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Uf Din oausa Sf. sărbători ale Pascilorfi, <|larulu 
nu va apără deoâtu Mercur!.

Nou abonamente
Ia

„Gazetei Transilvaniei"
Cu I Aprilie st. v. 1885 se începe unii nou 

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

Pretulă abonamentului:J
Pentru Austro-Ungaria :

pe trei luni 3 fl.

„ unu anu 12 „
Pentru România și străinătate: 

pe trei luni 9 franci 1 în aură său în hâr- 
„ ș6se „ 18 „ > tiă cu adausulă a-
„ unu anu 36 „ J giului.
Ragămu pe domnii abonenți, ca s& binevoiască 

a-șl reînoi de cu vreme abonamentul^, ca sS, nu se 
întrerupă espedițiunea diarului.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei “

Brașovâ, 23 Martie (4 Aprilie) 1885.
In ajunulă Sfintei Învieri e cu neputință să nu 

ne trâcă pe dinaintea ochilor!! lung.ulu șiră de 
dureri și suferințe, de le-a înduratu și le îndură 
poporulă românii din acâstă patria cu o adevă
rată răbdare a lui Christosă.

Când ne gândimă la starea grea ce a cre- 
at’o stăpânirea ungurâscă bravului nostru poporii, 
ne cuprinde o amară durere, că salutarele prin
cipii ale mântuitorului lumii n’au putută pă
trunde nici aeji, în vâculă luminei, în inimile ad- 
versariloru noștri, cari în disprețuia moralei 
creștine și preste totă ală umanității au luată în 
acâstă țâră tristulă rolă alu fariseilor!! și Caia- 
feloră.

Dăr durerea nâstră e cu atâtă mai amară, 
cu câtfi vedemă, că în rândulă acestoră farisei 
și Caiafe se află mulțl șerpi nutriți la sînulu 
poporului română, ba înșiși păstorii noștri sufle- 
tescl, cari, în locă de a fi adevărațl urmași ai 
lui Christosă, iau îndeșertu principiile marelui 
reformatorii, care și-a jertfită viața pentru feri
cirea omenirii.

Cu vitalitatea poporului românii, cu deștep- 
tăciunea lui, cu dorulă ce-lă are pentru desvol- 
tarea sa culturală și națională, dacă toți cărtu
rarii și conducătorii lui ară fi fostu pătrunși de 
sfânta chemare ce o au, astăzi n’amu fi jertfele 
prigoniriloru și călcărilor!! de lege din partea 
stăpânirii ungurescl.

Nu prin idiferentismu, lingușiri și supunere 
6rbă celor!! cari și-au pus!! ca țintă nimicirea 
nâstră, se va ridica poporul!! română din starea 
de adi; nu prin corteșiri și prin împlinirea po- 
runciloră celor!! de susu, vătămătdre nâmului nos
tru, va învia poporul!! română cu drepturile și 
libertatea desvoltării sale culturale și naționale.

Dacă încălcările stăpânirii unguresc! ară fi 
fostă totdâuna întâmpinate de conducătorii și capii 
noștri cu energia și curagiulă unei. inimi, care 
simte și bate pentru națiunea sa ; dacă încălcă- 
toriloră drepturiloră nâstre li s’aru fi dată tot
dâuna răspunsulă, ce se cuvenea să’lu dea o inimă 
ce simte durerile și năcazurile națiunei sale, pri
gonite și schingiuite de organele stăpânirii ungu- 
resci, astăzi furia adversariloră noștri ară fi sdro- 
bită de stânca cea tare, ce numai mergândă con
ducătorii și capii mână în mână cu poporulă se 
p6te forma.

Dar ceea ce ne bucură și ne face să credemă 
’ără șovăire într’o sârte mai bună, este faptulă 
că poporulă română a ajunsă la atâta desvoltare 
a consciinții sale naționale, încâtă rândurile lui 
și le închâgă pe di ce merge grupându-se împre- 
jurulă adevărațiloră lui fii, cari nu se potă odih
ni decâtă numai când vor vedâ că au scosă na
țiunea română la limanulă dorită.

Dacă cei chemați a suferi chiar martiriulă 
lui Christosă pentru binele și fericirea poporului, 
a cărui conducere li s’a încredințată, au deșer
tată din tabăra lui dândă mâna cu dușmanulă, 
aceia voră rămânea stigmatisați și înfierați ca 
nisce Judi înaintea poporului română, âr dela duș
manulă cu care a dată mâna nu voră întâmpina 
decâtă dispreță și umilire.

Mârgă numai poporulă română fără șovăire 
înainte cu adevărații săi apostoli, cari luptă pen
tru esistența sa națională, ne uitândă niciodată, 
că dreptatea trebue să învingă. Numai prin închega
rea nâstră într’o puternică falangă, armată cu armele 
legii, vomă ajunge cjiua învierii drepturiloră nâstre, a 
cărei sosire câtă mai curândă este indispensa
bilă pentru fericirea patriei nâstre.

dută nici odată din vedere caracterulă universală, 
europeică umanitară ală canalului, că pentru 
ficsarea clară și hotărîtă a caracterului acestuia a con- 
chemată guvernulă republicei francese acâstă conferență 
în înțelegere cu marile puteri; îi rogă să studieze în de
plină libertate și apoi îi salută în numele Franciei, care 
în acâstă cestiune intervine pentru acțiunea’ Solidarității 
internaționale.

♦

țliarului .Narodni Listy* îi scrie corespondentulă 
său din Viena referitoră la conflictulă afganică: 
Nu e dreptă, că Rusia concentrâză în Baku 50,000 6- 
menl; e invențiă soirea, că toți oficerii ruși din concediu 
suntă chemați la trupele loră. Decă Rusia ar voi să 
armeze ună corpă pentru Afganistană, atunci acesta n’ară 
pute fi mai tare de 30,000 âmenl, căci ună numără mai 
mare de ostași nu se potă îngriji și susțină în acele ți
nuturi. Pentru ca să pragătescă ună corpă de 30,000 
Rusia nu are lipsă să ’șl recheme oficerii concediațl. 
Rusia nu cumpără și nu echipăză corăbii, ea speră în
tr’o paclnică resolvire a pertractăriloră cu Anglia. Nea
devărată e și scirea, că guvernatorulă din Caucasă, Don- 
ducoff a fosta chemată la Petersburg. Elă se află în ca
pitală de mai multă de 2 luni, mai nainte așa dară de 
relevarea acestei chestiuni. Scopulă petrecerei sale în 
capitala imperiului nu atinge întru nimică acâstă cestiu
ne. Ambasada rusă din Viena are credința, că Anglia 
nu va aduce lucrulă la răsboiu. — De altă parte Har- 
tington a declarată în camera comuneloră, că pregătirile 
militare au fostă numai o amerințare împotriva 
Rusiei. »Pall MallGazette* aduce scirea, că răspunsulă 
Rusiei la nota guvernului englesă în cestiunea grani- 
țeloră afgane este fărte mulțămitoră. Rusia primesce 
adecă ficsarea hotareloră așa, cum a făcut-o cabinetulă 
lui Granvile, câteva puncte, a căroră discusiune încă nu 
e sfârșită, suntă de puțînă importanță.

