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Nou abonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei “
Cu I Aprilie st. v. 1885 se începe unii uou 

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

Prețulă abonamentului:

Pentru Anstro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 
„ ș6se „ 6 „
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 9 franci 1 în aurti sen în Iiâr- 
„ ș6se „ 18 „ > tiă cu adausulu a-
„ unu anu 36 „ J gini ui.
Rugămth pe domnii abonenți, ca s& binevoiască 

a-și reînoi de cu vreme abonamentul^, ca s& nu se 
întrerupă espedițiunea diarului.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei"

Brașovu, 1 (13) Aprilie 1885.
Mare sensațiune a produsă în Europa soirea, 

despre încăerarea dela 30 Martie n. la rîulu 
Kușk între trupele rusescl și cele afgane. Sur
prinderea a fostă cu atâtu mai mare, cu câtă 
cabinetulă rusă pănă în momentulă din urmă a 
asigurată, că nu voesce răsboiu.

Cabinetulă englesă îșl dă t6te silințele să 
resolveze cestiunea afgană pe cale pacinică, dar 
după cele ce s’au petrecută se pare că Rusia este 
hotărîtă a se felosf de momentulă favorabilă și 
a silf pe Anglia la lupta decisivă pentru domi- 
națiunea în Asia.

încă nu este cunoscută răspunsulă ce l’a 
dată guvernulă rusescă la depeșa din urmă a 
cabinetului englesă, dar se (jice c& d-Iu de Giers 
așteptă mai ânteiu deslușiri dela generalulă Ko- 
marov și că pănă îi voră sosi acestea voră mai 
trece încă douăsprezece Deocamdată mi-
nistrulă Gfiers s’a mărginită de a esprima față cu 
trimisulă Angliei, în numele său și ală Țarului, 
părerea de rău pentru incidentală nenorocită 
dela rîulă Kușk și totodată a esprima speranța 
că prin acăsta negoțiările asupra delimitărei gra- 
nițeloră afgane nu voră fi întrerupte.

Se nasce însă întrebarea, că 6re ministrulă 
Țarului nu voiesce să câștige numai timpă prin 
asemeni demersuri ? Trupele ruse, susțină En- 
glesii, au comisă o crimă în contra conven- 
țiunei anglo-ruse prin aceea că au atacată 
pe Afgani, de aceea t6te foile din Londra 
pretindă într’unu glasă, că „Rusia trebue să 
desavueze fapta lui Komarov“, dacă este ca 
bunele relațiuni între ambele state să se stabi- 
lăscă. Rușii se pare, că la t6te se gândescă, nu
mai la aceea nu ca să dea o asemenea satisfac- 
țiune Angliei. Din contră Țarulă, după scirile 
cele mai nouă, a felicitată pe generalulă Koma- 
rov lăudându-lă și țrimițându-i o înaltă decora- 
țiune.

Cabinetulă Gladstone se află într’una din 
cele mai penibile situațiuni, căci nu mai p6te 
cedă în acestă conflictă fără de a se face de rî- 
sulă lumei. Anglesii sâmtu, că au fostă păcăliți 
și de aceea trebue se persiste în cererea ca să li 
să dă o satisfacțiune ărecare, căci de nu se va 
întâmplă acăsta este amenințată chiar prestigiulă 
englesă în Asia și popărele de acolo voră începe 
a crede, că Rusia este mai puternică decâtă An
glia.

Credința generală nu numai în imperială bri

tanică, ci în tătă Europa este, că Rușii au pro
vocată cu intențiune conflictulă în Asia. Guver
nulă britanică pănă acum mai multă numai a 
demonstrată cu pregătirile de răsboiu, de aici în
colo trebue să le iea în seriosu. Ba a mersă 
ună pasă și mai departe d-lă Gladstone și pre- 
gătesce răsboiulă nu numai în Africa ci și în 
Europa, vrându a câștiga alianța Turciei în 
schimbulă unoră concesiuni însemnate în E- 
giptă ș. a.

După alții cabinetulă din Londra și-ar da 
silințe de a dobândi ună feliu de neutralisare a 
cestiunii orientale pentru casulă unui răsboiu cu 
Rusia în Asia, învitândă tăte puterile să iea sub 
scutulă loră starea actuală a imperiului oto
mană.

