
i
i

RERACȚIVNEA ȘI ADMINISTRAȚIUNEA t 
BRAȘOVU, piața mare Nr. 22.

,<SAZETA“ IESE ÎN FIECARE DI.

Pe unti anii 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
România și străinătate:

Pe anii 36 fr., pe ș6se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE;
0 seria garmondâ 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

SorlsorT nefranoate nu se prlmesou. — Manuscripte nu se rotr&mltu.

ANULU XLVIII.

NB 62. Duminecă 17 (£9) Martie 1885.

Nou abonam entu
Ia

„Gazeta Transilvaniei^
Cu I Aprilie st. v. 1885 se începe unft nou 

abonamente, la care învitămu pe onorații amici și 
8pri|lriifbrl ai foiei nostre.

Prețultt abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
,, ,, 6 „ 
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 9 franci ] în aură seu în Iiâr- 
„ șâse „ 18 „ > tiă cu adausnlfi a-
„ unu anu 36 „ J giului.

Ragărnu pe domnii abonenți, ca sd binevoiască 
a-și reînoi de cu vreme abonamentul^, ca sS nu se 
întrerupă espedițiunea diarului.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei"

BrașovH, 16 (28) Martie 1885.
Ungurii din Ardelu se pregătescu pentru o 

demonstrațiune grandidsă în contra elementului 
românescu din acăstă nefericită țâră.

Peste două săptămâni (12 Aprile st. n.) se 
va țină în Clușiu adunarea constituantă a așa- 
numitei „reuniuni de cultură maghiară ardele- 
nâscă." T6te se punu în mișcare, agitatorii din 
Clușiu și emisarii lord de prin t6tă țâra mișcă 
cerulu și pământulă, pentru ca acesta adunare să 
fiă cercetată de Unguri câtu mai mulți din tdte 
părțile Ardeiului.

Trâmbițele dușmane răsună prin tdtă țâra 
chiămândîî pe pacinicii locuitori unguri și săcui 
sub stăgulu maghiarisărei, ce se va desfășura în 
Clușiu. Eroldii arrnâno-jidovesc!,. cari anunță 
marea adunare prin țâră, nu uită de a intonâ 
că <|iua de 12 Aprile este destinată pentru or- 
ganisarea ultimului asaltu teribilă în contra pre- 
tinșiloră dușmani ai statului, a Româniloră și a 
Sașiloru, de cari țâra, „din nenorocire," este încă 
plină.

O astfelu de adunare cu astfelă de tendințe, 
ca ceea ce este proiectată pentru 12 Aprilie în 
Clușiu, nu s’a mai ținută în Ardâlu de sute de 
ani. Ea s’ar pută asemăna numai cu faimâsa a- 
dunare dela Capolna în comitatulă Solnocă, unde 
la 17 Septemvre 1437 s’a făcută conjurațiunea 
celoră trei națiuni spre sterpirea țăraniloră ro
mâni.

Istoria se repetă. Ceea ce se plănuesce acum 
în Clușiu nu este nici mai multă, nici mai pu
țină decâtă o conjurațiune națională, care se va 
deosebi de vechia conjurațiune numai prin aceea, 
că se va face pe teremulă socială sub masca 
propagărei culturei maghiare, proclamându-se în 
generală „stârpirea dușmaniloră ideei de stată 
maghiară," pre când la 1437 și 1438 s’a trac
tată de aceea, ca să se „sterpâscă și să se sfărme 
răutatea blăstămațiloră țărani."

Dacă n’ar fi, acesta planulă de bătaie ală 
agitatoriloră din Clușiu, ce ar însemnă atunci 
răcnetele loră continue: că e momentulă su
premă, ca societatea maghiară din Ardălă să sa
ră în ajutorulă statului, căci statulă nu mai pâte 
birui cu mulțimea de dușmani ai lui, Români și 
Sași?

Nu le-a fostă de ajunsă Unguriloră din 
Ardălă, că sub cuvântulă asigurării naționalității 
loră maghiare s’a nimicită autonomia străvechiă 

a Transilvaniei și li s’au luată cu forța Româ- 
niloră tdte drepturile politice-naționale de cari se 
bucurau înainte de dualismă, limba loră fiind is- 
gonită din tdte oficiele țerij, âr aceste fiind ocu
pate totă numai de Maghiari și de uneltele loră 
jidano-armenesci.

Nu li-a fostă destulă nici cu violarea legii 
de naționalitate dela 1868, în care se cuprindea 
celă puțină o umbră de dreptă de limbă pentru 
naționalitățile nemaghiare.

Nu s’au mulțumită Ungurii și Săcuii dela 
noi nici cu faptulă revoltătoră, că de dragulă loră 
este și astăcli secuestrată dreptulă electorală ală 
Româniloră a/rdelenl, celă mai de căpeteniă 
dreptă cetățenescă în ună stată constituțiunală.

Nu se mulțumescă cu aceea, că cei dela pu
tere calcă disposițiile chiar ale legiloră esistente 
unguresc! (jalnică și în modulă celă mai brutală, 
numai și numai spre a-le insuflă „curagiu și în
credere" Unguriloră „primejduiți" din Transil
vania.

Ce mai voră ei acum, după ce mai multă 
de două treimi ale poporațiunei Ardâlului suntă 
reduși la condițiunea umili țâre de iloți, de cetă
țeni de a treia mână ai statului?

Foile maghiare ni-o spună destulă de clară 
ce voescă. Voescă să sară în ajutoră statului, adecă 
în ală d-loră Tisza-Trefort, pentru că aceștia au 
declarată cu părere de rău înaintea camerei, că 
cu cea mai mare bunăvoință ei singuri și cu mij- 
lâcele, de care dispune statulă, nu suntă în stare 
să ne maghiariseze pe noi: Români, Germani și 
Slavi, cari constituimă âstea dușmaniloră ideii 
de stată maghiară.

Din causa acâsta, pressa maghiară și depu
tății maghiari din Ardălă au cerută sugrumarea 
cu forța a libertății pressei și a liberului cuvântă 
pentru Românii și Sașii din Ardălă; de aceea 
bată toba cea mare de alarmă, că statulă ar fi 
amenințată de propria lui poporațiune; de aceea 
strigă ca nisce căpiați, că scălele năstre câte ne- 
au mai rămasă de sub regimele trecute, că reu
niunile năstre literare, că librăriile năstre, ba 
chiar și rugăciunile năstre din biserică suntă cu
rată ciumă pentru stată și că trebue să se tragă 
cordăne, să se arcjă, să se prăpădescă totă, ca 
să-lă scape de peire.

Maghiarii din Ardălă suntă în ajună de a 
comite acum celă mai mare păcată, celă mai 
periculosă actă de dușmăniă în contra Români
loră și a Sașiloră din Ardălă.