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

SOIRILE DILEI.
Marți în 26 Martie v. a treia di de pascl se va 

juca de cătră mai multe diletante și mai mulțl diletanțl 
piesele *Nino* de Cerchez și ->După teatru < de Stefa- 
nelli în sala redutei de aici. Programa se păte vedea 
pe pagina a IlI-a. Biletele înscrise se potă lua Luni și 
Marți dela Dnu N. Ciur cu, librară.

—0—
Aflămă cu bucuriă, că cu ântâia di de Pascl la 

biserica Sf. Nicolae din Scheiu va funcționâ corulă sub 
conducerea d-lui prof. I. Mureșanu. Cu ocasiunea Săr- 
bătoriloră va esecuta corulă: »Ingerulă a strigată* și 
»Cu trupulă lui Christosă vă cuminecați, < ambele com- 
posiții ale d-lui I. Mureșiană.

—0—
Suntemă informați, că astăZI în 23 1. c. se va în

truni comitetulă, care a arangiată festivitățile cu oca- 
siunea venirei Asociațiunei Transilvane din anulă 1883, 
și va încheia socotelele.

—0—
Ministrulă de instrucțiune ungurescă a conchemată 

pe cei 10 directori suprem’ școlari la nisce conferențe 
ce voră dura cinci Zile. Obiectele, ce se voră desbate 
suntă: normele pentru esaminarea, aprobarea și folosirea 
cărțiloră de instrucțiune, adjustarea mai completă a in- 
stituteloră cu mijloce de învățământă, instrucțiunea cla- 
seloră reale, simplificarea și întocmirea mai practică a 
conferințeloră învățătorescl ș. a. »Nemzet< află că aceste 
conferințe se voră conchema de aici încolo în fiecare ană.

-0—
Comitetulă esecutivă ală reuniunei de maghiarisare 

din Clușiu a hotărîtă să țină în 11 Aprilie n. o confe
rință preliminară cu delegații și membrii ce voră sosi din 
provinciă, în care să se dasbată statutele și alte agende 
ale reuniunei, pentru ca în Z^â următăre să se pâlă 
săvârși constituirea ei. In adunarea de constituire se voră 
primi statutele și se va alege comitetulă conducătoră ală 
reuniunei. Au fostă invitați la acâstă adunare deputății 
din Ardâlă, fișpanii precum și pressa. Scriindă acestea 
ne vine în minte fabula șâercelui, ce l’au născută munții!.

—0—
Sesiunea ordinară a corpuriloră legiuitâre române

CRONICA POLITICĂ.
Impresiunea ce a produs’o căderea lui Ferry 

la Berlină o putem!! judecă din șirele, ce se scriu de a- 
colo unui (Jiară germană: Jules Ferry îșl făcuse în de- 
cursulă ministeriului său, neobicinuită de lungă, mulțl 
prietini și în Germania și căderea sa se regretă din mo- 
tivulă, că cu următorulă său trebue să se aducă o înțe
legere în unele cestiunî, despre cari cu Ferry ne sciamă 
în deplină acordă. Pentru Germania și Franța căderea 
lui Ferry pare a nu ave o deosebită importanță. Urmașii 
lui încă voră îngriji de aceste relațiunl, cum e obiceiulă 
între state vecine împrielinite. Cu atâtă mai puțină voră 
găsi pricine, să se abată dela direcția apucată de Ferry, 
cu câtă suntă chemați să dea o deosebită atențiune de- 
părtateloră interese ale Franciei --în China și Tonking 
— așa că chiar complicațiunl neînsemnate europene arh 
pute să-i turbure; dar că din partea Germaniloră nu se 
va lăsă nimică nefăcută pentru susținerea buneloră rela
țiunl cu Francia, nu mai trebue dovedită. De patruspre
zece ani politica germană față cu Francia a fostă tot
dâuna îngăduitore și amicală, și dăcă acesta nu a eșită 
la ivălă totdăuna așa de lămurită ca acuma, pricina zace 
în bănuelile și ațîțările, cari găsescă a^l mai puțină as
cultare, decâtă mai înainte cu câți-va ani.

*
Din incidentală aniversărei a 70-a aluiBismarck 

scrie între altele semi-oficiâsa ,Wiener-Abendpost«: ...Și 
popărele Austro-Ungariei îșl aducă acji cu calde simpatii 
aminte de ilustrulă bărbată de stată, care a ocrotită în- 
tr’ună modă așa de puternică și consciu alianța germană- 
austriacă și astfelă a contribuită cu așa bună succesă 
la ținerea păcei lumii....* In cuvântarea, ce ținu 
cătră representanții armatei, Bismarck a disă și următ.6- 
rele: * Ajungerea scopului meu, unitatea Germaniei, mi-a 
fostă cu putință numai prin faptele armatei. Germania 
nu ar fi devenită ce e acum, dâcă armata nu ar fi ur
mată sfatulă meu. Sfatulă și fapta s’au completată și 
prin resultatele loră ne putemă bucură de ceea ce 
avemă.*

*
Înainte de a merge la ședința camerei, ce a fostă 

să se sfîrșâscă cu căderea cabinetului său, Jules Ferry 
deschise în Parisă conferența pentru canalulă de Suez. 
Intre altele Z>se, că delegații stau față cu o problemă 
fundamentală a politicei universale, că suntă chiemațl să 
pună încă o petră la edificiulă, ce Europa iubitore de 
pace și prevăZătore voiesce să-lă ridice, pentru a asigură 
mișcarea, după întinderi coloniale, de ori ce 
rivalitate de forță; îi asigură, că Franța nu a per-



Nr. 68. GAZETA TRANSI1VANIEI 1885.

s’a închișii prin mesagiu regescă. ,,Românulă“ dice, că 
Ia 10 Maiu voră fi ârăși convocate.

