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Nou abonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei.**
Cu I Aprilie st. v. 1885 se începe imik nou 

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

Prețulă abonamentului:
JPentru Anstro-Ungaria:

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

Pentru Stomânia și străinătate: 
pe trei luni 9 franci ] în aură s6u în liâr- 
„ ș6se „ 18 „ / tiă cn adausulu a-
„ unu anu 36 „ j giului.

Jdugămă pe domnii abonenft, ca se binevoiască 
a-și reînoi de cu vreme abonamentul^ ca să nu se 
întrerupă espedițiunea diarului.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei"

Brașovu, 22 Martie (3 Aprilie) 1885.
Relațiunile dintre cercurile oficiale din capi

tala statului ungarii și din capitala regatului ro
mânii s’au încordatu astfelu, încâtu siliți suntemii 
de-a-le analisași pune în vederea cititoriloru noștri.

Nu s’au împliniți! încă patru-sprecjece dile 
de când organulu autorisatu maghiarii „Pești 
Naplo“, vorbindu de călătoria principelui moște
nitorii, archiducelui Rudolf, în peninsula balcanică, 
a declarată într’unu modă categorică, că „wi valea 
Dunării rivalulu actuală ală regatului maghiară este 
regatulă română.^

Cu alte cuvinte: piedeca aspirațiuniloră ma
ghiare de-a face o țâră ungurăscă dela Leita și 
până în Marea năgră este Statulă română, pe care 
Ungurii datori suntă a’lă slăbi pe t6te căile și 
prin tdte mijldcele, spre a-și asigura perfecta loră 
dominațiune la porțile Orientului.

Acdstă declarațiune, venită din partea unui 
diaru maghiară atâtă de acreditat ca „Pești Naplo,“ 
a făcută precum se vede, pe publiciștii români, 
în frunte cu bătrânulă organă „Românulă“ din 
Bucuresci, de a se interesa mai de aprdpe și de-a, 
fi mai cu multă băgare de semă în privința lu- 
cruriloră, ce se petrecă în Budapesta cu privire 
la România.

piaristica, acâstă sentinelă neadormită, a cărei 
servicii neobosite din nenorocire numai noi Ro
mânii nu le scimă încă pe deplină aprețiâ, s’a 
pusă la pândă și cu ochii ei cei ageri a zărită 
prin căța, ce adese acopere vatra Dâmboviții, 
mișcările cercuriloru oficiale din Budapesta în 
ceeace privesce afacerile interne ale României.

La ântâia mișcare ce s’a făcută de unele 
cercuri influente din Budapesta, cari au interve
nită pe sub mână la pontificele din Roma, ca 
în scaunulu devenită vacantă ală Archiepiscopiei 
catolice în Bucuresci, în loculă răposatului mon
seniore Paoli, să fie numită episcopulă Ronay, 
susținută pe față și de marele organă maghiară 
„Pești Naplo“, Ziaristica de pe țărmii Dâmboviții 
a dată alarmă pentru a respinge ori ce amestecă 
în afacerile interne ale României.

„Fremdenblatt“ și „Agenția Havas“, ținândă 
sămă de fierberea generală s’au grăbită să des- 
mință svonulă, dăr publiculă, între care chiar și 
credincioșii catolici, nu s’a mulcomită și astfelu 
pentru liniștirea sufleteloră indignate a trebuită 
ca cercurile oficiale să intervină la Roma, pentru 
a arăta, că numirea episcopului Ronay, ca archie- 
piscopă la Bucuresci, nu este oportună.

Bărbații politici români, adăpați din isvdrele 
culturei țăriloră civilisate europene, au învățată 
și s’au deprinsă a respectă, față cu ori-ce țâră și 
cu ori-ce națiune, fie mică seu mare, cuviințele 
dreptului internațională, de a nu se amesteca acolo 
unde nu le fierbe 61a.

Totă în acâstă direcțiune politică s’a întoc
mită și esposițiunea din Budapesta cu privire la 
țăra românâscă.

Pentru ca ună Stată independentă să fiă o- 
ficială representatu la o esposițiune internațională, 
trebue să se respecteze regulele ce s’au adoptată 
în acâstă privință de t6te statele.

Peste t6te aceste regule însă cei din Buda
pesta au trecută cu buretele și, fără de-a precisa 
și stabili cu cei din Bucuresci condițiunile de 
participare, au espusă îutr’ună „pavilionă orientală“ 
produse de provenință română sub titlulă ofici
ală de „România.“

Acâstă necorectitudine a provocată în pressa 
română mare indignațiune și a făcută, ca cercu
rile oficiale din Bucuresci să notifice cercuriloră 
oficiale din Budapesta, că România nu e repre- 
sentată la esposițiune.

Ecă o a doua rivalitate, dâcă rivalitate mai 
p6te fi și aceea când cineva e representatu fără 
scirea și voia lui la o întreprindere, cu care n’are 
nici în clină, nici în mânecă.

Aceste întâmplări, deși la aparință puțină 
însemnate, indică de ajunsă încordarea ce esistă 
în relațiunile dintre statulă ungară și română.

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

Supărări unguresc!.
Cu multă înverșunare vorbescă diarele maghiare 

despre resoluțiunea congregațiunei Sibiene. »E mai bine,» 
serie »Magyar Palgâr,» să punemă acăstă mânjitură 
ad acta fără multe observări. Resoluțiunea e o imper
tinență ce nu se pote băga în semă».— .Kolozsvâri 
Kozlony» dice, că idea înființărei acestei reuniuni a 
făcută ună mare serviciu Unguriloră prin aceea, că »au 
dată prilejă să se esprime sentimentele nutrite în taină, 
s’a scosă epurele din »tufă.« De la dualismă, acesta e 
celă dinteiă casă, în care naționalitățile unindu-se cu 
»Gazeta* socotescă mișcarea nostră de conservare ca o 
«conjurațiune». Cunoscă acesta Maghiarii de dincolo de 
Muntele craiului și deștepte-se pentru mântuirea nostră! 
Ce n’amă făcută o miă de ani, trebue să facemă acum 
de odată! Departe să fiă de noi — continuă »K. K.»— 
a provoca greutăți și cestiuni, a căroră resoluțiune nu 
e problema păcei și numai prin ascuțișulă săbiei se pote 
face. De aceea să ne purtămă așa, ca Românii și Sașii 
să dică odată: Lucră bine Maghiarii ăștia. Ei ferescă 
guvernulă de atacurile ce le-amă pute face asupra lui; 
iau asupră-le ce alte guverne suntă silite să facă singure 
d. e. ca Rusia, care mai deunădi a declarată, că două 
districte mari polone se rusifică brevi mânu. Și apoi 
nici că voescă ei să ne desnaționaliseze; ei își 
păzescă numai ce ’i ală loră» ...