Nimeni nu le-ar pută luâ în nume de rău, 
dacă ar jertfi și ar munci câtă de multă pentru 
redicarea culturei loră, ce a rămasă așa de multă 
îndărătulă postulateloră veacului.

Dar cei cari îi îndămnă a(ji, ca sub masca 
„culturei maghiare" să inițieze o cruciadă socială 
în contra Nemaghiariloră, să deslănțuăscă lupta 
pe viață pe mărte între elementulă loră și celă 
românescă, aceștia, îi asigurămă, suntă tocmai așa 
amicii loră și tocmai așa le voiescă binele loră, 
cum suntă amicii Româniloră și cum ne voiescă 
nouă binele.

Sperămă că ămenii independenți și mai pu
țină preocupați din sînulă Maghiariloră adevărațl 
ai Transilvaniei, se voră țină reservați față cu 
pornirea nefastă a agitațiunei celei mai nouă din 
Clușiu.

Ori cum ar fi însă, fie siguri conlocuitorii 
noștri maghiari din Transilvania, că geniulă po
porului română veghiază adi mai multă ca ori 
și când asupra destineloră sale.

Nu noi cei nedreptățiți, prigoniți și urgisiți 
suntemă de plânsă și de compătimită, ci în ade- 
vără de plânsă și de compătimită suntă aceia, 
cari în orbia și în ura loră neîmpăcată se încu- 
mefă de a atentă la viața națională a unui po- 
poră, cu care trăiescă împreună și care mai multă 
decâtă dânșii a apărată cu sângele lui acăstă țără.

Cea mai mare nedreptate în lume este aceea 
ce-o face ună poporă amenințândă libertatea al
tui poporă, și istoria ne arată, — că asemeni 
nedreptăți se răsbună cumplită asupra celoră ce 
le comită!

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

CRONICA POLITICĂ.
Camera magnațiloră dinPesta se ocupă acum 

cu desbaterea specială a proiectului de reformă, care e 
menită a închide ușile camerei multoră sute de magnați. 
In privința acesta .Pești Naplo« scrie următorele: »învă
țătura, ce resultă din noua lege pentru foștii și viitorii 
magnați, este următorea: Aceia cari ș’au perdută drep- 
tulă de a fi membri în camera magnațiloră, împace-se 
cu posițiunea loră și caule’șl o ocupațiune cetă- 
țenăscă, care le asigură o altă posițiune socială re
spectată și care le câștigă fiiloră loră eventuală a- 
vere, pentru ca aceștia să se pâtă ridica ârășl în 
cerculă socială mai înaltă, de care probabilă că dorescă 
atâtă de ferbinle. Aceia însă, cari rămână magnați, să 
cruțe, pentru ca ei, copii și nepoții loră se nu’șl pârcjă 
posițiunea loră. Acei magnați, cari în viitoră își risipescă 
său își perdă averea, causâză copiiloră și nepoțiloră loră 
multe lacrîme amare, fiind-că nu le lasă ca moștenire 
decâtă durerăsa amintire de posițiunea loră socială de 
odiniâră. Pe aceștia democrația nu’i va cruță, și nici n’are 
de ce, legea esprimă egalitatea, câștige-și fie-care pânea 
de tăte (jilele în sudorea feții sale. Din acestă punctă 
de vedere reforma camerei magnațiloră este democratică, 
și anume cu atâtă mai democratică, cu câtă este mai 
aristocratică, și în acăstă privință putemă fi mulțămiți 
cu aceea, căci ea creiază 250 de magnați și înșiră 500, 
cari erau magnați, în rândurile poporului.*

♦.

Cu privire la cestiunea afgană foile englezesci 
(jică,că ar fi venită sciri din Asia centrală, în urma cărora 
Rușii își dau tote silințele, ca să urzescă o răscâlă în 
Penjdeh pentru ca se aibă cuvântă de a se amesteca și 
de a ocupa acelă ținută. Autoritățile britanice ară fi a- 
vândă scire sigură despre o scrisore pe care a trimis’o 
colonelulă Alicanov, pentru ca se îndemne pe Sarici ti 
din Penjdeh, la răscălă. Nu se scie, dacă guvernulă din 
Petersburg a desaprobată fapta oficerului său. Dar fiindcă 
guvernulă engleză a fostă informată despre acăstă intrigă 
rusescă, mai înainte de a fi dată Gladstone declarațiune 
liniștitore în camera comuneloră, se presupune, că Giers 
ar fi făcută o astfelă de desaprobare. După .Daily 
News< va primi comanda generalulă Roberts peste tru
pele, care au să mărgă în provincia Pișină. Ca gene
rali de divisiă voră figură ducele ne Connaught și gene
ralulă Macpherson.

*
Raportele ce sosescă mereu în Londra despre mă- 

celulă de Duminecă între trupele englese șl 
sudaneze adaugă pe <ji ce merge la lista perderiloră 
ce le-au suferită Englesii. Ele anunță, că 6 oficeri și 94 
de ămeni au rămasă morțl pe câmpulă de luptă, alțl 6 
oficeri și 136 de omeni au fostă răniți, ăr 10 oficeri și 
70 de omeni au dispărută. Inimiculă nu numai că nu 
s’a descuragiată, dar la 24 Martie a reînoită ataculă de 
patru ori în apropierea Suachimului. Osman Digma se 
(jice că are 25,000 de combatanți fanatici. Alte raporte 
mai amănunțite spună, că isbutindă Englesii a forma ca
reu, glănțele loră secerau rândurile dușmanulni, care în 
disprețulă morții înaintase pănă în gurile pusciloră. Intre
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luptători au fostă chiar și femei și copii sudanezi. Cu 
unii astfelă de dușmană nu e de glumită și s’au înșe
lată amară Englesii, dacă an credulă că eu o mână de 
trupe voră îngenunchia pe Sudanezi.

*
Se vorbea într’ună rândă, că între Franța și 

China s’ar fi începută tractărl de pace. Soirile cele 
mai nouă însă ne facă a crede, că Chinesii sunt hotă- 
rîțl a lupta înainte, mai alesă că și-au concentrată nu
merose trupe, a căroră putere Francesii au începută să 
o simță. Comandantulă Negrier telegrafăză din Dong- 
Dang cu data de 24 Martie, că Chinesii au atacată la 
22 Martie, pe Ia 2 ore dimineța posturile din Dong-Dang. 
La 23 Martie au luată Francesii ânteia liniă a ta
berei chinese întărite cu șanțuri dela Bang-Bo. La 24 
Martie însă n’au mai putută înainta Francesii nici cu 
ună pasă, din causa numărului preponderanlă ală tru- 
peloră chinese. Pe la 2 ore artileria franceză a trebuită 
să înceteze foculă din causa lipsei de munițiune, ăr pe 
a 7 ore trupele francese s’au întorsă la Dong-Dang, 
•după ce au suferită perderi de 200 morțl și răniți. 
Aceștia din urmă au fostă transportați la Lang-Sou.