—0—
La 1 Aprilie st. n. și-a serbată în Berlină princi

pele Bismarck aniversarea a șâptedecea. Este 
de prisosă a mai spune, că aceea 4' figurâză pentru în- 
tregulă poporă germană ca o sărbătore națională — de 
mândriă națională, căci acestă bărbată, care anevoe își 
va afla sâmănă în istoria tutnroră popâreloră, a făcută 
dintr’o mică Prusiă o mare Germaniă dictatâre aprope 
lumii întregi. Pentru aceea nu ne mirămă, dacă din 
tâte părțile Germaniei unite, resp. ale imperiului germană, 
au venită potopă deputațiunile la Berlină, dacă au cursu 
ca o ploie torențială adresele, omagiele și darurile. — 
Pe lângă consiliarii orășenescl, cari aduseră drepturi de 
cetățeni de onâre, pe lângă delegații universitățiloră 
cari aduseră diplome de doctoră de onâre, veniră 
țăranii Bavariei vechi în portulă loră muntenescă 
aducândă dară tăurencl și junincuțe, vierii din ținuturile 
Rinului și Țâra-Frânciloră cu darurile viteloră celoră mai 
nobile. — In tâte staturile, orașele, târgurile și satele 
germane, în totă loculă, în Șlesvigă-Holsteinulă încungiu- 
rată de mare, ca în Alsația-Lorena, pe care Bismarck a 
recâștigat’o pentru țâra maternă, în Sudulă catolică și 
Nordulă protestantă ală Germaniei au fostă festivități, 
banchete, concerte, iluminațiunî, plantări (sădiri) de 
stejari și desvăliri de monumente, pentru a onorâ pe 
bărbatulă, care este privită de poporă ca ună erou na
țională.

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

Resoluțiunea 
representanței comitatului Sibiu în afacerea reuniunei 

de maghiarisare.
(Urmare și fine).

Partenie Cosma: Declară că, luândă cuvântulă, nu 
face acâsta fiindcă i-ar fi frică că teoria lui Darvin 
despre lupta pentru esistență a antevorbitoriului ar răs
turnă propunerea pusă la desbatere, ci fiindcă antevor- 
bitoriulă a avută îndrăsnâla a face în vorbirea sa nisce 
declarațiunl, cari au dovedită, că autorulă loră nu e ca
pace a pricepe nici importanța obiectului din cestiune, 
nici valârea operatului comitetului permanentă, deorece 
antevorbitoriulă declară în ună modă ridiculă, că reu
niunea maghiară de cultură din Clușiu nu ar fi ținuindă 
la maghiarisare și că pentru câțiva renegați, pe care i-ar 
pută câștigă, nu merită să ne eșofămă. D-lă Sentz se 
vede, că să uită numai la titlulă reuniunii și pe acesta 
își clădesce consecvențele trase. Se scie însă, că atâtă 
cuprinsulă verbală ală statuteloră din cestiune, câtă și 
ală statuteloră tuturoră celorlalte reuniuni maghiare de 
acestă soiu și a câtorva legi e menită a înșelă numai 
lumea, pre când în praxă se întâmplă confrarulă.

Dacă numai de aceea ar fiz vorba, ca să se înfiin
țeze o reuniune, precum ni-o arată titlulă, «o reuniune 
de cultură maghiară,» atunci nimeni dintre noi n’ar lu
a-o în nnme de rău, pentru că e celă mai elementară 
dreptă ală fie-căruia, de a se îngriji de cultura sa pro- 
priă. Acâsta o pretindemă și pentru noi, și dacă Ma
ghiarii din Clușiu află, că ei au lipsă de cultură, »atunci 
de sigură nu vomă fi numai noi aceia, cari nu ne îndo- 
imă despre acâsta.»

Domnulă Sentz însă, ca redactoră, a putută să se con
vingă din agitațiunea, care a premersă în presă și a pre
tinsă înființarea acestei reuniuni, că aci se in*enționâză 
cu totulă altceva: și adecă nici mai multă nici mai pu
țină, decâtă maghiarisarea naționalitățiloră nemaghiare 
sub masca societății, și în realitate prin intervenirea or-

ganeloră administrative. Singură aceea, ce conține pro
vocarea și ce formâză spiritulă statuteloră e destulă, spre a 
provocă indignațiunea ori și cărui patriotă adevărată (așa 
el); e insulta cea mai vătămătore, ce i-se pdte face unui 
cetățână de ai noștri (aprobare). Ma suntemă atacați în 
sentimentele nâstre cele mai sfinte, în iubirea nâstră de 
patriă, limbă și naționalitate, când iubirea de patriă cea 
adevărată ni se face atârnătâre dela cunoscința limbii 
maghiare, și acâsta chiar într’ună stată poliglotă, precum 
e și ală nostru, care s’a înființată de regele Ștefană ca 
ună stată poliglotă, și care nu prest.e multă, are să-și 
serbeze mileniulă esistenței sale. Aceea, că noi amă fi 
aici ,străinl« și ne privescă de ună elementă destructivă 
ală statului, nu e ore o «calumniare din cele mai groso
lane.»

Eu nu mă temă de maghiarisare, deârece acâsta e 
imposibilă; consciința națională la Români și la Sași în
tru atâta e de desvoltată, încâtă ună omă de caracteră, 
nu se va putâ inlimidâ nici prin presiunea, care vine de 
susă, nici prin reuniuni; pentru unulă sâu doi renegați, 
precum a d.'s’0 Ș* domnulu antevorbitoră, nu avemă să 
mai facemă multă vorbă. Mă umple însă de îngrijiri 
modulă, cum astfelă de reuniuni voră să-și realiseze sco- 
pulă, deârece cu .mijlâce oneste" așa ceva nu să pdte 
ajunge (așa el). Avemă esemple de acestea. Aici suntă 
statutele «reuniunii Szâchenyi!» In urma acelora sco- 
pulă și mijloculă reuniunii suntă: «promovarea interese- 
loră maghiare»; răspândirea cunoscinței limbei maghiare 
între «locuitorii de limbi străine» prelângă conservarea și 
întărirea sentimentului maghiară. Parola reuniunii e: 
«Fiecare locuitoră ală țârii să fie ună aderentă ală ideii 
de stată maghiară și să «vorbâscă limba maghiară!» In- 
tr’ună altă locă să 4>ce: » Numai una e permisă să fie 
limba statului și a administrațiunii, și adecă cea ma
ghiară, și «fiecare» e îndatorată a vorbi pe aceea.» Dom
nii aceștia voră să fie mai înțelepți ca regele Ștefană. 
Ală cincilea punctă sună: »In ajungerea scopului îndoită, 
mai susă designată reuniunea e avisată a munci cu de
osebire pe terenulă educațiunii; ea va lucră și se va în
griji mai cu sâmă în ce privesce «educația poporală1 și 
va căută pe acestă terenă a-șl câștigă mijldcele de lipsă 
prin intervenirea statului sâu «a autoritățiloră con
fesionale." Chiar și autoritățile școlare confesionale 
au să se dejosâscă deci la unelte ale reuniunii! In partea 
caro tracieză despre drepturile și datorințele membriloră 
se (jice, «că fiecare membru ală reuniunii fără deosebire 
se va consideră de ună .păzitoră credînciosă» ală ideii 
de stată maghiară.» Dacă luămă mai departe în consi
derare, că președintele reuniunii »e prefectulă comitatu
lui, âr vice-președinții suntă subprefectulă și primarulă 
Sătmarului, vomă putâ să ne facemă o închipuire despre 
însămnătatea acelei energii «pe cale socială».