Lui »Ellenzek« îi e de lipsă »răbdarea lui Chris- 
tosă,* ca să nu isbucnăscă în vorbe stigmatisătore, față cu 
purtarea Româniloră și Sașiloră din Sibiiu; e o minciună, 
că activitatea reuniunei din Clușiu are de scopă să știr- 
bescă drepturile naționalitățiloră nemaghiare. Dumnezeule 1 
esclamă elă, der nu mai ai fulgere să lovescl pe ast- 
felă de nevrednici clevetitori? Iată, Statulă ungară spri- 
jinesce mii, dăr mii de scâle poporale și de altă felă cu 
limba de instrucțiune nemaghiară, publică legile în fie
care limbă din patriă, fiecare rănduială hotărîtă pentru 
poporă i se face cunoscută fiecărei naționalități în limba 
sa, la sute și sute de oficiuri comunale și comitatense 
au o administrațiă curată nemaghiară. Și totuși îndrăs- 
nescă acești 6menl să mință, că »dezvoltarea națională 
le e împedecată...«

Impertinența și obrăsnicia Z>arel°r^ unguresci au 
trecută orice margine. Arate-ne foile ungurescl măcară 
o șcdlă curată nemaghiară subvenționată de stată; ara
te-ne că adi mai publică statulă hotărîrile și dispos'ițiunile 
ce le ia în tăte limbile sale ; arate-ne câte oficiuri comunale și 
comitatense au administrația curată nemaghiară; arate-ne 
în fine, că desvoltarea culturală și națională nu ne este 
neîmpedecată, dacă nu mai au nerușinarea să susțină că 
neaprobarea statuteloră reuniunei femeiloră române din 
Sătmară nu e o pedecă. Ne amenință foile ungurescl cu 
sabiă și cu cnutulă: le declarămă că ’i ținemă capabili 
de astfelă de fapte și negreșită, că milenarulă trebue în
cheiată cu fapte »eroice.»

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

SOIRILE DILEI.
Prin circularulă Nr. 1733 Preș., înaltă P. Sa 

mitropolitulă Mironă convăcă și declară de convocată si- 
nodulă ordinară ală archidiecesei transilvane pe Dumi
neca Tomei, adică pe 31 Martiu st. v. la 9 ore a. m 

—0—
Resoluțiunea congregațiunei sibiene a scosă din 

pepeni pe »Pești Naplo« și pe »Nemzet.‘ Numitele 
diare îșl varsă mânia în amare atacuri mai cu sămă 
celă dintăiu. Suntă de părere diarele maghiare, că re
soluțiunea este o demonstrare pentru »Schulverein-ulă« 
germană. ,Pești Naplo« o numesce o nerușinare, o 
impertinență săsescă și menință pe Sași că le-o 
va plăti îndărătă. De altă parte ună corespondentă din 
Sibiiu ală lui »Kolozsvâri Kozlony» încă e voinică în 
critica resoluțiunei Z'cendă, că ea va ridica viscole în 
pressa ungurăscă și fiecare șiră ală ei va produce amă
răciune la jurisdicțiunile »patriotice.» — Mai mare ne
rușinare și impertinență nu pâte să fiă decâtă aceste 
amenințări ale foiloră ungurescl.

—0—
Pentru ocolulă tribunalului din Zilău s’a escrisă 

concursă pentru postulă de interpretă de limba maghiară, 
română și germană.

—0—
Adunarea generală a municipiului Tergu-Mureșului 

a decisă a ajuta scopurile reuniunii de maghiarisare din 
Clușiu, contribuindă cu suma de 500 fl. Profesorii uni
versitari Valyi și Jenei au fostă numiți representanțl ai 
municipiului la adunarea de constituire, ce se va ține 
în 12 Aprilie la Clușiu.

—0—
Asupra averei lui Nicolau Marinovici din Reginulă 

săsescă s’a deschisă concursă.
—0—

Tergulă de țâră în Viștea inferiără, comit. Făgă
rașului, se va țină în anulă acesta la 7 Aprilie în locă 
de 4 Aprilie.

—0—
Piesa »Cruciațli« de Niels W. Gade a fostă esecu- 

tală de , Reuniunea română de cântări« din Sibiiu, care 
se află sub conducerea d-lui prof. G. Dima. Cu acom- 
paniarea de piano a binevoită a se însărcina d-lă ad
vocată Friedsmann. Sarcina cea mai mare a cădută pe 
soliști. D-na Agnes Brote ca Armida, (mezzo-soprană) 
d-lă C. Bărcănescu ca Rinaldo (tenoră) și d. Isaia Popa 
ca Petru Eremitulă (basso) au secerată aplausele tutu- 
roră. Sibienii potă fi mândri că posedă ună coră așa 
de bine deprinsă, nisce puteri atâtă de însemnate și cu 
deosebire, că au în mijloculă loră pe d. prof. G. Dima. 

-0—
In traetulă Treiscauneloră s’a alesă și confirmată 

de protopresbiteră d-lă Dimitrie Coltofeanu, care pănă 
acum a fostă administratoră parochială în Brețcu. — 
Dorimă ca noulă protopopă să ridice vada tractului, pro- 
movândă instrucția la poporulă ce Ii s’a încredințată și 
avândă totdăuna în vedere interesele românesc!.

—0—
»Pester Lloyd» din 31 Martie n., vorbindă despre 

creditulă de 35 si 21 de milione votată de camerile Ro
mâniei pentru facerea unui podă peste Dunăre la Cer
navoda și reconstruirea portului dela Constanța, se es- 
primă astfelă: »Cu acăstă decisiune parlamentară s’a fă- 

| cută pasulă celă mai importantă spre realisarea unui 
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proiectO, ce în timpulă din urmă a fostă cu totulă dată 
la o parte în urma sterileloră lupte parlamentare, spre 
realisarea unui proiectă, care nu trebue privită numai 
ca condițiunea cea mai cardinală a rentabilității căiloră 
ferate române, ci chiar și ca cestiune vitală a esportului 
transmarină de cereale române. Afară de acesta trebue 
se mai întonămă cu deosebire, că prin clădirea liniei 
Bucurescl-Fetesci și prin construirea podului preste Du
năre la Cernovada se întemeeză o liniă de comunicațiune 
universală din inima Europei preste Ungaria, Transilvania 
și România la Marea-nâgră, care liniă cu privire la co- 
municațiunea cu Levantu, numai atuncia va pute face 
concurență drumuriloră de feră orientale, ce au să ducă 
preste Stambulă și Salonică, când în loculă juncțiunei 
de căi ferate române - transilvane preste Predâlă, care 
juncțiune e nedestoinică, se va afla altă trecătore preste 
Carpați mai comâdă și mai sigură.«

-0—
Granițele s’au deschisă esportului de porci din Ro

mânia, cu condițiune ca porcii să fie cercetați de medicii 
veterinari atâtă în România câtă și în Ungaria.