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

Parastasiî pentru Horia în Selagiu.
De sub cod/rulil Silagiului, luna Martie 1885.

Stimate d-le Redactorii! Cu nerăbdare am 
așteptată fiecare Nr. din „Gazeta41 începândil 
cam dela 1 Martie a. c. cu dorința ferbinte, că 
voiu ceti și din părțile selăgiene servirea de pa
rastase întru memoria scumpiloră martiri români 
dela a. 1784—1785, însă vădă că m’am înșe
lată în așteptarea mea, că pănă acuma n’am ce
tită nimica în acăsta privință de prin Selagiu. 
Ce să fie causa ?*) Au ddră martirii Horia, Cloșca 
și Crișană nu și-au vărsată sângele pentru ștergerea 
servilismului în genere, prin urmare și pentruRomâni 
selăgieni ? Și dăcă e așa, să nu ne aducemă aminte de 
denșii ? Seu pdte că ne e frică a ne rugă pentru 
denșii — dar de cine? Ore despotismulă să 
p6tă merge tocmai așa de departe, încâtă să ne 
fie oprită a ne rugă lui D-^ău pentru moșii-stră- 
moșii noștri? S6u să fie ună păcată, o crimă, 
a-ml înălță rugăoiunile mele cătră tronulă lui 
D-(^eu pentru sufletele acelora, cari și-au jertfită 
viața pentru mine ? !

Eu sunt în plăcuta posițiune a vă aduce 
la cunoscință, cumcă totuși și în Selegiu o co
mună a făcută escepțiune în privința acesta și 
încă potă (jice una dintre comunele cele mai ne
considerate — adecă în comuna Odesci — situ
ată sub pdlele „Dealulă drăguții14 (pre ddlulă 
acesta a serbată în vera a. tr. trupa de gendarml 
aniversarea dilei de 100 de ani a lui Horia; a să 
vedâ „Gazeta Tr.44 Nr. 80 din a. tr.) în acăstă 
comună s’a serbată parastasă solemnă întru me
moria martiriloră libertății Horia, Cloșca și Cri
șană.

Fiindă (ji de Duminecă, poporulă s’a adu
nată în numără frumosă la biserică, și deși nu 
au avută nici o scire mai de înainte despre ser
virea parastasului, — însă masa învălită în ne
gru pe carea erau espuse pânile și lumini aprinse 
precum și făcliile ce ardeau în biserică peste totă 
întocmai ca la sărbători de cele mai mari — 
șoptea în internulu fiecăruia, ca astăcjl se va în
tâmpla în biserică afară de sf. liturghia și altă 
ceremoniă descliilinită.

La. începerea ceremoniei parastasului, totă 
poporulă asistentă punendu-și mânile pe peptă 
cu ochii privindă în susă, șoptea rugăciuni fer- 
binți cătră tronulă celui prd înaltă, âr cântările 
cântăreților^ erau atâtă de melodibse, atâtă de 
dulci, încâtă se părea că șopteșce ceva înăun- 
trulă fiecăruia, că „chiaru și creatorulă se bu
cură de ceea ce facă strănepoții întru memoria 
martiriloră loră.“

Dormiți deci în pace, umbre mărețe, căci 
fii voștri adevărați vă voră păstră memoria în 
eternă!

Pământulă ne desparte, dar cerulă ne u- 
nesce.... a. u.

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

Resultatele cestiunii afgane.
Corespondentulă din Petersburg ală (Jianului 

„N. fr. Presse44 comunică următorele interesante 
amănunte despre resultatele cestiunii afgane, a 
cărei născocire Rusia caută să o arunce în spi
narea lui Bismarck:

«Conflictulă rusescă-englesă din Asia, care, cum 
se vede, se va termina fără de sânge (?), dă resultatulă

Negreșită nenorocitele circulare, ce se voră fi ră
tăcită și prin Sălagiu. Red. 

neașteptată, că pressa rusăscă își arată părerile sale pe 
față despre relațiunile Rusiei cătră Germania. Atitudinea 
ce a observat’o pressa rusăscă pe limpulă, câtă a ținută 
întrevederea împărațiioră la Skiernevice, a dată lumii să 
înțelâgă, că Rușiloră le e tare necază, că prin aceea s’a 
dată cancelarului germană ună mijlocă la mână, de a 
face Rusiei imposibilă o politică independentă în afară 
și numai foile conservatore guvernamentale au trâmbi
țată o eră nouă. Totuși noroculă, sticla și amiciția po
litică să spargă ușoră. A trebuită să se ivescă cesti- 
unea afgană, pentru ca totă pressa rusescă să’șl 
arăte nemulțămirea cu politica lui Bismarck. A- 
cestă faptă este importantă pentru că |nu va trece multă 
și tote foile ruseșci de tâte nuanțele politice se voră luă. 
la certă cu organulă cancelarului Bismarck. Până acuma 
numai unele foi neînsemnate și’au ridicată glasulă în 
contra politicei păgubit6re a lui Bismarck și îndată or
ganulă principelui și-a perdută cumpetulă și au disă, că 
foile acelea suntă foi polone. Dacă atunci s’a făcută 
focă organulă lui Bismarck, cu câtă mai tare se va nă
căji acuma, când se redică foi guvernamentdle și strigă 
în fața lumii, c-ă totă Bismarck ațîță cărta cu Afganii, 
ca se fericâscă și pe Rusia cu o cestiune delicată, după 
cum au acuma cestiunl delicate și periculăse Germania, 
Franța, Anglia și Italia.

Acuma vre-o două săptămâni se ridicase foia ru
sescă Nowosti în contra politicii lui Bismarck, dară în
dată o publică organulă lui Bismarck în t6te părțile și 
o infera ca pe o foiă polonă; acuma însă s’au ridicată 
alte foi conservătore cu ună limbagiu forte aspru în con
tra lui Bismarck, pe care îlă înculpâză, că elă părlă ună 
limbagiu, care nu l’au purtată nici Metternich, nici Stein 
ci numai Napoleonă I. și că a întreprinsă o campaniă 
Ziaristică pentru o concurență închipuită cu Anglia. Mai 
încolo dice Grasdanin, că politica secretă a lui Bis
marck este de a slăbi pe Rusia într’ună chipă
ore-care și nu se bucură de felă, când vede că
în Rusia treburile mergă bine. Elă caută in totă chi-
pulă să ne facă, ca să ne încăerămă pentru granițele
Afganului cu Anglia, că atunci i-ar cresce inima de bu- 
curiă. Grașdanin spune, că generalii rusesc! din Asia 
centrală de multe ori facă politică de capulă loră și nu 
țină sâmă de planurile guvernului. F6ia acesta îndâmnă 
guvernulă se tragă la răspundere pe acei aventurieri u- 
niformațT. Apoi mai sări asupra organului lui Bismarck 
• Wiedomosti» și îi împută, că ar fi <jisă, că Rușii voră 
să se bată cu Englesii pentru nisce păsuri dar apoi și 
(jiarulă rusescă dice că Bismarck a provocată cărta cu 
Anglia numai din ambițiune personală și că incidentulă 
cu nota apocrifă este numai o urmare a distracțiunii 
contelui Mlinster. Bismarck tractâză cu Anglia pentru 
drepturile asupra Egiptului și asupra canalului de Suez, 
și pănă când nu s’a făcută treburile totă amenință pe 
Anglia cu răsboiulă din partea Rusiei pentru afganistană.