Ce telă de mijlâce va folosi reuniunea din Clușiu 
pentiu ajungerea scopuriloră sale, ne putemă închipui 
dacă luămă notiță despre aceea, că în fruntea reuniunii 
din Clușiu stă primarulă orașului și că tote municipiile 
sunt recercate pentru spriginirea, precumă și dacă jude- 
cămă după faptele ei de până acumă.

«Gazetei Transilvaniei» i se comunică din Câmpiă 
cu datulă de 14 1. c. n.: Dl redactoră se va mira când 
îi voiă spune, că în ținutulă nostru primarii comunali 
suntă oficiosă recercațl ca câlele albe ce li s’au tri
misă spre acestă scopă să le provadă cu subscrierea 
propriă și cu sigilulă oficială și să le trimită ne
umplute notarului cercuală spre umplere. întrebările, la 
care cere reuniunea de maghiarisrre din Clușiu să i se 
răspundă, suntă ;

a) In care comună câți maghiari suntă, câți Ro
mâni, Sași sau alte naționalități?

b) Care comune suntă mixte?
c) Care naționalitate e preponderantă în comuna 

respectivă ?
d) Câți și de ce confesiune se țină respectivii lo

cuitori ai comunei?
e) In care comună mixtă decresce națiunea ma

ghiară și în care cresce, și ce e descrescerei ?
f) In cari comune și câte proprietăți de ale Ma- 

ghiariloră sunt împovărate cu datorii de ale institutului 
română «Albina,* de ale Năsăudului sau Blajului, cu 
câtă sumă sunt împovăraie și pre lângă ce interese?

g) Cine s’ară putâ încredința în cercă ca să fie 
pnrtătorulă stindardului (zâszlâvivdje) societății ardelene 
de cultură ungurâscă?

Dacă dar’ acâstă reuniune cutâză încă de pe acum 
când încă nu e înființată și când încă statutele ei nu 
sunta întărite, a agita în acestă modă și a provoca pri
măriile comunale oficiosă ca să extrădeze documente o- 
ficiâse false, ce se va face atunci când toți funcționarii 
administrativi, până Ia notarulă comunală și la primară, 
voră fi membrii obligați și uneltele ei?

Acâsta ară fi o demoralisare cumplită a adminis
trațiunii și a poporului (Așa este!) și pentru acâsta nu 
dămă cu nici ună preță mâna de ajutoră. (Aprobări) 
Fiecare patriotă adevărată trebue să regrete, că șoviniștii 
maghiari se pârtă atâtă de neconsciențiosă față de nefe- 
ricitulă poporă și nu se temă a arunca între cetățenii 
paclnici ai statului schinteia discordiei și a frecăriloră 
cotinue și că Maghiarii neaoși sub presiunea șovinistiloră 
spriginescă așa ceva și se facă și dânșii instrumente ale 
unei idei fără putere de trălniciă, născută în capetele câ
torva deconcentrați.

De altcumă să nu-i fie dlui Sentz frică de propu
nerea comitetului permanentă ; eu sunt de părerea că 
împlinimă voința guvernului, dacă primimă acea propu
nere, de orece precumă vădă din resoluția de sub nr. 
9066/1885 a ministrului de interne, pe carea o posedă, 
întărirea statuteloră reuniunii «Opinca română* s’a 
denega'ă din partea ministrului de interne din causă că 
«proiectata reuniune ară periclita vrin activitatea sa în 
sensulă statuteloră substernule convețuirea pacinică a di- 
feriteloră naționalități», cu tote că conformă §-lui 2 ală 
statuteloră scopulă reuniunii e: «susținerea, cultura și 
desvoltarea prin mijlâce legale a naționalității române de 
sub corâna ungară*. Acâsta o voesce reuniunea a o 
săvîrși cu puterile proprii, pe calea socială și numai cu 
conlucrarea Româniloră.

Dacă așa dar’ dl ministru nu e înclinată a aproba 
nisce statute atâtă de inofensive, din causă că vede în 
acelea periclitarea convețuirii paclnice dintre diferitele 
naționalități, cu atâtă mai puțină pâte întări statutele 
reuniunii de cultură maghiară din Clușiu, care provdcă 
între națianalitățl nnmulțumire și îngrijire. Primescă 
propunerea comitetului permanentă. (Aprobări.)

Zahiriu Boiu: Pcotestâză in contra aceleia, că 
s’ar abusa de autoritatea Mitropolitului Șaguna, la care 
se provâcă Dr. Sentz. spre a acoperi acele scopuri 
și țînte, pe cari nisuesce reuniunea de maghiarisare a 
le ajunge. Ce e dreptă, Șaguna au trimisă pe ună tâ
nără, însă numai pe unulă, pre care a vrută a-lă cua- 
lifica pentru serviciulă de cancelariă, la Dobrițină spre 
învățarea limbei maghiare, a trimesă însă pe o mulțime 
de tineri pentru o cultivare mai înaltă în Germania și 
alte țări, și nimică nu a stată mai departe de elă, de. 
câtă spiritulă, care se manifestâză la reuniunea din 
Clușiu, care presupune în noi necredință față cu pro
pria nâstră naționalitate.

FOILETON U.

Martirii Crucii din ambele Dacii.

(Urmare).

Tiranii partisanl ai păgânismului obosiseră văr- 
sândă sânge creștinescă, ei să vădură într’o di în luptă 
deschisă chiar cu fii loră, cari mereu treceau sub pavi- 
lonulă crucii; astăzi ca și atunci, fii tiraniloră susțină 
înșiși și t.âte ideile moderne cu sabia, cu până și 
cu punga chiar, luptându-se cu părinții loră tirani, su
grumători ai progresului și apărători ai tirănii. Junimea 
a fostă totdâuna antegarda progresului; ori ce reformă, 
religiâsă sâu socială, nu s’au făcută nici odată fără 
de junime; junimea dar e viitorulă nățiiloră, prin ur
mare ea va realisâ într’o 41 visulă de aură ală proro- 
ciloră și ală salvătorului omenirii!

Drossida era strînsă legată cu cele cinci june pa- 
triciene cu legăminte amicale. Acestea erau bănuite de 
guvernă ca creștine; așa dară Drossida începu a deșteptă 
prepusuri în sufletulă mamei sale, că ar fi în relații ami
cale cu creștinii din Roma.