—0—
Guvernulă română a refusată orice participare la 

esposiția din Pesta, din causă că procedarea Unguriloră 
față cu România a fostă necorectă.

—0—
Organulă jidano-germană din Viena *Neues-Wiener- 

Tagblatt» scrie cu privire la participarea României ca 
stată la esposițiunea din Budapeșta cam următorele: Gu
vernulă română a răspunsă la invitarea guvernului un- 
gurescă de a participa ca stată la esposițiunea, ce se va 
deschide în Maiu a. c. în capitala ungară, negativă 
și într’ună modă tocma așa decurtenitorăca 
și decidătoră, fără a arăta motive esențiale, cari aă 
provocată acestă măsură. Acuma, pentru ca să nu fiă 
eliminată România din catalogulă esposițiunii, guvernul 
ungurescă trimese la Bucuresci pe directorulă supremă 
ală vămuriloră Turoczy și pe concipistulă ministerială 
baromulă Schell dela ministeriulă de comereiu, ca să 
cumpere de acolo obiecte de industriă și de 
altfelă pe spesele guvernului ungurescă, 
pentru ca să fiă espuse în pavilionulă român*. — La a- 
cestea observă organulă jidano-maghiaro-germană »Bu- 
dapester-Tagblattt» următorete: «Noi credemă, că 
guvernulă ar fi putută plasâ cu multă mai 
bineîn Ungaria banii, ce-i întrebuințăză la 
cumpărarea de obiecte românesc! de esposi- 
țiune. Ună stată nu trebue să sufere o ast- 
felă de tractare din partea nici-unui guvern 
precum s’a întâmplată guvernului ungurescă 
— cu atâta mai puțină însă din partea celui 
ro mânescă.«

—0—
Guvernulă română a fostă informată de papa că 

archiepiscopă în loculă răposatului Mgr. Ignațiu Paoli s’a 
numită episcopulă din Bucuresci Mgr. Palma, fostă 
secretară până acum ală Mgr. Paoli. Mgr. Palma e de 
origine italiană și aparține unei familii princiare din 
Roma.

—0—
Ală doilea congresă ală corpului didactică din Ro

mânia s’a întrunită în 18 Martiu în Iași. Sala teatrului 
era plină de peste 300 de învățători, institutori și pro
fesori. Ca presidentă ală congresului se proclamă d. M. 
Culiană, rectorulă universității din Iași, care deschise des- 
baterile printr’ună discursă arătândă rolulă și însemnă
tatea acestoră întruniri față cu progresulă învățământu
lui. Secrelarulă congresului dl. C. Dobrescu ceti ra- 

portulă generală, în care resumâ tote opiniunile desvol- 
tate în cele 22 de memorii trămise congresului Profe
sorală de facultate d. Cobălcescu propuse înființarea unui 
diară didactică, care se primi în unanimitate.

—0—
In Petersburg a apărută o broșură, ce susține că 

activitatea Angliei în Asia e destructivă, că numai Rusia 
are misiunea și prin urmare și dreptulă, să se afirme ca 
purtătore a civilisațiunei în Asia, că ea trebue să alunge 
pe Englezi și decă guvernulă rusă se opune la acesta, 
să îngrijâscă poporală rusă de realisarea acestei idei...

---------O—

Resoluțiunea 
representanței comitatului Sibiu în afacerea reuniune! 

de maghiarisare.
(Urmare).

Cu totulă altmintrelea sună promisiunile, care au 
fostă legate în modă sărbătoreecă de uniunea Ardealului 
cu Ungaria în dieta Transilvaniei ținută în anulă 1865/6 
la Clușiu. In acestă dietă domnea unanimitate relativă la 
aceea, că pretensiunile naționale ale Sașiloră și Români- 
loră cu privire «la limbă* trebue respectate. Nici ună 
vorbiloră nu a trădată atunci nici pe departe tendențe 
de maghiarisare. Nu s’a aflată atunci nici între Sași nici 
între Români nimeni, care să fi renunțată dela preten
siunile naționale. Acesta o dovedescă chiar și declara- 
țiunile făcute de o fracțiune forte mică a Româniloră 
(depulatulă Iosifă Hoszu) și de o fracțiune a Sașiloră (de 
cătră deputății Samuel de Lowenthal, Iuliu de Brenner- 
berg, Francisc de Brennerberg, Fridric Wâchter, Mauriciu 
Conrad), cari declarațiuni s’au recomandată de cătră dieta 
din Clușiu prin adresa din 18 Decemvre 1865.

Acesta se dovedesce și din preaînaltulă rescriptă 
dela 25 Decemvre adresată dietei: .Uniunea definitivă a 
ambeloră țări, ce Noi o putemă realisâ numai pe basa 
raporturiloră regulate ale dreptului publică ală țăriloră 
corânei ungare între sine și față cu imperiulă, Noi afară 
de acesta o facemă pendentă dela respectarea necesară 
a intereseloră speciale ale Marelui Nostru Principală 
Transilvania și dela garantarea prelensiuniloră de dreptă 
recunoscute și de Noi ale diferiteloiă naționalități și con
fesiuni dela regularea potrivită a cestiuniloră administra
tive ale acestei țări.*

Acâsta o dovedescă apoi cuvintele finale, pe care 
le-a adresată Excelența Sa presidentulă dietei ardelene 
bar. Francisc Kemâny la 9 Ianuariu 1866 dietei ardelene 
din Clușiu:

«Anevoiă va fi în patria nâstră vre-ună cetățână 
nepreocupată, și cu atâtă mai puțină se pâte aflâ vre- 
ună membru ală acestei onorate adunări, care ar avâ 
intenția de a îngreunâ opulă salutară ală uniunii nostre 
prin pretensiuni exagerate său de a trece preste'margi
nile disposițiuniloră articoliloră I și VII de lege din 1848 
și preste instituțiunile, ce s’au desvoltată din raportele 
proprii ale Ardealului, de a împedecâ uniunea, care de 
mai multă decâtă de 300 de ani s’a prefăcută cu stră
bunele nostre datini în carnea și sângele nostru, de a o 
nimici deodată său de a nu împlini dorințele diferiteloră 
națiuni ale patriei ce se împacă cu uniunea amândororă ță
riloră.

