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. Nou abonamente
Ia

„ Gazeta Transilvaniei “
Cu I lanuariu st v. 1885 s’a începută nnft noa 

ia care învitămu pe onorațiî amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulti abonamentului: 
Pentru Austro-'SJngaria: 

pe trei luni 3 fl. 
,, ș>6se ,, 6 „
„ unu anii 12 „

Peutru România și străinătate: 
pe trei luni 9 franci în auru 

,, ș6se ,, 18 „ ,,
„ unu anu 36 „ „

Din causa însemnatei scăderi a cursului bi- 
leteloru de bancă române, szmtemă constrînșl a condiționâ 
plata abonamenteloru în aură, seu în hărtiă cu adausulu 
agiului.

Domnii abonați noi suntu rugați a ne trămite 
adresele D-loru esactit arătându-ne și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“

Românii, Tronulti și opiniunea publică.
VI.

In ajunulft mareloră schimbări din întrulii 
monarchiei, pe la încep u tulu anului 1866, foile 
din Viena vorbindu de petițiunea „celoru 1493 
bărbați românl“ așternută Tronului în dilele acele, 
făcură trista constatare, că dintre tote țările vas
tului imperiu habsburgicu numai Transilvaniei 
nu i-a foștii concesu a-și espune francă 
Monarchului opiniunile cu privire la măsurile 
estraordinare, ce le pusese în lucrare guvernulu. 
Pre când Croației i s’a reservată o „f6iă albă,“ 
pe care să-și pdtă însemnă dorințele sale, Tran
silvania a fostă condamnată la rolulu de privi- 
tdre mută.

Trecuse aprdpe ună anii și jumătate dela 
conchiămarea dietei feudale din Clușă, fără ca 
Tronulti să fi putută afla adevărata opiniune a 
Româniloră în marea cestiune dela ordinea dilei. 
Dietă nu mai avămă , națiunea română nu mai 
era nicăiri representată, cu tdte că legile arde
lene de egală îndreptățire națională erau încă în 
vigdre.

In împrejurările aceste fu înaintată Tronu
lui petițiunea celoru 1493. Maiestatea Sa. răs
punse deputatului, care i-o presentâ: „ Contez ă 
„pe credința D-v6stră și în viitoră, ără dorințele 
„și cererile D-v6stre le voiu luă în considerare.“

Petițiunea a fostă trimisă de cătră cancela
ria cabinetului împărătesei! la cancelaria transil
vană regăscă, ca să-și dea opiniunea asupra ei. 
Cancelaria a retrimis’o cabinetului cu următdrea 
resoluțiune: „După ce regularea dreptului publică 
ală Transilvaniei este reservată unei pertractări 
deosebite, cancelaria crede, ca petițiunea să ră
mână deocamdată neresolvată-“

Astfelă — ne spune cronica — s’a hotă- 
rîtă sdrtea acelei petițiunl, care avea numai ca- 
racterulă unui actă eșită din inițiativa unoră 
particulari. Regularea dreptului publică ală 
Transilvaniei a fostă reservată dietei din Pesta și 
noi amă lăsată să trăcă și acestă momentă de 
supremă periculă, fără ca printr’o acțiune gene
rală și energică să documentămă înaintea 
Tronului și a monarchiei: că nu numai câteva 
sute său câteva mii de bărbat!, ci întregă popo
rală română este profundă nemulțumită cu mer- 
sulu lucrurilor! și pretinde să fie întrebată ș1

elă, când se tractăză de sărtea și de viitorulu Tran
silvaniei.

Cumcă, după ce ne era impusă pe terâmulu 
parlamentară rolulă de privitori muți, nu trebuia 
să ni-lă mai impunemă. și noi de bună voiă, 
nefolosindu-ne în măsura și estinderea cuvenită 
nici de dreptulă de petițiune la cordnă, acesta 
resaltă chiar șî din cuvintele, ce le-a pronunțată 
nou numitulă comisarii regescă pentru Transil
vania, cornițele Emanuilă Pechy, în ședința gu- 
vernială la 8 Maiu 1867, când și-a inaugurată 
activitatea sa.

„Eu semțescu adencu, — dise comisarulu 
regescă — și sciu, câtă de mare greutate 
pune Maiestatea Sa ces. reg. apostolică pe liniștirea 
Transilvaniei...11

Nu urmă 6re din acăsta împrejurare de sine, 
că în situațiunea periculdsă și amenințătdre, în 
care ne aflamă, era datoria ndstră față cu Tronulu 
ca se probămă, că dorința sa de a ne vede liniștiți 
nu se p6te împlini, pe câtă timpă nu voră fi 
luate în considerare dreptele năstre cereri?

Nu este loculii aici de a esaminâ căușele, 
cari ni-au împiedecată ca să lucrămă în deplină 
solidaritate așa cum cereau interesele ndstre na
ționale.

Ajunge ca să constatăm! defectele atitudinei 
năstre, în urma căreia amă fostă și suntemă încă 
și adi priviți ca ună poporă, care este mulțu
mită și liniștită cu sdrtea, ce i s’a creată în 
acestă stată, puindu-se t6tă nemulțumirea și t6tă 
neliniștea numai și numai pe răboșulă unoră par
ticulari, descriși ca nisce turburători de profe
siune.

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

CRONICA POLITICĂ.
Din când în cândă apare prin diare câte o discu- 

siune asupra înaintării Austro-Ungariei pănă la Salonică. 
piarulă guvernului ungurescă »Pester Lloyd' dela 18 Ia- 
nuariu n. vorbesce într’ună articulă despre mergerea 
Austriei spre Salonică ca despre o poveste. Iată ce mi
nunată începe guvernamentalulă diară articululă său:

,Incă odată. N’amă gândită, că în decursulă aces
tui deceniu va mai fi de lipsă, ca să mai venimă odată 
la vechea fabulă de mergerea Austro-Ungariei la Salo- 
nică. De nenumărate ori s’a declarată din partea cea 
mai autoritară și în forma cea mai precisă, că cercu
rile decisive nici gândă n’au la o astfelă de aventură, 
și că monarchia austro - ungurescă are probleme multă 
mai însemnate (Ungaria de a maghiarisa tote naționali
tățile nemaghiare câtă mai curendă. — Red.) decâtă de 
a scote din posesiune pe ună vecină, cu care are dorința 
și interesulă de a trăi în pace și în amici țiă. Și nu mai 
puțină ponderOsă decâtă aceste declarațiunl oficiOse ni 
s’a părută totdăuna și încă ni se pare opiniunea popo- 
rațiunii de dincolo și de dincoce de Laitha, cugetarea re- 
presentanțeloră poporului, cari sunt cu totulă în contra 
unoră întreprinderi în peninsula balcanică și cari 
jn tote împrejurările ar fi destulă de tari pentru de a 
zădărnici acestă plană, când ar lua ună caracteră seriosă. 
In faptă despre înaintarea Austro-Ungariei cătră Salonică 
vorbescă numai dușmanii monarchiei nostre, cari din 
când în când înoescă fabula spre a umplea Porta și pa- 
latulă Sultanului de neîncredere cătră Austro-Ungaria. 
Lucru destulă de ciudată ca acâstâ fabulă să stea în le
gătură cu misiunea lui Hassan Fehmi pașa la Londra. 
Din Constantinopole se aduce soirea, că Hassan Fehmi 
n’are numai misiunea ca se facă o înțelegere cu Anglia 
asupra cestiunii egiptene, ci să reclame și ajutorulă An
gliei pentru unele eventualități, pe care Părta le pri- 
vesce mai ca sigure. Ce basă au aceste eventualități, 
ne lămurimă despre acesta prin următorele: P6rta crede 
că, reușindă Bismarck a învrăjbi pe Anglia și pe Franța 