Plotina, femeia lui Traiană, fanatică de 4e,i sfii Pe" 

națl și inimică neîmpăcată a creștiniloră, comunică în
dată prepusurile sale soțiului său. Amândoi părinții or
donară atunci servitoriloră și servanteloră palatului a 
spionă tote mișcările fiicei loră, cum și conversațiile dân
sei cu amicele și cunoscutele dânsei. Nu trecu multă și 
spionii suprinseră pe Drossida ’corvorbindă cu amicele 
sale despre creștinismă, deteră dar de scire părințiloră 
ei, cari veniseră să se încredințeze singuri cu urechile 
loră de adevără. Traiană vă4endă pe fiica sa profesândă 
Evangelia între cele cinci june creștine, să aprinse de 
mâniă, și de o parte mustră severă pe Drossida, ares- 
tându-o în camera ei, sub privegherea custo4iloră, or- 
donându-le de a împedecâ orice comunicațiă cu creștinii; 
âră pe de altă parte puse pe junele patriciene la închi- 
sâre, pentru cutezanța loră de a propagă creștinismulă 
chiar în familia imperială. După ce Traiană le tortură 
cumplită le omorî. Totă atunci împăratulă dele ordină 
lui Mamertină, prefectulă Romei, ca pe Sf. Clementă, 
capulă creștiniloră de aici, să-lă trimiță în esilă la o 
cetate din Chersonesă (Drimea) împreună cu doi disci- 
pull ai sâi Cornelie și Fivu. Sântulă Clementă fu trans
portată în Chersonă, unde fu dată pe mâna prefectului 
romană Afidiană, care muncindu-lă multă timpă îi legă 
o ancoră de gâtă și îlă aruncă în mare. Cadavrulă său 
să sc6.se din apă de discipulii săi Cornelie și Vivu și să 
îmormântă la ună locă însemnată pe malulă mării; o 

parte din rămășițele acestui bărbată s’au transportată 
la Roma de sânții Metodie și Cirilă.

Tâte acestea Ie făcea împăratulă Traiană mai multă 
pentru plăcerea împărătesei Plotina. Astfelă amicele 
Drossidei și martirele lui Christă plătiră cu mârlea am o 
rulă loră pentru noua religiune! Deși Drossida era în 
disgrația părințiloră ei pentru refusulă logodnicului alesă 
de dânșii, părinții ei însă totă sperau, că fiica loră să 
va determina odată la alegerea făcută de dânșii, ea însă 
remase statornică în resoluțiunea sa. Optă anî Drossida 
petrecu sub pază, lipsită chiară de libertatea unei sclave. 
Vă4ându-se aprâpe de morte declară părințiloră săi, că 
e creștină și că e botezată de optă ani; atunci Traiană 
plină de mâniă decretă o gână cumplită în contra crești
niloră. Drossida nu trăi multă după acâsta și muri după 
ună lungă aresta. — Femea a fostă, este și va fi prima 
ra4ă a civilisațiunii umane. Când ea va ferici și va 
regenera nâmulă românescă, atunci va putâ nâmulă 
nostru lupta cu tăriă creștinâscă în contra tuturoră aten- 
tateloră dujmaniloră noștri seculari, cari voră să ne ră- 
pâscă limba strămoșâscă după ce prin machinațiunile și 
promisiunile seducătâre loră ne despărțiră la începutulă 
secululă trecută în două tabere religiâse.

(Va urmâ)
-------o-------
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Dr. Folkl: Pentru casulfl, când propunerea co
mitetului permanentă s’ar pune In votă, așă ave de a 
face în pripă unele refldxiunl obiective cu privire la aceea. 
Noi nici nu suntemă îndreptățiți a delibera asupra drep
tului de existență a reuniloră din cestiune, cu ațâță mai 
puțină de a le face vr’o judecată. Pentru că noi ne a- 
flămă în fața unei reuniuni legale, (strigări: ho 
Autoritatea supremă a revăzută statutele aceleia și le-a 
aprobată în modă legală. Stămă noi deasupra acestei au
torități?

Noi trăimă într’ună stată constituțională, ur.de fie
care are dreptulă, de a înființa reuniuni, cari nu contra 
Zică principiiloră moralei și ale dreptului. (Strigări: toc
mai acăsta o facă!) La înfiiințarea reuniunii din cesti
une s’a procesă din punctă de vedere ală dreptului 
(contraziceri).

In propunere se face încercarea, de a octroa reu
niunii tendența unei meghiarisări volnice și nedrepte; așa 
ceva însă nici nu să amintesce în statute. (Contredicerl 
sgomofăse și ilaritate.) Pentru crilisarea unei reuniuni nu 
păte fi altceva normativă, decâtă statutele sale. Acolo nu 
stă nicăiri, că are să se lucreze în sptrită maghiară, ci 
în spirilă ungurescă, desvoltarea patriotismului e sco- 
pulă declarată ală reuniunii din Clușiu, ăr cea din Șem- 
niță își are de scopă promovarea culturii naționale. Eu, 
ca Maghiară (Sic! Red. »Gazetei«) vă întrebă: d-v6stră, 
d-loră Români, nu ați urmări același scopă pentru nați
unea d-v6stră? Și domnii Sași încă voră admite, că în- 
trepunerea pentru limba sa nu e nici o crimă. (Stri
gări : acăsta voimă noi a o face acuma!)

Motivulă meu ală doilea e: că interpretările suntă 
nisce nebunii, nu există o maghiarisare volnică. Acăsta 
e o frasă gălă, fără viață, fără ființă — ună jpcă de 
cuvinte. (Ilaritate.) însușirea limbii maghiare încă nu e 
maghiarisare, se vede și din m'jlocele maghiarizării. A- 
ceste suntă: înființarea de asiluri pentru copii, grădină 
»le copii, scăle etc. Acestea suntă fotă mijlăce neprimej- 
diose, și nu le aceste în înțelesă rabulistică, ci in
înțelesulă celă mai firescă. (Ilaritate.) Dela astfelă de 
mijloce neprimejdiose nu se pote nimeni opri (contrazi
ceri viue; strigări: De ce nu s’a încuviințată atunci în
ființarea »Opincei?) Acesta e altă ceva. (Ilaritate). Ală 
treilea motivă ală meu e: Chiar în interesulă naționali
tății române și săsescl, e a lupta în contra concepției, 
că aceste reuniuni le-ar pută strica. De văcuri n’a putută 
nimică strica acestoră națiuni. Să nu li se impute Ma- 
ghiariloră atâtea minciuni, că ei nisuescă a-și ajunge 
scopulă pe căi ascunse. (Strigări: Ce se face dăr ?)

Vorbitorulă sprijinesce propunerea D-rului Sentz 
ca provocarea reuniunii de maghiarisare să se ia spre 
cunoscință și se nu să ne ai trimită representațiunl pe la 
celelalte municipii, căci pote să iabă multe urmări ne
plăcute. (Voti: Nouă nu ni e frică!)

