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De când e lumea esistă și convingerea între 
6meni, că drepții are numai acela, care dispune 
de puterea de a și’lu apărâ și de mijlâcele de 
a’lu duce în împlinire. Fără de acostă putere și 
fără de aceste mijldce nu p6te fi vorba de dreptu, 
ci numai de liberul! arbitriu și de grațiă.

Cei dela putere se totu fălesc! cu aceea, că 
au fostu „generoși" și „mărinimoșl" și ni-au 
dat! nouă Nemagbiariloru libertate și drepturi. 
Inzadarîi amă așteptată însă timpi de 16 ani 
să ne spună, dăcă dispunem! și de mijlâcele prin 
cari să putem! face, ca acăstă pretinsă libertate 
și aceste pretinse drepturi s& se și respecteze.

Ori ddră iurisconsulții cârmuitori de a<Ș.I 
sunt! de părere, că ceea ce a ieșit! din,, grațiă" 
și „mărinimiă" tot! numai prin grațiă și mă- 
rinimositate se va susțină? Atunci de ce ne 
mai vorbesc! nouă Românilor! de libertate și de 
drepturi ?

Consituțiunea ungurăscă actuală prevede răs- 
ponsabilitatea miniștrilor!.

Acesta este un! principiu recunoscut! în 
tdte statele constituțiunale ale Europei, dâr s’a 
dovedit!, că este fărte greu de esecutat!. Cu 
tdte acestea e neapărat! de lipsă ca, după ce în 
memoratele state Domnitorii sunt scutiți de orî-ce 
responsabilitate, să potă fi trași la răspundere 
miniștrii pentru faptele săvârșite în esercitarea 
funcțiunei lor! publice.

Faptele miniștrilor! este chiămatu parlamen
tul! a-le controlâ. Acest! control! păte avă însă 
un! înțeles! practic! numai pentru acei factori 
ai statului, cărora le este cu putință de a-1! și 
esercitâ. Pentru ceilalți nu esistă posibilitatea de 
a controlâ faptele guvernului, prin urmare n’au 
nici mijlocul! de a’l! constrînge să respecteze 
interesele lor!.

Vedem! atât! în monarchia ndstră, cât! și 
în statele străine lupte continue pentru dreptul! 
electoral!. Ce sens! pot! avă aceste lupte, dăcă 
nu ca printr’o representare cât! mai drâptă și 
echitabilă a tuturor! factorilor! să se facă possi- 
bil! un! control! mai viu și mai efectiv! din 
parte-le și să se asigure astfel! recunăscerea și 
respectarea drepturilor! lor!?

Și dăcă se tractăză de asigurarea esercițiului 
neîmpedecat! al! drepturilor!, cu cât! mai mare 
nu va fi necesitatea unui control! într’un! stat!, 
unde trăiesc! diferite popdre cu diferite mora
vuri, cu diferite limbi și aspirațiuni?

Controlul! parlamentar! trebuia să devină 
cu totul! ilusoriu pentru naționalitățile nema
ghiare din Transilvania și Ungaria, îndată ce 
parlamentul! central! a fost! constituit! pe basa 
unui sistem! electoral!, care nu admite de fapt! 
decât! numai representarea elementului maghiar!.

Mai rămăsese un! mijloc!, prin care cel! puțin! 
poporul! român!, cel! mai număros! după ele
mentul! maghiar!, putea fi pus! în posițiune de 
a-și apără pănă la unu punct! 6re-care interesele 
sale de viață națională. Acel! mijloc! eră auto
nomia Transilvaniei, erau legile aduse în favă- 
rea Românilor! ardeleni. Insă factorii puterei ma
ghiare s’au grăbit! a nimici acestă autonomi! și 

aceste legi și pe ruinele lor! au introdus! legea 
electorală escepțională, care despăiă pe cetățănulu 
de naționalitate română chiar și de dreptul! 
cardinal! electoral!.

Este învederat!, că în asemeni împrejurări 
n’a rămas! pentru noi Românii nici măcar! um
bra possibîlității de a pută esercitâ un! control! 
cât! de neînsemnat! asupra actelor! guvernului, 
și de aceea au fărte mare dreptate foile maghiare 
dăcă opun! pretinselor! năstre „drepturi constitu
țiunale" grația și liberul! arbitriu al! Maghiarilor! 
dela putere.

Se nasce acum marea întrebare, că pănă 
unde se păte estinde acăsta grațiă și acest! li
ber! arbitriu al! elementului domnitor!? Este 
acest! element! suveranul! nostru absolut!, ori 
mai esistă peste el! și afară de el! și unu uit! 
Suveran!, care pe lângă drepturile sale mai re- 
cunosce și îndatoriri ale corănei și ale puterei 
de stată față cu cei desmoșteniți ?

Și după ce cu toții seim!, că în adevăr! 
esistă în acest! stătu monarchică cu formă de 
guvernământ! constituțională unu Domnitor!, 
care stă peste partide, peste luptele <Ș.îlnice din
tre diferitele popăre cari îl! compună, trebue 
să ne mai întrebăm!: de unde vine, că 
Domnitorul! nostru, care, de când ocupă tro
nul! glorioșilor! săi antecesori, a datu atâtea do
vedi de înaltă bunăvoință și părintâscă îngrijire 
față cu poporul! română de sub sceptrul! Său, 
nu are adl nici o cunoscință de suferințele năstre 
și nu scie nimic! de plângerile ndstre? Este de 
vină numai memorata situațiune dificilă, ce ni 
s’a creată din partea adversarilor! nâmului nos
tru, ori suntem! și noi de vină că Domnitorul! 
nu este informată despre adevăratele scopuri ale 
oposițiunei ce-o făcu Românii guvernului său?

Judecând! cu sânge rece tdte faptele petre
cute în acești 16 ani din urmă și cumpănind! 
făr’ de nici o preocupare atitudinea Românilor! în 
acest! interval!, trebue să ajungem! la conclu- 
siunea, că acea durerdsă aparițiune este a se atri
bui mai multă neprevederiloru și neîngrijiriloru 
nostre, decât! uneltirilor! celor! dela putere. 

Interpelarea depntatuliii Ugron.

La 14 lanuariu n. deputatul! Ugron a adresată 
guvernului o interpelare asupra oficiului de magistru 
supremă ală Curții.

,Regele Ungariei, Z'se între altele Ugron, a.petre
cută diua de anulă nou în mijloculă nostru, și aristocra
ția ungurâscă s’a dusă să felicite pe Maiestățile Loră. In 
castelul! din Buda aristocrația a fostă primită de ună 
domnă streină: de ună 6re-care prință Hohenlohe, care 
în Austria îmbracă ună oficiu de Curte, pe cândă aci în 
Ungaria n’are o astfelă de demnitate.