și luândă Anglia Egiptulă definitivă în stăpânire, Austro 
Ungaria îndată va merge pănă la Salonică și Rusia în 
a-elașă timpă va face ună asemenea pasă în Asia mică. 
Totă scirea acăsta pdrtă marca englesă și nu ne mirămă 
că »Daily News* află îngrijirile Porții fundate și că sgu- 
duirea cea mai de aprope politică va avea astfelă de re- 
sultate. Noi din partea nOstră astfelă de resultate nici 
nu le putemă privi ca fOrte probabile, dar nici ca pro
babile și de aceea noi credemă, că Porta nu face bine, 
când face să influințeze asupra decisiuniloră sale și asupra 
atitudinii sale îngrijirea de eventualități, care în sfera po- 
sibilitățiloră politice a unui viitoră calculabilă n’au ab
solută nici ună locă. Noi dorimă împuternicitului Sultanu
lui, Hassan Fehmi pașa, în misiunea sagresultatele cele mai 
bune încâtă privesce restituirea unei înțelegeri cu Anglia 
asupra cestiunii egiptene, dar cugetămă, că cu privire la 
ună plană agresivă ală Austro-Ungariei, spre a invoca 
ajutorulă Angliei n’ar ave lipsă să se necăjască și tătă 
truda în privința acăsta și-o ar pută cruța.«

Astfelă se pronunță foia acăsta guvernamentală. 
Nu scimă încâtă pote omulă pune preță pe astfelă de 
declarațiunl oficidse. Viitorulă celă mai de aprope ne 
va arăta, care foie a spusă adeverulă, cea ungurăscă său 
cea englesăscă. De pregătită trebue că se pregătesce 
ceva în anulă acesta.

*
Omulă de încredere ală sultanului Hassan Fehmi 

pașa, care are dela slăpânulă său o misiune particulară 
la Londra, ajunse Duminecă în (jiua de boteză la loculu 
misiunei sale. După o depeșă a <ji arului »Pol. Coresp.«, 
Hassan Fehmi pașa ar fi vorbită cu Jules Ferry, ministru 
președinte ală Franției, între altele și despre depunerea 
Chedivului Tewfik pașa. Se adaugă, că Porta are în per
spectivă candidatura lui Halim pașa pentru tronulă Egip
tului și stăruesce pentru elă. Relativă la misiunea lui 
Hassan Fehmi pașa la Londra, dice ună corespondentă 
ală lui »Daily News* din Constantinopole, că elă are de 
a face ună arangementă relativă la Egiptă și de a pre
găti Anglia pentru unele eventualități, care de presentă 
POrta le privesce ca apropiate în peninsula balcanică. Pla- 
nulă atribuită Angliei, de a câștigă asupra mariniei egiptene 
o influință decisivă, se realisăză. După o scire din Cairo 
guvernulă egiptănă a mai încetată de a se mai opune Ia 
desființarea departamentului marinei. Senulă arsenalului, 
precum și navele de răsboiu egiptene din Alesandria și 
din portulă Said .se voru pune sub nemijlocita conducere 
a șefului pazei litorale, sub Maurice pașa, și corăbiile ma
rinii egiptene comerciale din Suez și din Marea roșiă se 
voră pune sub conducerea directorului generală ală va- 
seloră poștale ale Chedivului, Halton bei. Amendoi acești 
domni, Maurice și Halton suntă Englezi.

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

SOIRILE PILEI.
>Pester Lloyd' comunicândă scirea, că »Reuniu

nea Ceangăiloră* a declarată ,Societății St. Lodislau, 
că’i va pune la disposițiune 4000 fl. »cu scopă de a 
impedeca desnaționalisarea Ceangăiloră din Moldova și 
Valahia,< adaogă: »Guvernulă română a interzisă Cean
găiloră instrucțiunea în limba maghiară. Propoganda 
din Roma însă trimite, în locă de 6 preoți unguresc! și 
6 italienesc!, 12 preoți italienesc! în aceste comune înte
meiate de regi unguresc!, așa că preoții facă fOrte puțină 
seu chiar nimică pentru Ungurii din Valahia. »Societa- 
tea St. Ladislau* va ruga consulatele din România, să 
lucreze într’acolo, ca în astfelă de comune, unde suntă 
Ungurii în maioritate, să se instaleze preoți unguresc!. 
Ea se va pune în înțelere și cu Propaganda, spre a se 
pune capătă răului amintită.1

Mare neadevără spune .Pester Lloyd,« când dice 
că guvernulă română a interzisă Ceangăiloră instrucțiunea 
în limba maghiară. Scolele naționalitățiloră se bucură 
de cea mai mare libertate și limba română se propune 
ca limba germană în scolele unguresc!. Inzadară caută 
Maghiarii să’ș! justifice intoleranța loră.

—0—
O telegramă din Clușiu comunică fdiei ,Pester 

Lloyd,« că revisiundu-se starea averii desliințatei socie
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tăți «Iulia» s’ar fi constatata lipsa a 40 de opuri din 
bibliotecă. Mai departe s’ar fi aflată, că mai multe foi 
din jurnalulă cassei au fostă rupte și nimicite, și acesta 
»stă în legătură cu purtarea dușmană statului a reu- 
niunei.«

Nu cumva se caută nodă în papură, ca se se con- 
fisce averea secietății pe sema Unguriloră?

—0—
Ni se scriu următdrele din Cetatea de Baltă: 
«Representanța bisericei gr. calh. a Cetății de Baltă, 

aduce la cunoscința Onoratului publică, că Maiestatea Sa 
prea grațiosulă nostru monarchă a oferită pe sema ridicărei 
turnului bisericei ună ajutoră de 100 fl. v. a. din caseta-I 
propriă. Pentru acestă grațiosă subsidiu, din partea numitei 
representanțe I se aduce mulțămită profundă, urându’I ca 
atotputintele Dumnezeu se-Lă țină — împreună cu au- 
gusta-I familiă — mulțî ani, în deplină sănătate.» Tenea 
Tietcu curatoră supremă bisericescă.

—0—
Sâmbătă în 17 Ianuariu s’a promovată la gradulă 

de doctoră în dreptă din partea Universității din Buda
pesta d. Demetriu Popp din Bobohalma. D. Popp 
încă e unulă dintre tinerii rnmânî, cari la universitate 
au de a se luptâ cu îndoite greutăți: cu ale studiului și 
mai alesă cu ale limbei. Acum după ce densulă și-a 
văzută strădaniele încoronate, felicitându-lă îi dorimă suc- 
cesă strălucită și în viața practică, spre binele Româ- 
niloră.