Dr. W o 1 ff: (Combate pe anlevorbitoră). Dacă gu- 
vernulă a întărită statutele unoră reuniuni, de aicea nu 
urmăză, că ceea ce face guvernulă, e Iotă bine. Din 
punctă de vedere ală legalității nu se păte judecă apro
barea acestoră statute. Noi în Ungaria nu avemă legi 
de reuniuni, întrunirile ce regulăză la noi pe calea 
ordinațiuniloră. Din punctă de vedere ală moralei și ală 
patriotismului trebue să regretămă activitatea acestoră 
reuniuni, cari turbură pacea țării. (Așa este.) Dlă, Dr. 
Folkel, care mărturisesce că e Maghiară, nu va trage la 
îndoială autoritatea contelui Szechenyi, care a susținută 
că patriotă e care se stimăză pe sine și se opune cu cu- 
ragiu atacuriloră organeloră guvernului.

Vorbitorulă întrebă, dacă maghiarisarea numeloră 
nu e maghiarisare? Ce e alta scrisărea directorului 
forestieră din Clușiu, Girsik? Vorbitorulă se provocă la 
cestiunea cu scălele germane din Budapesta și întrăbă că 
nici acăsta nu va să Z’câ după conceptulă d-lui Folke 
maghiarisare? unica țîntă a reuniuniloră acestora »cul
turale* maghiarepe poporațiunea nemaghiară, ca 
acăsta să fie crescută în spirilă maghiară. N’așă avă 
nimică în contra activității numiteloră reuniuni — Z‘ce 
vorbitorulă — dacă ele s’ar restrînge pelângă neționali- 
tatea maghiară și le-ar lăsâ pe celelalte în pace.

Numai lipsa de sinceritate pote nega nisuințele vă
dite de maghiarisare. Chiar de aceea noi avemă dato- 
ința a păși pe fată și a spune adevărulă. Noi ne îm- 

plinimă datorința de patrioțl, dacă facemă pe concetățenii 
noștri maghiari atenți la aceea, că mania de maghiarisare 
e stricăciăsă și expune țăra acăsta la sguduirl grele.

Ună astfelă de răspunsă deschisă, — încheie vor
bitorulă — e propunerea comitetului permanentă pe care 
eu o recomandă. (Aprobări îndelungate).

In contra propunerii comitetului permanentă s’au 
ridicată trei inși: Dr. Sentz directoră la academia de 
drepturi, Dr. Folkel profesoră la aceeași academiă, și 
virilistulă Emil de Trauschenfels, inspectoră de scole 
în Sibiu.

Propunerea comitetului permanentă a fostă primită 
de adunare în totă cuprinsulă ei.

ImpresiunI dela parastasulu lui Horia
Brașovă, 20 Martie 1885

Se apropia Z>ua a 16-a a lunii lui Faură, când se 
împliniau 100 de ani dela omorîrea lui Horia, Cloșca și 
Crișană. Totă lumea aștepta într’ună tremură sosirea 
acelei dile.

In sfârșită sosi. In capela de sub Tâmpa gemea 
loculă de mulțimea de ămeni, ce venise să fie de față la 
acestă sfântă actă. — Nu a descrie decurgerea 
parastasului este intenția mea, căci acăsta s’a făcută de 
alții; eu voiu să prindă câteva din impresiunile, ce erau 
generale, spre a le scăpa de demonulă uitării, care des
tule mândre fapte, cu osebire la noi, le-a dusă cu sine.

Mă îmbulzemă și eu prin publică ca să esă la ivâlă. 
și să’mî potă continua calea în meditațiile ce mă 
cuprinseseră. Lucru greu de încercată, căci tată lumea 
avea aceiași dorință, și astfelă vrendă nevrend trebuia 
să urmeză curentului, și să facă drumulă ce mi’lă deter
mina mulțimea. Ici vedâl ună moșnâgă cu o pâne sub- 
țioră și cu o făcliă in mână, alăturea altulă mai tânără, 
dincolo o nevastă, mai departe ună copilă, care de flă
mândă ce era mușca sănătosă din pânea ce o căpătase, 
cu ună cuventă era lumea ca după ună mare parastasă. 
Ună murmură generală și neobișnuită te făcea să cugețl 
la alte lucruri, te făcea să te gândesc! la alte timpuri; 
astfelă și eu fără voiă trebuiamă să fiu părtașă de gân
diri, cari atunci erau generale.

De odată mă sirnță mișcată! De ce? Nu ’mi pu- 
tămă esplica ; văZusemă pe o femee cu o pâne în mână

— Dați’ml și mie o bucățică din făcliă, căci eu am 
fostă cam bolnavă și n’am putută merge la parastasă, 
grăi George.

Toți tăcură. Moșă Marină însă se sculă și grăi: 
.Rușine să-ți fie, dacă n’ai venită la parastasă; să-ți fie 
rușine pănă la morte. De te-ai fi dusă cu patulă și 
încă să na fi rămasă acasă. Nu-ți dămă nici o bucă
țică de făcliă, dâcă nu te-a învrednicită D-Zeu să 
fața locului, să iai parte la sfântulă parastasă.»

George se simția supărată și năcăjită. Se 
de pe scaună și porn; să plece.

— Stai, grăi moșă Mărină, căci aZi e o Z>

fii la

sculă

mare 
și nu trebue să ne despărțimă supărațl, a$î trebue să 
fimă toți cu dragoste frățăscă unulă cătră altulă, căci 
numai așa vomă pută merge spre bine. Și Zicendă aces
tea rupse făclia în două.

Nenea George se așeZă iarăși la masă, dar era 
tristă. Lăutarii începură a Zice și moșă Marină asculta 
cu sfințeniă. De odată însă moșă Marină începă înce- 
tinelă cânteculă lui Horia și toți se uitau la elă și ni
menea nu grăia nimică. I. C. P.

de 
.deja eri,

Femeea acăsta ’mi ricli Balentics.—S’a aflată că persdna cu acestă 
Inume locuesce în Strada venătoriloră Nr. 9. La 
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dar iarăși ^ocuin(a indicata, află acolo pe celu căutată și 
după o visitare a casei s’a găsită ună briciu 

cu gângg, constatându-se că 
| petele de sânge suntă prdspete; mai departe stir- 

, . a 'bitura de metală, ce s’a găsită la obducțiunea
ibe ° Amândouă°a- ca^avru^u^ Bozei Budai în gâtlegiu se potrivesce 

'acurată în ascuțisulă briciului. Balentics a măr
turisită că elă e ucigașulă și că astă hotărîre a 
luat’o cu 24 de 6re mai ’nainte. Ca motivă a 
dată Balentics, că Pesek îlă storcea continuu de 
bani. Eri după amădi ucigașulă întră la Pesek în 
locuință, care tocmai voia să’și schimbe că-