Faimele de feliulă acesta dovedescă câtă de 
mari și periculăse potă fi consecințele unui răs
boiu eventuală anglo rusescă în Asia, chiar și 
pentru Europa. Dacă nu va succede a găsi ună 
modă onorifică de împăcare, răsboiulă va și is- 
bucnf cu tătă furia și întrâga pressă europână 
este numai de-o părere în ceea ce privesce gra
vele consecințe ce le p6te avă și pentru celelalte 
state europene, ăr mai alesă pentru Turcia. Faptă 
este și rămâne că Rusia să află într’o posițiune 
multă mai favorabilă, decâtă a Angliei și lesne 
păte fi sedusă a se folosi de ea în modă radicală.

Ne putemă face o ideă despre acăsta posi
țiune favorabilă a Rusiei, dacă vomă avă în ve
dere, că Afganii, împrejurulă cărora se învârtesce 
cărta, urască cumplită pe Angleși și că Emirulă 
loră numai după ce au mâncată bătaie la Pend- 
jeh soldații săi s’a putută hotărî a se învoi, ca 
trupele anglese să trăcă prin Afganistană în ca
sulă unui răsboiu.

Judecândă după tăte presemnele răsboiulă 
între Anglia și Rusia este în a] ună de a isbucni 
și elă va trage fără îndoială în vârtejulă său și 
alte state desnodândă din nou cestiunea orientală.

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

CRONICA POLITICĂ.
Comisiunea de douăzeci și unu a camerei deputa- 

țiloră din Pesta a primită modificările făcute de camera 
magnațiloră la proiectulă de reformă cu o ma
joritate atâtă de mare, încâtă s’a găsită superfluu în 
comisfune de a se face cestiune de cabinetă. Dar 
în realitate cestiune de cabinetă s’a făcută, pentrucă 
ministrulă Tisza a făcută cestiune personală. Primulă 
ministru s’a îndatorată în fața conducătoriloră mariloră 
proprietari, că va face să trăcă în cameră proiectulă 
de reformă, care organisăză camera magnațiloră în 
modă oligharhică și că elă va rămâne său va cădă, 
după cum își va împlini său nu-șî va împlini mandatulă 
său. Nici vorbă, că docila maioritate din cameră va 
primi proiectulă, numai să nu’i ca^ă stăpânulă.

*
Relațiunile dintre Anglia și Rusia au devenită 

fărte încordate în urma luptei dela rîulă Kușk între trupele 
rusescl și afgane. Anglia cere, ca guvernulă rusă să 
desaprobeze purtarea lui Komarov, guvernatorulă Tur- 
chestanului, revocându-lă din postulă său. Dar după cum 
spune o telegramă din Londra, în cercurile rusescl de 
acolo nu se crede că guvernulă rusă va da Angliei 
acăstă satisfacțiune. fiarele ruse și germane sus
țină, că Komarov ’și-a făcută datoria, deărece Afganii 
au înaintată din posițiunile loră în contra învoielii ce se 
stabilise. Ministrulă englesă Gladstone e fărte mâhnită 
de desamăgirea ce i-a pregătit’o Rusia. De asemenea 
întrăga presă englesă consideră procedarea Rusiei ca ună 
casus belii, și ceră ca acăsta să ’șl cără scuse, alt- 
felă răsboiulă între Anglia și Rusia e inevitabilă. An

glia e în tractare, după cum se spune, cu Turcia 
ca acăsta să lase flota englesă a trece în Bosforă; 
dar «Kreuzzetg.*  anunță, că Porta respinge ori ce pro
puneri de felulă acesta, voindă a rămână neutră. — 
• Daily News,« care vede o împăciuire numai în des- 
aprobarea procederei Jui Komarov, ne dă următărele 
amărunte despre puterea armată a Emirului din Afganis
tană: armata numără 61,500 de ămenl, dintre cari 45,400 
infanteriă și 16,100 cavaleriă; numărulă tunuriloră e de 
222. Aceste trupe suntă împărțite în patru armate, dintre 
cari cea mai tare de vr’o 26,000 omeni cu 106 tunuri 
se află în provinciile centrale cu capitalele Cabul și Can- 
dahar. In Herat suntă 7000 de ămenl cu 38 tunuri, în 
Taht-i-Pul 12,000 omeni cu 42 tunuri, în Maimene 3000 
de omeni. Balkh are o garnisonă de 1500 infanteriști, 
Dșellalabad 1800 infanteriști cu 6 tunuri și Ghazna 1600 
de omeni totă cu 6 tunuri. In Saripul, Badakșan, Kun- 
duz, Khiftan și Varnan se află cu totulă 800 de ămenl 
cu 24 tunuri.

