută ună discursă mai lungă, 
în care condamnă procederea oposițiunii cu pri
vire la tractarea proiectului de idemnitate, accen- 
tuândă, că în nici unu parlamentă resolvarea 
unoră asemenea proiecte nu s’ar întârdia atâta 
de fără scopă și interesele țării nu s’ară vătăma 
ca în celă croată.

IPesla, 14 Ianuariu. — Regele și Regina 
au felicitată prin magistrală supremă ală Curții, 
Nopcsa, pe ministrulă președinte și pe soția sa 
cu ocasiunea logodnei fiiceiloră. Arciducele 
Iosifă și părecliea, de Coburg ș’au esprimată per
sonală felicitările. Din același motivă a felicitată 
clubulă liberală pe ministrulă președinte, care 
cu lacrimile în ochi își puse mâna pe inimă ne- 
putândă răspunde de mișcată ce era.

------o---- -
DIVERSE.

Căsătoria principesei Beatrice a Engliterei. — După 
cum ne-a făcută cunoscută o telegramă din Londra, re
gina Victoria a anunțată oficială miniștriloră logodna prin
cipesei Beatrice cu principele Enric de Battemberg. De 
câte ori principesa n’a fostă logodită de (Jiare? Cu prin
cipele Bonaparte, care muri în țâra Zulușiloră; cu prin
cipele moștenitoră ală Suediei; cu principele moștenitoră 
ală Wurtembergului și, mai în urmă, cu marele duce de 
Ilessa, cumnatulă său și fostulă soță ală d-nei Kolemine. 
Acăstă căsătoriă din urmă ar fi putută prea bine să se 
facă, decă Camera lortjiloră n’ar fi dată ună volă, refu- 
sândă d’a abroga legea care opresce căsătoriile dintre 
cumnațl și cumnate. Principesa Beatrice este artistă,; ea 
zugrăvesce fârte bine și nu scrie rău, după cum arată 
câteva scrieri cari au apărută sub numele ei. Ea are 
28 de ani; logodniculă său este fratele principelui Bul
gariei. Scirea despre căsătoria lui a produsă o mare mi
rare la Cassel, unde elă locuesce; se credea că este lo
godită cu o jună fată a unui burgheză din acestă orașă. 
Principesa Beatrice și soțulă ei voră locui în Englitera.

Ună accidentă misteriosă. — In sferele curții dtn 
Berlină se comentăză fârte multă ună accidentă pe câtă 
de gravă pe atâlă și de misterios®, a cărui victimă a 
fostă domna Madai, soția prefectului de polițiă. Acum 
câteva dile, d-na Madai, trăgândă perdelele camerei de 
culcare a soțului ei, ună omă în etate de 70 de ani 
căsătorită acum câteva luni pentru a doua âră, căcju de 
pe ună scaună și lovi eu mâna stângă o cutiă cu brice, 

care se află deschisă și pusă pe ferâstră Acăsta este 
versiunea oficială. Ceea ce este sigură, este că d-na 
Madai s’a găsită lungită josă, și sângele țîșnindă șirâie 
din arterele tăiate. Rana era atâtă de gravă, încâlă 
faptulă că doctorulă a putută să scape viața blondei 
prefecte esta primită ca o minune.

Ună curiosă Vade-niecnin. — De curendă a a- 
părută în Englitera o carte fârte curiâsă suptă tit- 
lulă: Vade-mecum ală lâlharului. Engtitera, țâra cla
sică a pick-pocketului, era destinată negreșită a produce 
o călăuză de acestă felă. Printre cele o sută de mii 
rețete de furată cari suntă indicate într’ensa, âcă una 
care merită a fi pusă în evidință: E Vorba de ultima me
todă pusă la modă de pick-pockei pentru a sustrage cea- 
sorniculă seu lanțulă trecătoriloră. Tâlharulă se asociază 
cu una din frumâsele june fete, cari se preumblă pe la 
miedulă nopții între Haymarket și Waterloo-place. îndată 
ce asociata s’a găsită, i se indică vr’ună domnă, dăcă 
se pâte ceva mai în vârstă, înzestrată c’ună frumosă 
ceasornică de aură și c’ună lanță sunătoră. Juna fâtă 
înatatăză repede și punândă pe ochii proprietarului câsor- 
nicului o mână bine înmănușată și pe fruntea sea o să
rutare din cele mai dulci, cjice c’ună rîsă ironică : .Ghici, 
cine suntă ângerulă meu!« De cele mai multe ori, ele- 
gantulă se lasă a fi înșelată, se preface că voiesce a’șî 
aminti vr’o cochetă și răspunde bună-âră: »Ești Clemen- 
tina! — N’ai ghicită! răspunde juna fetă. — Atunci 
Clara.... — Mai caută puțină!...« Și pe când bietulă omă 
continuă, cu ochii închiși, a’și aminti succesele sele, 
tâlharulă îi va lua cesorniculă, după care compli
cele Iui, luândă mâna de pe ochii victimei, se va pre
face că s’a înșelată și va fugi dicândă: »0h! iartă-mă, 
domnule!.... mii de scuze... credeamă că sunteți Arthur, 
vărulă meu!» Acestă »Vade-mecum« se bucură de 
multă favâre în Londra.

