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„La acăsta se mai adauge pasiunea ridicată 
a potența cea mai înaltă a adversariloră noștri 
jubliciștl, care pasiune are să copere lipsa de 
obiectivitate și în sine este neadevărată. Dăcă e- 
saminămă mai cu temeiu căușele acestoră erup- 
;iunl, atunci nu ne vomă, pută feri de impresi- 
unea, că acesta pasiune nu este veritabilă, ci ar
tificială și că sămănă fărte tare cu patosulă tea
trală.

„Noi celă puțină nu putemă admite, că co
legii noștri maghiari au perdută cu desăvârșire 
sâmțămentulă pentru dreptă și nedreptă. Ei, cari 
au ună sâmță atâtă de fină pentru cea mai mică 
nedreptate, ce li se face, trebue să fiă tocma așa 
în stare de a se pune în posițiunea cetățeniloră 
nemaghiari ai acestei țări și a pută înțelege sim
țirile loră. Să admitemă, că s’ar forma o reu
niune de cultură gsrmană său română cu espresa 
tendință de a întemeia institute germane său ro
mâne pentru crescerea copiiloră mici în Checiche- 
metă, în Odorheiulă-săcuiescă său în Sepsi-Sân- 
giorgiu, pentru ca să crăscă pe poporațiunea 
maghiară de acolo în spirită germană său ro
mână și să lățăscă limba germană său română, 
atunci concetățeuii noștri maghiari de sigură ară 
însoți astfelă de cutezare cu ună strigătă tare de 
indignațiune. Și indignați unea, ce în casulă de 
față ar fi de sigură neartificială, ar cresce și mai 
tare, dăcă o astfelă de „reuniune de cultură11 
germană său română întreprinZătăre ar avă obra- 
zulă, ca să se adreseze la representanța orașului 
Checlchemetă, Odorheiulă-săcuiescă său Sepsi- 
Sângîorgiu cu provocarea să o sprijinăscă 
cu contribuiri bănescl și prin câștigarea de mem
bri. Representanța Checlchemetulul, a Odorheiu- 
lui-săcuescă său a Sepsi-Sângiorgiului de aseme
nea nu s’ar mai gândi nici ună momentă, ca să 
răspingă după cuviință o astfelă de pretensiune 
și să trimătă acasă pe inoportuna „reuniune de 
cultură“ germană său română dându’i ună răs
punsă cu cărne și cu dinți. Națiunea germană 
său română n’ar avă în asemenea casă nici mă
cară dreptulă de a privi într’ună refusă ca acesta 
o „espresiune a urei“ în contra germanismului 
său românismului, ună „atentată11 său „poftă de 
sumuțări“. Ară fi o simplă apărare legitimă a 
maghiarismului în contra unei provocări imperti
nente și respingerea aceleia n’ară fi d’a se esplica 
ca „ură“ în contra altei națiuni, ci ca iubire cătră 
naționalitatea propriă. Și ăre n’ar fi așa dacă Germa
nii și Românii s’ară afla față cu o „reuniune 
de cultură maghiară/1 în aceiași posițiune ce 
amă presupus’o mai susă pentru Maghiari ? 
Germanii și Românii să n’aibă ăre dreptulă 
de a se apăra în contra pretensiunii unei 
„reuniuni de cultură maghiară11 de a da ajutoră 
la înființarea de grădini de copii și scăle ma
ghiare pentru copii loră germani său români? 
Comită ei ăre ună atentată în contra naționali
tății maghiare și o urmărescă ei, dăcă refusă a- 
jutorulă pretinsă ? Nu credemă, că concetățenii 
noștri maghiari nu-și voră fi pusă acăstă între
bare și că n’ară putea răspunde obiectivă la densa.

De aceea pasiunea cea mare, ce Ungurii o 
manifestăză din causa retușului cu care întâmpi- 
nămă pretensiunile „reuniunii de cultură maghiară11, 
nu apare ca veritabilă, ci ca afectată, artificială. 
Ea a putută fi calculată numai pentru intimidarea 
Nemaghiariloră. Dăr firesce că nu și-a ajunsă 
scopulă, căci l’a greșită.

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

Procesultit din Deva.
Deva, 6 Aprilie 1885.

Stimate Dle Redactorul Scițl că Românii din co- 
mitatulă Huniădârei, îngrijiți și indignați pănă în sufletă 
de tendințele proiectului de lege relativă la 
instrucțiunea limbei maghiare în scâleleme- 
die, la 10 Mărțișoră 1883 st. n. s’au întrunită într’o
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Ia

„Gazeta Transilvaniei**
Cu I Aprilie st. v. 1885 se începe nnft nou 
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sprijinitori ai foiei nostre.
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a-și reînoi de cu vreme abonamentului, ca să nu se 
întrerupă espedițiunea diarului.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei11

Cuvinte și fapte.
BrașovA, 21 Martie 1885.

I.
Organulu principală ală Sașiloru din Tran

silvania, după ce ni-a făcută în vr’o doui numeri 
o bogată, dar totu-odată și aldsă colecțiune de 
enunțări și de espectorațiunl din foile maghiare 
cficidse, semioficidse și oposiționale, aduce unii 
articula de fondu sub titlulă de susu în numă- 
rulii său dela 4 Aprilie, care articulii din causa 
importanței lui îlă reproduc emil în traducere. 
Eată’lă:

„Când 6re va vesti sunetulii clopotelor!! 
în 4iua de PascI tuturoră cetățeniloră acestei țări, 
fără deosebire de naționalitate, cetățeniloră ma
ghiari ca și nemaghiari, învierea din ndpțea ma
niei de domniă și de apăsare?

„Furtuna cea furidsă și vejeitdre, ce a pro- 
vocat’o legitima apărare a adunării comitatense 
din Sibiu și Bistrița-Năsăudă în contra importu- 
neloră reuniuni de maghiarisare, ne arată destulă 
de lămurită, că timpulă acestei învieri interne 
este într’ună viitoră depărtată. Cetitorii noștri 
au avută ocasiune a se convinge din vocile Zia
risticei maghiare, ce noi le-amă comunicată, despre 
straniile erupțiunl de furiă. Adversarii noștri pu
bliciști nici nu se încărcă măcară a da o espli- 
care obiectivă și liniștită. Colegii noștri maghiari, 
fără deosebire, de scriu în limba maghiară său 
germană, se ferescă de bogatulă materială de 
fapte grămădită în adresa adunării comitatense 
din Sibiu.