»Noi vremă, ca regele Ungariei să nu fie încunju- 
rată de streini. Urmărimă chiar scopulă, ca tronulă și 
atunci să fie încungiurată de Unguri, când regele petrece 
în Viena, prin urmare cu atâtă mai multă să se facă 
acesta când se află în castelulă din Buda. Dreptulă pu
blică ungurescă nu sufere acțiunea unui Hohenlohe în 
Ungaria.

,Interpelarea mea cătră ministrul! pentru persona 
regelui sună astfelă: Cu privire la aceea, că pentru Un
garia s’a numită ună magistru supremă ală Curții deo
sebită, întrebă pe ministrul!: Are cunoscință, că la pri
mirea de anulă nou în castelulă din Buda, magistrul! 
supremă c. c. ală Curții a funcționată ca atare ? Are cu
noscință că ultimulă bală ală Curții l’a arangiată magistrul! 
supremă c. c. ală Curții, nebăgându-se în sâmă cel! un

gurescă? Dăcă are cunoscință despre acăsta, ce are de 
gândă să facă, pentru ca vacja statului ungurescă și-a 
magistrului supremă ungurescă ală Cnrții să nu mai fie 
espusă unei astfelă de îngustimi?»

Interpelațiunea a produsă mare nemulțămire ia curte 
și chiar între deputațl, dintre cari numai vr’o 50 au as- 
cultat’o. Interpelarea ar fi putută rămâne la o parte, 
dică guvernamentalii, din causă că nu se potă face tâte 
deodată. Destulă e, că adl la Curte sevorbesce 
numai ungureșce și acestă motivă l’ar fi putută face 
pe Ugron să nu mai aducă acăstă cestiune în cameră. 
In totă casulă, monarchulă trebue să fie nemulțămită, 
când vede că se lovesce în drepturile sale private.

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

DIN DIETA CROAȚIEI.
In ședința dela 14 lanuariu st. n. a dietei croate 

se continuă desbaterea proiectului de indemnitate. Dr. 
Franck propuse amendamentulă său, care, dise elă, 
este urmarea logică a părerei desvoltate de dănsulă la 
desbaterea generală, că cuota de 45°/0 a venituriloră 
Croației, cari servescă pentru acoperirea cerințeloră bu
getului autonomă ală Croației, nu face parte din buge- 
tulă comună ală dietei ungare și că pretextele, ce se 
folosescă pentru scopulă acestei cuote, să se facă cunos
cute dietei. Președintele chiamă pe vorbitoră în mai 
multe rânduri la ordine și îi detrage cuvântul!, când 
voesce să aducă probe pentru o afirmațiune a sa. Se 
face mare sgomotă în stânga; strigăte: Ascultați dove
zile! Ăsta’i scandală! Libertatea cuvântului! —Ba căr
ei ci (cătră președinte): Dacă e caval eră să-i dea voe să 
vorbâscă! — Starcevici: Asta este libertatea cuvântului 
la voi! Rușine se vă fie! Dovâdi vrea elă să vă arăte! 
— In decursulă neorânduelei iscate, St anco vid ia cu- 
vântulă să vorbâscă împotriva amendamentului, contra 
căruia se pronunță și ZsivcovicI și Miscatovid. 
Votându-se proiectulă de indemnitate ală guvernului se 
primesce de maioritatea dietei.

BarcicI desvoltă apoi interpelarea sa referitâre la 
decădința materială a litoraliloră, întrebă de este guver- 
nulă destoinică să-o împiedice prin măsuri potrivite și 
mai cu semă de voesce să facă ceva pentru a supune pe 
proprietarii de corăbii de pe țărmii croației la o dare 
egală cu proprietarii de corăbii din Fiume? Intre altele 
Zise elă: Dela introducerea sistemului dualistică guver
nul! ungurescă îucreză la totă ocasiunea din intențiune 
spre paguba țărmiloră croațî...... Guvernulă actuală
sprijinesce pe celă nngureșcă și deputății din dieta co
mună sprijinescă ambele guverne. Locuitorii dela țărmuri 
desprețuescă pe astfelă de trădători și cameleoni 
și acum aceștia îșl răsbună. Răsbunarea e vrednică de 
voi și Ungaria, statul! mărirei în afară și-ală 
sărăciei în lăuntru, încă îșî are partea sa. Căpi
tanii noștri de corăbii Croațî, fala țării, trebuescă să 
primâscă posturi neînsemnate, negoțul! nostru marină, 
odată înfloritoră, se aduce la sapă de lemnă (strigăte în 
stânga: Totă e adevărată din fir! în părăl)

In Croația nu se remunerâză onestitatea și carac
terul! ci înjosirea. Dietele nostre nu sunt!, de
cât! niște socități de asigurare pentru legile un
guresc!, cari totdâuna sunt îndreptate împotriva poporu
lui. De aceea preferăm! noi ună guvernă aspru, a unui ge
nerală austriacă dar dreptă, față cu o constituțiune, ce de- 
moralisâză și nimicește poporulă. Astă constituțiune aduce 
poporulă la desperare și la răscâlă. Monarchia are 300,000 
ostași, pe cari în pace pote se’i mâne împotriva âmeniloră 
cinstit!. Vaporul! din cazan! e întinsă de stă să producă 
esplosiunea. Noi vomă țină însă ventilulă deschisă, pănă 
vor! veni Zile triste pentru astă monarchiă. Când va 
sosi vremea — și ea nu’i departe, p6te chiar în anulă 
acesta — vomă închide ventilulă, să crepe cazanul! și 
monarchia să caZă sfărîmată în trândavele’i atome. Noi 
vomă apărâ numai acea părticică, care se numește Cro
ația. (Zivio furtunâse în stânga estremă).

După ce șefii de secțiune Klein, Stancovici 
precum și Banul! răspundă la câteva interpelări, șe
dința se ridică,

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



Nr. 5. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

SOIRILE DILEI.
In numărulă următorii ală fâiei nâstre vomă re

produce unii articulii de fondii ală independenței ro
mâne,* prin care răspunde la tendințiâsa corespodență 
ce s’a trimisă din Pesta cătră »Neue freie Presse* rela
tivă la cestiunea universității române, de care 4iaruW- 
nostru s’a ocupată în Nrii 249, 250, 251 și 252.