*
Preliminariele păcii între Francia și China s’au 

subscrisă. Punctele principale ale preliminarieloră suntă 
următărele: Inimicițiele încetăză cu 4>ua de 10 Aprilie 
n.; la 20 Aprilie trupele chineze începă evacuarea Ton- 
chingului, așa ca la 20 Aprilie să trăcă îndărătă granițele 
imperiului cerescă. Pănă la ratificarea păcii definitive, 
Francia esercită dreptulă d’a visita corăbiile puteriloră 
neutrale, ca să nu trăcă contrabandă de răsboiu și nici 
oreză. Golfulă Peceli îlă ține blocată, ca să împedece apro- 
visionarea Chinei nordice. In fine trupele francese rămână 
pe insula Formosa și pe insulele Pescadore până ce se 
va încheiâ pacea. Francia renunță la orice despăgubire 
de răsboiu, dar familiele jertfeloră dela Bacle primescă 
pensiuni. Afară de acăsta China va încheiâ cu Francia 
o convențiă comercială, mai favorabilă Franciei decâtă cu 
celelalte puteri. Pacea se va încheiâ definitivă la Tien-Tsin 
său la Peching, îndată ce se va publică decrelulă de e- 
vacuare. -------o-------

Procesulfl. din Deva
v.

Cuveniuhi de închidere alu d-lui I. Papiu.
Frațiloră!

După ce am terminată lucrarea năstră și după ce 
amă luată hotărirea acum cunoscută tuturoră, urmăză 
ca să ne depărtămă din acestă locă. înainte de a ne 
despărți frațiloră, nu potă să nu vă mulțămescă pentru 
ostenăla ce v’amă făcută, dar și mai multă pentru pur
tarea ce ați dovedită sub întregă decursulă adunărei. 
Străinulă, care numai din audire cunăsce pre poporulă 
română, dăcă din întâmplare ar fi fostă de față în adu
narea năstră, îndată ar fi sciută că se află în sănulă 
poporului română blândă și seriosă. Vă mulțămescă 
încă odată pentru acăstă purtare dămnă, prin carea stră- 
iniloră le-ați arătată, că poporulă română este destulă de 
seriosă și scie să insufle respectulă cuvenită, ără nouă 
ne-ațî făcută o adevărată bucuriă și mângâiere sufletăscă. 
Vă mulțămescă în urmă, că n’ați cruțată nici ostenălă, 
nici spese, ci preste așteptarea năstră ați venită aici chiar 
dela marginele cele mai depărtate ale comitatului. Dum
nezeu să vă ducă în pace la casele văstre și să ve țină 
spre bucuria și fericirea scumpeloră văstre familii!! Cu 
aceste declară adunarea presentă de închisă. Să trăițl 
frațiloră. (Să trăiăscă entusiastice).

VI.
Actă de acusațiune.

Nr. 4598/883 Crimin.
Din partea tribunalului regescă din Deva, ea foră 

criminală, în causa pentru delictulă de agitațiune contra 
dr-ului Avramă Tincu și soțulă său, în urma propunerei 
făcute de rrocurorulă regescă, la 25 Septemvre 1883 Nr. 
5119, s’a luată următorulă condusă:

I. Avramă Tincu, născută în Sebeșă, locuitoră în 
Orăștia, de 50 ani, de religiunea greco-ojientală, însurată, 
tata unui fiu, advocată, cu avere, de o cultură mai în
altă, nepedepsită: pentru delictulă de agitațiune comisă 
în contra naționalității maghiare, cualificată după § 172, 
alinea a doua a condicelui penală și punibilă în sensulă 
alineei prime a aceluiași §;
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morialulă valachă din Sibiiu dela an. 1881 și aproba
rea conduitei, observate din partea diareloră române față 
cu proiectulă de lege despre scâlele medie.