In Berlină nu le vine la socotălă că Rușii nu se 
prea arată enlusiasmațl pentru ună răsboiu cu Anglia în 
Asia centrală, dar nici aceea nu Ie vine la socotălă, că 
diarele rusesci dau pe față politica cea periculosă a lui 
Bismarck pentru Rusia și că îndămnă pe Ruși să ia săma 
bine ca se nu’i păcălăscă cancelarulă germană. Purta
rea organului cancelarului a produsă în Rusia numai a- 
mărăciune și a făcută ca să se ridice tăte fiarele în 
contra Germaniei.

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

SOIRILE DILEI.
Refusarea ministrului de interne de a aproba sta

tutele .Opincei române» este »întemeiată* pe aceia, că 
numita reuniune prin activitatea sa, în sensulă statute- 
loră presentate, ară .periclita» convețiuirea paclnică a 
diferiteloră naționalități.»

înainte numai, d-le Tisza, cu «măsurile escepționale !* 
—0—

S’a deschisă concursă asupra firmei Szekula et 
Zakarias din Brașovă. Comisară a fostă numită ju
dele de tribunală d. O na ci u, âr euratoră d. advocată 
Pușcariu.

—0—
Resultatulă alegeriloră de întregire și suplimentare 

pentru camera de comerță și industriă din Brașovă este 
următorulă : în secția comercială s’au alesă membri: Ge- 
orge Popă, comerciantă și fabricantă, Victoră Maurer, 
directorulă Băncii ardelene, Iosifă Prentner, comerciantă; 
suplenți: Emanoilă Mihalovici, bancheră, lonă Săniuță, 
comisioneră, Emilă Porr, comerciantă. In șecția indus
trială s’au alesă membri Iosifă Schreiber, postovarft, Dr. 
Wilhelm Zeii, fabricantă de spirlă, Friederic Kovalter, ti
nichigiu ; suplențî: Gustavă Eitel, săpunară, George Scherg, 
măcelară, Franz Leonhardt., postovară.

—0--
Ni se scrie din Pesta dela 26 Martie n.: Escel. Sa 

d-lă metropolită Dr. Ioană Vancea împreună cu Ilnstr. 
Loră d-nii episcopl Michailă Pavelă și Dr. Victoră 
Mihâlyi cu trenulă de astă sâră au plecată de aci.

Escelența Sa d-lă metrop. Mironă Romanulă împre
ună cu Ilustritatea Sa d. episcopă Ioană Mețiană au 
mai rămasă încă.

—0—
Spitalulă de ochi din Brașovă se va deschide la 1. 

Maiu n. c. întreținerea Silnică s’a stabilită cu 57 cr. de 
bolnavă. Săracii se întrețină gratisă, dacă voră presenta 
ună certificată de sărăciă, visată de jude său de primară, 
Institutulă se află în Scheiu Nr. 1515.

—0—
Din ȚînțarI ni se scrie dela 29 Martie următdrele! 

.Comuna nostră Țînfarl curată românăscă, bucurându-se 
de ună timpă încăce de o concordia și iubire adevărată 
după mai multe întruniri sociale, făcute pentru înaintarea 
sa spirituală și materială, dupăce posede deja o biserică 
frumâsă și o' scălă cu trei învățători, se află astăzi în 
plăcuta posițiă de a se număra în urma prea înaltei de- 
eisiunl miseriale de data 29 Ianuariu 1885 Nr. 69,896 
între comunele mari. Ceea ce ne mai Iipsesce de pre- 
sinte este: venirea în mijloculă nostru a unui notară ro
mână demnă de chemarea sa. Cu tătă stima: Anonimă. 
Gregoriu D. Păi ti nea nu învățătoră. Petru P. Danciu 
învățătoră. Ioană Gavrilescu învățătoră.

—0—
Camera română a votată proiectele de legi pentru 

construirea unui podă peste Dunăre, pentru lucrările de 
îmbunătățire ale portului Constanța și pentru construc- 
țiunea linieloră ferate Ocna-MoineștI, PiteștI-Curtea de 
Argeșă, Târgoviște Puciosa, Piatra-Farcană și Buzău-Pă- 
tărlage.

—0—
Direcțiunea căiloră ferate române a făcută o re

ducere de 50 la sută pentru persănele, care voră lua 
parte la congresulă corpului didactică, ce se va întruni 
în Iași la 18 Martie.

-0—
Tabla regăscă din Târgu-Mureșului a întărită sen

tința tribunalului din Sibiiu dală în procesulă Marlin — 
Kleeberg și actele le-a așternută tribunalului supremă 
din Pesta.

—0—
După noua lege electorală, camera francesă va 

ave pe viitoră 596 de deputațl, va să <Jicâ cu 49 mai 
mulțl ca pănă acum.

—0—
Capela orăsenăscă, sub conducerea d-lui maestru, 

de capelă A. Brandner, va da la 29 (17) Martie c. 
în sala Hotelului Nr. 1 ună concertă-serată cu următo- 
rulă programă: 1. >Fra Bombarda* —Marsch, din 
opereta .Rusaliile în Florența» de Ajfons Czibulka
2. Ouverture la »Poetulă și Țăranu 1 ă< de Suppă.
3. »I ta 1 ienische r Walzer» de lohann Strauss. 4. 
Ca va ti na pentru Piston de Niccolini (d. Franz Kling.) 
5. Csardas de Râlz Pâl. 6. «Fantaisie-Capri ce* 
pentru Violină de Vieuxtemps (d. măiestru concertantă 
Max Krause.) — 7. Ouverture la «Oberon* d. 
C. M. v. Weber. 8. >0 nopte pe Tâmpa» Vals de 
Iacobă Mureșanu. 9. «Die theure Heimat» cântecă 
pentru cornă de A. Neibig (d. G. A. Krankemann.) 10. 
,Potp o urri din .Hugenoții» de Meierbeer 11. >Die 
schone Polin» Polca Mazură de Millăcker, 12. ,A 
quatres chevaux» Galopp de Th. Fahrbach.