—-0—
La felicitările de anulă nou, ce i-au adusă Regelui 

Carolă, Mitropolitulă Primată în numele clerului, minis- 
trulă de esterne în numele guvernului și vice-președinții 
senatului și camerei în numele corpuriloră legiuitâre, 
Regele a răspunsă astfelă:

»Mulțămimă din totă sufletulă pentru urările ce Ne 
ați exprimată cu atâta dragoste și căldură, și cari de 
sigură voră fi spre fericirea nâstră tuturora. Anulă în 
care întrămă nu va fi fără grije, cu atâtă mai multă 
trebue să muncimă și să luptămă cu energiă spre a în
vinge greutățile ce vomă întâlni încă în cursulă lui. 
Țâra a putută străbate, fără sguduire, momente multă 
mai grele; să sperămă dar că și de astă-dată crisa care 
ne apasă va fi numai o vijeliă trecătâre ce va curăți 
aerulă și ne va readuce dile senine. Cu acâstă dorință 
ardinte vă ureză ani mulțl și fericiți 1«

—0—
Starcevicianii au lucrată ună memorandă amă

nunțită, în care se cuprinde adresa loră cătră tronă, o 
sumă de dovedi despre asuprirea poporului croată de 
cătră partidulă maghiaronă, și propuneri pentru înlătu
rarea actualei stări nesuferite. Memorandulă s’a subs
crisă de toți deputății starceviciani și s’a trimisă la can
celaria monarchului.

—0—
Procesulă »Tribunei* se va judeca la 3 Februariu 

n. de cătră curtea cu jurați din Sibiu. Ca președinte 
va funcționa consilierulă de tribunală d. Alexandru IanoșI.

—0—
»Râsboiulă< spune, că prințulă Bulgariei va visitâ 

pela 15 Ianuariu pe regele României.
—0—

Casina ungurâscă din Brașovă va arangea balulă ei 
în săra de 27 Ianuariu n. în sala Redutei

—o—
»P. Naplo* raportâză, că pentru clericulă Fischer, 

care fusese condamnată, pentru că a ațîțată pe țărani 
în contra autoritățiloră, la amendă în bani, a plălit’o 
acăsta episcopulă Strossmayer, ca Fischer să nu fie arestată.

—0—
Prințulă Augustă de Wărttemberg a murită, în etate 

de 72 de ani.
-----o-----

Cugetări la înclieîarea anului.
Selagiu 4>ua de Crăciună 1884.

Câteva dile numai ne despartă de încheiarea anului 
acestuia. Eu credă, că este dorința nâstră, ca să ne în- 
fățișămă conduita nâstră în decursulă acestui ană, pen
tru ca dintr’ensa să putemă trage consecvențele, ca să 
ne servâscă de îndreptară pentru activitatea nâstră în 
viitoră.

Mai înainte de tâte să cercămă, care este isvorulă 
releloru ce ne bântue, căci numai așa vomă fi în posi- 
țiune a ne apără în eontra atacuriloră dușmaniloră noștri 
și a ne îndreptă în acelea, unde numai noi suutemă de 
vină. Relele, ce ne bântue suntă politice și sociale; 
suntă rele, ce ni-le causâză alții și ce ni-le causămă 
noi înșine.

Curentulă politică de astăcjl este imitațiune, este 
a doua edițiune a politicei din anii 1830—1848. Noui, 
suntă numai âmenii, cari esecută acâstă politică, ce este 
ună compromisă între teoriile lui Szâchenyi și ale lui 
Kossuth. Este fatală acâstă împrejurare și cu atâtă mai 
fatale voră fi resultatele pentru Români numai puțină 
câtă și pentru Maghiari. Eu nu le dorescă, dâr mer- 
gândă lucrurile totă așa, voră fi neevitabile. Aceleași 
eause voră produce în totdâuna aceleași efecte și logica 
întemplărilcră nu-și va schimbă cursulă de dragulă șovi
nismului maghiară. In anii 1830—1840 dieta din Pesta 
a decretată limba maghiară de limbă oficială în admi- 
nistațiă dela guvernă la comune, apoi jîn justițiă ; ba 
atunci a fostă decretat’o și în scâlele nemaghiare și în 
biserică, dispuindă, ca în acele parochii unde se țină 
predici în limba maghiară să se ducă și matriculele în 
aceea limbă. Pentru acâsta apoi Maghiarii s’au îngrijită 
șicanândă pe bieții preoți în totă modulă, ca să țină pre
dici unguresc!, întocmai așa cum facă și astăzi.

Iu Ardeală națiunile recepte fiindă adunate la 1842 
în dietă la Clușiu, ună Ungură din Zarandu cerft ca să 
se introducă limba ungurâscă în tâte ramurile vieței pu
blice. In urma acestei moțiuni se făcu unu proiectă de 
lege, care fu publicată în »Erdâlyi Hirado* din Clușiu. 
In acestă proiectă se cerea ca în timpă de dece ani fie
care deregătoră, fie politică, fie bisericescă, să învețe limba 
maghiară, care se va introduce după acelă răstimpă în ad- 
ministrațiunea țărei și chiar în administraținnea biserice- 
loră; nu mai puțină era să se facă și în scâle învăță
tura numai în limba maghiară.

In contra acestoră uneltiri a făcută consistoriulă 
din Blașiu acelă protestă, memorabilă pentru tâte timpu
rile în care (Jice: «Fatemur autem sincere, non tantum 
post decern annos, neque post decern secula, imo nullo 
unquam tempore nos, nationemque nostrom lege obligări 
posse, quae moribus ac religiositati periculum ac obicem, 
nationalitati vero ruinam parat ac interitum.» (Mărturi- 
simil însă sincerii, că nu numai după dece ani. dăr nici 
după dece seczde, și nici intr'unu, timpii nu se va puțd 
obligă națiunea nostră printr’o lege, care amenință cu pe- 
riculă și morte moravurile și religiositatea nostră, 
ăr naționalității nostre ii pregătesce ruina și peirea).

Am aflată de bine a reproduce acestă pasagiu din 
protestulă amintită ală consistoriului din Blașiu, din causă 
că acela este fârte instructivă atâtă pentru trecută câtă 
și pentru presentă. Acestă protestă noi îlă primimă cu 
gratitudine cătră memoria fericitului preposită Simionă 
Crainică și a consoțiloră săi și-astă(jl de ală nostru.

(Va urmă.). 
---------o--------

CORESPONDENȚA NOSTRĂ DIN COMITATE.
Cetatea de Baltă, 14 Ianuariu n. 1885.

Onorate Domnule Redactară! Relativă la telegrama 
de dtto. Dsztmărtin 10 Ianuariu n. publicată în Nr. 
252 ală »Gazetei Transilvaniei,* grăbimă ca parochiall 
competențl ai comunei gr. or. Cetatea de Baltă a în- 
cunosciințâ publice, că alesulă — pre care numita tele
gramă îlă numesce »Zelosulă parochu ală Cerghidului- 
mare* — nu e alesulă nostru iubită și optată, deârece 
cu ocasiunea alegerei lui s’au comisă transgresiuni, șire- 
teniă, ba chiar forță față cu îndreptățiții la alegere așa 
numiții ,Laici,« — și pentru ca On. publică să fie lă
murită și să nu dea credământă numitei telegrame, vomă 
îndrăsni a aduce la cunoscință numai puține incidente, 
dar fârte drepte și adevărate.