Cutremură de pămentfi în Spania. — Se anunță 
din Madridă, că în 7 st. n. a fostă ună strașnică cutre
mură de pământă în ținutulă Granada și Malaga. Mai 
tare s’a simțită sguduitura în Loja, o cetate ca de 6000 
de locuitori, unde în urma repețiteloră sguduiturl s’au 
ruinată totală și în parte mai bine de 300 de zidiri. Per- 
săne nu s’au nenorocită mai multă ca 7, deârece încă 
de mai înainte fugiseră și se așezaseră într’o distanță 
bunicică în barace. Cufremurulă s’a simțită și în alte 
localități, producendă astfelă o panică generală.

Mijlocă îu contra insomniei. — Persâneloră ner- 
vâse și sangvinice, cari suferă de insomniă, li se reco
mandă a fi cu băgare de sâmă la așezarea paturiloră 
sale. Paturile loră să fie așa așezate, ca ei să dârmă 
cu capulă spre mâcjă-nâpte, er cu piciârele spre mâ(|a-(j[i. 
Astfelă voră pute durmi mai liniștită. Metoda acăsta 
este din vechime și cu multă suecesă practicată.

*
LOGODNĂ. — Junele I, G. Drăgănescu din Bra- 

șovă, .și-a încredințată de soțiă pe d-șăra Maria C. Pascu 
din Cernată (Săcele).

*
Bală mascată de elită. — Acei onorați Domni și 

Dâmne, cari din erâre n’au primită invitare la balulă 
mascată de elită, care se va da Marția viitore — avândă 
dreptă la o asemenea invitare — suntă rugați a-șî dâ 
adresa Dumnealoră la .depositulă de mobile» a lui 
I. Beer’s Neffe din strada căldărariloră.

Editoră: lacohfi Mureșiann.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

Pădurarulă trecândă la altă vorbă, »mi-a fostă c^isă să 
culegemă mure, că trebuescă, și am și trimisă nevasta cu 
fetele și cu ună băiată. Nu poftiți și D-vdstră pe malulă 
gârlei? Păte aveți și poftă să vă scăldațl.*

*
Făcurămă pe pofta pădurarului și merserămă cu 

toții până la surpăciosulă mală ală Ialomiței, pe deasupra 
căruia băjbâiau miliăne de musculițe în fața sărelui, care 
ardea. Avămă mare gustă de scaldă, cu tâte acestea, 
tindă obosiți și cam flămânzi, nu ne încumetarămă a 
ne aruncă în apă, căci sciamă, că călărîtulă până acasă 
ne va mai sdruncina, așa încâtă de sigură stomachulă 
ar trebui să crâijă că stăpânulă său a uitată de elă.

Culeserămă nisce mure, și luarămă buchetele de 
murișă ce ni le strânsese nenea George pădurarulă și, 
după ce mai umblarămă încâce și încolo prin desișulă 
neplăcută ală păduricei de pe mală, hotărirămă 
se ne întarcemă.

— >Da bine d-loră.... stați să mâncați mai multe 
mure, căci s’a dusă și nevasta să culăgă, »(jise Pădura
rulă» și (Jicândă acestea începu să strige după nevastă, dar 
răspunsă nu căpătă. — >S’o fi dusă într’altă parte,» grăi 
elă și scoțându-ne în potecă ne conducea cătră casa lui.