—0—
Reuniunea meseriașilrou din Săliște voră da în 

săra de 12/24 Ianuariu ună bală în casele d-lui Dumitru 
N. Popa. La 12 6re va fi masa comună. Venitulă cu
rată e destinată în favorulă reuniunei. Intrarea de per- 
sănă 1 fl. Suprasolvirile se voră chita cu mulțămită pe 
cale Ziaristică. Inceputulă la 7 ore săra.

—0—
Precum se vorbesce, «Societatea filarmonică' de 

aci a Invitată pe renumitulă virtuosă în piano cornițele 
(leza Zichy, să dea ună concertă în Brașovă, procu- 
rândă publicului de aci plăcerea de a gusta arta, precum 
a procurat’o mai multoră orașe din monarchiă. Renu
mitulă artistă se Z>ce că a primită invitarea. Acestă 
concertă, la care concertistulă va trimite pe cheltuiala 
sa propriulă său piană din fabrica Bosendorf, se va da 
în a doua jumătate a lunei Februariu și jumătate din 
venită este destinată deja fondului de pensiune ală ca
pelei orășenesc! de aci, ăr cealaltă jumătate se va între
buința de concertistă spre ună scopă comună.

—0—
Planurile pentru regularea Porțiloră de feră s’au 

trimisă de cătră guvernulă ungurescă ministerului aus
triacă. Se așteptă în curăndă răspunsulă acestuia.

—0—
Tribunalulă din Galați a declarată falită cassa frați- 

loră Caravia, care a încetată plățile din pricina perderi- 
loră considerabile causate de falimentulă cassei. Spartalli 
din Londra.

—0—
«Pol. Corr.* află din Varșovia, că autoritățile ruse 

au primită ordină să’mpedece pelerinagiulă poporațiunei 
polone la Velehrad pentru serbarea lui Metodiu.

—0—
După datele de pănă acum, numărulă morțiloră și 

rănițiloră din causa cutremurului din Spania sudică trece 
peste 2000, au fostă distruse 8000 de case, au perilă 
peste 10,000 de vite și peste 40,000 este numărulă ne- 
norocițiloră, car! au rămasă fără pâne și fără adăpostă, 
în mijloculă unei ernl aspre.

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

CORESPONDENȚA PARTICULARA A «GAZ. TRANS.»

Lipsea, 15 Ianuariu n. 1885.

AdI e o lună de Z^e» de când principelui Bismark 
i s’a retușată, din partea maiorității Reichstagului ger
mană, cererea sa pentru înființarea unui alu treilea postă 
de directoră în ministerulă politicei eslerne cu lăfă 
de 20,000 mărci. încă de pe la sferșitulă alegeriloră a 
Zisă marele cancelară văZendă că nu va avea maiorifatea 
în parlamentă; «Mie nu mi-a impusă Europa întrăgă, 
necum să-mi impună Reichstagulă.«

Centru cu ultramontanii, cari representă interesele 
papii, liberii-cugetători și socialii-democrați, cari nu sunt 
mulțămiți cu starea socială de aZi, precum și «elementulă 
străină« — așa a botezată Bismarck pe Danezi, Poloni, 
Francesi, etc. — formeză oposițiuuea și suntă în maio- 
ritate. Cu liberii-cugetători Bismarck nu se păte împăcâ 
cu nici ună preță, pentru că ei sumă după părerea sa 
republicani și inimicii imperiului. Cu Centrulă resp. 
papa nici gândă n’are să facă ună compromisă, și dacă 
s’ar arălâ mai afabilă cătră ultramontanl, diplomații din 
Vatican ară crede, că se portă altfelă, fiindcă fără Centru 
nu păte face nimică în Reichstag. Ce face dăr Bismarck ? 
Elă le Z'ce politicosă Catoliciloru: ,In Germania domne- 
sce împăratulă, nu vomă suferi nici odată domnia Romei, 
de aceea, Catoliciloră, uniți-vă cu noi, voi nu bătuciți 

statulă, ci aceea ce bătuciți voi e pămăntulă comună, 
pe cari stămă amendoi — statulă și biserica.« Față cu 
socialii-democrați se arată bine-voitoră, ba i-a conside
rată chiar ca ună elementă folositoră, dăr îi pare rău 
că n’are o provinciă, să li-o pună la disposițiă și să 
vadă, cum o ară administra. Aceste 3 partide: ultra
montanii, liberii-cugetători și socialii-democrați au decla
rată încă la începutulă Reihstagului, că «nici loră nu le 
pasă de politica lui Bismarck< și au așteptată Ziua, în 
care să-i dovedăscă că nu e totdeuna așa de mare și 
puternică, precum se crede.

In 15 Decemvre 1884 a sosită momentulă așteptată, 
maioritatea din parlamentă a respinsă cererea principe
lui Bismarck. Acestă faptă a produsă mare mișcare în 
imperiu. »De multă timpă — Zice unii Ziarlii guverna
mentală — nu s’a ivită o mișcare așa de mare în po- 
poră. Causa e, că orizontulă vederiloră lui s’au mai 
mărită de când cu politica colonială, meritele cancelaru
lui suntă pe deplină cunoscute poporului, care nu se aș
teptă la ună actfelă de răspunsă din partea' Reichstagu
lui. Votulă de neîncredere dată lui Bismarck a atinsă 
cordele cele mai fiine ale simțului națională germană.» 
Adrese peste adrese din diferite părți ale Germaniei cu 
mii de subscrieri se grăbiră a aduce la cunoscința can
celarului încrederea aceloră cetățeni, cari nu împărlășescă 
vederile maiorității din parlamentă. Câți-va comercianțl 
din Hamburg oferiră principelui o sumă întreită și ală 
doilea primară din Lipsea a luată inițiativa la formarea 
unui fondă »Bismarck« pentru cașuri de grea cercare.

Pressa guvernamentală înfruntândă oposițiunea des
crie cu colori vii neplăcuta situațiune a principelui Bis- 
march: «A fostă o crâncenă lovitură — Z‘ce un^ 4*ar& 
guvern. — ce i s’a dată prin conclusulă din 15 Dec. a. t. 
binemeritatului cancelară și prin urmare întregei națiuni 
germane, a fostă ună atacă asupra simțului germană. Pe 
fiecare cetățănă adevărată trebue să’lă scuture frigurile, 
când se gândesce, în manile căroră omeni se află acum 
fericirea și nefericirea națiunei germane, dăr bună e 
DZeu, să avemă încredere în viitoră, căci sîmburele să- 
nătosă încă n’a dispărută din poporulă germană ; prin
cipele Bismarck va triumfa, căci altădată va avea în ju- 
rulă eroicei sale figuri altă representanță mai onorifică, 
mai respectabilă și mai înțeleptă.» — De altă parte pressa 
oposițională caută a se susțină în dreptulu său împutândă 
celei guvernamentale «servilismă» și numindă pe cei ce 
au subscrisă adresele cătră Bismarck sclavi, cârpaci 
fricoși, fără nici o libertate în convingerile loră.