Unii dintre preoții tractuall și mai cu deosebire 
părintele Blășelului Sasu și părintele Paocei Fodoreanu, 

cari s’au demisă pentru clientulă loră a cortesi, n’au pre
getată a cutreera printre membrii sinodali îndreptățiți 
de a alege, a le cere biletele sub cuvântă, că să Yadă 
curată suntă scrise și legibile și dacă vedâu că nu sună 
pentru clientulă loră le rupâu și călcau în piciore di- 
cândă, că nu suntă scrise curată, în biserică e cam în- 
tunerecă și nu se potă ceti fără zăbavă, le dedeau apoi 
alte bilete scrise de ei în favorulă clientului loră; ba 
spre îngrețoșarea publicului coadunată nu numai din 
locă, ci și dinprejură și chiar de confesiuni streine, 
se vedeau unii membrii târându-se pe josă după 
sdrențele bileteloră loră, ba unii nu voiau a primi alte 
bilete, așa încâtă întârdiase fârte de a se presentâ la 
urnă și așa numai după ce audiau că de 5 de 6 ori de 
Prea on. comisară erau chemați, primiau biletulă pentru 
care inima loră nu consimțea; ba am aurită pe unii 
străini esprimându-se: Am dorită să vedemă constituția 
biserinei liberale gr. or., am vădut’o, dar Dumnedeu să 
ne păzâscă biserica nâstră de asemenea constituția!! 
Esercealu-s’au, Domnule Redactară, cum am disă asupra 
îndreptățițiloră la alegere așa nnmițl ,Laici« destule ne
cuviințe, ba față cu libertatea loră chiar forță. Numiții 
preoți și încă și alții, pre cari nu voimă a-i numi, din 
tote puterile au corteșită pentru Nicolae Todorană, pre 
care le-a succesu a-lă ridică cu calumniarea și defăimarea 
celorlalți concurenți, și acâsta nu numai înaintea mem- 
briloră sinodali, ci și înainta întregă tractului.

Respectivii concurenți își voră șei vedâ de ale loră, 
nu voimă a’i apăra, dară numai amă voită a arătă că 
numita telegramă nu e adevărată și că auctorulă aceleia, 
fiindă că nu a fostă informată dreptă nici nu a fostă 
martoră oculară, mai bine făcea să nu âsă în publică 
cu neadevăruri, prin care să-lă inducă in rătăcire, — 
și apoi și noi ca parochiall competențl la rândulă nostru 
declarămă: că Nicolae Todorană nu e espresiunea intimă 
a inimei nâstre, — prin urmare poporulă nostru locală 
nici câtă nu a fostă entusiasmată!

In numele mai multora poporenl:
Ună poporană

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

IMn pai’laiiieiBÎinlu roiuâiiiî.

(Urmare.)
Astădi este o propagandă în contra bisericei nâstre 

ortodoxe de răsărită, care nu se simte de cei ce nu se 
ocupă, dâr o simțimă noi, o propagandă începută de 
multă și se face neîncetată. S’a începută ântâiu prin 
pressă, sunt acum doi ani, v’amă citată și ună nume de 
o foiță pamfletă, cara neîncetată a lovită în instituțiunile 
canonice, în biserică, căci aci este cetatea cea tare, aci 
este puterea bisericei, Sînodulă. Apoi alte foițe, codițe 
scandalâse, apoi de acilea când prin interpelări în Senat 
sâu în Cameră, când prin congrese de preoți pe la Foc
șani și comitete prin tâte județele, despre care P. S. S. 
Episcopulă de Romană o să vă facă astăzi o descoperire 
fârte importantă și astfelă se urmăresce neîncetată.

E răsboiu ridicată monachiloră, e pusă preță pe 
capulă loră, dar noi ne facem datoria se vă spunemă, că 
monachismulă în biserica ortodoxă a fostă totdâuna a- 
cela'care a chemată pe fie-care la datoria sa; monachis
mulă în biserica ortodoxă este sentinela cea neadormită 
a bisericei. Când monachismulă va dispare precum a 
dispărută în o țâră vecină de peste munți, nu’i ejied nu
mele, d-vâstră înțelegeți, atunci biserica s’a sfâșiată în 
două, precum s’a sfâșiată acolo din nefericire și chiar 
națiunea. Acâsta e durerea nâstră și interesulă acelora 
cari au pusă preță pe capulă monachismului.

Voiu sfârși curândă, eu n’am talentulă oratorică, 
n’am nici suficiența de dicțiune a d-lui Mârzescu, decâtă 
esprimă cugetările mele pornite din simțămintele inimei. 
Eu nu urmeză acelei maxime a unui mare diplomată, 
care a <j>să că Dumnedeu a dată omului cuvântulă ca 
să’șî ascundă cugetarea; eu credă că Dumnezeu a dată

FOILETON U.
1884^F1885.
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Tragi-comediă locală-națională de Sandu Pungă-g61ă, dascălii 
și feciorii de popă. Jucată în presăra anului nou în vestitultt 

orașQ alii Brașovului de mai mulțl perde-vară și fură-vreme. 
Musică de Cobzărescu.

(Urmare).

(Pe scenă se află o opincă românâscă. Trei uni
versitari unguri întră cu câte o jimblă mare în mână și 
începă a cântă):

Kerek ez a zsemle,
Tedd vad olăh zsebre etc. etc.

Studentulă I. (arătândă spre opincă): Nâzz ide 
Pista, mi fâle dologsâgl

Studentulă II. Isten nekil... Hăt ez bocskor, 
valosâgos olăh biîdos bocskor!

Studentulă III. Hogy, egy bocskor, egy btidos 
bocskor?... Hăt. ez nem jâ hazafi, rosz hazafi!

Studentulă I. Persze hogy rosz, ha paprika nel- 
kul mamaligât eszik âs Gâzetât âs Tribunât olvas!

Studentulă III. Hogy, Gâzetât eszik paprika nel- 
kul?... Hât ez vad ember, nem derek hâromszeki em- 
ber!

Studentulă II. Ussuk a zsidâtl 
Tus-trei. Pokolbavele!
(Cântă din nou, amenințândă cu focoșurile:) 

Kerek ez a zsemle etc. etc.
Moșă Radu opincarulă (întră pe scenă și vă- 

dându-i pe domnii universitari, se opresce în locă și cla
tină din capă cu compătimire. Pe urmă le vorbesce). 

Da bine, âmenl buni, ce v’a făcută opinca asta, de-ațl 
sărită asupra ei cu atâta strășniciă?

(Studenții rămână încremeniți. Unulă dintre ei în- 
trâbă): Honât a pokolbol jâtt ez a Râduj bâcsi is?