După o bună călicică ne aflamă în dosulă casei. 
Stamă să n’o cunoscă. Josă pe pământă ședea o femee 
pârlită de sâre, desvălită la peptă și lăptâ doi bă;ețl. 
Alăturea o mulțime de porci stau cari cum puteau, vâ- 
rîțl prin găuri făcute de ei, spre a-șl scuti pielea de ar

șița sărelui. Eu grăbii pasulă, dar odată rămăsei puțină 
înapoi, căci cânii cum mă sâmțiră veneau spre a mă în
tâmpină; o curtenire pentru mine neplăcută.

— ,Hodâr! strigă George Pădurarulă alungândă 
cânii și plecai ârășl, însă alăturea cu noulă meu prie
tină, carele se simția atâtă de bine în tovărășia mea.

— »Iată-mă și la casă!» Femeea carea lăptâ acei 
doi copii era nevasta pădurarului. Ea nu se sculă de 
josă, ne dădu bună (Țua, ișl strînse puțină cămașa la 
peptă, și strică astfelă liniștea copiiloră, cari deodată lăsară 
suptulă, și se uitau la noi rîijândă, cu nișce ochi mari.

— »Ce minunată tablou pentru ună pictară!» îmi 
cugetai în mine și o compătimire îmi sfășiâ sufletulă.

Alăturea lângă nevasta pădurarului sta Ilenuța, fata 
cea măi mare a lui, cu ochii plecați și-și răsucea baerile 
dela șurță ! Ea era îmbrăcată în haină de stambă vâ
nătă, în capă legată cojenește și desculță ca și mumă-sa.

Nimenea nu vorbia.
Pe când toți ne uitamă unii la alții, deodată George 

Pădurarulă începu să-și deslege nojița dela opinca din 
dreptulă.

— »Uite piciorulă de care-ți spunâmă la gârlă,» 
grăi elă arătându-mi piciorulă și îndreptându-și privirea 
asupra mea. — .Poftesce de pipăe,» continuă elă ară- 
tândă osulă stricată la glesne.

Eu mă apropiai de elă Nevastă-sa începu să vur- 
bescă. Ea afirma că acestă stricălură la picioră ar fi 
de când fusese în bătaiă cu »Pământezulă,« cum dicea 
ea vrândă să spună despre Piemcntezl. — SA fostă 

în bătaiă,» grăi leica, Maria, »și s’a alesă cublesna aceea 
la picioră și în locă ca să’i dea ceva lui seu copiiloră, 
l’au batjocurită în totă chipulă, l’au încărcată cu dăj- 
dii, încâtă a trebuită să î’a lumea în capă.»

— »Așa e,« grăi George Pădurarulă țiindu-sî picio
rulă în mână, »așa e, cum spune nevasta... . așa e.... 
căci Românulă nu are alta pe lumea asta, decâtă să 
cânte în doine năcazurile lui... numai atâta are și și 
atunci n’are cine să’lă asculte/ continuă George Pădura
rulă și ’șl legă iute opinca, căci vedea că noi avemă de 
cugetă să plecămă. — Nici că se putea să mai rămâ- 
nemă, deorece trebuia să trecemă prin Dâlga mică ca 
să ajungemă în Dâlga mare.

Vreamă să dau ceva cinste celoră doi băețl, ca 
fundă mari să aibă dela mine ună dară De giaba însă 
căutamă prin buzunare, căci n’avâmă nimică. Am rân
duită cu tate acestea, după ce am ajunsă la Dâlga mare, 
ca fiecărui copilă să i se trimită câte 5 franci.

N’am mai putută rămânea multă vreme prin acele părți, 
adecă prin Ialomița, căci a trebuită peste câteva (Jile să 
plecă la Dunăre și de-acolo să o iau cu vaporulă spre a 
putea să’mi facă drumulă cătră casă.

Nu sciu ce va fi mai făcândă George Pădurarulă, 
dar nu de multă vreme am audită că amândoi gemenii 
ară fi murită.

Brașovă Decemvre 1884. I- C. Frunză.
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Curaulu la bursa de Viena JBsirsa <le ffBucuresci.
din 13 Ianuarie st. n. 1885.