Acestă mișcare Ziaristică s’a strecurată și în popotă. 
Să fi văZută pe lucrătorii numeroși din Lipsea, cum săl
tau de bucuriă, că a triumfată în dieta țării oposițiunea. 
Ei facă mai cu toții parte din partida sociala democra
tică și au întrunirile loră publice. In aceste întruniri, 
cari se țină sub priveghierea poliției, îșl esprimă ’nemul- 
țămirea față cu starea socială de adi și’șl dau cu soco
teala, cum s’ar putea face o reformă folosilăre. Nu ara
reori, când degenerăză cale ună vorbitoră în espunerea 
ideiloră sale, comisarulă de polițiă închide conferința și 
sutele de sociall-democrați părăsescă sala cârtindă asupra 
poliției. Îmi aducă aminte, pe la sferșitulă lui Octomvre, 
când erau alegerile pentru Reichstag, fiînd închisă prin 
polițiă o astfelă de conferință, socialiștii de năcază alar
mară stradele Lipscei strigându: ,Hoch Bebel !* candida- 
tulă loră și conducătorulă de aZi alu partidei sociale- 
democratice în Reichstagulă germană. Mulțî dintre ei se 
credă îndreptățiți a avea vederi corecte despre situațiu- 
nea politică a Germaniei, laudă pe Bismarck pentru 
politica esternă, pentru politica colonială, der desaprăbă 
cu totuiă politica lui internă afirmându, că elă nu se 
gândesce de locă la viitorulă și fericirea poporului ger
mană. Ună neguțătoră de porci susținea, că Bismarck a 
interZisă importulă de porci din America din interesă 
propriu, adecă ca să-i mergă lui mai bine 1

De altmintrelea socialii-democrați suntă buni creș
tini, își împlinescă datorințele creștinescl cu consciențio- 
sitate, bisericele protestante suntă Dumineca și sărbătărea 
totdeunn pline, și dacă începă a-șl mai perde religiositatea 
loră, din iubirea cătră biserică, acâsta este de a se atri
bui încâtva și preoțiloră resp. păstoriloră loră. Ce-i 
dreptă aceștia suntă băroațl culțl, bine pregătiți pentru 
chiămarea loru, când nu trecă marginile cercului 
loră de activitate. Nimeni nu păte d. e. desa- 
proba procedura păstoriloră, cari au interealată în 
predicele loră din luna trecută câteva cuvinte despre a- 
narchiștii judecați la tribunalulă de aici. A fostă con
sultă chiar să descrie cu colori întunecate înaintea cre- 
dincioșiloră mijlăcele înfiorătăre, de cari se folosescu 
aceștia pentru realisarea scopuriloră loră, și să combată 
cu argumente morale creștineșci faptele loră ; dar n’a fostă 
și nu e consultă a âpărâ seu a combate de pe amvon 
vederile politice a diferiteloră partide din Reichstag. Ună 
păstoră a desaprobată în predica sa din Ziua dinteiu de 
Crăciun purtarea oposițiunei, care a refusată principelui 
Bismarck cele 20,000 de mărci. Ce are de a face opo
sițiunea din Reichstag cu principiile morale, ce are să-le 
profeseze păstorulă de pe amvon? Ore ună deputată, 

care face parte din oposițiune în dieta vre-unei țări, nu 
păte fi creștină totă așa, dăcă nu mai bună ca celă din 
partida guvernamentală? Ba da, câți ămenl, iubitori de 
biserică, dar cu vederi contrare vederiloră păstorului 
n’au simțită ună resens în inima loră, când l’aă auZită 
pe acesta apărendă cestiuni politice de pe amvon!*

Mișcarea produsă prin conclusulă din 15 Decemvre 
a. tr. a străbătută astfelă tăte păturile sociale, căci dela 
lucrătorulă cu Z*ua P&nă la domnii cei mari, totă 
insulă e mai multă seu mai puțină consciu de datorin- 
țele și drepturile lui ca cetățănă germană. Când cu o- 
casiunea alegeriloră n’au fostă dătători de tonă »banii» 
ea la noi în »modernulă« (!) stată ungurescă, vestită în 
lumea mare pentru frumosulă seu liberalismă (!), ci con
vingerea propriă îndemna pe alegătorulă german a vota 
pro seu contra guvernului. Aici n’a întrebuințată can- 
celarulă germană «forța majoră», ca să’șl formeze cu 
de-a sila o maioritate în parlamentă, deci Bismarck a fă
cută păte mai multă »bine« pentru Germania, ca Tisza 
«rău» pentru statulă ungurescă. Germanulă e consciu 
de datorința lui și deși peste di asudă muncindă prin 
fabrici, sera când a isprăvită de lucru, abia apucă să 
cităscă vre-ună ZiariL ca vadă ce mai e nou. Și
când se aduce vre-o lege în Reichstag, său vre-ună con
dusă mai esențială elă nu întârejiă a-șl esprima pe cale 
legală consemțămentulă seu neconsămțămentulă său.

In genere ZisCl> mișcarea, ce o produce vre-ună 
condusă adusă de ministru său de parlamentă într’ună 
stată, încă e ună barometru, cu care se măsură maturi
tatea politică a cetățeniloră din statulă respectivă: cu 
câtă este mai generală acăstă mișcare, cu câtă, va să 
Zică, iau parte mai mulțî cetățeni la viața politică a sta
tului, cu atâtă se Zice despre ei, că sunt mai maturi 
pentru constituțiune, că sciu a-șl împlini datorințele folo- 
sindu-se de drepturile loră; cu câtă e mai generală miș
carea, ce o produce ună evenimentă «național» în sî- 
nulu unei națiuni, cu atâtă se Zice despre națiunea res
pectivă că este mai pătrunsă, mai consciă de ființa ei!

Și dacă germanulă guvernamentulă din Germania 
protestăză contra maiorității Reichstagului, pentru că n’a 
voită să-i dea lui Bismark 20,000 mărci, ce să facemă 
6re noi, când Ungurii, cei mai „liberali» (!) ămenl din 
lume, ne nimicescă instituțiunile de cultură națională, 
căutândă să ne maghiariseze cu forța?!.......

Dar, dacă Bismark va avea păte parte să vaZă în 
jurulă său representanțl mai înțelepți, ca cei de aZI, păte 
fi sigură D-r. Ilaller din Glujiu (ce comparațiă?!) că nu-i 
va face D-Zeu parte se vadă în jurulă său nici pui de 
«Română maghiarisată,» căci Românulă ține 
minte și șcie, că pentru elă Ungurulă de a Zi, adecă 
celă ce vrea să-lu maghiariseze, e sare în ochi! Dacă 
unii dintre Germani în supărarea loră provenită din con
clusulă din 15 Decemvre 1884 a Reichstagului germană 
se mengăie, că sîmburele sănătosă n’a dispărută încă din 
poporulă germană, avem și noi dreptulă să trăimă cu 
încredere în viitoră, căci sîmburele sănătosă încă 
n’ța dispărută din poporulă română, ci e în 
stare a da peptă atacuriloră, ce se facă asu
pra bisericei și națiunei sale!! V.