«Dacă națiunea săsâscă, dintre care o parte consi
derabilă s’a pronunțată deja pentru uniune, va cumpăni 
acâsta, atunci dânsa nu pote privi în aceea pentru sine 
o scădere, dacă se supune protecțiunii imediate a corâ- 
nei ungurescl și dacă judecă nepreocupată asupra posiției 
sale, în acestă casă nu pote ave nici o causă de îngri
jire, deorece municipiulă ei rămâne și prelângă uniune 

j intactă; ba încă prin aceea, că drepturile ei voră fi spri- 
ginite de tâtă Ungaria, va vedâ reînoindu-se aceea stră
lucită epocă a istoriei sale, care cade în timpulă de mai 
înainte de separare — sub regii unguresc!, din care 
limpă se tragă privilegiile ei cele mai frumose și basele 
cele mai solide ale bunăstării sale cetățenesc!.

«Acei Români, cari au âre-cari nedumeriri față cu 
uniunea patriei nostre se voră liniști îndată ce voră cu
getă, că se voră uni cu conaționalii și conreligionarii loră 
din Ungaria prin ceea ce garanța pentru puterea și bună
starea loră cetățănâscă se va întări, dacă voră consideră câtă 
de liberală e constituțiunea Ungariei și câtă de favori- 
tore pentru popore și de care voră avâ parte egală 
apoi numai decâtă și dânșii dimpreună cu celelalte na
țiuni ale patriei nâstre, și dacă voră consideră, că drep
turile constituționale suntă garantate și apărate acolo de 
ună poporă, care e matură politicesce, care are ună 
trecută istorică și e chemată pentru ună viitoră și mai 
strălucită, — se voră liniști cu atâtă mai vârtosă, cu 
câtă națiunea română e unită în modă confesională cu 
coreligionarii sâi ce locuescă în Ungaria, care unire n’au 
privit’o de dăunăciosă și au primit’o deci cu bucurie și 
de bună voie.

«In urma încuviințării prea grațiose a Maiestății 
Sale, primită cu sentimente de recunoscință, represen- 
tanții și regaliștii ardeleni voră întră în dieta comună 
pentru a desbate asupra puncteloră singuratice ale 
uniunii împreună cu fiii patriotici din țâra suroră, pentru 
a desbate asupra cestiuniloră mărețe ce le-a presentală 
Maiestatea Sa Regele nostru în vorbirea de deschidere 
a dietei regnicolare a țârii surore.«

Presentulă stă în ună contrastă drastică cu pro- 
misiuuile, dintre care nici una nu s’a împlinită și fiecare 
e întârsă în contrarulă!

AstădI, locuitorii germani și români ai Ardâlulului 
jigniți în simțemintele loră cele mi sacre, plini de o a- 
marnică îngrijire pentru viitorulă loră națională 
și lipsiți de scutulă publică în contra desconsiderării 
naționalității loră, desconsiderare exprimată și în 
nisuințcle de maghiarisare ale așa numitei «Reuniuni de 
cultură maghiare» fățișă îndreptate în contra loră, vâdă 
cu mâhnire, câtă de înapoiată este situațiunea loră față 
cu pretensiunua ce ambasadorulă austro-ungurescă, con
tele Franciscă Zichy, a susținută cu tâtă greutatea pu
terii monarchiei nâstre în favorulă cetățeniloră unui stată 
streină, prelin^ândă pentru locuitorii de neamă neturcescă 
usulă limbii loră egală îndreprățită cu idiomulă turcescă 
la tribunală și în administrație — »usage de langue 
du pays dans Ies tribu.naux et l’administration âgalement 
avec le turc* (conformă protocolului conferenței din Con- 
stantinopolă dela 15 Ianuarie 1877.)

Prin urmare adunarea generală a comitatului Si- 
biiu declară:

1. Representanța comitatensă regretă înființarea 
.Reuniuni de cultură maghiară ardelene* din Clujă și 
activitatea celorlalte reuniuni de acestă soiu din Ungaria, 
fiind-că ele urmărescă tendența de a suprimă drepturile 
cetățeniloră nemaghiari ai țării chiar mai multă decâtă 
pănă la asprime și stau în contradicere cu asigurările 
făcute în dieta țării dela 1861 și 1866 și cu articolulă 
de lege XLIV din 1868 «Despre egala îndreptățire a na- 
ționalitățiloră,« care, — abstracție făcândă dela asprirea 
lui prin legile ulteriore și dela violările lui din partea 
executivii — însuși împede.că desvoltarea naționalitățiloră 
nemaghiare.

2. Representanța comitatului acestuia consideră re- 
cercarea de a sprigini activitatea acestoră reuniuni ca o

FOILETONU.

Martirii Crucii din ambele Dacii.

(Urmare).
Și trecând Mercurie prin taberile barbariloră pănă 

la celă mai mare ală loră l’au ucisă cu sabia pe elă, 
și împreună cu dânsulă ațâți barbari au omorîtă, încâtă 
se lipise mâna lui de mănunchiulă săbiei, plină de sânge; 
așa au fostă biruiți și alungați barbarii de cătră Ro
mani; âră pe Mercurie pentru vitejia lui cea mare l’a 
chemată la sineși Decie, cinstindu-lă pe elă cu mari da
ruri și l’a pusă pe densulă Voevodă (Duce) peste tote 
oștile din Dacia. Pe la anulă 250 Goții încurseră cu mare 
furiă în Dacia; însă Decie nesuferindă pe barbari în Da
cia lui Traiană, care era porta imperiului romană, ordonă 
ca să se adune mai multe legione în Pononia, loculă său 
natală, și înaintândă de aici spre barbari, începu cu ei 
ună resbelă forte sângerosă; pâte că totă acuma să ri
dică asaltulă cetății Nicopolis împresurată de barbari. 
Decie înfrânse pe Goți și de astădată și rămase aici 
spre a-și întinde operaținnile sale militare mai departe 

Martira Drossida.
(98—106)