Zicândă ca să le erte păcatele! Ce contrazicere cu idea' 
generală a Unguriloră, îmi cugelamă repede, <  .—. . . ,
mă întorseiu și aducăndu’ml aminte de sărăcia în care (după o visitare a casei sa 
se afla bieta femee, îmi trecu impresiunea acea neespli- știrbită și stropită cu sânge, 
cabilă și revenii iarăși în starea mea de mai ’nainte. j

* **
Dela capelă plecaiu spre casă. T 

ună stoboră vedemă că ședă două babe. nmcuuuuo 
veu în mână câte o pâne și câte o făcliă. După este- 
rioră ori și cine putea vedea, că aceste femei suntă săr
mane, cu atâfă mai multă eu care le cunoscemă de ună 
șiră lungă de ani. ’Mi aducă aminte, acumă vr’o 9 ani 
ele erau sărmane și se vedea că sărăcia a progresată în 
cursulă ei naturală. Una din ele avusese ună copilă 
carele acumă 9 ani putea să aibă versta de 3 anișori. ,
Fiindcă le cunoștâmă, nu amă putută trece pe lângă ele mașa. După o scurtă cârtă elă îi tăiă gâtulă, 
fără să le întrebă ceva, cu atâtă mai vertosă, că la a-!năvăli în camera laterală, omorî pe mica Budai. 
propiarea mea se sculară amândouă de pe laviță și în- . Acumă voi să se depărteze, dar audindă hor- 
tinseră mâna să le dau ceva. I - , i • a • r> i u i p t- v- Da unde >tf este fteiorașulO, mS adresam oaelale Pesek, Ba lenta îi epmtecăpan-
una de ele. I tecele precum și Rozei Budai. După ce elă și-a

— P6rtă de mână pe o orbă, care cerșesce, îmi răs- spălat mânile și a închisă ușa, s’a depărtată ne- 
punse baba scurtă și se puse iarăși pe laviță, se vede1 supărată de nimeni. N’a luată nimică cu sine.

din We- 
Frecuenta

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

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

I*esta, 3 Aprilie. — Făptuitorii omorului 
eri s’au prinsă. Mama omorîtei Pesek a spusă 

, că ucigașulă este ună tânără anume 
și o auZisemă Z^endă vorbele obicinuite la pomeni:’ Imre. Intr’aceea sosi din Munchen dela baro- 
»DZeu să le erte păcatele.* — Neliniștea mea devenea t lv oi "ii x i tt • i-din ce în ce mai mare, până ce în fine se cnstalisâ po-lnulu telegrama urmatdre: Ucigașulu nu
siția mea sufletâscă, venii la conștiință și ’mi espllcaiu, pdte fi altulă decâtă individulă cu numele Eme- 
causa carea m’a făcută să tresară, f 
era bine cunoscută; era o ungurOică.

că era obosită. Din răspunsulă acesta se părea că biata Uciffașulă e de 25' de ani rom cat 
babă este cu consciința împăcată că a îngrijită destulă i: u z digtr Valno j ’ ai ’ •
de bine de fiulă său. Ea va fi gândită că, umblândădoii ’ ’ P.
trei ani de mână cu drba, va veni timpulă ea și elă să 
ajungă odată liberă, ca însuși să ’și potă cerși pâneade 
tate Z'lele. Ună felă de meseriă.

— Vă vădă cu câte o pâne, mă adresai cătră ele, 
de unde o ați căpătată ? continuai eu așteptândă răs
punsă.

— Păi domnișorule, DZeu să le dea bine negusto- 
riloră și domniloră, căci ei ne-an dată pânea. Ce era de 
lume, ce era de domni, de domne șî de coconițe, ce de 
fruntași de ai noștri erau la pomană, grăi una dintre 
babe și se uită la pâne cu ochii veseli. N’amă pome
nită de când suntă pe lume așa pomană  căci domni 
și fruntași de ai noștri nu credă să fi rămasă vr’unulă 
acasă, așa de mulțl erau de față.

— Da bine, babo, mă adresai din nou, cine a fă
cută parastasulă?

— Cine l’a făcută, cine nu l’a făcută, destulă că 
lucru cinstită și cu alcătuială a fostă. Cine să’lă facă ?... 
grăi ea dândă din umeri, negustorii l’au făcută.

— Ba adecă să veZi, începu altă babă, să veZ’i 
domnișorule, noi ăștia mai proști amă auZită, că au
fostă nisce ămenl mari, cari au murită de o sută de
ani, și abia acum i-au găsită și cum i-au găsită, ca să
arate iubire cătră ei și cătră sufletele loră, au făcută
negustorii parastasă.

— Așa e, grăi și ceealaltă babă. — Ear eu răma
sei înmărmurită de răspunsulă căpătată.

— Așa e, îmi cugetai în mine, căci abia acum 
după o sută de ani amă începută să vedemă mai limpede 
faptele aceloră martiri și abia acum amă începută a în
țelege însămnătatea principiiloră proclamate de ei.

* **
Pornii mai departe. Intr’o casă, cum mergămă pe 

o stradă, auZil o scârțiitură de lăutari. Era o bandă de 
țigani, cari Ziceau cânteculă lui Horia. Lucrulă nu mi-a 
venită de loculă locului curiosă și neputendu-mă rețină, 
am intrată și eu în casă. Erau mai mulțl fruntași, toți 
îmbrăcațl sărbătoresce. închinau și ascultau lăutarii. 
Unulă din ei, mai înaintata în verstă, ținea în mână fă
clia ce o adusese dela parastasă.

— Uitați măi, grăi elă și musica tăcă, uitați, făclia 
asta am s’o țină și s’o lasă fecioriloră de moștenire. De 
așă sci că nu le potă lăsâ nimică altceva, totă mă simță 
mulțămită că le potă lăsâ acâstă făcliă.

— Bine Zici, nene Marine, grăiră toți și scoseră 
făcliile Ia ivâlă. Bine Zici, avemă se le legămă cu pan- 
clicl tricolore și să le aternămă Ia icâna maicii dom
nului.

Intre cei de față se afla și nenea George, carele nu 
luase parte la parastasă și care nu avea făcliă, și era 
fOrte pleoștită, căci vorbele auZite l’au atinsă la inimă. 

cursulă comptabilității statului.

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

TEATRU DE DILETANTE
Marți 26 Martie st. v. (a treia Z’ de pascl) mai 

multe diletante și mai mulțl diletanțl voră representa în 
sala redoutei de aici piesele:

. I.) N I N O.
Comediă într’ună actă de 7. P. Cerchezii.

Personele:
Melone Cornaro, senatoră 

procuratoră s-tului Marc.
Bacco Matofini, podesfat la 

Padova.
Ana, soția de a doua a lui 

Melone.

Laur a, fiica lui Melone din 
ânl.eia căsătoria.