Rentă de aură ungară6°/0 123.30
Rentă de aură 4°/0 . . . 96.35
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.45 
Imprumutulă căiloru ferate 

ungare...........................146.30
Amortisarea datoriei căi- 

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

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 121.—

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 105.80

Bonuri rurale ungare . .101.70
Bonuri cu cl. de sortare ICI.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă.............................101.—
Bonuri cu cl. de sortarel00.25 
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

vină ung............................. 98.75
Imprumutulă cu premiu

ung...................................116 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.30 
Renta de hărtiă austriacă 82.95 
Renta de arg. austr. . 83.50
Renta de aură austr. . . 105.50 
Losurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  864.—
Act. băncel de credită ung. 308 — 
Act. băncel de credită austr. 295. — 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesc!................ 5.80
Napoleon-d’orI................ 9.79 */,
Mărci 100 împ. germ. . . 60.40 
Londra 10 Livres sterlinge 123.80

Cota oficială dela 31 Decemvre st. v. 1884.

Cump. vând
Renta română (fi0,,). . . . 88 —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 92 —

> convert. (6°/0) . . 86Va —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 30 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 80 —

» „ (5°/oJ 96 —
> » urban (7% > • • 937. —
> » (6°/o) • • 87 —
» • > (5°/o) • • 78 —

Banca națională a României 1150 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 280 —

« » > Națională . . 210 —
Aură I6V/0 —
Bancnote austriace contra aură —

Cursulu pieței Brașuvu
din 14 Ianuarie st. n. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.43 Vând. 8.45
Argint românesc................. . » 8.35 > 8.40
Napoleon-d’orI..................... . > 9.75 » 9.77
Lire turcesc!......................... . > 10.98 » 11.—
Imperial!............................. . » 9.98 » 10.—
Galbeni................................. . > 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100— » 101.50
Ruble Rusesc!..................... . » 125— » 126—
Discontulă > . . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
“T. silvaniei“ se potă cumpăra în tutunge- 
“^ria lui ®ross (în casa prefecturei.)

u:

K

GRATIS
se trimite „Amiculu Familiei,11 diarîi beletristicii și enciclopedicu- 
literaru — cu ilustrațiun! frumdse, — „Preotulii Românu,“ t^iaru 
bisericescu și scolasticu-literaru și „Cărțile Sătemilui Românii,“ 
scriere de învățătură si petrecere pentru poporulu românii, 
Ar. 1. ori cui se adresăză prin o corespondență (2 cr.) la

Tipografia „Aurora"
în Gherla — Sz.-Ujvâr.

unde se aplică la momentu cu condiția stabilă unii btiMÎs 
csfllegetorii roimânu și unde chiar acum s’a începută și 
spre finea lui Martie se va sferși tipărirea opului: Ksadi’ep- 
tariu teoreticâ și practicșîa pentru înv&țăinen- 
tlllu intuitiva. în folosulu eleviloru normali (preparandia.]!,) 
a învățătorilor!! și a altoru bărbați de scdlă, De V. Gr. Bor- 
govanîi, profesorii preparandialu (morala) în Gherla. Prețulu 
pe abonamente elfi., — celu de boite e 1 fi. 50 cr.

Totă acolo se află mulțime de opuri de vânzare cu pre
țuri moderate, cari se află semnate în Catalogul!! de cărți, care 
se trimite la momentu ori cui îlu. cere și încă franco si

GIULTIS

ș

£

Stofe de m&tose curată 75 er.
precum și ă fl. 1.05 și fl 1.30 până la 5.90 (desenur! colorate, vărgate și cadrilate) 
trămite pentru câte o rochiă seu cu bucala fără taxă vamală la casele mușteriiloră 
depositulă fabricei de mătăsuri a lui G. Bfinneberg (liferantă ală Curții regale) 

în Zurich. Mostre se trămită imediată. Scrisorile în Elveția costă 10 cr.

Concursu.

P
entru ocuparea postului de Contabilă cu 2 6re ficse pe (Ji, la Bise
rica română ort. res. dela St. Nicolae de aci, se escrie Concursă 
cu termină până la ultima Februariu 1885 st. v.