Pe la anulă o sută după Christosă, în timpulă împă

ratului Traiană creștin:smulă se intinsese fârte multă în 
Roma; misionarii secreți ai bisericii creștine de aici fă
ceau mari progrese în propagarea creștinismului. Mai 
multe familii ilustre dintre patricii Romei (precum frații 
Faustă, Faustiniană și Clementă cari eran fii ai Iu* 
Faustă și ai Matidei, și anume Faustă și Faustiniană 
erau gemeni, âră Clementă era fratele celă mai mică.) 
Tatălă loră Faustă era vâră cu cesarulă Tiberie și muma 
loră Matidia, nepâta lui Octaviauă Cesarulă; era dară 
din familie împărătâscâ și din cele mai bogate din Roma. 
Aceștia îmbarcându-se din reședința romană cu fii loră 
pentru Atena, fură aruncați de tempestate pe țărmurii 
Asiei. De aici ei visitară Palestina, unde șecjură mai 
multă timpă; se inițiară de cătră sf. apostolă Petru în 
misteriile religiunii creștine și se botezară toți de acestă 
apostolă. Astfelă prin mijlocirea acestei familii crești- 
nismulă își luă repede ună sboră mare în împeriulă ro
mană grăbindă pote cu ună secolă triumfulă crucii. 
Casa acestui Faustă deveni celă dintâiu asilă ală apos- 
toliloră și ală celorlalți creștini din Roma. Dintre fii 
acestuia numai junele Clementă ajută pe sântulă Petru 
în propagarea Evangeliei și se sfinți de acestă a- 
postolă ca Episcopă, care după mortea apostolului tre
buia sâ rămână Episcopă în Roma; âră dintre femei, 
Domnilla, logodnica lui Marcu Aurelie filosofulă și nepota 
lui Clementă, cu mai multe patriciene erau înrolate în 

corpulă creștiniloră de aici; doctrina lui Christă atrase 
la sine inimile mai multoră juni romani, ea pătrunse chiar 
și în camerile imperiale, prin mijlocirea Domnillei, care ca 
amică intimă a Plotinei (consorta Iui Traiană) avea li
beră întrare în cabinetulă acestei împerătese. Domnilla 
inițiă pre Drossida în misteriile creștinismului și adeseori 
Drossida era visitată pentru catichisarea în noua religi- 
une de alte cinci patriciene june consângene cu Domnilla. 
Fiica lui Traiană, pătrunsă de morala evangelică, fu bo
tezată într’ascunsă de vicariulă st. Petru, Clementă I., și 
întră și dânsa în societatea fămiliiloră creștine din Roma. 
Acâstă societate avea de țînlă a cercetă pe sfinții din 
închisori, a înmormânta sfintele loră cadavre, a propagă 
evangelia și a contribui la susținerea bisericii creștine. 
Adeseori Drossida prin aurulă său îndulcea sârtea mai 
multoră creștini din Roma, mângăindă pe cei prigoniți. 
In contra voinții sale ea fu logodită de părinți după 
Adriană, adoptată de Traiană ca succesoră la tronulă 
imperiului; cu tâte astea Drossida nu putea suferi de con- 
sârte pe ună astfelă de omă, nepotrivită cu densa și la 
religiune și la sentimentă și la caracteră. Ce asemănare 
între secolulă ânlâiu ală creștinismului și între secululă 
ală nouăsprezecelea în care ne aflămă! (Va urmă)

-------o-------
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tru existență. Darvin are nedreptate din două puncte de 
vedere. Nu e bine când cetățenii unui stată suntă în 
neunire, ci naționalitățile să se aibă între sine ca mem
brele trupului omenescă. (Ilaritate.)

Expunerea adresei are o parte, pentru care cetățenii 
se temă de reuniunea de cultură, că dînsa va maghiarisa 
pe Români, Sași etc. ceea ce nu ecu putință. Numai cei 
slabi voră cădă jertfă maghiarisării: cine se teme, acela 
se simte atâtă de slabă, încâtă crede că va peri.

Suntă domnii în clară cu înțelesulă maghiarisărei? 
(Ilaritate mare). Mărturisescă că eu nu sciu ce se înțe- 
ege sub maghiarisare. (Ilaritate mare). Mă rogă, vreau 
să esplică ceea ce cugetă; atunci să judece domnii, dacă 
amă disă ceva atâtă de ridicolă. Cuvăntulă se pote 
pricepe astfelă, că se maghiariseză acela care învață un
guresce, deorece cui îi întinde draculă degetele, aceluia 
îi întinde acuși totă mâna. A sci e putere; acesta are 
valore și despre cunoștința de limbi. Cu atâtă mai bine 
dacă cineva scie și unguresce. Său se dice: E pericu- 
osă a lucra ca să învețe unguresce, cine face acesta 
acela maghiarisăză. Dăr eu vă voiu cita pe ună băr- 
iată, ale cărui opiniuni le veți reeunosce și d-văstră. 
)-lă metropolită Șaguna a dată multoră preoți tineri sfa- 
tulă să învețe unguresce și pentru acestă scopă i-a tri
misă la Dobrițină. Și pe mine a voită să mă trimită la 
iobrițină pentru — (Strigăte: Barem! de o ar fi făcută! 
Bravo!) — Cine lucră pentru răspândirea limbii, încă 
nicidecum nu a maghiarisată. Țăranulă Sasă scie vorbi 
aprăpe pretutindeni românesce și elă a învățată fără de 
pericolulă romanisării. Prin acăsta e dovedită că nimică 
nu ar fi mai de dorită, decâtă ca fiecare cetătănă să în
vețe și să scie tote trei limbile patriei. (Strigăte: Dăr 
fără siluire!) Dacă acesta dăr nu e maghiarisare, ea 
păte obveni numai la singuraticii renegați, cari nu im
pună Maghiariloră și nici din partea conaționaliloră săi 
nu se împărtășescă de mare onore. (Strigăte ironice : Așa 
este!) Să nu se eșofeze însă nime pentru acești singu
ratici. Intre singuratici și între naționalități e o depărtare 
ca între ceriu și pămentă. Omulă more; națiunile încă 
potă să se stingă, dăr nu p6tă fi nici când nimicite — 
desnaționalisate. Ună motivă principală pentru mine e : 
S’au citată luptele religionare de odiniără; astăzi nu ne 
mai luptămă pentru religiune; fiecare știe însă că astătji 
loculă aceloră lupte ’l-au ocupată certele naționale. Spe- 
reză că precum astăzi reprivimă cu compătimire la con
cepțiile religiăse de mai nainte, întocmai va veni ună 
timpă când se voră compătimi certele naționale de atji. 
Eu propună: Să ne destulimă cu aceea, că vomă luă 
simplu spre cunoștință invitările reuniunii de cultură din 
Clușiu și Șemniță-Dilnă și nu vomă mai face nimică 
alta. (Va urma).

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

întrunirile literari. Biblioteca dameloră. Teatru de 
diletanți. 0 cestiă a viitorului.

Brașovă, 21 Martie 1885.
Săptămâna trecută s’a ținută ultima întrunire li

terară.
Ce suntă aceste întruniri literare, se voră întrebă 

unii din cetitorii noștri ? și totă ei voră răspunde, că ori 
ce voră fi nu pote decâtă bine să aducă societății.