„Tufișulă de vorbe, ce a crescută atâtă de 
buiacă în pădurea Ziaristicei maghiare din causa 
resoluțiunii comitatului Sibiiului, dovedesce din 
destulă, că o discuțiune este absolută cu nepu
tință. Dacă noi ne plângemă de maghiarisare, 
colegii noștri maghiari vorbescă de ură asupra 
maghiarismului. Dăcă citămă fapte, ei le igno- 
răză și lansăză discuțiunea pe terenulă declama- 
țiunii g61e. Ei nu caută să vaZă, dacă faptele 
comunicate în adresa comitatului sibiană suntă 
adevărate și — dăcă nu — pentru ce nu suntă 
adevărate. Este ăre corectă, că directorulă sil- 
vanală din Clușiu Grirsik, a provocată pe amplo- 
iații silvanall de sub direcțiunea sa să-și maghia- 
riseze numele? Suntă corecte disposițiunile citate 
din statutele reuniuniloră de cultură maghiară, 
în urma cărora naționalitățile nemaghiare suntă 
obiectulă activității acestoră reuniuni? Frații 
noștri maghiari socotescă tâte întrebările acestea 
de nedemne de răspunsă. Ei năgă tendințele de 
maghiarisare față cu tăte faptele acestea și ne 
facă de minciună. Asta este firesce lucrulă celă 
mai comodă, dară nu duce la nici o înțelegere. 
Ei înalță cu frasele loră totă mai tare turnulă 
Băbilonului, cu care popdrele acestei țări totă 
mai puțină se potă înțelege.

conferință imposantă, ținută în Deva, și într’ună glasă 
au protestate înaintea 1 urnei contra acelui pro
iectă de lege.

Era lucru prea firescă, ca cei dela putere să-și 
iasă din sărite, aflândă resultatulă și decursulă acelei 
conferențe, âr Ziarele maghiare păreau c’au turbată așa 
că întrâga opiniune publică maghiară, cu puțină escep- 
țiune fu agitată contra vorbitoriloră din acea conferință. 
Alarma dată de fiarele maghiare avu resultatulă acela, 
că procurorulă reg. din Deva s’a simțită obligată a face 
arătare și a cere investigarea faimeloră, despre cari însuși 
scia că suntă ridicule și nefundate.

S’a începută cercetarea. S’au asc.ultală mai mulțl 
martori și dreptă mângâiere pentru Ziarele ce făceau 
larmă, judele instructoră a decisă a trage în cercetare 
specială pe doi bărbați destinși: Dlă Ioană P a p i u, pre
ședintele acelei conferințe, și Dlă Dr. Avramă Tincu, 
ală doilea oratoră.

Onorabilulă publică cetitoră scie deja, din comuni
cările precedente, că tribunalul ă reg. din Deva a apro
bată decisulă judelui instructoră și că, după săvârșirea 
investigațiunei, tribunalulă a redicată acusațiune 
contra ambiloră domni susnumiți pentru delictă de agi
tațiune. In urma apelului subșternută la tabla reg. Dlă 
Ioană Papiu a fostă absolvită, pe când acusa ridi
cată contra Dlui Dr. A. Tincu, respective punerea sa în 
stare de acusare, s’a aprobată. Curtea supremă a res
pinsă apelulă Dlui Dr. A. Tincu din motivulă, că con
tra celoră două decisiuni egale nu este locă de 
apelă, — va să tjică nu din motive meritorie. On. pu
blică cunâsce și actulă de acusațiune, care s’a publicată 
în Nr. 116 din 1883 ală acestui diară.

Ridicându-se actulă de acusațiune la valore de 
dreptă, încâtă privesce pe Dl Dr. Avr. Tincu. Tribunalulă 
reg. din Deva, a stabilită pertractarea finală pe 4’ua de 
20 Aprilie 1885 st. n. Pentru ca onorabilulă publică să 
pâtă înțelege mai bine decursulă și resultatulă acelei per
tractări finale — despre care vomă raporta la timpulă 
său, — ’ml iau voiă a da publicității actele mai însem
nate din acelă procesă și anumită: Motivele de recursă 
a lui Io an- Papiu contra decisului pentru Introducerea 
cercetării speciale, semnată de fericitulă advocată George 
Secula. Motivele apelului contra decisului pentru punerea 
în stare de acusațiune, în urma cărui recursă Dlă Ioane 
Papiu a fostă absolvită, e semnată de Dlă advocatu F. 
Hosszu Longină. Voră urma apoi vorbirea ce a ținut’o 
Dlă Ioane Papiu, apoi vorbirea ce a ținut’o Dlă Dr. 
Avram Tincu.

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

SOIRILE DILEI.
Pe mâne, Joi la 2 ore p. m. suntă conchemați 

tot! preoții și institutorii clerici din protopopiatele I și II 
ale Brașovului la o conferință în sala gimnasului română 
de aici. Obiectulă desbateriloră voră fi statutele proiec
tatei reuniuni de reciprocă ajutorare a preoțiloră din țâra 
Bârsei.

—0—
Domnulă Gaorge Dima a primită — precum cetimă 

în «Sieb.-deutsch. Tageblatt* — postulă de dirigentă co
rală ală reuniunei Sibiiene de cântări ..Hermanstădter 
Mănnergesangverein. *

—0—
«Timișiana/ noulă instituit! română de credită și 

economii din Timișâra, precum se spune, la 1 Maiu va 
începe a funcționâ.

—0—
«Pester Lloyd» primesce din BucurescI o cores

pondență, care se ocupă cu stările din Dobrogea. Care 
să fie causa emigrărei locuitoriloră dobrogeni? Ca motivă 
principală ală nemulțămirei locuitoriloră mai vechi ai Do- 
brogei cu stăpânirea română se socotesce în timpulă mai 
nou «apăsarea dăriloră și arbitriulă autoritățiloră române 
la regularea raporturiloră de proprietăți».... Unde dreptulă 
de posesiune ală emigrațiloră mai vechi nu s’a putută 
dovedi de ajunsă, statulă a luată pe sâma sa posesiunile; 
alteori același pănaântă a fostă dată de-odată la mai mulțl 
posesori; nu se face nici o deosebire între creștini și 
mahomedani, între emigrați germani, tătari și ruși; în
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certele, ce se nască între emigrați și păstorii români ar
deleni, ce inundă Dobrogea, autoritățile române țină a- 
cestora parte. Numai agenți lipsescă, că s’ar pute da 
ansă la o emigrare a maseloră, care să fie în detrimen- 
tulă populațiunei și producțiunei Dobrogei. — Așa «Pester 
Lloțd* se scaldă în aceeași apă cu „Bukarester Tagblatt", 
care mai filele trecute descria cu culori fârte urâte sta
rea Dobrogei. Totă Românii ardeleni suntă causa emi
grării din Dobrogea!

—0—
Ni se comunică din Caransebeșă, că elevii institu

tului română teologică-pedagogică de acolo suntă tractați 
în modă necuviinciosă de unii profesori, adresându-li-se 
espresiuni nedemne. Tristă lucru, dacă astfelă se pro
pagă buna cuviință și morala.

—0—
«Timișiana* se chiamă ună nou diară românescă 

ce a apărută deodată cu (|iua învierii; e foiăpentru tre
buințele poporului română și ese în fiecare Duminecă. 
Ii urămă viață.