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

Brașovă, 7 (20) Ianuariu.
(Epilogu la tragi-comedia națională.......) Bunulă ce-

titoră de bună sămă nu ne va luâ în nume de rău, că reve- 
nimă încă odată și pentru -ultima oră la producțiunea din 
săra anului nou. Nu voimă să lăudămă nici să criticămă 
pe nimeni, dintre cei ce au compusă și au esecutată 
acea operă tragi-comică scrisă în versuri și în prosă. 
Dorimă numai a constata, pe lângă multele perderi și re- 
gresurî, mai alesă materiale, ce trebue să le însemnămă 
în revistele năstre Zilnice, și ună progresă în limba năstră 
românăscă, care în împrejurările actuale este de mare 
preță pentru noi.

Dacă cultura unei națiuni se judecă după gradulă 
în care este cultivată limba ei, atunci producțiunea din 
săra anului nou ne dovedesce, că și noi ne numărămă 
între națiunile cu aspirațiuni de cultură și că tenăra 
năstră generațiune scie să prețuiască frumsețea și dul- 
căța limbei materne și scie să se folosăscă de tesaurile 
neprețuite ale literaturei năstre poporale cu succesă.

Pe dată ce am gustată din limpedele și întăritorulă 
isvoră ală limbei naționale, ne cuprinde ună doră tai
nică și o nespusă sete de a sorbi mereu din elă. Limba 
ni se deslegă și spiritulă înăscută Românului scapă din 
căluș! la largă și astfelă începemă să simțimu într’ade- 
vără că viețuimu că inima și cu mintea în dnmneZeăsca 
atmosferă a frumosului graiu românescă.

Ună astfelă de sentimentă ne cuprinde de câte ori 
ni se dă ocasiune de a luâ parte la câte o producțiune, 
în care limba năstră se desfășură în totă frumsețea ei.

Momentele plăcute din sera anului nou avemă să 
le m dțămimă fără’ndoială în primulă rendă zelosului 
profesoră A. Bârseanu, căruia se datoresce întrăga 
composițiune și arangiarea tragi-comediei locale naționale. 
D- Bârseanu ne-a dovedită însă că are și multă talenlă 
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suntă comune. Amândouâ bisericile 
Noi suntemă catolici răsăritenl, iar 

Biserica nostră a răsăritului se chia-

de scenă. Dânsulă a și foștii fdrte bine sprijinită de 
ceilalți cari au concursă la acesta serată. In scena 
«stundenții unguri și opinca română* amă admi
rată atitudinea celoru ce sciau să dea așa de bine din 
pinteni, în tactă patriotică; în scenele «Reuniunea de 
cântări și întrunirile literare* amă fostă încântați 
de vioiciunea jocului. In «Culiță pantofarulă» amă 
descoperită cu mare plăcere o putere nouă forte prețiosă, 
care promite încă multă. Cupleturile au fostă bine ese- 
culate și musica lui Cobzărescu nu-țî sparge nici decum 
urechile. Anulă vechiu (d. adv. Pușcariu) s’a presentată 
într’ună costumă regală împunetoră și și-a spusă prolo- 
gulă, dela începută și pănă la sfârșită, cu multă seriosi- 
tate și gravitate.

Dar am nu vomu critica. Amă trebuită
să spunemă însă celă puțină atâta, pentru ca să justi- 
ficămă conclusiunea ce voimă s’o tragemă din petrecerea 
memorată.

Ceea ce este frumosă și folositoră place în totdâ- 
una și încă cu atâtă mai multă cu câtă se repetă mai 
desă. Ună începută așa de frumosă ar fi păcată ca să 
nu se continue, mai cu sâmă că publiculu din Brașovă 
rareori are fericirea de a asistă la producțiuni de scenă 
în frumosă nâstră limbă Dorimă ca inițiatorii petre- 
cerei din sera anului nou să ne dea mai adeseori oca- 
siune de a simți acăstă plăcere.

Câtă pentru modulă și mijlocele de a face acăsta. 
dânșii voră sci mai bine cum să arangeze lucrulu.. Ii 
asigurămă numai, că întregă publiculă nostru este în mare 
așteptare. X.

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

Din parlamentu Iii românii.
(Urmare din discursulu episcopului Melhisedecă.)

Acum să vedeți D-vâstră, D. Mârzescu a fostă fârte 
bine preparată pentru luptă în contra clerului nostru, în 
contra Sinodului, a voită să ne facă și papistași, pentru 
că a găsită în scrierile nâstre, în ale mele mai cu sămă, 
a găsită și idei care se găsescă și în scrierile catolice 
papiste și acăsta m’a mirată și m’a făcută și mai atentă. 
Să vedemă dacă eu am rătăcită de la ortodoxiă seu 
D-lui? Apoi noi nu suntemă dogmaticesce mai în totulă 
egali ca catolicii apuseni? Și noi suntemă catolici. Noi 
mărturisimă în simbolulă credinței: ,is mian agian cato- 
likin ke apostolikin ecclisian,* care vrea să cjlică.: »Intru 
una sântă, catolică și apostolică biserică.* Noi suntemă 
catolici, pentru ce? Pentru că avem în genere aceeași 
credință ca și ei, tote dogmele nostre, cari suntă funda
mentală religiei, ne 
au același începută, 
ei catolici apuseni.
mă ast-felă pentru că a eșită din răsărită; acolo s’a 
formată mai ântâiu mica bisericuță creștină din Palastina; 
de acolo apei s’a ântinsă și la Roma și s’a formată ma
rea biserică romană; de aceea biserica nostră sâmănă în 
multe cu cea apusană. Așa dar ce te milă pe D-ta că 
p6te să fie aceleșl idei și la noi ca și la dânșii? Apoi 
se pote mira cine-va că de ce facemă cruce când facă 
si catolicii apuseni? De ce avemă icâne când au și ei? 
De ce avemă cruce în biserică când au și ei; că avem 
și noi ic6ne în biserică și mâște de ale sânțiloră, precum 
au și ei? Nu e de mirare dar că pote cine-va găsi une
ori aceleșl cuvinte la clerulă de la apusă ca și la celă 
de la răsărită; deosibirea cea mare între ei și noi este, 
căci se deosebescă de noi mai multă în forma adminis
trației exteriâre. Ei au în fruntea bisericei lord ună 
monarehă absolută, ună papă, carele resumă în sine 
tdtă autoritatea bisericescă. Răsăritulă a combătută 
de a pururea acâstă sistemă, și în loculă papei a 
pusă autoritatea colectivă, cea sinodală. De aceea 
la noi s’a formată nota calificativă a bisericei nostre de 
«sobornicâscă.» Noi și Slavii cjicemă: «Una sântă, so- 
bornicâscă și apostolicescă biserică.* Am avută puține 
de disă asupra subiectului acesta ca să răspundă d-lui 
Mârzescu