La inițiativa corpului profesorală de aci s’au insti
tuită, acum doi ani, două cicluri de întruniri literare și 
anume unulă în postulă Crăciunului și ală doilea în pos
tulă Pasciloră. Aceste întruniri s’au continuată în anulă 
1884/5 și succesulă dobândită este îmbucurătoră.

Inițiatorii acestoră întruniri au căutată, ca tractatele 
să fie câtă se păte mai acomodate pentru domnele și 
domnișorele năstre, au căutată ca în conferințele loră 
lucrurile folositore să le aducă în legătură cu lucrurile 
plăcute. Cumcă le-au succesă, s’a dovedită prin cerce
tarea regulată și prin mulțimea dameloră, care n’au pre
getată, uneori chiar pe vreme rea, de a lua parte la 
aceste prelegeri. Cumcă a succesă acesta, a dovedită și 
decisiunea ce au luat’o damele năstre de a nu țină se
rate prin casele d-neloră Joia săra când suntă întru
nirile, și chiar dacă s’ar ivi așa ceva din tr’altă parte, 
de a nu merge și a nu da ascultare învităriloră făcute.

Totă ca ună succesă ală acestoră întruniri putemă 
privi împrejurarea, că și domnișărele au luată parte ac
tivă contribuindă cu plăcutele loră cetiri și declamări, 
pentru ca cu atâtă mai atrăgătăre să fie întrunirile. In 
rândulă acesta constatămă cu plăcere, că mai în fiecare 
Joi a completată programa unei seri câte o domnișără, 
fie prin cetirea vre-unei piese alese său a unui subiectă 
interesantă, fie prin vre-o declamare nimerită.

Ideea cu întrunirile literare au fostă bună și a ve
nită la timpă oportună. Idea a pătrunsă în societate 
și a făcută, ca însăși societatea nesilită de nimeni să ia 
parte activă, ceea ce dovedesce că damele și domnișorele 
sciu apreția întreprinderile salutare pentru societate.

Dar nu numai atâtă, damele și domnișărele năstre 
au făcută mai multă. Au decisă, ca fiecare să contribue 
cu bani și astfelă s’a pusă bază unei biblioteci, ce se 
află sub scutulă Reuniunei femeiloră române din locă.

presupunere despre abusă de putere și autoritate și ea 
menită a vătăma în modulă celă mai greu adininistra- 
iiunea și a o aduce în conlradicere dușmănos! cu maio
ri tataa locuitorilor^ țării.

Sibiiu, 28 Martie 1885.
Adunarea generală a comitatului Sibiiu.

*
Adunarea generală extraordinară a comitatului Si

biiu, ținută la 28 Martie n., în ca-e s’a desbătută asu
pra răspunsului dată la cererea de a sprijini reu
niunea de maghiarisare din Clușiu, și Șemniț-Diln, a 
fostă presidată de vice-comitele d-lă Thalmann.

Primulă vorbi toră a fostă :
Nieolau Christea: Regretă, că timpulă destinată 

pentru alte afaceri ale municipiului trebue să-lă 
petrăcă cu lucruri, cari, după firea loră, aparțină alt oră 
corporațiuni mai înalte. Dar’ după ce provocarea s’a fă
cută, mnnicipiulă nu se pote da în lături, trebue să se 
pronunțe; doreșce ca acăsta însă să se facă în sensulă 
celă mai patriotică.

După desast.rulă dela 1866, monarchia austriacă a 
fostă împărțită în două părți. Bărbații destatăde atunci 
au aflată cu cale, ca jumătatea, în care se află și locui
torii acestei patrii, să o încredințeze conducerii elemen
tului maghiară. Conducerea acăsta însă nu avea să în
semneze că celelalte naționalități să fie asuprite de ele- 
mentulă maghiară. Elementulă maghiară însă nu s’a 
mulțumită numai cu conducerea, ci s’a apucată de ma
ghiarisare. La începută mai puțină. Dară totuși ten- 
dența se vede încă din legea de naționalități, căci și a- 
căsta are ușițe, de ore-ce drepturile asigurate într’ensa 
suntă slăbite prin aceea, că în multe locuri s’a pusă ter- 
minulă »lehetosegig«.

Prin acesta s’a ruptă cu tradițiunea și cu istoria 
Ungariei. Celă dinteiu rege ală Ungariei a recunoscută 
că regatulă cu o limbă este lucru anevoiosă. Acăsta se 
vede și la regii următori, cari încă n’au fostă de păre
rea că Uugaria va fi bine a fi locuită numai de Maghiari, 
căci altfelă n’ară fi adusă totă feliulă de limbi în 
țară, cu scopă de a promova binele țării în chipulă a- 
cesta.

Nu în maghiarisare e a se căuta fericirea țării, 
căci nu maghiarisarea face fericirea, ci în mulțumirea 
taturoră cetățeniloră statului deopotrivă.

E curiosă deci aparițiunea reuniuniloră, cum e 
și aceea care este astăzi obiectulă desbateriloră năstre. 
Se dice că reuniuni ca ceeace are să se înființeze în 
Clușiu, au să formeze legătura dintre naționalitățile din 
țără. Ca și când până acumă nu ară fi fostă legătură 
între naționalități. Inlr’ună timpă scurtă s’au aflată na
ționalitățile din patria năstră în drepturi egale și s’au 
înțelesă destulă de bine și fără legătura maghiarisării, 
după cum se intenționăză. Iară încâtă pentru patriotismă 
naționalitățile n’au lipsă de legătura maghiarisării, căci 
aceste și fără de acea legătură suntă destulă Jde patrio
tice ; de multe ori după cumă au dovedită la 1859 și 
la 1866, mai patriotice decâtă înșiși Maghiarii.

Reflecteză și la împregiurarea, că limba maghiară 
n’are puterea atractivă cum au limbile națiuniloră mari; 
Germanii, Francezii, Italienii, Fnglezii, cătră care omulă 
este atrasă prin bogățiile loră de sciință și literatură.

In interesulă păcii între naționalități, turburate prin 
tendența de maghiarisare, cu deosebire turburate prin 
reuniuni cum este și cea din Clușiu, de care municipiulă 
Sibiiului este provocată să o spriginâscă, este consultă a 
se opune sămânței de discordie și de vrajbă; dar’ e și în 
interesulă statului, care va prospera mai curendă, dacă 
toți cetățenii voru afla mulțumire, decâtă dacă va fi mul
țumită numai o naționalitate. Spriginesce din totă inima 
propunerea comisiunii permanente. (Aprobări.)