Moșă Radu. Facutu-v’a ea vre-ună rău, spune- 
ți-ml?... D’apoi bine măi, ce s’ar fi alesă âre de ciș
mele vâstre încrețite și’mpintenate, dâcă n’ar fi fostă 
opincuța asta, pe care voi acum voiți să o suflațî de pe 
fața pământului ?... Nu scițl voi, că opinca a fostă, este 
și va fi în ori și ce vreme talpa țărei, temelia casei! ?

Studentulă I. Bocsâaatott kârem, Râduj bâcsi, 
csak barâtsâgbol csinâltunk!

Moșă Radu. Numai să nu v’astâmpărațî, c’apoi 
v’arătă eu barâtsâg, de-i vai de mămulica vâstră 1... 
Afară!

Studentulă I. Bocsâsson!...
Moșă Radu. Afară!
Studentulă II. Hât mennyunk barâtaim, mert 

nem trâfa!
(Esă cântândă): Kerek ez a zsemle etc. etc.
Moșă Radu. Urlați voi, câtă vă ia gura, căci 

numai răulă vostru e!,.. fir tu, opinca moșului, nu te 
teme de nimică, căci scii vorba bătrânâscă: Apa trece, 
pietrile rămână!... Multe năcazuri de-ăstea au trecută 
asupra ta, dar tu, drăguță, aici ai fostă ș’aicl vei ră
mână, câtă vreme Bucegii îșT voră mai ridică fruntea 
loră până susă colo în albastrulă cerului, în mijloculă 
noriloră!

(Cântă): Susă opincă de junincă, 
Susă opincă, susă etc. etc,

V.
Credă, domniloră, c’acum putemă 
La dâmna presă, ce avemă, 
Privirile să ne ’ndreptămă 
Și prea voioși să constatămă, 
Că sub augusta’mi guvernare 
A fostă în cea mai bună stare. 
Gazetele ce le-am aflată 
Nu numai că n’au răposată, 
Ci ca ciupercile ’n livade, 
După-ce plouă cum se cade, 
Altele nouă s’au ivită 
Și cele vechi s’au mai mărită.
Ele cu țâțele ’mpreună
In armonia cea mai bună, 
Precum o să vedeți îndat’, 
Pentru națiă au pledată. — 
Dar pănă să le presenteză, 
In taină să vă spună cuteză, 
Că fârte bine s’ar simți, 
Mai abonate dec’ar fi 1

(Urmeză scena cu cele șase gazete politice româ- 
neșcl).

VI.
Eu, domniloră, acum aș vrea, 
De-ar merge după voia mea, 
Ca ș’alte lucruri minunate 
Totă din acestea însemnate 
Aici să le presentălescă 
Și meritu’mî să dovedescă. 
Așa de pildă mi-ar plăcâ 
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omului cuvântulă ca să’și esprime cugetarea, de aceea 
și eu esprimă cugetările mele. Ceea ce urmăresee d. 
Mârzescu ca dorință în sine, este catechismulă său pe 
care am avută onâre să vi’lti citescă alaltă-eri, și acestă 
catechismă în scurtă sciți ce vrea să dică: «ni Dieu ni 
maître.* (Nici Dumnedeu nici stăpână). Când dar va 
lipsi monachismulă voră lipsi mitropoliții și episcopii, 
voră lipsi preoții, căci toți se secularisăză. D. Mârzescu 
le secularisăză tâte, atunci voră curge tâte fericirile asu
pra țărei românesc!, asupra poporului română. Nu va 
mai fi nici religiă, nici biserică, nici preoți, și pote nici 
familiă (murmure între d-nii senatori): Nici familiă, a- 
cesta’i este catechismulă, tote se fie în de comună... Eu 
credă că nimeni în țâra românâscă nu este așa de dis
pusă ca să împărtășăscă aceste idei străine; aceste plante 
străine, exotice, nu voră prinde rădăcini în România.

D-vostră sunteți astădi ținuți să dați ună verdictă 
care să arate țărei și lumei creștine ortodoxe, că Sena- 
tulă română este însuflețită de aceleași sentimente des
pre care însuși M. S. Regele, prin Mesagiulă de deschi
derea Corpuriloră leginitâre, ne-a vorbită pentru biserică. 
D. Mârzescu a citită și canâne, și dăcă așă crede că nu 
vă obosescă cu prelungirea cuvintehră mele, am și eu 
canone pe cari le-ași putea ceti, canâne în privința dis
ciplinei bisericești, canone mai cu sâmă în privința ace
lei nenorocite cestiuni ală căreia apărătoră s’a făcută d. 
Mârzescu, luândă sub tutela sa pe unulă din membrii 
bisericei, care este indusă în rătăcire, dar care’mi place 
a crede că mai curendă seu mai târcjiu va reveni.

Eu voiu sferși (Jicendă și astăzi cum am (Jisă și mai 
filele trecute, și credă că d. Mârzescu după mature cu
getări, va recunâsce că este abătută din calea adevărată 
a bisericei ortodoxe de răsărită, și vă voiu cjiee că, dăcă 
crede d-sa, dâcă are adevărată credință în Dumue^eu, 
în biserica ortodoxă ală căreia fiu se declară, dăcă crede 
că Ehova Domnulă este Dumnezeu, să vie după elă; 
dăcă crede însă că Baal este Dumnezeu, mărgă după 
elă!.... Eu stăruescă în acăsta, căci sunt datoră să a- 
pără instituțiunile bisericei, sunt sentinela ei, și după 
cum a (|is însuși d-sa mai alaltă-eri că pe cât timp va curge 
o picătură de sânge prin aceste vine, voiu cpce oricăruia 
care ar voi să sară în staulă pe aiurea ăr nu pe ușe, 
îi voiu strigă: cine este acolo! voiu face alarmă ca să se 
deștepte cânii turmei, să ia la gănă pe lupii cei îmbră- 
cați în pele de ăie. (Aplause și ilaritate).

Vă rogă dăr, d-loră senatori, să credeți că cesti- 
unea este forte seriăsă, nu este cestiune de o simplă in
terpelare, ci este sistematică urmărită biserica ortodoxă 
română. D-vâstră sunteți chemați se vă dați verdictulă 
d-v6stre astăzi, din care se va cunâsce patriotismulă 
d-v6stre însuflețită cu respectulă religiunei, și eu voiu 
sfârși aducendu-vă aminte povața unui bătrână pe care 
am aucjit’o în copilăria mea, că podâba și fericirea unui 
nâmă este paza legiloră strămoșesc!. Am <Șisîi.

P. S. 8. Melchisedec, Episcopulă de Ro
mană: D-loră senatori, prentru prima âră mă suiă la 
tribuna onor. Senată și de și sunt de aprâpe 20 ani 
membru ală Senatului, nu m’am suită încă la acâstă tri
bună ; astăzi încă buna-cuviință și datoria mea ceră ca 
să mă sui aci, când s’a suită rivalulă Sinodului, nu 
Qică ală bisericei întregi.