D-loră, D. Mârzescu m’a acusată și pe mine per
sonală, că sunt dușmană ală liberei cugetări și v’a citată 
ună pasagiu din scrierea mea despre papismă. îmi pare 
rău că nu va citată multe alte pasage, ci a alesă numai 
câte-va să vă citâscă, cari i-au convenită, adecă cele 
două cuvinte, cum a (fisă P- S. S. Mitropolitulă Moldo
vei, două cuvinte ca să p6tă spânzură pe cineva! Să ți 
spună, d-le Mârzescu, profesiunea mea de credință: eu 
credă că ori ce omă, care nu face usă de cugetarea sa, 
nu este omă și jelesce pe acela, care n’a ajunsă să cu
gete ; și ca să cugete cineva trebue să aibă libertatea 
gândirei sale, libertatea cugetărei sale, care este nedes- 
lipită de omulă cultă și pe care nu o voiu contesta ni
mănui. (Aplause). Dar vă voiu spune, că acei cari se 
numescă liberi-cugetătorî prin vorbe, după principiele 
evangelice sunt robi, și tolă astfelă c|‘ce ȘÎ Ghristosă 
pentru âmenii vițioșl: voi vă credeți liberi, dar voi sun
teți robi; căci pe câtă vreme omulă este robă vițiului și 
păcatului, este elă însuși robă. (Aplause).

Acum, d-loră, trecă la altă ordine de lucruri. D. 
Mârzescu ne-a acusată de papiști, ba incă a scrisă și 
o broșură în acestă cestiune, asupra căreia trebue să 
dau lămuriri. Am spusă că prefacerea acesta maie, care 
s’a făcută în sorta României, a întorsă ochii tuturoru 
asupra nostră și fiecare a vrută se profite, să pue mâna 
pe câte ceva; și vă voiu cită ună faptă. Voiu aduce 
ună esemplu: societatea iesuițiloră — să nu credeți că 
vorbescă din dușmaniă în contra bisericei romane cato
lice, respectă aceea biserică care represintă religiunea 
multoră națiuni mari și chiar vechi prietine neamului 
nostru; și țotdâuna a fostă în țâra nostră acestă opi- 
niune, ași pută dovedi cu istoria în mână. Eu însă vor

bescă acum numai de societatea iesuițiloră. Acesta nu 
face pe lume numai creștini. Ei nu suntă simpli apos
toli ai lui Ghristosă, ci facă și ună apostolată diploma
tică și politică, și încă o diplomația mare universală. Ei 
au agenții loră, precum și tendințele loră în tote părțile 
lumei. Apostolatulă loră este amestecată cu interese 
politice: ori unde vădă că interesele loră îi reclamă tri
mită mai ântâiu agenții loră și apoi încetulă cu încetulă 
introducă și politica. lata ce a făcută pe biserica orto
doxă, iată ce a făcută și pe popârele celelalte orientale 
și ortodoxe, și armene, și nestoriene, haldee, etc., să se 
găsescă în resbelă necontenită cu biserica papalii; așa au 
făcută și strămoșii noștri. Așa facă astădi chiar națiu
nile și guvernele catolice; se temă de iesuiți, îi urmă- 
rescii, îi persecută, îi alungă din țările loră; dar unde 
au interese politice îi caută, îi aducă, îi protegă, îi pună 
înainte, ca pe urma loră să polă slăbate și politica. D-loră, 
am aci o scriere a propagandei iesuitice și suntă multe 
de acestea în țeră. Ne face istoria nostră după 
cum o facă iesuiții — istoria totdâuna ei o falsifică după 
cum le vine la socotelă — de aceea vă spună când veți 
ceti lucrări istorice făcute de ei se nu prea le dațl cre- 
dământă. Eu m’am ocupată multă cu aceste lucrări eșite 
din condeiulă propagandei iesuitice și sciu ce credință să 
pună pe ele cănd ei, de esemplu, dică că țâra nostră a 
fostă papistă, tâte suntă false. Ei spună că la noi este 
ună cleră ignorantă cu totulă, nisce episcop! stricați și 
ignoranți aserviți guvernului, care face cu ei ce vrea ; că 
boerimea, partea intelectuală a țărei este indiferentă cu 
totulă pentru religiune; că ne-amă dată instituțiuni libe
rale cari suntă fârte în defavârea bisericei nostre, și fa
vorabile pentru activitatea loră. Ei, cu Gonstituțiunea 
nostră în mână, potu lucra în totă libertatea.

Așa dar, D-loră, vedeți că ne-a acusată d. Mâr
zescu că suntemă în contra libertățiloră și în contra con
științei. Ei bine, tendințele acestea ale iesuițiloră, de
clarate de ei fățișă, în publică, prin pressă, într’o limbă 
universală, precum este cea francesă, ne-au pusă pe noi 
episcopii în mare impasă. Amă disă noi între noi: Apoi 
bine, Sinodulă nostru, colectivitatea înaltului nostru cleră, 
când vedemă asemenea tendințe, ce facemă noi? Căci 
de cine să ne tememă în țâra nâstră, între Români, în
tre frații noștri, între creștinii ortodox! din neamă în 
neamă, de când esistă poporulă română? Ia să arătămă, 
să facemă istoriculă lucrului acestuia și a tendințeloră 
cari să manifesteză cu atâta siguranță de cătră adver
sarii de morte ai credințeloră nâstre religiâse și naționale. 
Am făcut’o și am cetit’o în Sinodă. Nu am atacată pe 
nimeni, am arătată căușele, am făcută istoriculă cum 
ne-a persecutată de-a pururea și urmărită în curgerea 
veacuri loră iesuitismulă ca se ne cucerâscă și cum noi 
trebue să ne păzimă de dânșii. Tot-d’o-dată a mai eșită 
din Sinodă si altă lucrare, o enciclică; dar voiu vorbi de 
dânsa la urmă.

D. Mârzescu a eșită la luptă cu Sinodulă și ne-a 
luată in rîsă și a spusă că am slobodită bălaurl în țâră, 
și a venită d-lui și a ridiculisată totă biserica nâstră, 
tot organismulu nostru. Acâsta a plăcută iesuițiloră, căci 
scopulă loră este se batjocurâscă biserica nostră ca să 
âsă biserica loră frumâsă și drăgălașe.

Misiunei iesuițiloră din Iași nu i-a plăcută aceea 
scriere din partea Sinodului «Despre papismă,» și mi-a 
adresată chiar mie o scrisore în care mă silea să întru 
cu ei pe față în polemică, să discutărnă, sâ arătămă te
meiuri pentru ce biserica nostră este mai bună și prefe
rabilă de câtă a loră. Se înțelege că eu nu am voită 
să întru în polemică; sciu asemenea positivă, că ei au 
tocmită pe ună învățată din Austria ca să răspundă și 
să facă ist.oricnlă papismului în România cum le place 
loră. I-a trimisă acelui D. broșura sinodală despre pa
pismă, dar tot-odată i-a trimisă și broșura d-lui Mâr
zescu cea cu bălaurl ca materială la tesa iesuitică. Nu 
dică că d. Mârzescu ar fi lucrândă în unire, în înțelegere 
cu iesuiții; dar cum se esplică coincidența acăstă, că 
ideile d-lui Mârzescu au plăcută iesuițiloră și voră să le 
utiliseze în contra bisericei nâstre? Lucru este fârte 
simplu de înțelesă. Când vjne o autoritate ca d. Mâr
zescu, profesoră de universitate, fostă ministru și viitoră 
ministru, și spune că nu avemă biserică, ci numai ună 
cleră și poporă abrutisată și ignorantă și o aglomerațiune 
de superstițiunl băbești, se înțelege că acăstă declarațiă 
a plăcută fârte iesuițiloră, căci a certificată dicerile loră 
Acesta este d-loră senatori, casulă cu broșura papismului.