Dar elă — oratorulă — s’ji abătută dela scopă, 
esprimândă sub acest ă pretestă aâtfelă de cuvinte și 
făcândă astfelă de observațiunl, cSn, prin enararea unoră 
întâmplări acomodate spre iritarea valachiloră îu 
contra naționalității maghiare, au produsă agitațiune.

Anumită: începândă prin amintirea celoră petre
cute la 1848 a urmărită evenementele până în dilele 
nostre dicendă: că n’ar voi a revoca în memoriă în
tâmplările din acea fatală epocă, decă nu ar vedea cum 
se petrecă lucrurile în diua de astădî; elă este con- 
strlnsă a afirma, că Ungurii dela 1848 și până astădî 
n’au învățată nimică, deârece în camera deputațiloră 
nu s’a aflată nici ună singură deputată, carele să fi 
esprimată vr’ună cuvântă pentru apărarea loră (a Româ- 
niloră), deși urmările evenimenteloră de pe acelă timpă 
ar putea să le dea unu învățământă Indestulitoră.

Apoi a amintită absolutismulă, când toți de-o-po- 
trivă amă suferită, vinovațl și nevinovațl, der a afirmată 
că și acela a fostă mai^de suferită, decâtă situațiunea de 
astădî, fiind-că acela (absolutismulă) nu li-a atăcată 
limba și nu a împedecată desvoltarea loră, ci pe acelă 
timpă au primită mai multe ajutore, decâtă în era con- 
stituțiunei ungurescl de astădî, care se dlice: liberală.

După aceste revocândă în memoriă patentele dela 
1854, 1860, 1861, apoi dietele dela 1863 din Sibiiu și 1865 
din Clușiu, precum rescriptulă regală din 1866, a trecută 
la numirea ministrului ungurescă, sub carele a fostă cre
ată și art. de lege 44 din 1868, asupra căruia s’a es
primată astfelă, că acela n’a dată nici ună dreptă ci a 
răpită și drepturile, pentru cari s’au luptată pănă acuma.

Ca ce felă de drepturi voescă a da Ungurii se 
constată din proiectulă de lege despre scolele secundare 
carele voiesce a luâ și aceea, ce nu este a Unguriloră, 
adecă scâlele, pe care ei (olachii) le susțină și pentru 
cari statulă nu dă nici ună felă de ajutoră, deși dela 
ei încurgă mari sume de bani în visteria statului.

A mai sulevată și aceea, că cine pole fi îndreptă
țită a luâ cuiva aceea, ce n’a dată; ei dorescă, că pre
cum ei (adecă Românii) nu se întindă la aceea, ce nu 
este a loră, așa nici altulă să nu cuteze a luâ, ce nu 
este ală său, — ei nu iau ce nu este ală loră, der nici 
nu voră lăsâ niciodată ce e ală loră.

Ca o consecință a proiectului de lege, amintesce 
absurditatea, că Românii prin acâsta voră fi împiedecați 
a vede lumina, și prin urmare voră rămâne îndărăptă.

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

Petrecania ungurescă din Clușiu.
Glușiu 12 Aprile.

Șovinismulă Unguriloră din Ardelăși-a serbată astăzi 
învierea. Așa asigură «Ellenzek*  cjicândti, că pentru 
creștinătate sărbătorea învierei a fostă înainte cu 8 Z>le, 
der pentru Maghiarimea din Ardelă ea este astăzi. Jn 
cele din urmă ne-amă deșteptată și noi,*  esclamă numita 

’6iă, «și dela .Carpații maghiari*  pân’ la Adria «serbăto- 
resce atjl cu noi totă sufletulă maghiară.*

*) Este de notorietate publică, că acesta domnii Szots Sândor 
parochu ev. ref. în Deva, nu înțelege nici ună cuventă românescă’ 
prin urmare, când a fasionatd în contra acusațilo.tă, n'a putută fi 
în c.unoscință de causă. Altmintrelea singură a mărturisită, că elă 
numai după gesticulațiunl a socotită că aici a fosta o agitațiune.

**) Adevărulă este, că afară de martorii acusatorl numiți mai 
sustt și încă doră celă multă 3 4, ceialalțl toți au fostă ,olithi*. 

Coresp.