Nn mă îngrijescă de a vorbi astăzi cu d. Mârzescu 
înaintea țărei mele, înaintea națiunei întregi române, 
care a fostă, este și suntă sigură că va fi și de aci 
înainte creștină, ortodoxă, română. (Aplause.) D-loră se
natori, să nu vi se pară curiosă că amă să vorbescă cu 
termeni biblici cari suntă în literatura nâstră bisericâscă 
și cu cari generațiunile cele tinere nu prea suntă obici
nuite, eu însă sunt fârte obicinuită. D. Mârzescu a acu- 
sată pe P. S. S- Mitropolilulă Primată că în circulara 
sa n’a întrebuințată termeni technicl, termeni bisericești, 
n’a (Jisii de exemplu: «Iubiți freți întru duhulă sântă. 
(Ilaritate.) Este o scăpare din vedere. D. Mârzescu este 
exactă în acâstă privință, și am să-i vorbescă și eu în 
termeni biblici; să nu vă supărațl când veți audi de 
draci; vorbescă în termeni cum voesce D-sa; la D-sa 
pâte a fostă glumă, la mine însă suntă serioși.

D. G. Mârzescu: Cine, dracii?
P. S. S. Episcopulă de Romană: Da, dracii 

cu cari ai eșită D-ta, cu mulțl ..draci ai eșită și cu bă- 
lauri; eu nu mă supără de acestea.

D-sa a mai cpsă că este ortodoxă, că respectă re- 
ligiunea și biserica, că este botezată, se închină și res
pectă crucea; așteptamă să-lă vădă făcândă chiar sem 
nulă crucei; eu nu mă rușineză, îlă facă în publică, 
credă că îlă face și D-sa. (Ilaritate.)

Ei bine D-loră, după tâte aceste confesiuni, pare 
că D-sa își înehipuesce că biserica nâstră este în pri
mejdia a se dărîmâ. Nu este așa. D-sa a venită să 
facă înaintea țărei o satiră și o derîdere din biserica și 
din instituțiunile nâstre. (Aplause.)

pice între altele că trebue totă secularisată; nu se 
mulțumesce D. Mârzescu că s’a secularisată averile, vrea 
să seculariseze și potcapiulă, părulă, rasa acesta: vrea 
să ne îmbrăcămă în surtucă; secularisarea la D-lui va 
să dică să ne îmbrăcămă mirenesce. Ce ai Domnule cu 
giubâua și cu potcapiulă nostru ? (Rîsete, aplause.) Ce 
rău îți face giubâua nâstră? Amă fostă, D-loră in Ger
mania și am vătjută ună episcopă și ună probst, cum 
se cjice la ei, său după noi ună archimandrită, amă 
văzută pe Dolinger, pe Reinchens, âmenl distinși
prin moralitatea loră, prin învățătura loră, res
pectați și de copii; toți câți îi întâlnescă le facă
complimente și le sărută mâna; aceștia umblă cu
surtucă și rași peste totă ca D. Mârzescu. (Ilaritate.)
Eu m’amă întâlnită cu dânșii și am vorbită. Va veni 
vremea și la noi, căci societatea face progrese, se va face 
și la noi când se va crede că este bine. Ei, ce credeți 
că dacă acolo elerulă se îmbracă cu surtucă nu are ca
none? Du-te D-le Mârzescu și vorbesce cu ei despre ca
nâne și te vei lumina ce suntă canânele în biserica 
creștină.

D-loră senatori, secietatea nâstră este în renascere, 
este chemată la o viață nouă. Noi am avută trecutulă 
nostru, mare, frumosă; am avută și greutățile nâstre. 
Neapărată că fără cruce nu se pâte, de aceea ne închi- 
nămă la cruce, pentru că crucea trebuie să fiă semnă 
care trebuie se ne conducă, căci pe cruce a fostă răs
tignită și națiunea nâstră, dar a eșită triumfă țâre și merge 
cu crucea înainte (Aplause.) Acela este simbolulă creș- 
tinătăței, trebuie să înveți a răbda, a suferii tâte greută
țile, prin aceste greutăți a trecută națiunea nâstră. Noi 
suntemă națiune în renascere, fiind-că a venită alte or
dine de lucruri, s’au făcută multe îmbunătățiri. Dacă 
biserica a rămasă îndărătă, este lucru firescă, căci pen
tru ea încă nu s’a făcută ceea ce trebue; dar acăsta nu 
dă dreptulă nimenui să 4’că că nu ne trebuie biserică.

Ce suntă canânele? Suntă regulamente bisericesc! 
făcute de secuii de experiența âmeniloră, și nu suntă 
numai la noi, toți câți suntă creștini ortodoxl au canâne 
oisericesci; ele suntă respectate și la orientă, și la nordă 
și la apusă, acestea sunfă principiele dupe care se con
duce biserica. In biserica catolică de asemenea suntă 
respectate canânele nâstre. Ne întrecă numai cu aceea 
că ei au mai multe și mai aspre canâne de câtă noi 
ortodoxii. D-loră senatori, vă spună, în generală, că ca- 
nonele bisericesci cuprindă în sine principii evangelice. 
Cine, D-loră, cuteză, chiar dușmanii cei mari ai crești- 
nătăței, să tj'că că evangelia este rea? Dar ce se întâm
plă? Regulamentândă ună principiu tot-d’a-una se caută 
a se pune acelă principiu în acordă cu împrejurările și 
cu trebuințele practice, dar cu timpulă se schimbă acele 
împrejurări și trebuințe. Ce se face atunci? Canonulă 
acela nu se aplică. Vă aducecî aminte că chiar la. noi 
s’au făcntă legi cari în faptă nu s’a putută aplica și au 
rămasă în desuetudine. Așa și în biserică suntă canâne 
aprâpe de la începutulă creștinătăței, dintre cari astăzi 
unele nu se mai aplică. Să vă citeză câte-va; de exem
plu nu era slobodă creștinului să se ducă la doctoră 
jidană. D-loră, pe atunci așa era trebuința, jidanii erau 
dușmanii cei mai mari ai creștinătăței și creștinii se temâu 
de dânșii. Biserica a (Jisă: «nu vă duceți la omenii 
aceia să vă căutăți sănătatea, duceți-vă la creștini sâu 
la păgâni cari au alte principii.1 Ei bine, astăzi nu se 
mai aplică acelă canonă. Era ună canonă care oprea 
ducerea la bae. Astăzi dacă s’ar opri s’ar părea bizară. 
Sciți ce erau băile în timpurile corupțiunei romane 
(Aplause.) și biserica elicea:- «nu vă duceți âmenî buni 
la bae, că vă perdețl sufletulă.1

Să vă mai citeză ună altă canonă care hotărăsce 
cum să se primâscă ună omă care se pocăiesce de ună 
păcată. A fostă asprime mare la începutulă creștinătăței

căci așa a trebuită! Așa au cerută timpurile de atunci 
și împrejurările.