—0—
Lui «Pester Lloyd» i se scrie din Viena: «După 

Durând primadonna Teodorini e cea mai vestită cân- 
tărăță a Italiei; dar nu e italiană, ci română. A cântată 
mai ântâiă în Milan la teatru Val Verne și ’nainte cu 
cinci ani trecu la Scala, căntândă ântâia oră în Ioculă 
polonesei Reske, care se răgușise, așa că directorulă se 
afla în mare perplesitate cui să dea rolulă polonesei. 
Cântă apoi la tâte teatrele mai mari ale Italiei cu stră
lucită succesă; încântă vreme de ună ană America sudică 
și ’n sfârșită fu în decursulă a trei sesonurl favorita Ma
dridului — ceea ce nu însâmnă puțină, teatrulă Madri
dului fiindă celă mai periculosă pe fața pământului și 
publiculă dispusă să fluere pe celebrități, căci elă are cu 
atâtă mai mari pretensiuni, cu câtă pricepe mai puțină 
său de locă musica. După nefericita seră, în care Teo
dorini cădii pe șcenă în urma unui atacă de nervi, Re
gina, venindă la ea și găsindă piaza del oriente 
plină de echipage — cetățenii veniau să se informeze 
de starea ei — ’i-a disă: «Poți fi mulțămită, căci nici 
când am fostă eu bolnavă, nu a venită atâta lume la 
palatulă regală*... Ce privesce persâna ei, e forte viâiă 
și nâgră cu ună chipă de totă spaniolă; semănă puțină 
cu principesa Metternich; face mare toaletă și trăeșce 
forte elegantă. Ca cântărâță se destinge prin deosebită 
pricepere și minunată technică.»

—0—
Din Alba Iulia ni se scrie, că casierulă percepto- 

ratului de acolo d. Incze se portă aspru și brutală cu â- 
menii, cari au afaceri în acelă oficiu. Ară fi bine să ’și 
schimbe purtarea, căci brutalitatea nu ’i face nici o 
cinste.

—0—
Corulă mixtă din Orăștiă, cunoscută publicului ro

mână încă din vâra trecută, va țină ală treilea concertă 
dela înființarea sa în Dumineca Tomii.

—0—
Cetimă în făia văduvă de redactoră următârea cu- 

riositate: «La votisările din casa magnațiloră, prin cari 
s’a decisă sortea proiectului de lege despre reforma ace
lei case, archiereii români de ambele confesiuni, cum și 
archierei sârbi au votată pre lângă guvernă; prin acâsta 
au documentată și dânșii, că se alătură partidei guver
namentale, va să ^ică au sancționată cu toții programa 
nâstră. Constatămă acestă faptă ca dovadă, că direcțiunea 
năstră ocupă totă mai multă terenă (în lună.. Red. Gaz.) 
cu tâte afurisăniile ,Tribunei* și cu tâte turburările 
«Gazetei.*

—0—

D-lă C. A. Rossetti, decanulă presei din România, 
face cunoscută cetitoriloră »Românului,« în Nr. de Pasci, 
că jslăbită forte de bălă, și negreșită de vârstă,* se 
vede silită a se retrage dela direcțiunea atâtă politică 
câtă și materială a diarului, care se pune acuma sub 
directa conducere și răspundere a fiului său Vintilă C. 
Rosetti.

—0—
In a doua ședință a congresului corpului didactică, 

ce s’a ținută în Iași, s’au luată mai multe decisiuni sa
lutare asupra zidiriloră scâlei, asupra obligativității învă
țământului, asupra schimbărei programei dela scâlele ru
rale și asupra învățătoriloră, ca pe viitoră numai absol
venții de scâlele normale (pedagogii) să pâtă fi aplicați 
în posturi învățătoresci, după ce voră face și concursă.

—0—
Representațiunea teatrală, ce s’a dată asâră de di- 

letanții români de aici în sala Redutei, a avută ună suc
cesă neașteptată. Publică a asistată în numără fârte 
mare. Intr’unulă din numerii următori vomă face o dare 
de sâmă mai amănunțită.

—0—
Societatea de lectură a tinerimei dela institutulă 

teologico-pedagogică gr. or. română din Aradă va țină 
Duminecă în 31 Mar tiu st. v. o ședință publică în sala 
cea mare a institutului cu următârea programă: 1. C u- 
vântă de deschidere, rostită de Dlă profesoră 
Vasilie Mangra, ca președinte conducătoră. 2. Călu- 
șerulă, Cdin Ardeală) esecutată de corulă instrumen
tală ală societății sub conducerea lui I. Muscană, clerică 
de curs. I. 3. Persistența Româniloră în pa
tria străbună, disertațiune de Ilie Moță, ci. c. III.
4. Dulce-i vieța, coră mixtă esecutată de corulă 
vocală ală societății, sub conducerea lui 1. Muscană cl. c. I. 
6. Dan căpițan]ă de plaiă, poesie de V. Alexandri, 
declamată de Ioachim Turcu, cl. c. I. 6. Ardeleana 
esecutată de corulă instrumentală ală societății. 7. Edu- 
cațiunea feteloră la Romani, schiță istorică-pe- 
dagcgică de Corneliu Lazar, cl. c. II. 8. Romanță, 
poesie de M. Zamfirescu, musică de D. Georgescu; solo 
baritonă esecutată de G, Dudulescu, cl. c. I. 9. Mâr tea 
lui Mihaiă Eroulă, poesie de D. Bolintinianu, decla
mată de R. Bortoș, preparandă de cursulă III. 10. Dra
pelul ă, esecutată de corulă societății. 11. Caiă Mu- 
ciu Scevola, poesie de P. Dulfă, declamată de Tr. 
Vațană. <1 c. I. 12. Hora păcurarului, esecutată 
de corulă instrumentală.

—0—
Astăzi, mâne și poimâne va fi mare concertă vo

cală în salonulă hotelului «Union* de aci dată de patru surori 
Tacianu din Bucurescl. 0 copilă de șâse ani Roșa 
va cântă romanțele și cupletele cele mai grele în limba 
română.

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

Suferințele poporului.
De lângă 'Castelulu lui Petru Rareșiu, Martie 1885.

Domnule Redactoră 1 Cele două biserici de lemnă 
din Deșiu și altele mai multe din satele vecine cu dru- 
mulă ce trece prin ținutulă Ciceului cătră fostulă districtă 
ală Năsăudului, apoi locuințele modeste și âmenii scăpă- 
tsți material miinte nu credă, că ară face îmbucurătâre 
împresiune asupra unui străină, ce ar trece pe aici.

Poporă robustă și activă — în maioritate absolută 
română, brațe vânjâse, țâră mănâsă și totuși miseriă, 
suspină și sărăciă, asta i s,ară părâ ună lucru de totă 
straniu.

Multe mai suntă năcazurile ce le îndură acestă po-1 

poră mai alesă sub Banffy pașa. Lumea puțină scie de 
ele. Românulă le înâcă în peptulă său. Mângâierea lui 
este doina de jale, pre care, când o midi, ți-se rupe 
inima. Sortea Românului de aci stăruesce compătimire 
dar totă odată și admirare. Vorbâscă însă faptele.

Cea mai mare calamitate ce trebue să-o îndure 
bietulă plugară este fără îndoială și modulă în care i-se 
impune prunduirea drumuriloră de țeră. Pe când fie-, 
care comună ar pută să-și prunduiască drumurile sale 
cu puțină greutate, aceea nu se concede, ci trebue să 
care bolovanii pănă la ală 3 și ală 4-lea sală și vice
versa. Jugurile se înscriu încă de cu ârnă. Ună omă 
cu două văcuțe trebue să facă două movile, câtă două 
coline. Nu rare suntă cașurile, când dela timpulă în
scrierii juguriloră pănă Ia timpulă fixată pentru facerea 
movileloră omulă rămâne cu jugulă josă. Acâsta nu-lă 
mântuesce, ci atunci trebue să plătâscă bănesce de-iu 
ustură sufletulă.