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

Unii importantă proiectă de lege.
Camera deputațiloră din BucurescI a votată urmă

torulă proiectă de lege:
Art. 1. Sub-oficerii cari voră servi în armată 12 

ani nelnlrerupțl în acestă gradă, prin reangagiări în ace
lași corpă de trupă ca instructori Ia frontă și voră do
vedi că s’au bucurată de o bună conduită, fără să fi 
avută o pedâpsă care să denote verl-ună viciu s’au ună 
caracteră desordonată, voră avea dreptulă, la liberarea 
loră din armată, la ună locă fără plată in Dobrogea de 
dece hectare pământă, precum și casă, șopronă, pătulă, 
ună cară, doi boi și ună plugă, cu condițiune de a se 
stabili acolo ca agricultori. Ei voră fi numiți ca șefi de 
garnisone cu ună salariu de 40 lei pe lună și voră avea 
dreptulă a fi numiți de preferință în funcțiunile comunale 
de notari aflate vacante, în raportă cu meritele loră. 
Asemenea caporalii cari voră fi servită nouă ani neîn- 
trerupțl in acestă gradă prin reangagiărl în același corpă 
de trupă ca instructori la frontă, se voră bucura de ace
leași privilegii ca și sub-ofițerii, cu excepiiune că în locă 
de <jece hectare pâmentă, nu li se va decâtă câte cinci 
hectare. Aceștia voră fi de preferivță întrebuințați ca 
răpitori de hectare și de păduri. In fie-care comună din 
Dobrogea se va reserva de ministerulă domenieloră câte 
două locuri cu destinațiunea prevăzută de legea de 
față: două locuri pentru sergenți și două pentru 
caporali.

Art. 2. Aceste pământuri nu se voră putea înstreina 
seu vinde sub nici ună cuvântă pe timpă de 30 ani, 
Ministrulă de răsboiu în luna Ianuarie a fie-cărui ană, 
va face cunoscută ministrului de domenii numărulă de
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sergenți cari se voră afla în condițiunile legei și voră 
avea dreptulă a beneficiâ de disposițiunile sale Ia anulă 
viitorii, pentru ca în acestă intervală să se polă destina 
localitatea și executa clădirile menționate. Plugulă, 
carulă și boii se voră da după instalarea celui în dreptă 
în localitate.

Art. 3. Disposițiunile legei de față nu atingă întru 
nimicu dreptulă la prima de reangagiare prevădută prin 
legea de 14 Martie 1880, și la pensiunea pentru medalia 
de 12 ani de serviciu, prevădută prin legea din 17 Noem- 
vre anulă 1882 pentru serviciulă de 12 am neîntreruptă, 
pentru sub-ofițerii întrebuințați ca instructori la frontă.

Art. 4. Prima de reangagiare prevăițută prin legea 
de 14 Martie 18s0 nu se va acorda sub-ofițeriloră cari 
voră voi să beneficieze de disposițiunile legei de față 
decâtă pănă la concurența de jumătate, ear restulă se 
va capitalisa la casa de economiă, de depuneri și con- 
semnațiunl, și se va remite celui în dreptă după înde
plinirea termenului de serviciu.

Art. 5. Au dreptulă a beneficia de disposițiunile 
acestei legi și sub-ofițerii aflațl actualmente sub drapelă 
ca reangagiațl în condițiunile legei din 14 Martie 1880, 
mai înainte de promulgarea legei de față.

O

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz Trans.*)

Fiiime, 28 Martie. — Părechea princiară, 
cordnă desbarcă erl la ora 1, fiindu salutată 
primarulu Jekelfalussy, care înmână princesei 
cordnă ună buchetu în numele orașului. Pe

nește pe toți; nu e vorba, că ești din familia cutare sau 
cutare, toți egali.

Capitalulă e ală totalității, care îlă pune după tre
buință la disposițiunea asociațiuniloră productive. Acestea 
sunt nesce grupe locale de âm^nl, cari se asociază după 
placă spre a’șl câștiga mijlâcele de traiu. Nu e rău. 
dacă mai multe asociațiuni mai mici compună una mai 
mare.

Bakunin n’a descrisă fidelă societatea «ideală* : El 
a declarată espresă, că aci n’au tacă resonamentele, căci 
prin ele se împedecă activitatea «momentană* a anar- 
chiștiloră, care e lucru principală, și pentrucă după ni
micirea statului actuală noua organisațiune se va des- 
volta de sine.

Cum să vede, deosebirea ordinei espuse de statală 
social-democrației zice în puterea dată comunității. So-i^^ra^’ 
cialdemocrații voiescă: fiecare muncitoră trebue, dacă J?* portulă înotau întremare de focu. 
vrea să’șl continue cariera sa, să între în organisațiunea I 
specială (de profesiunea lui) națională sau internațională, j 
care stă sub supraveghiarea statului, 
contră esistă în fiecare branșe multe 
independente una de alta.

Ori câtă însă de marcate ar fi

de 
de 
de
Adamicl-molo erau așezate o compania de onâre, 
autoritățile civile și militare, damele din Fiume. 
După presentare părechea princiară de coronă visită 
biserica catedrală, academia de marină la Abbazia, 
se’ntârse la 5 6re, primi apoi, la propria’i dorință, 
pe guvernatorul ,̂ căruia îi esprimă părerea de 
rău pentru băla soției sale. Comitetulu festivă 
ală orașului îi înmânâ unu albumu cu 24 de fo- 

Iluminarea a fostu strălucită, orașulu

Troppau, 28 Martie. — Alaltaerl nâpte 
în mina dela Bettina, lângă Dombau, în urma 

La anarchiștl din june’ esplosiunl de gazu, s’au nenorocită 40 de 
'lucrători, a căroru sârte e necunoscută încă.

Principele Schvrar-
societăți mai miel

Turburările studenții orii din Italia.
Corespondentulă »Voinții Naționale* scrie din Roma 

următârele:
«In Turin, comemorându-se aniversarea morței 

lui Mazzini, republicană, prefectulă a voită să împedece 
cu forța acestă comemorare și a poruncită polițailovă și 
carabinieriloră să pătrundă spre acestă scopă chiar în 
întrulă Universității. Universitatea însă se bucură de pri- 
vilegiulă acordată, spre esemplu Camerei deputațiloră, în 
care forța publică nu pâte pătrunde decâtă chemată de 
președinte, cu alte cuvinte polițaii și carabinierii nu pu
teau pătrunde în universitate decâtă chemați de cătră 
rectore. Prin urmare, studenții au resistată și s’a întâm
plată chiar vărsare de sânge. Ei s’au pusă îndată în 
grevă, sunândă clopotele în semnă de revoltă și percur- 
gândă stradele în masă cu stindardulă Uuiversităței în 
frunte. Nu se voră reîntârce la studii decâtă după ce 
guvernulă va revoca pe prefectă. Guvernulă a respinsă 
cererea studențiloră din Turin. A doua di, studenții dela 
universitățile și alte institute simile din Padova, Pavia, 
Pisa, Siena, Napoli, Bolonia, Florența, Milano, Palermo, 
etc., s’au declarată solidari cu colegii din Turin, au de
șertată studiile, s’au pusă să sune clopotele și să per- 
curgă stradele în scopă de manifestațiune. In sfârșită de 
două 4>le s’au pusă în grevă studenții din Roma, și as
tăzi Universitatea e închisă și ocupată de trupe, tote ve
cinătățile perlustrate de omenii poliției și de carabinieri.