Iesuitismulă nu pote suferi Sinodulă, l’a desființată 
peste totă loculă, adecă acolo unde creștinii ortodocși de 
nevoe au fostă siliți a se uni cu biserica Romei. Acâsta 
pentru ca să nu fie nici o putere de controlă locală 
asupra loră, afară de Papa, care trăiesce la Roma, Vă 
asigură d-loră senatori, că iesuiții lucrâză pe tâte căile 
ca sâ compromită Sinodulă nostru șt să-lă distrugă. Să 
nu credeți că eu facă halimale, inventeză lucruri ne- 
existânde. Cine scie să-i urmărescă cunâsce faptele loră. 
Sinodulă nostru este ținta loră în care ei îșl esercâză 
armele loră.

Vă spună, d-loră, că în țâra nostră suntă mulțl 
factori oculțl, cari tindă la alte scopuri, âr nu la pros- 
perarea țărei și a națiunei nostre, și toți au biserica 
nostră de țintă, asvârlindu într’ânsa cu noroiu și cu bombe 
infernale, ca să o fe.ștelâscă și să o dărâme.

S’au vădută la Romană venetici străini, Leșî, Jidani, 
cari cine scie ce voră; mai suntă între ei și nisce func
ționari nemți dela drumurile de feră, șefi de gări, etc. 
Ei s’adună noptea într’o casă, nu sciu ce voră fi făcândă, 
dar ceea ce sciu este că îșl făcuse și ună jurnală, în 
caae n’au găsită nimică altă mai bună de a face decâtă 
să insulte biserica și legea nostră, credința nostră stră- 
moșâscă! Eu înțelegă Românii să-și iubescă țâra loră, 
să se adune, să se sfătuâscă și nâplea și ^iua ca să facă 
ceva bună pentru țâra loră. Dar ce folosă pâte să tragă 
țâra dela nisce vagabonțl străini, cari vină și promită 
cavalerii dela împărătâsa Erusalimului; căci amă vădută 
pe Ia tinerii din Romană, cavalerii dela împărătâsa Eru
salimului. Eu m’am mirată și m’am indignată de unii 
profesori, cărora li să plătesce, ca se pregătâscă, să lu

mineze tinerimea pentru viitoră, să deătepte în ei senti
mente nobile de iubire de țâră, de nația loră, să-i pre
gătâscă la datoriile loră viitâre, morale și speciale. Ei 
însă să adună nâptea cu străinii venetici cari n’au patriă 
și cari cutreeră țările ca să pâtă trăi pe spinarea altora! 
(Aplause.) Eu m’amă indignată grozavă, (Aplause) și am 
venită în Sinodă ca păstoră ală bisericei ca să ceră mă
suri contra draciloră de nopte, că de cei de di mai lesne 
se pote cineva apăra. (Rîsete.) Amă venită în Sinodă 
și amă spusă, iată cum suntă lucrurile, și amă cerută 
sfată. Și mai cu sâmă că totă pe atunci era o mișcare 
în cleră să facă congrese ca să silâscă pe guvernă a le 
îmbunătăți posițiunea și a se învoi preoțiloră de miră 
să se mai însâre și a doua âră, etc. Și-au alesă locă 
chiar în eparhia mea să se adune acelă congresă. Ei 
bine, pe mine m’a supărată acâsta, amă îndemnată pe 
preoți a nu asculta insinuările dușmane, se aibă răbdare, 
căci toți se interesâză de sorta loră, dar ei trebue să fie 
omeni cu minte. Ei bine, noi amă hotărîtă în Sinodă 
se facemă o sfătuire preoțiloră forte cuviinciâsă, să Ie 
arătămă lucrurile cele adevărate, să nu plece audtilă la 
Iote duhurile, căci sunfă și duhuri necurate. Așa amă 
făcută o circulară, la a cărei citire și votare în Sinodă 
a asistată și ministrulă nostru de culte. Ei! Cum a eșită 
aceea circulară sinodală în publicitate, D. Mârzescu s’a 
agățată de dânsa! «iată ală doilea bălaură care a eșită 
din Sinodă,» a strigată D-lui și ne-a batjocorită prin 
broșura D-sale cum i-a plăcută. Noi credeamă și atunci 
și credemă și acum că ne-amă făcută datoria. Iată 
D-loră, că v’amă spusă de mișcarea preotâscă. Voiu 
lăsa pe iesuiți la o parte; voiu spune eu la vreme în 
Sinodă semnele adevărate despre lucrările iesuițiloră în 
țâra nostră, și ce trebue se facemă pentru ca se nu cadă 
biserica ortodoxă română în ghiarele loră. (Va urmă).

SdEl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.»)

Pesta, 21 Ianuaniu. — In hotelulă „Pa- 
ris“ nnft călătorii ’și-a împușcată eri nâpte pe 
amanta sa cu care sosise aci, apoi îșl dete două 
glânțe asupra sa însuși. Tenărulă omu încă 
fiindu în viață dete ca motivă ală acestui actă 
chiar dorința iubitei sale.

Berlin, 21 Ianuariu. — Impăratulă fiindă 
răcită a trebuită să păzăscă eri patulă. Balulă 
dela operă s’a amânată pe (Jiua de 30 Ianuariu n.

Mannlieim, 21 Ianuariu. — S’a consta
tată că calfa de măsară arestată eri în Hochheim 
are pe palmă o rană de tăiătură, și că acum 
optă dile s’a aflată în Frankfurt. Semnalmentele 
consună cu descriei'ea personală, comunicată po
liției criminale din Frankfurt, a bănuitului uci- 
gașu ală consilierului polițienescă Rumpff.

Viena,21 Ianuariu. — împărătâsa a ple
cată eri sără la Miramare. Impăratulă a înso- 
țit’o la gară.