Luigi, amantulă Laurei.
Nino, pagiu în casa lui 

Cornaro.
Unii notarii.

(Scena se petrece în Veneția pe timpulă lui Tițiană). 

II.) DUPÂ TEATRU.
Comediă într’ună actă de T. V. Slejanelli. 

Persânele:
Sucilă.

Anica, camerieră.

Mitică Borddnil, presidentă 
la tribunală.

Ținea, soția sa.
(Scena se petrece în București).

Intre aceste două piese orchestra va esecuta 
uvertura:

Ștefanii cel ti Mare
de lac'obu Mureșianu.

Venitulfl curată e destinată pentru îmulțirea 
bibliotecei dameloră.

Prețulă locuriloră: Galeriă 1 fl. 50. Fauteuil 1 fl. 
20 cr. Parterre și bănci pe galeriă 70 cr. Intrarea pe galeriă 
50 cr. Intrarea în parterre 40 cr.

Biletele se potă căpăta Luni și Marți (25 și 26 
Martie v.) Ia librăria IV. 7, Ciurcu și în săra de repre- 
sentațiă la cassă.

luceputulii la S 6re sâra.

Editară: lacobă Mnreșianu,
Redactară responsabilă: Dr. Aureltt Mur^șiacu
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Nr. 68. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Cursulu la bursa de Viena
din 2 Aprilie st. n. 1885.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 98.15
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.50 
Imprumutulti căilorii ferate 

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

lorfl ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) ... 98.

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) . . . .122.

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 107.50

Bonuri rurale ungare . . 101.75 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.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 

vină 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

Cota oficială dela 22 Martie st. v. 1885
Bairsa de IJiicuresci.

Cump. vând
Renta română (5%). . . . 9P/s —

Renta rom. amort. (5°/0) . . 931/4 —

» convert. (6°/0) . . 883/4 —Ț7

împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 31 —

Credit fonc. rural (7°/0) . . 99i/a
* H » (5°/o) 84V, —

> » urban(7°/0) . . 96i/4 —

» (6°/0) . . 901/, —

* (5°/o) • • 81V, —

Banca națională a României 1180 —

Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 299 —

< » » Națională . . 225 —

Aură.................................... 13.’/4°/o —

Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovu
din 4 Aprilie st. p. 1885

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.66 Vend. 8.69
Argint românesc................. . ♦ 8.60 * 8.65
Napoleon-d’orl..................... . » 9.79 > 9.81
Lire turcesc!......................... . » 11.06 > 11.08
Imperiali............................. . » 10.04 > 10.06
Galbeni................................. . » 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. »Albina» . > 100.50 » 101.-
Ruble Rusesc!..................... . » 125.— > 126.—
Discontulă > . . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se pofti cumpSra în tutunge
ria lui I. Gross.

Anunțămu aceloră onorați cetitori, cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo, 

că avemu încă în reservă numeri dela începutul!! anului 1885 prin urmare potti să aibă colecțiunea completă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

BOuunea iudustriei.

Numai ii. 3.75
costă la mine de adl încolo o escelentă, regulată și de sine luminate re.

Pendulă cu bătaie
bate tirele întregi și jumătățile de ore, cu 2 punți bronțațl,

în pervasurî pompăse, celă mai fină lustruite imitațiă de lemnă de nucă cibucită, 
cu tablă arătătore prea frumosă, care este împreunată cu massă de luminată 
brevetată și lumineză ndptea de sine, așa că se păle îndată vedâ la câte 

ciasurî e făr’ de a mai aprinde luminarea. Pentru puterea de luminată 
garantezi! pe 10 ani tn scrisft

tocmai precum garanteză pentru buna âmblare a ciasului. Eu sunt uniculă in- 
ventatoră ală acestoră ciasornice și le vendă numai de aceea așa de eftină, 
pentru-că am vre-o 1300 bucăți în deposită și am lipsă de banî gata. Ciasor- 
nicele aceste au costată înainte cu 3 luni încă întreită decum costă adl. Fie
care ciasornică e provădută cu patentă. Pachetarea se face în lădi. Ciasor- 
nicele comandate se espedeză de 3 ori pe di prin rembursă seu plătindă în
ainte. A se comanda la

I. H. Rabinovics
ZF’a'brioa pezxd.neloriă. luminător©
WIEN, Leopoldstadt, Schiffamtsgasse Nr. 20.

r——

I BEM
din comora bogată de vinuri a Transilvaniei

Vinu tămâiosă de cabinetu 
cu o colâre viuă ca foculu, aromă plăcută și de unu 

lovioli etiA esoelezitiă..
Butelia mare 1 fi- 85 cr. 

se pote căpăta în depositulu de vinuri ald D-lui 

IOSIF B. TEOSCIi în Sighișdră 
ȘI PENTRU BRAȘOVU LA D-nii

I. U. A.. Hessliaimer.
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eae weeea® eeeeseeseeseeeesseeee iea a
Mersuln trenurilor!!

pe linia I*re (leah!-Budapesta și pe linia Teiuști-A.radîi-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—Predealu

BucurescI
Predealu
Timișfi

Brașovft 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodu
Hașfaleu
Sigliișora 
Elisabetopole
Mediașfi 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelti
Teiușft 
Aiudfi
Vințulii de susii 
Uiâra
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișfi
Stana 
Huiedinfi
Ciucia 
Bucia
Bratca 
R6v 
MezS-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta]

Viena

(
(

( 
(

(

Trenă 
accelerat

Trenu 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

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

7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22

7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19
8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 559 9.18
10.18 6.28 8.00

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

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

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

2.00 6.20 2.00

Trenă 
de 

peradne

9.50
10.15
10.50

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 

Oradea mare
(
( 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

Clnșiu ( 
(

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnibuB

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea 
Uiâra 
Vințulă de ; 
Aiudfi 
Teiușă 
Crăciunelti 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașfi 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susă

Brașovtt

Timișfi
Predealu

BucurescI

ț

1

8.25
8.00

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

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

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

8.35
6.55

10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

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

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43
1.22
2.24
3.06
4.17
4.51
7.07
8.10
8.46
9.20

10.15
6.00
6.57
7.32

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

Nota: Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașovu.

8.00
2.47
6.36

10.09

Teiușft-Aradft-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenu de Trend Trenă Trenă de Trenă
persane omnibus omnibus peradne omnibut!

Teiușft
Alba-Iulia
Vințulă de josă

9.502.39
3.40

8.20 Viena 8.25 8.35
10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.56

4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 Aradft j 3.35 5.30

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
7.49

3.09
3.48

Conopă 5.57 8.49
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
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
Budapesta
Viena

4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.16
6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradft-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenă Trenă de Trenă
omnihiin peradne omnibufl

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.06

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișftra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timișftr a-Aradft Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenă
peradne omnibus omnibus

Timisftra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
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