»Nu sciu câtă va durâ acâstă stare de lucruri, 
credă în-ta că nu va continua mai multă de două trei 
săptămâni, după care trecere de t.impă voră fi trecută și 
vacanțele Paștelui, fiind interesulă guvernului a nu măn- 
ține acâstă agitațiune, din causa 4'taiceloră și amenință- 
târeloră interpelări ce pe fiecare 4' ’i se facă în acâstă 
privință de cătră deputății cei mai influențl.<

diferințele socială- 
democrațiloră și ale anarchiștiloră în punctulă acesta, 
totuși prin aeâsta nu pâte fi eschisă posibilitatea 
unei contopiri a acestoră două partide de lucrători — 
celă puțină pănă la «triumfulă revoluțiunei* nu.

0 deosebire mare, ba o aspră dușmăniă chiar s’a 
escată între aceste partide prin diferitele mijlâce «prac
tice,* de cari se folosescă.

Socială-democrații, e cunoscută, pună măre pond 
de sufragiu universală. Bakunin însă îlă combate, delâtu- 
rândulă pentru totdâuna. Eta afirmă, reflectândă la pă-j 
rerile lui Proudhon, uol,uu.w>«u»u, .
câtă timpă esistă o minoritate capitalistă, care asupre-| 
sce economicesce pe poporă, alegerile sunt totdâuna fără |

Viena, 28 Martie, 
zenberg a muritu.

•o

O

Principiile anarchiștilorii.
(Urmare).

In loculă statului Bakunin vrea să pună societatea 
perfectă ș’ adevărată liberă. In acesta nu se pomenește 
deosebiri de clase și privilegii. Fie-care, fără deosebire 
de coldre, rasă, națiune și credință, este muncitoră și are 
pretensiunea asupra întregului productă ală muncii sale. 
Ordinea se va stabili de sine în puterea principiului în
născută în orice soiu de âmenl, în puterea principiului 
«solidarității.« Acâstă constă într’aceea, că fiecare omă 
numai atunci se pâte simți într’adevără liberă, dacă va 
vedea că toți ceilalți omeni se bucură de o astfelă de 
libertate. Astfelă în societatea anarchistă âmenii nu voră 
fi conturbați în liberulă esercițiu ală voinței tară.

In tolă casulă —- concede Bakunin — și în viitor 
voră fi tarte multe probleme și lucruri, care pretindă 
lucrare comună și supunere cu ună cuvântă »disciplină, < 
Astfelă de disciplină nu va putea lîpsi nici în starea ide
ală a societății. Dar în vreme ce în statală de a<JI ea 
se baseză pe principiulă despotismului, mai târziu va de
veni ună productă a precumpănirei consciențiâse și a 
hotărîrei voluntare. In decursulă lucrului rolele se voră 
împărți între muncitori după capacitatea loră; însă nici 
o funcțiune nu rămâne pentru totdâuna la o personă, 
cum se’ntâmplă acjl în mare și’n mică. Mai multă 1 In 
societatea anarchistă pote deveni acela, care e odată po- 
runcitoră, numai decâtă servitoră. Astfelă nu se ridică 
nici unulă peste celălaltă, sau: dacă se ridică cineva 
mai târziu revine ârășl egalitatea generală.

La ună astfelă de sistemă — 4*ce Bakunin — nu 
e lipsă de forță. Toți sunt pe deplină liberi și ascultă 
numai pentrucă celă ce stă în frunte nu le poruncește, 
decâtă numai aceea, ce vrâu ei. Scopulă comună îi u-

DIVERSE.
Femeile din Herat. — Capitala Afghanistanului 

este renumită pentru frumsețea femeiloră sale. Șefii tur- 
comanl privescă Heratulă ca unu adevărată târgă de o- 
dalisce frumâse, ca singurulă bazară ală Asiei centrale, 
unde se află ună adevărată buchetă de frumseți. Junele 

! fete din provincia Herată suntă desemnate cu numele de 
ca nu"adevără nîc^ntastabilă/căl >Susennati'rosele Seratului. Prețurile suntă 

tarte esacte. La Teheran, se pretinde că în haremulă 
șahului, a treia parte din femei suntă Afghane din pro- 

’olosă, anti-democratice și absolută opuse trebuințeloră, | v'nc’a ^era*'^ regiloră are chiar la Herat ună
insiincteloră și voinței adevărate a populatiunei. f . 
a-șl susținea părerea Bakunin, adause că națiunea fran- 
cesă la alegerile din 1848 și 1849, deși era absolută li
bertate și nici o presiune ofictasă, a lucrată totușă în1 
sensulă reacțiunei. Acâstă dovedesce, că neștiința și ne- 
esperiența suntă într’adevără păcatele clasei apăsate și 
că masa proletariatului nu pote resista intrigeloră cleru
lui, nobllimei și burgesimei.

Dâr dacă prin delăturarea sufragiului universală ' 
s’ar îngreuia calea legală spre a satisface pretensiunile' 
proletariatului, atunci forța e mai aprâpe. Și aeâsta Ba- 
kunină — în contrazicere cu Proudhon — o com
bate.

Agitatorulă rusă a declarată, că cea mai de aprâpe 
problemă a unei partide adevărată progresiste, ar fi In
troducerea anarchiei în sensulă de adl ală cuvântului, 
adecă delăturarea tuturoră acelora ce se numescă pasi
uni rele, și nimicirea așa numitei ordine publice. Spre 
acestă scopă să prefige ea țîntă o revoluțiune, care are 
de urmare nimicirea tuturoră protestățiloră religiâse, 
monarchice, aristrocratice și cetățenesc!, ca din actuala 
ordine de lucruri, basată pe principiulă proprietății, ră- 
pirei, stăpânirei și autorității — fiă religiâsă ori meta- 
phisică sâu chiar revoluționară-iacobinistică — să nu ră
mână peatră pe peatră.*

Revoluțiunea însă — după părerea lui Bakunin — 
să nu fie numai națională, ci să se estindă peste tâte ță
rile, celă puțină din Europa. Căci avândă în vedere 
coalițiunea amenințătore a tuturoră intereseloră privile
giat și a tuturoră puteriloră reacționare din Europa, cari 
dispună de afurisite mijlâce; mai departe considerândă 
adânculă abisă, ce să deschide pretutindenea între bur- 
geosie și lucrători, nici o revoluțiune poporală n’ar putâ 
durâ mai multă, dacă nu s’ar lăți și asupra altoră 
națiuni.