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

ILnsciințare.
P. T. DD. cari au răspunsă- prețulă pentru «Invă- 

țământulă intuitivă' suntă rugați a fi cu răbdare. Opulă, 
din lipsa numărului neîndestulitoră de prenumeranți, 
s’a pusă sub țipară numai în filele acestea, și în 
prevederea lucrului îngrămădită la tipografîă numai prin 
luna lui Marte se va putâ termină. PrenumeratiunI se 
mai primescă totă cu 1 fl. v. a.; iar după eșirea de sub 
țipară cartea pentru reprenumeranțl va costa 1 fl. 50 cr-

Gherla 3/15 Ianuarie 1885.
V. Gr. Borgovanu. m. p. 

profesorii.
--------O--------

DIVERSE.
Sferșitulă lumei. — Celă ce are bani să se gră- 

bâscă ai cheltui folosindu-se de avuția Iui. Celă ce n’are 
să se împrumute, âr celă ce are datorii vechi, să facă 
câtă mai curândă alte noui și să promită creditoriloră 
lui cu jurămentă că Ie va plăti pe tâte împreună cu do
bândă de 150 la sută la 1 Ianuariu 1887. Pâte să facă 
acestă jurământă cu consciință curată, căci nu va avea 
să împlinâscă făgăduiala lui, fiindcă în anulă viitoră 1886 
va peri lumea. Despre acâsta nu încape nici o îndoială 
căci așa se citesce în cartea lui Nostradamus, celă mai învățată 
dintre învățații cari prorocesce peirea lumei prin următârele 
cuvinte: «Când sfântulă George răstignesce pe Cristă, când 
sfântulă Marcu îlă reînviază și când sfântulă Ionă îlă va 
purta, atunci a sunată ultima oră a lumei.« Acâsta va 
să finele lumei se va întâmpla când Vinerea mare 
va cădea la 23 Aprilie (Sf. George,) Pascele la 25 Apri
lie (Ev. Sf. Marcu) și Jouia verde la 24 Iuniu (Sf. Ionă.) 
Tote acestea se întâmplă la anulă 1886. — Spre mân- 
găerea nostră, nu se potrivesce cu calendarulă nostru.

Editoră: Iacohă Mureșianu.

Redactară responsabilă: I)r. Aurel Mureșianu
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Cursuîu la bursa de Viena
din 20 Ianuarie st. n. 1885.

Rentă de aurii ungară6°/0 —.— 
Rentă de aură 4°/0 . . . 96.25 
Rentă de liârtiă 5% . . 92.80 
Imprumutultt căilortt ferate

ungare......................... 145.75
Amortisarea datoriei căi-

lorfi ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.60 

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

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 106.30 

Bonuri rurale ungare . . 101.25 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști........................... 101. —
Bonuri cu cl. de sortarel00.75 
Bonuri rurale transilvane 101.—

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

vină ung............................98.75
Imprumutultt cu premiu 

ung................................. 117. —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.— 
Renta de hărtiă austriacă 82.90 
Renta de arg. austr. . . 83.70
Renta de aură austr. . . 106.40 
Losurile din 1860 . . . 137 80
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 864 —
Act. băncel de credită ung. 310.75 
Act. băncel de credită austr. 299.75 
Argintulu —. — GalbinI

împărătesei................ 5.78
Napoleon-d’orI..................9.777a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35 
Londra 10 Livres sterlinge 123.75

ISursa de
Cota oficială dela 6

Ilucuresci.
Ianuarie st. v. 1884.

Renta română (5%). . .
Renta rom. amort. (5%) .

» convert. (6°/0) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 
Credit fonc. rural (7°/0) .

’ » » (5%)
» » urban (7%) •
’ > > (6%) .
> » > (5%) •

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

« » » Națională
Aură...............................
Bancnote austriace contra aui

de ore, cu 2 punți bronțați, 
poleită, cibucită, cu tablă arătătore

mmttsaea uwustriei

Humai fi. 3.75
costă la mine de adi încolo o escelentă, regulată și de sine luminătore

MKTOm gWml fei ntk
i i r l li ii • • _ in - h ii, ih iu “i hh i" mni Hi iiHiiimii iinN h n m i ,|,7

ETOhimi liIlilBiniîi Ii w nWi.nuiDillt^B IhlE

ÎVWMI- Ră ■ s’ m#

■flBBBjHQUHM..

Cump. vend.
87Va 88
92 93
85 86
30 32
95 96
79 80
90 92
85 87
77 78

110C 1110
226 —

17^70 187o

Cursulu pieței Brașovîi
din 21 Ianuarie st. p. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.40 Vend. 8.43
Argint românesc................. . > 8.35 > 8.40
Napoleon-d’orI..................... . > 9.75 > 9.77
Lire turcescl......................... . » 10.98 * 11.—
Imperiali............................. . > 9.98 > 10.—
Galbeni................................. . » 5.70 > 5.72
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.50 > 101.—
Ruble RusescI..................... . > 127-5 > 128-5
Discontulă » . . . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 
ria lui Cwross (în casa prefecturei.)

De observata.

Tractarea în scrisă.

Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescă ajutoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese. 
S’au vindecată sute de 6meni.

Prof. Dr. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medaliat de aurii el. I.

6. Place du Frone, PARIS.

Bâte secrete
le vindecă pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva s& fie împiedecată dela lucrulă său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale pScatelorîî tinereței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bdlei.

Sfer. SSeîlss,
membru ală mai multoră societăți sciențifice etc.

6. Place de Ia Nation, 6. — PARIS.

MersulU trenuriloru
pe linia. I®riedes&Iii-®aBdapesta și pe linia T®Bwșii.-Aradu-156idffip©sta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealil°3Sudapesta .Budapesta—JFredealu

BucurescI
Predealu
Timiștt

Brașovtt 

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneltt 
TeiușCL 
Aiudtt 
Vințulă de sustt 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirisu 
Apahida
(11 ii sin i
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștt 
Stana 
Huiedintt 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsarhely 
Vârad-Velințe

Orailia-iiiarc

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta’

Viena

( 
(

(
(

1
(

Trenă 
accelerat

T renii 
de 

persdne
Trenu 

omuibus

7.15
1.09 — —
1.33 .— —
2.06 — —
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27

7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19
8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 5-59 9.18
10.18 6.28 8.00

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
— 7.25 9.35
— 7.49 10.16

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

12.25 9.52 2.05
1.11 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— 10.56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Trenu 
de 

persone

9.50
10.15
10.50

Trenu 
do 

persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30
1

8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20

V 4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Vâsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Râv 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —

8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Gliiri ș 11.15 8.14 8.29
Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulă de sustt 12.19 10.07 —
Aiudtt 12.45 10.42 9.17
Teiușft 1.15 11.32 9.40
Crăciuneltt 1.44 12.03 —
Blaștt 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Mediaștt 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișâra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44
n - ( 9.20 10.15 3.15
nrașovu — 6.00 3.25
Timiștt — 6.57 4.03
Fredealu — 7.32 4.28

BucurescI 10.25

Nota: Or sie de nopte simtă cele dintre liniile grose-

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Tei8așfi“Ai’adîi“15ii!«îaj»esta Budapesta-Aradft-'B'eiMșft.

Trenu de Treritt T renii Trenu de Trenu
persdne omnibus omnibus persdne omnibus

Teiușik 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Bwdapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 1'1.43 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
Branicica 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 Branicica 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
Aradul 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.09 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 — — Teiușik 12.53 7.00

Aradik-TimișĂra Simeria (Piski) PetroșenM

Trenă Trenu de Trenu
omnibus persdne omnibus

Aradik 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
N6meth-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
Tiauișdra 8.58 3.15 5® etresessi9 7.00

r@.''âaMăș6ra-Ara<Săt Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Tienu Trenu
persone omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșenl 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 1