Timpulă pentru facerea movileloră este de regulă 
Iulie și Augustă. Bucatele-i rămână necultivate ierburile-i 
îmbătrânescă necosite, fânățiile le bată ploile, căci bie
tulă omă trebue să care prin . satele din vecini pâtră 
câte două săptămâni cu nesue vite slabe, dela cari îșl 
aștâptă și nutremântulă Năpastea acâsta se
pare, că anume e întocmită astfelă încată ârășl să aducă 
pe âmenî Ia iobăgia domnâscă. Dările și aruncăturile 
suntă și pre aci ca în tâtă țâra de sub acâstă părin- 
tâscă stăpânire.

Mai suntă pre aci sute de âmenî, cari pre lângă 
greutățile înșirate mai au să pârte încă ună jugă greu. 
Aceștia suntă așa numiții »GurialiștI« și „cjilerl sâu co- 
mitiensl* (inquilinus, insasse, zselâr.) Omenii aceștia — 
în maioritate români, căci suntă și puțini unguri între 
dânșii — prestâză pe sema domniloră de pămentă câte 
52—104 <j[fle de lucru pe ană. Diferința între curialișli 
și comitiensl inquilini încâiă sciu eu •'sip arpra, că cei 
dinteiu au dreptulă să-șî răscumpere pământuiă dela 
domni, âr ultimii nu. Cei mai mulți dintre ei nu po
sedă mai multă ca 3—5 lanțuri de pămentă, pentru 
care plătescă acuma de câțiva ani și darea. Vâra în 
Zilele ceie frumâse și scumpe de lucru brațele loră cul
tivă lațifundiele domnesc!. Moșiâra loră rămâne întâr
ziată. Copii loră nu arareori Ziua întrâgă petrecă în
chiși în casă c’o bucată de pâne uscată și ună vasă cu 
apă, căci femeile trebue să secere holdele și să cultive 
legumăriile domnesc!. Acum mai merge, dar mai nainte 
la câte românce nu le-au plesnită mânile de geră pe 
ciurulă domnescă la deresă de bucate! Altmintrelea și 
acum la câți bieți de âmenî nu le mai degeră picidrele 
ârna pe iazurile moriloră curții! Intre astfelă de împre
jurări nu-i mirare, când pe aci se vădă adeseori femei 
române, cari facă pre lângă lucrurile femeesci și pre 
celea ale bărbatului.

Ună curialistă voindă a se răscumpăra — dâcă 
prestâxă pe ană 104 Zile de lucru — trebue să solvâscă 
cam 300 fi. și încă ceva. Va întreba cineva, că dâră 
au dreptă să se răscumpăre, pentru ce nu se răscumpără ? 
Lucrulă stă așa: Domnii pămenturiloră petrecă colo în 
susă la Pesta, alții ocupă posturi de comiți supremi în 
depărtare, âr bunurile loră suntă arendate. Arendașii și 
economii curțiloră pârtă apoi pre bietulă poporă de-a 
mîța ârbă momindu-lă cu promisiuni, că pâte va veni 
ună timpă, când nu voră trebui să plătâscă nimică pen
tru răscumpărarea pămenturiloră. fir dâcă fotu mai in- 
tenționâză cineva de a șe răscumpăra, nu arareori este 
respinsă — apoi cu domnii cine să se pună — ori în 
casulă celă mai bună terorisată, că dâcă se va plăti de 
domni nu va căpăta lemne de focă și pășiune. Ca iobagă,

FOILETONU.

Martirii Crucii din ambele Dacii.
(Urmare).

Poesia, musica și pictura tură desvoltate mai ântâiu 
de femeiă, căci ea posede mai multă decătă bărbatulă 
ideia frumosului și sentimentulă religiosă; în femeiă se 
desvâltă mai de timpuriu amorulă, credința și speranța, 
aceste trei virtuți creștine, basa fericirii umane; ea este 
înainte mergătâre a progresului. O femeiă urcă crești- 
nismulă pe tronă, căci Constantină împăratulă mai multă 
îndemnată de Elena, maică-sa, decâtă de nevoi sâu de 
politică îmbrățișa creștinismulă și-lă făcu religiune a sta
tului romană. Prin femeiă crucea triumfă de tâte ob- 
staculele. Crucea regeneră poporală romană căzută în 
amorțire și slăbiciune. Domnilla nepâta lui Clemente, 
Drossida fiica lui Traiană, Gallinia fiica lui Severu, Ale- 
sandra împârătâsa lui Deoclețiană, Augustina soția lui 
Massențiu și alte multe femei prin creștinarea loră îm
pinseră carulă reformei creștine cu o mare iuțâlă, cu 
tâte obstaculele idololatriei, înrădăcinate de mii de ani.

Femei! împliniți dară și în viitoră sacra vâstră mi
siune reformătâre, ce a-ți primit’o din ceră la ivirea

vâstră pe acestă globă. Imitați curagiulă și virtuțile su- 
roriloră vâstre Martire, căci dela voi se aștâptă tâtă fe
ricirea omenirii. Binecuvântată fie numele tău Drossido! 
Tu fuseși prima creștină dintre fiicele imperatoriloră Ro
mani. Tatălă tău, Traiană, întemeiătorulă Românismului 
în Dacia, a fostă mare împărată, dară tu ești cu multă mai 
mare decâtă tatălă tău, pentru că opera lui a distrus’o în 
scurtă timpă după mârtea lui gintele barbare, care năpădâu 
asupra coloniiloră romane ca lăcustele în agrii sămănațl. 
Tu ai întemeiată frățietatea și dragostea între popâră, 
ai cucerită cu doctrina evangelică inimile loră și ai în
temeiată adevărata umanitate, care este isvorulu tuturoră 
bunătățiloră trupeșei și sufletescl pe acestă pămentă. 
Noi te adorămă astăZÎ ca pe o adevărată sfântă, pentru 
virtuțile tale și pentru esemplulă tău ce I’ai dată socie
tății din Roma. Fie ca junele nâstre române, strănepâte 
ale Drossidei, să deștepte și să conserve prin esemplele 
loră evangelice în inimile Româniloră foculă sacru ală 
dragostii cătră țleitate și umanitate, din care purcedă 
tâte bunătățile trupeșei și sufletescl pentru nâmulă nostru 
românescă. *

Sfântulă Mercurie în timpulă său de răpausă studia 
Evangelia și întindea religiunea lui Christă între frații 
săi de arme; însă se înțelege, că acâsta o făcu sfântulă 
la începută în ascunsă, de frica persecutoriloră crești- 
niloră. Elă era inițiată în religiunea creștină încă din 

casa părintescă; se Z>ce, că chiară moșulă său ar fi 
tostă creștină, după cum se adeverâză acâsta din urmă- 
târele cuvinte ale tatălui său Gordiană: «Fiule, mergi, 
și odată biruitoră asupra vrăjmașiloră să nu uiți pre 
Domnulă DumneZeulă tău.*