Se hotărâ aceluia care vrea să se pocăiască să stea 
trei ani la ușa din afară a bisericei, trei ani la ușa din 
lăuntru, alțl trei la ușa care ducea în templu unde stă 
creștinii, și după 12 ani i se permitea să fie iarăși în 
rândulă creștiniloră. Ei! firesce! așa a fostă atunci tre
buință, așa se făcea, dăr unde se mai face acăsta as- 
t.ăcjî ? vă șpună ca să cunâsteți că suntă între canâne, 
precum suntă și între legi, suntă, unele canâne
cari astăzi nu se mai aplică fiind-că nu mai există acele 
timpuri, dăr în generală canânele sunt regulile cele mai 
frurnâse și pline de înțelepciune și de filosofiă și trebue 
recomandate la stima publică de ori-ce creștină, fie cle
rici, fie laici, căci așa vomă avea moralitate în cleră prin 
respectulă canâneloră.

Dăr când voră veni totdeuna persâne cu autorita
tea D-lui Mârzescu, care este o elită în societate, ună 
advocată eminentă, profesoră și necontenită vă va spu
ne : Suntă absurdități, secularisați! Secularisați, adecă 
mireniți totulă, să nu mai rămână urmă de instituțiune 
canonică! Ei bine preotulă și alții, cari deși nu se ocupă 
cu asemenea lucruri, voră ascultă pe d-lă Mârzescu și 
pe alții, (aplause), la ce resultată voră ajunge? Ce va 
deveni creștinătatea și ortodoxia nâstră ? Ce va deveni 
societatea, nația română? Amă multe de cjisă cu D. 
Mârzescu, (rîsete) și nu altceva de câtă ca să’lă cu- 
mințescă în privința religiunei, (rîsete, aplause), căci este 
fârte slabă în acâstă materiă. (Va urmă).

------- —-------

€J O V O C 1KE,
Asociațiunea pentru sprijinirea învățăceiloră și so- 

daliloră români meseriași în Brașovă își va țină aduna
rea generală ordinară Duminecă în 20 Ianuariu 1885 st. v. 
la 3 âre după amâcji în sala de desemnă a gimnasiului 
română din locă.

La acâstă adunare generală suntă învitațl toți 
Domni, membri ai Asociațiunei, precum și toți binesimți- 
torii Români.

Agendele adunărei generale suntă:
1. Raportulă Comitetului despre activitatea sa în 

anulă 1884.
2. Raportulă casarului despre starea Cassei și ra- 

țiociniulă pe anulă 1884.
3. Alegerea unei Comisiuni pentru revidarea soco- 

teleloră.
4. Alegerea unei Comisiuni pentru înscrierea de 

membri noi.
5. Rapârtele acestoră Comisiuni.
6. Statorirea bugetului pe a. 1885.
7. Propuneri de sine stătătâre eventuale.
8. Alegerea Comitetului pe ună periodă nou de 

trei ani.
9. Alegerea unei Comisiuni verificătâre. 

Brașovă, în 3 Ianuare 1885.
Vasilie Sjetea, 

președinte.

Nou abonamentul
Ia

„Gazeta Transilvaniei**
Cu I Ianuariu st. v. 1885 s’a începută ună noii 

abonameistii, la care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Domnii abonați noi suntu rugați a ne trămiten 

adresele D-loru esactu arătăndu-ne și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.1'

Reotifloare: In articululă de fondă din numărulă trecută 
(4), colâna 2, rândulă penultimă în locă de: a o combate etc. 
să se cităscă: a-lă combate etc. adecă principiulă de care este 
vorba.

Editoră: Iacobti Mureșianu.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

Nițelă prin Pest’a vă plimba, 
Ca să v’arătă cu bucuriă, 
Cum ungurâsca visteriă 
E plină până la tavană... 
De-ală datoriiloră maidană. 
V’așă arăta, cum îngrijescă 
Boerii, cari se numescă 
Unii miniștri și magnați, 
Alții ai țării deputați, 
Ca dările mereu să scatjă. 
Ca ochiulă tău nici când să vacjă 
Pe vre-ună sărmană nenorocită 
De esecutorî prigonită.
V’aș arăta.... dar nu se pâte, 
Căci vădă, că damele mai tâte 
Facă niște fețe-a șa de acre, 
De par’că tâte îmi suntă sâcre! — 
Deci ca mai iute să sfârșescă, 
Ș’atâlă să nu vă ostenescă 
Cu-a mele vorbe necălite, 
Ce rare-ori suntă potrivite, 
O să’mî permită acum a trece 
Și ’n fuga mare a petrece 
Și trebile localicescl, 
Sciți, adecă brașovenesci!

Brașovă, Brașovă!.... Acestă cuvântă 
Când îlă audă sburândă prin vântă, 
De-odată mă înveselescă.
De-odată simtă că ’ntinerescă, 
Căci în acâstă lume mare, 

Ce-o luminâză mândrulă sâre, 
Ca elă ală doilea orașă 
Zadarnică caută cinevașl.
Elă e orașulă celă frumosă 
In tâtă vremea prea voiosă,
In care cine viețuesce,
Simte, că inima-i totă cresce. — 
Ună centru-i elă industrială
Și mai alesă comercială, 
In care domnii negustori 
Potă aduna mereu comori. 
Ună centru e și de sciință, 
Unde româna ’nteligință 
In multe, multe cestiuni 
Făcut-a grâznice minuni: 
Pune poliția, ce-o are, 
Plus curățenia cea mare, 
Ș’o clipă, să nu mai stai, 
Ca să’lă numescl picioră de raiul

Pricepe dară fiecare,
Că cestiune de onâre
A fostă pentru persâna mea, 
Să facă totă, totă ce se putea, 
Ca ăstă orașă așa vestită
Să fie câtă mai mulțumită! — 
Negoțului prea lăudată
Eu aripi nouă i-am donată, 
Așa, că domnii comersanți 
Inâtă în hârtii și sfanți. 
UlițI mulțime am pavată

Și Scheiulă l’am iluminată, 
Așa, că până’n Stejerișă*) 
Poți merge chiar cu ochii ’nchișl!

Dâr ăstea tâte cui le spuiă?.... 
Nouă, credă, nu suntă nimănui, 
Căci toți și tâte le-ați văzută 
Și toți prin ele ați trecută. 
Acum a-le mai repeta, 
Vreme perdut’ar însemnă! — 
Și dâcă totuși îndrăsnescă, 
Ca vorba să-o mai lungescă, 
ț)ău n’o facă pentru altceva, 
Decâtă se vă potă arătă, 
Cam ce progrese și minuni 
Vre-o două, trei Reuniuni, 
De-aicI, din loco au făcută, 
Câtă eu domnia am avută.
Ș’anume dau ântâietate 
Societății însemnate, 
Ce se numesce de cântări, 
Și care nu arare-orî 
In conveniri**) ne-a delectată 
Și neblamată a scăpată. — 
Tabloulă, ce acum urmâză, 
Probă de canto însemnâză!