Bakunin nu s’a mărginită să recomânde numai din 
principă revoluțiunea. Lui îi erau ori ce felă de mijlâce 
binevenite, cari ar putâ promovâ nimicirea stării de lu
cruri. Așa d. e. pentru Rusia recomandă aliarea revo- 
luțiunariloră cu tâlharii. , Tâlhăria — 4‘ce Bakunin —
este una dintre formele cele mai onorifice a vieții popo
rale rusesc!. Tălharulă este eroulă, răsbunătorulă popo
rului, inimiculă neîmpăcată ală statului și a orl-cărei or
dine sociale și civile întemeiate de stată, eta să luptă pe 
morte și viață contra întregei civilisațiunl a amploiați- 
loră, nobilitară, preoțiloră și corânei. Cui nu-i place tâl
hăria, nu-i place nici viața poporului și n’are nici ună 
simță pentru suferințele seculare ale acestuia: tălharulă 
rusă este din tabera inimiciloră statului, — este adevă- 
ratulă și uniculă revoluționară, — revoluționară fără 
frase, 
nară 
unea

Spreja£'n,e sPec’a^> care esle însărcinată cu cumpărarea de 
femei frumâse. Prin urmare, acâstă cheiă a Indiei pare 

i a fi și cheia Paradisului, și se înțelege fără nici o altă 
I esplicațiă vechiulu proverbă afgană: «Inamiculă pote in
tra ușoră în Herat, der cu greu pâte să iasă.<

* **
Regii și împărații. — Ună statistică a calculată 

pănă acum au fostă 2,540 împărați și regi, care aucă
guvernată 64 popâre; 300 au fostă goniți de pe tronă, 

. 64- au abdicată, 24 s’a sinucisă, 12 au 'nebunită, 100 
au căzută pe câmpulă de luptă, 123 au fostă făcuțl pri- 
sonierl, 25 au suferită 
omorîțl, 108 
în regulă.

au foștii
mârtea de martiri, 151 au fostă 
condamnați la mârte șf esecutațl

* *
*

— In d^iua de 3 Martie curentă,Copilă
femeă din

o copilă fără mâni, avândă piciârele de 5. c. m., dintre 
cari 
află>

o
monstru.
comuna BlăgescI, județulă Tutova, a născută

unulă întorsă înapoi. Ea a fostă botezată și să 
în deplină sănătate.

* *
Gemeni. — Soț’a locuitorului Constantină Antonă 

comuna Hagighiolă, județulă Tulcea, a născută îndin
nâptea de 5 curentă o fată; iar în noptea de 6 ună bă- 
iată și o fâlă. Atâtă mama câtă și copii suntă pe de
plină sănătoși.

$ **
Ună dară originală. — Ună admiratoră ală prin

cipelui de Bismarck i-a oferită ună dară îndestulă de 
originală pentru aniversarea nascerei sale. Acesta ad- 
ministratoră a compilată totă ce s’a scrisă în limba rusă 
în privința marelui cancelară; articole de (Jiare, broșuri, 
volume, în fine totă ce s’a scrisă, reunindu-le pe tote și 
compunândă materia a nouă volume în folie.

X

și uniculă revoluționară 
fără vre’o retorică scâsă 
neobosită, neîmpăcată 

sa.<
Și astfelă provocându-se 

alianța tălhariloră cu țăranii.

}

din cărți, ună revoluțio- 
și neîmpedecată în acți-

la Karl Moor, proclamă

■o-
(Va urma)

Concursu pentru copiii români aplicați Ia meserii. 
Devenindă vacante două ajutore de câte 50 fl. v. 
a. pe ană, destinate învățăceiloră români, cari se voră 
aplică la meseriile: de postovară, pălărieră, perieră, ma
șiniste faură, argăsitoră, timară, rotară, clopotară, com
pactară și covrigară, subscrisulă comitetă publică con
cursă.

Suplicele se se adreseze la subscrisulă Comitetă 
pănă la ultima Aprilie a. c. st. v. prevădute fiindă : 1. 
Cu estrasă de boteză, din care să se vedă, că suplican- 
tulă e Româna și posede etatea prevăzută de legea de 
meserii, de 12 ani. 2. Cu atestată de scâlă din care 
să se vecjă, că a percursă trei seu patru clase normale 
și înțelege și una din limbele maghiară sâu germană. 3 
Cu reversă dela părinți sâu dela tutorii copilului, din 
care să 
riile de 
cheiata 
tară în 
așetțață

se vâdă, că-lă lasă să învețe una dintre mese- 
mai susă. 4. Cu-o copiă de pe Contractata în- 
cu vr’ună maestru dela meseriile numite, locui- 
Brașovă, din care să se vâqjă, că suplicantulă e 
la una dintre meseriile mai susă însemnate.

Brașovă 14/26 Mari ie 1885.
Comitetuia Asociațiunii pentru sprijinirea învfițăceilorti și 

SodalilorO români meseriași.
B. Baiuleseu, 

președinte.

Editară: Iacobfi Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurelii Mureș!anu

Dr. I. Bozoceanu. 
secretară.
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Oursulu la bursa de Viena
din 27 Martie st. n. 1885.

Rentă de aurii 4°/0 ... 98.— 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.— 
Imprumutulfi căilortt ferate

ungare....................... 147.—
Amortisarea datoriei căi-

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.50 

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

Amortisarea datoriei căi-
1 orii ferate de ostfl ung.
(3-a emisiune) .... 109.— 

Bonuri rurale ungare . . 103.— 
Bonuri cu cl. de sortare 1C3. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt........................... 102.—
Bonuri cu cl. de sortarel02.— 
Bonuri rurale transilvane 101.75

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

vină ung............................97.75
Imprumutulii cu premiu 

ung................................. 119. —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.10 
Renta de hărtiă austriacă 82.90 
Renta de arg. austr. . . 83.15
Renta de aură austr. . . 108 — 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  866 —
Act. băncel de credită ung. 307 50
Act. băncel de credită austr. 298.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.81
Napoleon-d’orI................. 9.80‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.65 
Londra 10 Livres sterlinge 124.35

-W a w a a »-s s ± a « a « a

Frații S- Mihalovits
Casă de bancă

ȘI
—de schimb i —

gy» Numere singuratice din „Gazeta Tran 
sil vani ei “ se potii cumpSra în tutunge 
ria lui I. Gross.