Persecutarea contra creștiniloră, întreprinsă mai 
de toți împărații Romei, o decretă și împăratulă Decie. 
Acâsta faptă a împăratului causă mare mâchnire lui 
Mercurie; căci elă nu se simția aplicată de a ucide pe 
Creștini, în ale cărora misterii era inițiată. Intr’o Z>> 
pe când sfântulă Mercurie era ocupată cu coreligionarii 
săi în învățătura cuvântului lui DumneZeu, veniră la 
dânsulă trimișii împărătesei, spuindu-i că e chemată la 
paiață, unde era să se țiă ună consiliu de răsboiu. Mer
curie răspunse că e bolnavă, prin urmare, că nu pâte 
veni în aceea Z>; însă Decie, care nu putea face acestă 
sfată de arme fără de Mercurie amână consiliulă pentru 
altă Zi- După terminarea consiliului, Decie învită pe 
Mercurie și pe toți membrii acelei adunări a-lă însoți 
pănă la templulă Artemidei, unde în aceea Zi era a se 
aduce sacrificii acelei Zeițe. Mercurie, ca să nu se de
clare de creștină, urmă deocamdată’ pe Decie la tem
plu; dar în urmă se strecură în secretă și se duse la 
cortelulă său, cu inima plină de mari planuri.

(Va urmă)
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porulă — de și suprimată — dar inimată de dânsulă a 
rădicată în 1851 din materială solidă frumăsa scolă din 
Betleanu, pe a cărei frunte a seri°ă: ^Oamenii facă 
scâla âr ea ’i preface pre dânșii». Și în adevără pre
facerea urmâză, semănătura și munca nemuritorului Si
lași, astăd! începe a’și arăta râdele.

Pre basa acestora cuteză a crede și a susțină, câ 
atunci, când Românulă, deși apăsată, va avă preoți gata 
de a-șl pune sufletulă penru turma loră, — atunci dică 
nici jobagismulă nici magliiarismulă nu-lă va pută opri 
în calea progresului. Elă va învinge și supraviețui tăte 
nevoile, numai cei chemați de a-lă conduce să fiă așa 
bravi și vînjoșl cum este poporulă. La fapte mari trebue 
și inimi mari. Sentinela română.

vetji domne, le capătă. Pentru o vită, ce se bate de 
fâme pe dealurile cele gole trebue să presteze âcă nu
mai câte 2—3 ^ile de lucru, ori dâcă vita lui se pășiu- 
nâză la olaltă cu cele domnesc!, apoi 5 fl. nu’să mulți 
bani! Incâtă pentru focărită bieții slujbași curățescă și 
facă pădurile domnesc! ca o grădină de pomi. Spinii și 
tufele le facă în grămed! mari, la cari ei le 4>°h »stân- 
jinl*. Din două grămed! de acestea, pre care voiesce 
’șl-o alege domnulă, ăr restulfl e ală lucrătorului. Dar 
lemnele de focii cu munca încă nu’să plătite. Bietulă 
omă mai trebue să dea pentru ele pe săma curții așa 
numiții »puii și ouăle pentru stănjin!*, ună felii de dijmă, 
ca să tacă de »claca » de pe vremea căratului

Acești iobagi suntă âmeniî nimănui. Fie’ml iertată 
a aduce barem! ună singură casă spre confirmarea a- 
cestei aserțiuni, pentru ca cetitorulă să ’șl pâtă face o 
ideă ârecare despre sârtea loră. Nu de multă călătorindă 
cătră Năsăudă, am popâsită câteva âre într’o suburbiăa 
Betleanului, ce zace lângă drumulă acesta, numită în 
glumă și >Ierusalimu». Acolo am convenită cu ună 
omă, ală cărui nume mi-a eșită din memoriă. Intre- 
bându’lă, că cum mai trăiescă âmenii pe aci, îmi enară 
mai multe și între altele se jelui, că în anulă trecută 
plătindu-se de slujba domniloră, care a fostă 104 dile 
de lucru, a trebuită să solvăscă domnului respectivă 300 fl. 
v. a. de și tâtă moșia lui nu face mai multă ca 5 lan
țuri de pămentă. Vă4ăndă omulă, că mă miră, ca do
vadă ’ml arătă ună estrasă din cărțile funduare dela 
Deșiu. Acum sunt săracă, continuă elă, dar voiu muri 
liniștită, sciindă, că familia mea este slobodă. Intrebân- 
du-lă mai de aprâpe, că totuși ce l’a îndemnată să se 
scâtă dela domni, îmi spuse cumcă moșiâra lui este vis- 
ă-vis de moșia bisericei calvine din Betleană și e des
părțită de aceea numai prin Someșă. Din molitura dela 
capătulă locului său după muncă verde de mai mulți 
ani scâse ună rîtă grasă mai mare de ună jughără Q. 
Când ajunse însă a-șl trage folosulă muncei, — cei dela 
biserica calvină, âcă așa din senină, trecură Someșulă și 
ocupară molitura bietului omă sub cuvântă, că aceea a 
fostă odiniâră în moșia loră. Consultată fiindă d, adv. 
Mann din Deșiu în acâsta afacere, acesta 4'se, că dâcă 
n’ar fi slujbașă lucrulă s’ar desface ușoră, căci nime 
n’are dreptulă a trece peste apă, dar așa la ună locă 
unde-să doi posesori trâba e tare încurcată, deci mai 
bine să lase lucrulă într’atâta. In urma acestora conti
nuă omulă, am hotărîtă a mă răscumpără de așă sci, 
că ori ce mi s’ar dă de capă. Vă4endu-mă desmoște- 
nită de pe o parte a moșiârei mele, mă temeam că mâne 
poimâne să nu mă scotă și din casă. Lucrulă nu ne 
spariă dar de vatra unde s’au născută și au murită moșii 
și strămoșii noștri nu ne scimă despărți. Adecă pentru 
pământulă strămoșescă plugarulă română e gata a-șl dă 
sufletulă. Ore nu este o adevărată virtute eroică dela 
ună plugară — cum este și acesta din cestiune — a țină 
în rândă bună o familiă numărăsă deși săracă, dar în 
modă onorifică și onestă, ba încă a cresce și ună tânără 
până ajunge la pragulă universității.