Despre sistemulă și modalitatea după care este a se purta Conta
bilitatea, cu care este împreunată ună salariu de 360 fl. v. a. pe ană, 
se pdte lua informațiune detaiată dela Epitropia ndstră parochială.

Brașovă 16 Decemvre 1884 st. v.
CCmiTEZffUBJtl PAKOCHIAIAfr

a Iii Bisericei române ort. res. dela St. Nicolae

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 lucrulă său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale p6cateloi’tt tinereței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bălei.

I>r. SSella,
membru ală mai multoră societăți sciențifice etc.

6. Place (le la Nation, 6. — PARIS.

Mersulu trenuriloril
>

pe linia ^redealrt-SSudapesta și pe linia Teâwaîî-Aradd-Badapesta a căi ei ferate orientale de-stătu reg. ung.

P’redealBt-SSiidapesta JSndapesta—P’redealîi

Trenu 
accelerat

Trenu 
do 

persdne

Trenu 
omnibus

Trenu 
de 

persdne

Trenu 
de 

persdne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

BucurescI 
Predeaili 
Timișă 

Brașovă 

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtî 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneltî 
Teiusu 
Aiudu 
Vințulă de 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirișu 
Apahida

(
X<

susă

(
(

Nedeșdu
Ghirbău
Aghirișă
Stana
Huiedină
Ciucia
Bucia
Bratca
Râv
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărliely 
Vărad-Velințe

Orații a-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta]

Viena

(
(

7.15
1.09
1.33
2.06
2.16
2.44
3.03
3.18
3.51
4.51
5.11
5.39
6.00
6.29

7.02

7.38
7.55

8.24
8.48

10.08
10.18

11.33
12.06

12.25
1.11

1.49
1.54
3.14
5.10
7.30

2.00

9.50
10.15
10.50

6.30
7.09
7.41
8.09
8.53

10.18
10.55
11.36
12.11
12.35
12.54

1.29
1.45
2.26
2.48
3.12
3.19
3.36
4.10
5.39
559
6.28

6.54
7.10
7.25
7.49
8.11
8.52
9.11
9.29
9.52

10.27
10.46
10.56
11.04
11.14

1.47
4.40
7.44
6.20

5.45
6.28

7.07
7.42
8.51

10.52
11.56
12.43

1.23
2.07
2.27
3.06
3.22
4.15
4.44
5.10
5.19
5.47
6.38

8.51
9.18
8.00

8.34
8.59
9.35

10.16
11.04
12.17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55

; 4.06
7.30

11.05
2.37
6.40

2.00

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Latlâny

Oradea mare (
(

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsârliely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agliiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apalitda 
Gliiris 
Cucertlea 
Uiora 
Vințulă de 
Aiudîî 
Teiușă 
Grăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigiștfra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

( 
(

susG

Brașovă

Timișfi
Predealu

BucurescI

ț
t

8.25
8.00

11.24
2.01
4.11
4.21
4.29
4.40
5.02
5.46
6.09
6.28
6.52
7.32
7.51
8.12
8.24
8.38
8.57
9.23
9.50

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

1.15
1.44
2.00
2.34
2.52
3.27
4.01
4.50
5.08
6.47 ’
7.36
8.09
8.41
9.20

8.35
6.55

10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

1.48
3.21
3.54
4.34
4.52
5.11
5.40
6.00
6.29
8.14
9.49
9.58

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43

1.22
2.24
3.06
4.17
4.51
7.07
8.10
8.46
9.20

10.15
6.00
6.57
7.32

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

8.00
2.47
6.36

10.09

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grosfi'

Tipografia ALEXI, Brașovă.

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

Teiușft-Aradd-Budapesta Budapesta- Aradtt-Teiușft.

>• Trenu de Trend Trenîî Trend do Trend
persâne omnibua omnibus peraâne omnibus

'Feîsișft 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradd 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 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 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58

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

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Telușft 12.53 7.00

Aradd-Timișdra Simeria (Piski) PetroșenI

Trend Trend de Trend
omnlbus persdne omnibuB

Aradd 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
’Timișâra 8.58 3.15 P etroșeut 7.00

Timișdr a- Arad ft PetroșenM—Simeria (Piski)

Trend de Trend Trenu
peradne omnibus omnibua

Timiș6ra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft> 3,10 8,00 Simeria 12.37