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 14 Martie st. v. 1885.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . • 90% —
Renta rom. amort. (5%) . • 90% —

» convert. (6%) 88 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . • 31% — l-f

Credit fonc. rural (7°/0) . . 93% —
» » (5%) 85 —

« » urban (7%) . • 96% —
» (6%) . . 90% —
’ (5%) . 83 —

Banca națională a României 1125 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 300 —

< » » Națională . 225 —
Aură............................... • 12.%% —
Bancnote austriace contra aură —

Cursulu pieței Brașovă
diD 28 Martie st. n. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.70 Vend 8.72
Argint românesc................. . « 8.65 • 8.70
Napoleon-d’orI..................... . « 9.79 > 9.80
Lire turcescl......................... . » 11.04 » 11.06
Imperiali............................. . » 10.02 > 10.04
Galbeni................................. . « 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. «Albina* . « 100.50 » 101.—
Ruble Rusescl..................... . » 126.— 127.—
Discontulă » . . . 7—10 % pe ană

tergulu pomeloru Nr. 94.
Cupâne cu scadența 1 Apriliu 1885.

Renta română perpetuă 5%-

Renta română amortisabilă 5%.

Aceste cupâne le achitămu fără nici unu 
scădâmentfi după

cursuld aurului
' f

din tjiua respectivă. Toți! asemenea discontămă 
și alte cupdne și valori.

Adresa pentru telegrame: „Mihalovits.44
1—3 (Nr. 37)

Nr. 3233—1885.

Fublicațiune!
Prin acesta se aduce la cunoscință publică, cumcă 

în urma aprobărei de cătră onorata representanță comi- 
tatensă a conclusului inclitei representanțe comunale d’aci 
din 1 Decembre 1884 referitorii la acoperirea deficitului 
în budgetulă orășenescă pe anulă 1885 s’a prescrisă și 
în sensulă determinațiuniloră §-lui 43 ală articolului de 
lege XLIV, din anulă 1883 se va incassa pentru anulă 
curentă ună adausă de dare comunală de două-decl și 
patru procente (24%).

Brașovă, 18 Martie 1885.
Magistratul!! urbanii.

Anunțămu acelora onorați cetitori, cari 
voru bine voi a se abonâ la foia ndstră de aici 
încolo, că avemu încă în reservă numeri dela 
începutul!! anului 1885, prin urmare potu să 
aibă colecțiunea completă.

Adininistraținnea «Gazetei Transilvaniei.*

p

> 
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! Nr. 2920—1885.
I

Pentru ocuparea unui postă 
vacantă de cancelistă la se- 
dria orfanală orășenăscă, îm
preunată eu ună salariu a- 
nuală de 450 fl. și pentru lo
cuință 100 11. — se escrie prin 
acăsta concursă.

Petenții pentru acestă postă 
au — pe lângă documentarea 
sciințeloră școlare, cunăsce- 
rei celoră 3 limbi ale patriei, 
destoiniciei în resortulă de 
conceptă, purlărei loră mo
rale, și că nu au trecută 
etatea de 40 de ani — de 
a-și așterne petițiunile astfelă 
instruate până în 8 Aprilie 
a. c. subscrisului magistrată.

Brașovtt, 21 Martie 1885.

Magistratul orăș.
2—3 (Nr. 38)

(Nr. ia) înștiințare.
Subscrisulă are onorea a face cunoscută on. publică că a deschisă 

aici ună

1
A

CURSU
spre învățarea desemnului de croielă și a croitului

pentm haine d.e ăame
instruândă după celu mai nou metodă parisiană și academică.

Elevii se instruăză după ună metodă ușoră astfelă, încâtă înșiși 
potă luă măsură și croi cu garanțiă și asigurare în timpulă câtă ține cur- 
sulă de instruire. In același ' timpă se 
Atestate numerose se potă presenta. 
gratuită. Subscrisulă recomandându-se 
se rogă de cercetare câtă mai viuă. 
dela 8—12 a. m. și dela 1—7 p. m.

Locuința mea se află în strada Căldărariloru, casa Iul Montaldo 
Nr. 488, scara I, etaglulu I, ușa Nr. 3.

Cu t6ta stima
J. Grai, iustructoru de croită,

instrueză și în lucrări practice. 
Fetele sărace primescă instrucțiă 
cu totă adinsulă publicului p, t., 

înscrierea eleviloră se pote face

X
I s

*
4<

Mulțămitil generalii din Viena, Peșta, Pojună, Aradă, Alba- 
Iulia, Sibiiu.

Adeverimtt că amfl învățată dela d-10 J. Graf în timpii de 6 săptămâni com- 
pletti desemnuia de croită pentru haine femeescl și compunerea loră. Drepții aceea ne 
simțimti atinse în modu plăcută de a exprima dlui I. GRAF mulțumită nostră pentru 
ostenâla și diligența sa și de a-lă pute recomanda pretutindenea cu privire la cunoș
tințele sale speciale și Ia metodulă său ușoră de cuprinsă.

Alba-Iulia, în Iulie 1881.
Popp Gyorgyne, Ince Sândorne, Emilia Nicola, Irene Frolicli, Ana Siebert, 

lila Lbiv, Hermina Mendl, Irena Halasz. Și tote elevele.

K
5I J

Comande din provincie
se ■p'u.nctvLaliă.

«grea Pentru saisonulu de primăvară

(Nr. 25)

te

Toalete
de promenade, de mirese 

—4? și de casă
Mantale de ploie, Jaquete și Mantile după 

cea mai nouă modă
se confecționezi de grabă și cu prețuri moderate

la

(Kovăsznai & (fâeresztesy
în salonulii loru de confecțiuni de dame 

Brașovu (piața mare.)

te 
te

ste te 
%

Mersulâ trenuriloru
pe linia Teiuști-Aradtt-Bndapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Teiușft-Aradii-Budapesta Budapesta-AradA-TeiușA.

Trenu de Trend Trend Trend de Trend
persdne om ni bus omnibua peradne omnibui!

Teinșă
Alba-Iulia
Vințulă de josă

9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28

Șibotă
Orăștia

4.35 11.43 Aradft 3.35 5.30
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 
Zam

7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
7.49 3.48 Bârzova 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
Radna-Lipova

9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27

Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradft £ 12.32

12.00
8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
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 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradft-TimișGra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenfi Trend de Trend
omnibua peradne omnlbua

Aradft 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
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
TfmișGra 8.58 3.15 P etroșeui 7.00

TimișGra-Aradă Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trend Trenft
peradne omnlbua omnibus

TimișGra 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
Nâmeth-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

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grdse.te
____________________________________________________________________ te

Mostre se trimită la cerere franco.

Tipografia ALEXI, Brașov!!.