(Urmâză scena cu «Reuniunea de cântări.*)

*) Stejerișulă este o dumbravă din apropierea Brașovului, 
în care vara se facil petreceri numerose-

**) Petrecerile întocmite de «Reuniunea română de gimnas
tică și de cântări* din Brașovă se numescă conveniri.



Nr. 5. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Cursnlu la bursa de Viena
din 16 Ianuarie st. n. 1885.

Rentă de aură ungară6°/0 —.— 
Rentă de aurii 4°/0 • • • 96.20 
Rentă de hârtii 5°/0 . . 92.90 
Imprumutulă căiloră ferate

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

lorfi ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.30

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 121.—

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 106.25 

Bonuri rurale ungare . . 101.50 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarelOO.— 
Bonuri rurale transilvane 101,50

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

vinii ung.............................98.75
împrumutul!! cu premiu

ung.....................................117.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.75 
Renta de hărtiă austriacă 83.10 
Renta de arg. austr. . . 83.90
Renta de aură austr. . . 105.79 
Losurile din 1860 . . .137.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  862.—
Act. băncel de credită ung. 311.— 
Act. băncel de credită austr. 293.10 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesc!................. 5.80
Napoleon-d’orI.................. d.781/,
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35 
Londra 10 Livres sterlinge 123,70

Kursa de BSuctiresci.
Cota oficială dela 3 Ianuarie st. v. 1884.

Cump. vend
Renta română (5%). . . . 88 —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 92 —

» convert. (6°/0) • • 86V2 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 30 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 80 —

> » n (5°/o) 96 —
» » urban(7°/o) • • 93Vt —
» * » (6°/o) • • 87 —
» > (5%) . . 78 —

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

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

Cursulu pieței Brașovu

din 17 Ianuarie st. r>. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.44 Vând 8.45
Argint românesc................. . » 8.35 • 8.40
Napoleon-d’ori..................... . > 9.75 > 9.77
Lire turcesc!......................... . » 10.98 > 11.—
Imperiali............................. . » 9.98 > 10.—
Galbeni................................. . > 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina < . > 100.50 » 101.50
Ruble Rusesc!..................... . > 127- 5 128- 5
Discontulă » . . . 7—10 % pe ană.

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

“*ria lui Cîross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețulu abonamentului pe jumătate de ană 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile 1885, sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată 

dela 1 Aprile 1885, care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS.“

Nutretu de vite.
9

La bunulu Haller din comuna Zoltan (lângă Sighișdra) cumpăratu 
de unii consorțiu de locuitori din acea comună se află de vândută 40—45 
orgii de fenu fdrte tempuriu făcută și bunii, între care se cuprindă 7 
orgii otavă, paie de ovăsă din 400 de clăi, paie de grâu din 130 de 
clăi, 150 hectolitrii de ovăsă, 80 hectolitrii de cucuruzii, tdte în prețuri 
fdrte moderate.

Pentru acei cumpărători, cari ar cugeta să mănânce vitele lorii 
nutrețulă menționată, pe locu, se va da gratis pășunitulu de ărnă până 
în 20 Aprile 1885 c. n. mai multe staule (grajduri) și șopuri bine în
chise, ca adăpostii pentru oi și o odaie de locuiții pentru păzitori.

Informațiuni esacte se potu primi în Zoltan dela preotulu românii 
G. Vătășanu, în Sighișdra dela d-lă senatorii Ioană Șandru și în Sibiu 
dela Direcțiunea Institutului Albina.

Calicii, cine nu aboneză Caliculu, diară ilustrată, hu- 
moristică și satirică, care costă numai 3 fl. său 7 franci pe ană, dăr 
produce în fie-care lună rîsă de 3 fl. său 7 franci, și prin urmare dă 
fiecărui abonentă. ună câștigă curată de 33 fl. său 77 franci la ană.

Cine n’are 3 fl. său 7 franci, ca se aboneze Caliculă, mai bine 
să-i împrumute, de câtă se ne rămăie nouă datoră și să păr(j.ă câștigulă 
arătată.

Adevărată sensaționalu va deveni Caliculă anului 1885 prin noua 
rubrică: „Scântei și cemtșă din filosofia doctorului Amnariu11 și prin mul
țimea ilustrațiuniloră comice și satirice.

Abonamentele se trimită prin posta din S i b i i u la

4—6 Administrațiunea „Calicului.”
Zoltan, 2 Ianuariu 1885. Administrația moșiei.
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MersulU trenurilor!!
pe linia PredesilifcBiidapesta și pe linia Teîușii-Aradtt-SSudapesta a călei ferate orientale de stafii reg. ung.

O

Predealu-Sudapesta

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

persone
Trenu 

omnibus

J&udapesta—S®rede'alti

Trenu 
de 

persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

BucurescI
Predealu]
Timișîî

Brașovil

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti 
Hașfaleuj 
Sigliișdra 
Elisabetopole
Mediaști 
Copșa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciuneltî
Teiușu
Aiudtt
Vințuliî de susO
Uidra
Cucerdea
Glurișii
Apahida

Clnșiu

Nedeșdu
Ghirbău
Aghirișd
Stana
Huiedind
Ciucia
Bucia
Bratca
Râv 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velințe

I ( 
(

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

( 
(

7.15
1.08
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

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
5 59
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
R28

7.07
7.42
8.51

10.52
11.56
12.43 

•c 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

Trenu 
de 

persOne

10.15
10.50

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea mare ( 
( 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușin

Apahida
Gliiriș 
Cucerdea
Uidra 
Vințulii de
Aiudti
Teiuștt
CrăciunelO
Blașfl 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediaș ti 
Elisabetopole
Sigișora
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

( 
(

susi!

Brașovtt

Timiștt
Predealu

BucurescI

(
(

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

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

8,00
2.47
6.36

10.09

Nota: Orele de nopte suntîî cele dintre liniile grose'

Tipografia ALEXI, Brașovă,

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

10.45
11.07
11.29
12.15
12.30

1.32
2.04
2.24
2.44
3.15
3.25
4.03
4.28
10.25

Teinșft-Aradta-Budapesta Budapesta-Aradd-Teiușil.

Trenu de Trenu Trenu Tronu de Trenu
persone omnibus omnibus pcrsoue omnibus

Teiușdk 9.50 Viena 8.25 8,352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 1,1.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradik 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 Branicîca 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

Aradu 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 — — Teiușit 12.53 7.00

Aradd-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenu Trenu de Trena
omnibus persdne omnibus

Aradiî 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 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etroseui5 7.00

Timișdra-Aradu PetroșenM—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Tronu
persone omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 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
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
iradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