*

In anulă acesta se va țină adunarea generală a 
Asociațiunei transilvane pentru literat, etc. în Gherla, a- 
decă aprăpe de curialiștl. Credă că și dânșii voră luâ 
parte la acăstă adunare, ori dăcă nu ei, dăr bareml 
preoții din satele loră. După părerea mea modestă tare 
nimerită ar. face ună juristă, care se pricepe cu deosebire 
în relațiunile agrare ale curialiștiloră, când folosindă o- 
casiunea ar luâ în mână patenta urbarială împărătăscă 
— Grundentlastungs-patent — din 21 Iuniu 1854 publicată și 
în >Buletinulă oficială,» apoi cartea: »Das Urbarial- 
wesen in Siebenburgen von Iosef A. Ritter v. Grimm. 
Wien 1863 și alte cărți și-ar scrie o disertațiune des
pre astfelă de lucruri încurcate. Gredă că și aceea va 
contribui la prosperarea și cultura poporațtunei de pre 
aci, dăcă bieții curialiștl voră cam cunâsce cinosura de 
care au să se țină, când voescă să se rescumpere. Acâsta 
cu atâta este mai de lipsă, că unii de pre lângă curte 
răspândescă faima, că a trecută terminulă de răscum
părare, apoi domnii încă nu-să dispuși a luâ banii, mai 
cu sâmă când scie că curialistulă nu-ș! cunosce dreptulă. 
Câtă stagnare nu sufere bietulă poporă prin atare io- 
bagismă 1

In butulă tuturoră acestora să nu cugete cetitorulă, 
că dorulă cătră cultură s’a stinsă din inima acestoră 
6menl. Nu! Foculă dragostei cătră înaintare și lumină 
e pusă în sufletulă Românului de mâna Iui D-4eu; îi 
lipsesce numai flacăra, îi lipsescă în mare parte încă 
rnotorl devotați în acăstă direcțiune. Pentru dovedirea 
acestei păreri voescă a mai aduce ună esemplu. Cine 
a călătorită prin părțile acestea scie, cumcă în apropiarea 
Betlânului suntă și sate fără curialiștl și iobagi. Ba 
ămenii din punctă de vedere materială stau mai bine 
ca betlenescii, cari mulți suntă curialiștl.

Fie-ml iertată însă a 4ice, că a lipsită ună »Ba- 
siliu Silași« și ună «Demetriu Grauru», cari să aprindă 
acea flacără sacră în pieptulă fideliloră, ce au aprins’o 
acești mari preoți în inima Betlenesciloră. Silași cu po- 

Valea Mureșiului de mijlocii^ în Martie 1885.
Din centrulă Ardâlului devenită atâtă de periculosă 

elementului șovinistă maghiară scriu aceste șiruri.
Este greu a nu scrie satiră despre mișcările aces

toră șoviniștl în Europa cultă, cari prin sdruncinările 
loră copilărescl — dar pline de venină — voescă a se 
lace prigoniți din prigonitori ce suntă și gândescă 
cumcă în timpulă luminei voră pută pescui în tulbure. 
AtarI uneltiri mârșave au fostă cu putință în trecută — 
Tempi passati — dar pasărea flămândă totă mălaiu 
visâză.

E bine, șoviniștii suntă periclitați în Ardâlă de 
mulțimea Româniloră. Frica e mare când omulă e pă- 
cătosă; frun4a se mișcă și celă cu consciința rea se cu
tremură și strigă: »âtă hoțulă de păgubașă.»

Acâsta este politica dominantă în Ardâlă, pre care 
șoviniștii maghiar! l’ară stînge de pe fața pământului, ca 
să ajungă câtă mai curândă pre marele globă maghiară.

Suntă în adevără urmăriți de sârte âr nu de Ro
mâni, căci omulă leneșă și lacomă nu-ș! pote câștiga 
posițiune în societate, cu atâtă mai puțină acela, care 
pre lângă slăbiciunile de mai susă este și nedreptă, și 
puterea legei o folosesce spre scopă de asuprire a cetă- 
țeniloră conlocuitori, din a căroră sudâre în parte mare 
se susțină puternicii dela Vilagoșă.

E de pricepută cumcă închipuiții frați nefrați dela 
Escheleu se temă de urgia «ortii ea ș;-o pregătescă, ca 
fluturele de nopte care se vâresce la lumina flacărei — 
la care se îmbulzesce cu nerăbdare; însă e mai nepre- 
cepută aceea cumcă jertfele alese de ei să mai continue 
în slugărnicia loră, făcândă »plocomente« adversariloră 
loră prin părăsirea apărărei causei nâmului loră și chiar 
a loră propriă.

Trăescă de 14 ani înt-’ună orașă ardelenescă, care 
după situațiunea lui tipografică, după locuitorii săi și in
teligența românâscă adunată, nu sciu de sărte său de 
batjocură, este orașă românescă. Zapcii acestei țări 
4ică, cumcă este orașă curată maghiară, dar nu dispune 
nici de 1/1000°/0 din averea comunei, însă prin renegați 
și prin jidovimea patronată de episcopatulă Romei, ei 
a4I lângă slăbiciunea Româniloră domnescă acestă orașă 
spre dauna elementeloră adevăratei poporațiunl, dar cu 
tăte că maghiarismulă scade, jidanii și alte lipitori pre- 
domnescă situațiunea.

Nu vreau să pricâpă cei dela putere, nu-șl cunoscă 
adevărații aliațl, ci cu spiritulă loră șovinistă se ducă la 
perire sub cugetulă rău că ei ne voră nimici. Departe 
este însă acăstă putere, căci nici simțulă omenescă, cu 
atâtă mai puțină celă creștinescă nu-lă posedă șoviniștii; 
— ei în turbulenta loră urmărire devină tirani și cu iscu
sință diavolâscă voescă a ne nimici.

îi pricepă, dar pre ai noștri âmenl crescuți și să- 
turațl cu pâne românâscă nu-i potă scusa pentru pă
răsirea causei națiunei loră, când ei, fii Români, se de
mită a fi unelte contra nâmului românescă.

Noi Românii avemă destui fii cuprinși de egoismă 
personală și aceștia ne facă mare rău, dar nici pre ei 
Maghiarii nu-i mai consideră, ci suntă priviți de unel- 
tătorl.

Celoră cu capetele scâlciete le poftimă bună ape- 
tită la 12 Aprilie. Insă să bage de sâmă că, pre când 
ei se voră trecui în Clujă din beția loră, va fi 1 Apri
lie românescă. Hanibal.

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

DARE DE SEAMA
despre venitulă balului Reuniunei femeiloră române din 

Brașovă, dată în 31 Ianuariu 1885.
1. Escedentulă din socotâla balului22 fl. 

85 cr.
2. Collecta d-lui T. Ceontea din Aradă: 

dela d. d. Vasilie Mangra 1 fl., R. Ciorogară 1 fl., Dr. 
N. Oncu adv. 1 fl., I. Câmpianu adv. 1 fl., Horvath 
Andor exactoră 1 fl., Aureliu Suciu adv. 1 fl., Vasiliu 
Pagubă jud. reg. 1 fl., G. Lazară adv. 2 fl., Collectan- 
tele 1 fl Suma 10 fl.

3. Collecta d-lui Dr. Alexi din Năsăudă: 
dela d. d. Dr. P. Tanco 1 fl., Dr. C. Moisilă 1 fl. 1. 
Ciocanu 50 cr., Valeriu Rusu 50 cr., L. Piciu 50 cr., 
Dr. Emilă Filipană 1 fl., Collectantele 1 fl. Suma 6 fl.