Dr. Sentz: On. adunare generală! Credă că tre
bue să suleveză cestiunea competenței comitetului per
manentă relativă la propunere. Conformă §-lui 1 ală 
articolului de lege XLII din 1870, se pare că cestiunea 
nici nu cade în copetența onoratei congregații, deoarece 
e vorba de o simplă afacere de reuniune, âr nu de ces- 
tiuni de ale țării. (Ilaritate).

Ionă Hanea: De o plagă a țării (Așa e. Ilaritate.) 
Mă rogă să mă ascultați, fiindcă vorbescă din in

tima convingere. Din actulă cetită se cunâsce tendența și 
germinile, din care a răsărită. Domnii redactori au pro
cesă din punctulă de vedere: reuniunea e o reuniune de 
maghiarisare; acăsta nu e de suferită; trebue să i ne 
opunemă hotărîtă Propunerea a emanată din ună senti- 
mentă, care în diferite limbi are diferite numiri, dăr tote 
nimerescă esența. Acestă sentimentă nemțesce se nu- 
mesce: Aergerniss (Strigări: Mai multă!) unguresce: 
botrânykodâs; franțuzesce: se scanda li ser; nu
mirea românesc! e cea mai nimerită: se turbură, va 
să cjică o turburare a sufletului; domnii redactori ai pro
punerii au fostă turburați în concepția loră. (Rîsete). 
Totă propunerea e greșită pe calea acăsta. — Teoria lui 
Darvin jăcă astădi în Europa ună rolă însemnată, cuprin- 
dândă tâte spiritele. Idea pentru existență preocupă și 
pe domnii redactori. Ei cugetă : Dacă Maghiarii voiesă 
să maghiariseze, atunci trebue să începemă o luptă pen

Acestă bibliotecă, carea de presentă numără aprăpe 100 
de opuri curată românesc!, este prima bibliotecă la pu- 
bliculă română, carea slă la imediată disposițiă a dăm- 
neloră și domnișăreloră.

Nu puțină însemnâză așa ceva. Românii an lipsă 
de biblioteci de acâstă natură și putemă dl'Ge? înfiin
țarea loră prin locurile locuite de Români este o necesi
tate indispensabilă, o necesitate cu care stă în strânsă 
legătură răspândirea literaturei românesc! în tote pă
turile societății năstre. — Nu voiu vorbi mai multe des
pre bibliotecă, pentru că suntemă convinși, că fiecare va 
pricepe însemnătatea acestoră citadele menite pentru 
răspândirea culturei. Ună lucru nu-lă putemă trece cu 
vederea.

Domnișărele năstre au și ele întruniri odată pe săp
tămână. Se ocupă cu cetirea și cu conversația asupra 
diferiteloră materii cetite. Meritulă loră celă mai mare 
este, că în zelulă loră pentru idea acăsta, ce a începută 
a prinde rădăcini în societate, au luată hotărîrea să dea 
nisce representațiuni teatrale, ca din venitulă curată ală 
acestora să se augumenteze biblioteca înfiiințată sub au
spiciile Reuniunei femeiloră. Idea acăsta s’a îndeplinită 
căci s’a studiată, după cum suntemă informați, piesele 
»Nino* și »După teatru» și se voră represenfâ a treia 
di de Pascl.

Domnișorele nostre au simțită insuficiența vieții so
ciale de aci și au dată să se înțelăgă, că celă puțină 
atâta câtă se păte face prin noi înșine, să se facă. — 
Dar ce atâta literatură, sciință și artă, voră dice uni cari 
la prima impresiune voră face sentința acestoră lucruri! 
Domnele și domnișorele năstre să vadă de ale gospodă
riei. Uitați la Sașii din Brașovă că ei se încârcă să 
ucre pentru ca și femea să fie în stare să-și agonisesc! 
singură, să fie scăsă de sub inmediata dependință a băr
batului.

Și acâstă idee își are părțile sale bune.
Lucrulă nu trebue astfelă înțelesă. Asigurămă pe 

ori și'cine, că dacă astădi ar veni cineva cu idei ca cele 
pe urmă amintite, și ar vrea să le propage între damele 
și domnișărele năstre, nu ar ajunge la resultatulă dorită. 
Nimenea nu tjice că acestea suntă lucruri rele. Nu, dămne 
feresce! Noi însă avemă convingerea, că prin cetire și 
prin ascultarea diferiteloră prelegeri se Introduce în so
cietate spiritulă lucrăriloră, ală gândiriloră și ală fapte- 
loră atâtoră bărbați, cari au îmbătrânită ocupându-se cu 
sciință și cu literatura și apoi lucrări și scrieri, cari se 
ocupă cu ceștii economice esistă destule.

De altmintrelea dămnele năstre au vorbită de multe 
ori despre ideile cari se propagă printre Sași și ele au 
venită la convingerea, că inițiarea acestora este o cestiă 
a viitorului, âr câtă priveșce actualitatea e de ajunsă și 
deci să nu ne pripimă, căci va veni rândulă și la pune
rea în lucrare a acestoră idei practice ale vieții. Lău- 
dămă zelulă dameloră, căci dânsele prin ceea ce au fă
cută au pusă bază unoră lucruri mari ce se voră re- 
solva în viitoră. Dorimă ca cele făcute aci să afle imi
tatori câtă mai mulțl și în alte locuri românești.

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

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

Pesta, 2 Aprilie. — In centrul! oralului, 
în casele de închiriat! Harisch-Bazar de pe piața 
primăriei s’a comisu acji după amătji pe la 4^2 
6re unii omorîi și furt! la medicul! dentiștii 
Altmann, care locuia în etagiul! alu doilea, 
având! în locuința sa compusă din două depar
tamente o fată de 20 de ani Verona Pesek. Pe 
la 4 6 re după amăcjl veni Verona Pesek acasă 
cu o fetiță de 8 ani Roza Budai. După o ju
mătate de oră servitdrea voi să intre în casă, 
când la deschiderea ușei găsi în ântâia cameră 
pe Verona Pesek îmbrăcată numai în cămașe, 
âr în a doua cameră pe Roza Budai, amândouă 
înotând! în sânge și deja mdrte. La amândouă 
jertfele le era pântecele de jos! în sus! spin
tecate și gâturile tăiate. Făptuitorii sunt! necu- 
noscuți. S’au luat! cele mai energice măsuri 
pentru descoperirea loră. Din locuință s’au jă- 
fuit! mai multe obiecte- Scrinul! cu rufele a 
fost! spart!.

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

(f) NECROLOGU. — Smaranda Grecu n. Radu, 
din Reghinulă săsescă, în ală 67 ană ală vieții, și '47-lea 
ală căsătoriei, după ună morbă scurtă de plămâni, în 
26 Martie a repausată.