S’a deșteptată așader șovinismulă. Nu potă să nu
mi reamintescă cuvintele lui Szechenyi, care cu durere se 
plângea, că a deșteptată pe conațiunalii săi pentru peirea 
oră.

Rivalulă lui Szechenyi, fostulă dictatoră Kossuth 
Lajos, mai trăiesce și ca și odinioră elă îmbărbătâză 
pe Maghiari a înanta pe cărarea șovinismului periculosă 
și astădî. Kossuth a rămasă consecuentă și de aceea

II. Ioane Papiu, născută în Sântă-Jacob de pe 
Mureșă, locuitorii în Deva, de ani 50, de religiunea gr.- 
ort., tată a patru pruncî, cu avere, protopresbiteră de o 
cultură mai înaltă, nepedepsită: pentru delictulă de par
ticipare la acelașă faptă prescrisă în § 69 punctulă 2 
ală codicelui penale:

Pre lângă lăsarea loră și mai departe pe picioră 
liberă și pe lângă susținerea dreptului de apelă, prin a- 
cesta suntă puși în stare de acusațiune.

Li se notifică acusațiloră, că voră avea dreptulă, 
ca în contra acestui actă de acusare în restimpă de 24 
ore să însinue apelă, pre care în 8 dile ’lă voră putea 
desvolta și subșterne tribunalului, precum și a’șl alege 
apărătoră, ceea-ce prin acesta li-se face cunoscută.

La pertractarea finală, ce se va defige după ce va 
ajunge la valăre de lege resoluțiunea de acusare, voră fi 
a se cita:

1. Dr. Avramă Tincu, acusată, din Orăștia, 2 Ioane 
Papiu, acusată, din Deva; 3. Soos Antal, martore, din 
Deva; 4. Szollosy Laj., mart., din Deva; 5. Csuros Ant., 
martore, din Deva; 6. Miklos Lajos, martore din Deva; 
7. Szots Sândor,*)  martore, din Deva; 8 Balomiri Jânos, 
martore din Deva; 9. Dr. Lazară Petco, martore, din 
Deva; 10. Balogh Jozsef, martore, subjude reg. din Gio- 
giu; 11. Torok Antal, președintele scaunului orfanală din 
Aiudă. Voră mai fi a se ceti: atestatele de moralitate 
și avere ale acusațiloră, apoi adeverința archivului, pre
cum și raportulă, ce este a se procură dela judecătoria 
reg. de cercă din Baia de Crișiu despre înprejurarea, că 
în contra lui Petru Brana și soții Petru Nita și Petru 
Rimbașă suntă intentate și puse în cursă investigațiuni 
și rercetărî pentru deliclă de agitațiune, avândă 'a se 
precisă în raportă cu fiecare insinuare când a sosită la 
judecătoriă.

Cercetarea intentată în contra lui Dionisiu Glodeanu 
conformă § 197 p. 1. din cod. penală a fostă a se sista, 
deârece cu nimica nu s’a putută dovedi, că respectivulă, 
de pe crtedra din biserică său în altă adunare, ar fi pro
nunțată cuvinte, ce ar fi țintită la agitațiune.

Motive.
Conformă dateloră obținute în decursulă cercetărei, 

s’a ținută în biserica greco-orientală din Deva în presența 
a vre-o 2000 de alegători de deputațl, cea mai mare parte 
de naționalitate valahă—olăh nemzetisâgu**),  din inciden- 
tulă pertractărei în cameră a proiectului de lege despre 
scâlele secundare, sub presidiulă lui Ioană Papiu proto- 
presbiteră greco-orientală, o adunare, a cărei scopă ar fi 
fostă: a protesta în contra acestui proiectă de lege și 
propriamente a da espresiune observațiuniloră loră.

In acâstă privință, în urma unei consultări obiec
tive s’a luată ună condusă, carele a fostă enunciată de 
cătră președinte, — și cu acesta, fundă obiectulă adu- 
nărei terminată, ea ar fi trebuită să se disâlve.