4. TrămișI directă la Comitetă: D. D. Ata- 
nasiu Sand. Aradă 2 fl., M. Baiașă, Orșova 2 fl., Ilie

Botezatu spițeră Gura-Humora 5 fl., V. Arbore 1 fl. 50 
cr., Ingineru Silea 4 fl. 50 cr., Stefurcă 2 fl., Monleanu 
1 fl. 50 cr. și Constantină Cosovity 1 fl. 50 cr. (Acești 
3 din Suceava), Mihaiu Stănescu din Ploești 10 lei noi, 
Stănescu Harati 5 fl. Suma 25 fl. 10 lei noi,

5. Prind-nulă Cipu au intrată pentru 6 bi
lete 9 fl. Suma totală 72 fl. 85 cr. 10 lei noi.

Cu acăstă ocasiune îșl esprimă comitetulă Reuniu
nei profunda sa mulțămită aceloră p. t. domni, cari au 
contribuită denarulă loră' pentru scopulă celă sublimă, 
oe’lă urmăresce Reuniunea, mulțămesce totdodată Comi
tetulă și domniloră arangiatori: G. B. Popp, Lazară 
Nastasi, Dr. Nicolau Popă, George Chelară, Ioană Panțu, 
Ioană Cipu, Nicolae Ciurcu și lână Dușoiu jun.

Din Ședința Comitetului ținută în 19 Martie 1885.

Eufrosina G. Ioană6 Agnes Dușoiu,
presidentă. cassieră.

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

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

Pruga, 8 Aprilie. — După ce a visitatu 
Rudolfinulti, părechea princiară de cordnă a ple
cată erl la 3 6re d. a. între strigătele entusiaste 
ale poporațiunei.

Paris, 8 Aprilie. — Scirea, că din partea 
Chinei s’au ratificată preliminările de pace, se 
adeveresce.

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

DIVERSE.
Imperatnlti Willielm. — Cu ocasiunea serbării a- 

niversării împăratului Germaniei, o fâiă parisiană ne face 
să cunâscemă viâța familiară a bătrânului monarchă. La 
nouă ore, împăratulă se scâlă: camera sa de culcare 
este mobilată fârte simplu, nu se vede celă mai mică 
lucsă, d’asupra patului de acaju se află ună mare por
tretă ală mamei sale, regina Luisa, care după bătălia 
dela lena, trebui a se resemna pentru a implora îndura
rea învingătorului. Vederea într’una a acestui portretă 
reamintindă lui Wilhelm I timpii de restriște ai patriei sale 
și umilirele suferite de mama sa, a contribuită pâte totă 
atâtă de multă ca și principele de Bismarck la îngrozi- 
torulă resbelă din 1870. Când împăratulă sună clopo- 
țelulă, servitorulă de serviciu întră pentru a da totă aju- 
torulă Maiestății sale când îșl face toaleta. Acâstă toa
letă ține fârte puțină. împăratului îi plăcu hainele vechi 
în cari să simte fârte bine: o uniformă întrebuințată de 
mai multă timpă, îi servesce de halată; pârtă nisce pan
tofi vechi căci voiosce să se bucure de tâtă comoditatea, 
în urmă trece în cabinetulă de lucru, unde credinciosulă 
său Engel, decanulă servitoriloră săi, îi servesce ceaiulă. 
Servitorulă este ună omă în etate de 70 de ani, mai 
puțină robustă ca împăratulă; stăpânulă său îlă tră- 
tâză c’uă familiaritate bine-voitâre; împăratulă îlă lutu- 
esce și se informâză în fie-care di despre starea sănătății 
sale. Intr’uă diminâță, în ârna trecută, Engelă spuse cu 
respectă împăratului, că crede că în curând are să se 
retragă din serviciă; nu tâtă lumea, 4ise elă, are sănă
tatea Maiestății tale; dânsulă, Engelă, avea trebuință de 
odihnă. împăratulă, rî4ândă cu hobotă, îl răspunse: 
— Engel, tu și cu mine, n’avemă timpă să ne odih- 
nimă! Fârte bună, fârte blândă cu servitorii săi, este to
tuși un punt în privința căruia împăratulă Vilhelm este 
fârte aspru: densulă n’ară ierta nici uă dată, chiară u- 
nuia din servitorii săi cei mai vechi, uă indiscrețiune pri- 
vitâre la viața sa... și mai puțin âncă luarea vr’unui fir 
de păr din capulă său pentru a fi dată vr’unui turistă, 
acelora, cari cu orl-ce preță voiescă să aibă un suveniră 
dela bătrânulă împărată. Elă glumesce adesea cu subor
donații săi. Ast-felă, credinciosulă Engel e divorțată de 
multă de soția lui. într’una din 4'1^, împăratulă coborîn- 
du-se din vagon, zări în gară pe fosta dâmnă Engel; surî4endă 
4ise servitorului său:—Engel, trebuie a fi galantă cu dâm- 
nele. Zărescă colo pe.soția ta, du-te de’i spune bună 4>ua ! 
Engel. sbârcindă din nașă, fu nevoită să esecute dorința 
împăratului; reîntorcându-se cu totulă rușinată, împăratuiă 
rî4ândă cu hohotă îi dise: Engel. ai făcută fârte bine! 
Nu uita nici odată că trebue să fimă cuviincioși cu fe
meile, ori cari ar fi greșalele loră. Acâstă galanteriă cu 
femeile este unulă din principalii aginți ai poporalității 
împăratului; elă găsesce în tot-d’auna ună complimentă 
sâu ună cuvântă pentru a’i plăcea și a41 ca altă dată.

* * *
Cine a omorîtft pe Gordon. — Se anunță din Con- 

stantinopolă, că Pârta a primită din Cairo ună ra
portă, din care se vede, că ună servitoră ală lui Ze- 
behr-pașa, ună Nubiană, a isbutită mai înainte cu câ
teva luni a străbate până la Mahdi la Chartumă și că 
acestă individă a mijlocită trădarea orașului și cu mâna 
sa a omorîtă pe generalulă Gordon ă. — Acestă 
omoră se 4>ce, că s’a făcută din râsbunare pentru fiulă 
lui Zebehr-pașa, pe care Gordon l’a osîndită la mârte. 
Se crede, că arestarea lui Zebehr-pașa a urmată în urma 
bănuelei, că acestă actă de râsbunare s’a săvârșită cu 
scirea lui.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurelă Mureșianu



Nr. 69. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Guraulu la bursa de Viena
din 7 Aprilie st. n. 1885.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 96.55
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.85 
Imprumutultt căilorfi ferate 

ungare....................... 147.—
Amortisareă datoriei căi- 

lorQ ferate de ostO ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.75

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 107.25

Bonuri rurale ungare . . 101.75 
Bonuri 
Bonuri

mișii
Bonuri
Bonuri

cu cl. de sortare 1C1.75 
rurale Banat-Ti-
............................. 101.25 

cu cl. de sortarel01.25 
rurale transilvane 100.80

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

vină ung........................97. —
Imprumu tulii cu premiu 

ung...................................119.30
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.20 
Renta de hărtiă austriacă 82.50 
Renta de arg. austr. . . 82.90
Renta de aură austr. . . 107 40 
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  860.—
Act. băncel de credită ung. 292.25
Act. băncel de credită austr. 290.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.81
Napoleon-d’orI................9.81 */2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.70 
Londra 10 Livres sterlinge 124.35

Anunțămu aceloru onorați cetitori, cari 
vorti bine voi a se abona la fuht ilustră de aici

Bursa de Bncuresci.
Cota oficială dela 22 Martie st. v. 1885.