Fie’i țărîna ușără!

Editor!: lacobft Mureșianu.
Redactorii responsabilă: Dr. Aurel! Mnreșianu
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Cmsalu ia bursa de Viena
clin 2 Aprilie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98.15
Rentă de hârtia o°/0 . . 92.50
Imprumutulă căiloră ferate 

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

loră, ferate de ostă ung. 
(1-ma em isiune) ... 98. -

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 107.50

Bonuri rurale ungare . . 101.75
Bonuri cu cl. de sortare 1C1.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt............................. 101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50
Bonuri rurale transilvane 100.70

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

vinii ung........................97.—
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 119.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.80 
Renta de hărtiă austriacă 82.65 
Renta de arg. austr. . . 83.—
Renta de aură austr. . . 107.75 
Losurile din 1860 . . . 138 90
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  862.—
Act. băncel de credită ung. 296.25
Act. băncel de credită austr. 293.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.81
Napoleon-d’orI................9.81 ‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.70 
Londra 10 Livres sterlinge 124.30

Cola oficială dela 21 Martie st. v. 1885
Bursa de Bucuresci.

Cuinp. vend
Renta română (5%). . . . 90V< —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 92 —

> convert. (6°/0) • • 88’/4 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 31 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 99V8 —

> „ (5°/o) • • 84V, —
> » urban (7%) . . 96 —
> » > (6°/o} • • 90 —
> ♦ > (5%) . • 8P/2 —

Banca națională a României 1190 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 300 —

c > > Națională . . 225 —
Aură 13P/V/0 —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovă
din 3 Aprilie st. d. 1885.

Bancnote românesc! . . . Cuinp. 8.65 Vend 8.68
Argint românesc .... y 8 60 > 8.65
Napoleon-d’orI................. > 9.79 > 9.82
Lire turcescl..................... t > 11.06 ♦ 11.08
Imperiali......................... t * 10.04 > 10.06
Galbeni............................. » 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. »Albina» . * 100.50 > 101.-
Ruble RusescI................. > 125.— > 126.—
Discontulă > ... 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se pottt cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

HSilantulu anualii din 31 Decemvre 1884:
______________ 9

------alu societății „Albina,11Active:
Cassă în numărară . .
Monetă..........................
Cambie de bancă . . .
Cambie și obligațiuni dela

reuniuni de credită 
împrumuturi pe hipotece:

a) în scrisuri fonciare .
b) în numerară . . .

Credite fixe.....................
Avansuri pe efecte publice 
Credite de cont-corente . 
împrumuturi pe producte 
Cassa institutului și diverse

realități de vendare 
Efecte publice .... 
Efectele fond, de garanțiă 

ale scris, fonciare . .
Efectele fondului de pen

siuni ală funcționariloră 
instit.:..........................
Mobiliară.....................
după amortisare de 

Diverse conturi debitore .

fi. 921,576.72
> 98,949.94

flj 4,902.34
490.24

fi.
>
»

»

> 
» 
> 
»

>

>

>

»

institute de credita și de economii în Sibiiu —Passive:
Capitală socială 3000 ac

țiuni ă fl. 100 . . .
Fondulă de reservă ală 

acționariloră ....
Depuneri pentru fructifi

care ..........................
Scrisuri tonciare în circu- 

lațiune............................ fl. 858,800.—
Scrisuri fonciare sortate în 

circulațiune ....
Fondulă de garanția alu 

reuniuniloră ....
Fondulă de pensiuni ală 

funcționariloră . . .
Dividende neridicate . .
Tanlieme neridicate . .
Interese anticipate pro 

1885 ..........................
Diverse conturi credildre
Profită curată . . . .

41,696.23
27.160.82

1,117,028.51

13,444.10

1,020,526.66
114,705.16
86,753.96
68,951.71
4,419.95

113,547.59
144,521.43

229,902.67

11,652.90

4,412.10
75,168 85y

fl. 3,073,892.64
Sibiu în 31 Decembre 1884 

Ioană Itannia mp. 
membru ală direcțiunei

Subsemnatulă comitetă am esaminată bilanțulu presentă 
tății ținute în bună regulă l’am găsită în consonanță cu aceleșl și 

Sibiu în Martie 1885.

Ioană Popa mp. 
membru ală direcțiunei

fi.

>

>

> 1,700.— »

Visarionii Romană mp. 
directoră executivă

confrontându-lă cu registrele 
exactă.
Și

>

>
>

»

>
>

Dr. Aurelii Broto mp.
Comitetulu de supraveghiare: 

Ioane Cretin mp. Mi-hacl Kabdebo mp.

=— i
300.000 — §

41,995.—

1,666,248.53

860,500.— S

4,529.54

11,781.311^
1,490.—

25,134.02
121,238.14 X
40,776.10 ±

fl. 3,073,892.64 f| 

Iosifă Lissai mp.
comptabilu

principale și ausiliare ale socie-

Corncliu Tobias mp.

a

■M

8 o

Mersulu trenurilorR
pe inia Predealâ-Budapesta și pe linia Tei ușii-Aradi^Budapesta a eălei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose.

Tipografia ALEX1, Bntșovă,

IPredealsI-Budapesta Budapesta--Bîredealii j

Trenă Trenii Trenii Trenii TrenG Trenu Trenu Trenu
accelerat de omnibua de de omnibug accelerat omnibuapersdne persdne persone

Bucuresci 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișu 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovă

Feldiora

2.06 — — 10.50 P. Ladăny

Oradea mare )
2.01 2.04 1.59 10.09

2.16 6.30 ■ 5.45 4.11 5.13 3.20
2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25

Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu
Sighișora

4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48
5.28Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48

Copsa mici 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiușn 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 Clușiu 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cueerdea 8.24 3.36 5.47 (îliiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirisă 8.48 4.10 6.38 Cueerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

(
Clușiu ( 10.08 5'59 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușfi 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10,56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
Oradia-mare

P. Ladăny

1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44
1.54 11.14 7.30

Brașovă
9.20 10.15 3.15

3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Euda-pesta' 7.30 7.44 6.40 Predeală — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — 10.25
1

Teiușil-Aradal-Budapesta Budapesta-Aradd-Teiiișd.

Trenu de Trenu Trenu Trenii de Trenu
persdne omnibua omnibua persdne omnibua

Teiiișft 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 ( 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Arudft 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
Branieica 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 7.4-y 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 6.33 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branieica 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
Arndîi ( 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradft-Tiuaișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă
omnibua peraâue omnibua

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

Timișdra-Aradtt Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenă
persâne omnibug omnibua

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 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
Nămeth-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