Cump. vend
Renta română (5%). . . . 9P/2 —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 9374 —

> convert. (6°/o) • • 88sfi —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 31 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 99Va —

> » „ (5%) • • 84i/4 —
> » urban (7°/0) . . 9674 —

» > (6°/0) • • 90i/4 —
> » > (5°/o) ■ • 81Va —

Banca națională a României 1180 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 299 —

« > » Națională . . 225 —
13-8/?/»Aurti....................................

Bancnote austriace contra aurii

Cursulu pieței Brașovu

din 8 Aprilie st. d. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.66 Vend.. 8.69
Argint românesc . . . . . . > 8.60 > 8.65
Napoleon-d’orI................. . . » 9.79 > 9.81
Lire turcescl..................... . . » 11.06 * 11.08
Imperiali......................... . . » 10.04 > 10.06
Galbeni............................. . . » 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 » 101.-
Ruble RusescI................. . . » 125.— > 126.—
Discontulă » . . 7—10 % pe ană.

$

1

Cu învoiala D-lui L.... fabricanții de
tavuri și mărfuri de lână să voru pune la 
tațiă stofe pentru 4000

pos- 
lici-

Costume bărbătesc!

încolo, că avemu încă în reservă numeri dela 
începutulu anului 1885, prin urmare potu să 
aibă colecțiunea completă.

Adininistrațiuiiea »Gazetei Transilvaniei.»

pentru primăvară și vară 
complete, fine, elegantu-moderne, din lână veri
tabilă. Fiecare costumu este din stofă de lână 
veritabilă dela Briinn, seu Reichenberg pentru 
rocii, pantaloni și giletcă, suficientii pentru statura 
cea mai mare. Aceste costume suntu în colorile 
cele mai nouă și moderne precum: cenușii, ca
fenii, civite, negre, vărgate, cadrilate și pele-mele.

Aceste stofe să afiă în două calități și costă 
I calitate fi. 6 și a II calitate

numai 4 fi. 50 cr.
Banii îi înapoieziA îndată

dacă nu va plăcea cuiva stofa de costumu trimisă. 
Mostre nu să potu trimite. Comande din pro- 
vinciă să esecută cu rambursă poștală. — Afară 
de aceste să mai află de vânzare 400

Șaluri de voiagiu din lână
de 5 coți lungime, 2x/2 coți lățime, fdrtefine, cenușii, 
cafenii, drapu ă 3 fl. 50 cr. bucata. Singurii ma- 
terialulu brutu a costată deja mai multu, de aceea 
t6te suntu pe jumătate dăruite.

Adresa și singurulu locu reelu .pentru co
mande la:

General-Ageutur inlăndischer Tuchwaaren
<J. H. ISabinovicz, Wieii

II., Schiffamtsgasse Nr. 20.

înștiințare.!
Subscrisulă are onorea a face cunoscută on. publică că a deschisă 

aici ună

(Nr. 13)

CURSU
spre învățarea desemnului de croială și a croitului

pexitrin. Ixaăne de dame
instruândă după celă mai nou metodă parisiană și academică.

Elevii se instruăză după ună metodă ușoră astfelă, încâtă înșiși 
potă luă mesură și croi cu garanțiă și asigurare în timpulă câtă ține cur- 
sulă de instruire. In același timpă se instruâză și în lucrări practice. 
Atestate numerâse se potă presenta. Fetele sărace primescă instrucțiă 
gratuită. Subscrisulă recomandându-se cu totă adinsulă publicului p, t., 
se rogă de cercetare câtă mai viuă. înscrierea eleviloră se pote face 
dela 8—12 a. m. și dela 1—7 p. m.

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

Cu totă stima
J. Graf, iustructoru de croită..

■

*

*

se

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potti cump6ra în tutunge
ria lui T. fwross.
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Mulțămită generală din Viena, Peșta, Pojună, Aradă, Alba- 
Iulia, Sibiiu.

Adeverimă că amă învățată dela d-lii J. Graf în timpă de 6 săptămâni com
pletă desemnulă de croită pentru haine femeescl și compunerea loră. Dreptă aceea ne 
simțimă atinse în modă plăcută, de a exprima dlui I. GRAF mulțumită nostră pentru 
ostenela și diligența sa și de a-lă pută recomanda pretutindenea cu privire la cunoș
tințele sale speciale și Ia metodulă său ușoră de cuprinsă.

Alba-Iulia, în Iulie 1884.
Popp Gybrgyne, Ince Sândorne, Emilia Nicola, Irene Frdlicli, Ana Siebert, 

Ida Lbiv, Hermina Mendl, Irena Halasz. Și tote elevele.
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Comande din provincie
se exrecixtâ punctualii

Pentru saisonultL de primăvară

(Nr. 25)

Toalete
de promenade, de mirese

^-4? și de casâ
Mantale de pldie, Jaquete și Mantile după

cea mai nouă modă
confecționeză de grabă și cu prețuri moderate

Ia

^ovășznai Keresztesy
în salonulu loru de confecțiuni de dame 

ISrașovîi (piața mare.)

)

f» Mostre se trimitu la cerere franco.. gv

e

Cetită!
Am cumpărată întrega provisiune dela o renumită fabrică 

pături de cai prin licitațiă cu jumătate din prețulă regulată, și 
aceea vândă câtă va dura acesta provisiune

H u m a i c u fl. 1.75 
1550 bucăți dintre cele mai mari, fdrte grdse, late și f6rte durabile mmb 

PATUBI de CAI.
Aceste pături sunt 190 centimetri lungi 
130 centimetri late, cu bordure (chenare) 

/ V colorate și de grosimea unei scânduri, de 
' aceea adevăcată durabile.

Scrisori de mulțămire și pentru comande 
dela persone de încredere stau cu sutele în 
biroulă meu spre convingere, și admoniămă 
în contra anunciuriloră înșelătore.

Trimiterea cu bani gata, seu rambursă. Aceste pături se es- 
pedâză (jilnică în t6t.e părțile lumei, și pretutindenea facă ună efectă 
estraordinară, de vreme ce se potă întrebuința și ca plapomă de 
pată, și cari mai înainte au costată mai multă ca îndoită prețulă.

Adrssa: Webewaaren-Manufactur
1. II. Rabinovicz, WIEN II Schiffamtsgasse Nr. 20.

de 
de

8—10

Tipografia ALEXI, Brașovfi.

Stabilimentulu de fortepianurl
ală lui

Jtdiiz Jaschik
Brașovu. tergulu dosului (Flacliszeile) Nr. 26 II. Et.

Depositulă celă. mai bogată de pianuri și pianinuri nouă 
și întrebuințate din fabricele cele mai renumite. Pianuri vechi 
sâ iau în schimbă. Se primescu și plăți în rate. Cu deosebire 
sunt a se recomanda: pianuri nouă dela c. r. fabricantă de pia- 
nurî Heitzmann în Viena, lucrate în lemnu frumosă de nucă, 
fi. 500; pianuri Mignon, cu cdrdele încrucișate, în negru fl. 600. 
Pianinuri de nucă său negre fl. 450. Afară de acestea este de 
vândare unu pianu întrebuințată de Streicher cu fl. 230, unu 
pianu bine conservată de Eisenhut, 7x/2 octave și cu placă de 
metalu lată fl. 200.