Insă Avramă Tincu cu tăte aceste în fața adunărei, 
cu permisiunea presidiului, urcându-se la tribună, chiar 
și după mărturisirea lui Balomiri Janos, a ținută ună 
discursă, adresată mai multă simțeminteloră decâtă ra- 
țiunei, carele întru adevără s’a abătută dela ob
iectă, dar carele după acusată a cuprinsă două pro
puneri suplemantarl și anumită: a primi de ală său me- 

n’a putută lipsi dela »învierea*  de adl. Elă a adresată 
celoră ce s’au adunată în Clușiu, în numele terorismului 
și ală prigonirei de rassă, o telegramă din T r'nă, prin 
care dăruiesce 100 fi. fondului societății de maghiarisare, 
încuragiândă ca să lupte pentru recâștigarea tărâmului 
pierdută «în Ardeală*,  care e mâna drâptă a patriei ma
ghiare, combătândă «agitațiunea distrugătore de stată în 
contra maghiarismului*  și susțiindă cu tâte mijlâcele ma
ghiarismul.

Tote diarele maghiare de aici laudă și preamărescă 
în fruntea loră pe marele patriotă, care, precum însuși 
se subsemnă este ,fără de patriă.»

Făia guvernului «Kolozsv. K0zI.« dice: «Maghiarulă 
făr’ de patriă a trămisă obolulă său pentru reuniunea 
de cultură maghiară din Ardâlă. Sfinți și binecu
vântați bani suntă aceștia. Bătrânulă, care își 
iubesce patria înainte de tâte, ține că reuniunea noslră 
este bună și este de lipsă. Marele lui cuvinte ne dau 
putere, ne îmbărbătâză și ne însuflețescă.*

Așa scrie o fâiă guvernamentală. Cum scriu foile 
proprie Kossuthiste vă puteți închipui. Telegrama iui 
Kossuth a fostă primită de cei adunați cu frenetice și 
nesfârșite Eljen-uri.

Eri Sâmbătă, după amâ^l șoviniștii au ținută ună 
felă de conferență pregătitâre, la care au luată parte 
vre-o 80 de persone, mai mulți emisari au tăcută cu 
acesta ocasiune propuneri de modificare în statute.

Astăzi la 10 6re a. m. s’a deschisă marea adunare 
«constituantă*  de primarulă Dr. Haller Ferencz, care era 
îmbrăcată în vestminte naționale maghiare. Intre vorbitori 
s’a insinuată la cuvântă și Românulă maghiarisală, in- 
spectorulă de scăle Moldovan Gergely, pledândă pentru 
statutele reuniunei. O foiă observă că Moldovân a făcută 
gloriă maghiaromloră. Halal să le fiă! Ună Precare Fel- 
inery Lajos s’a încercată a dovedi cu date statistice, că 
Maghiarii din Ardelă trcbue să agiteze și să facă prose- 
liți, ca să nu rămână înderălulă Româniloră și să nu fiă 
înghițiți de ei.

Proiectulă de statute s’a primită. In birou au 
fostă aleși: Dr. Haller președinte, Șandoră secretară, 
Hory Bela cuaoieră, Policz notară. In comiletă se află 
23 membri. S’au subscrisă sume însemnate pentru fon- 
dulă reuniunei. S’au trămisă telegrame lui Kossuth, care 
Iu numită «Excelsior*  din Turină, dicându-i-se că: «Dum
nezeu j-a șoptită șirurile telegramei sale.*

In (jiua învierei șovinismulă Maghiariloră ardeleni 
și-a găsită și ună mântuitoră și acesta pârtă numele de 
Kossuth.

Gloria in excelsis! X.
-------o-------

SCIRILE DILEI.
Primulă pasă pentru maghiarisare a voită să’lă facă 

reuniunea din Clușiu luândă o hotărîre, ca sigilulă reuniu
nei să nu conțină însemnele Ardâlului, care nu mai esistă. 
Cu tdte astea vulturulă Ardeiului va figura pe sigila. 
Semne rele pentru reuniune.

—0—
Sunlă numiți capelani militari cl. 2-a în reservă: 

Javidă Budoiu, preotă ală archidiecesei gr. or. din Ar
deală, Benedictă Isacă și Alexandru Rosciu, preoți gr. 
cat. ai archiediecesei Albei Iuliei și Făgărașului.

—0—
Ni se scrie din Săcele: Sâmbătă 30 Marte (11 

Aprile) petrecurămă în mare numără la mormântă rămă
șițele pământescl ale meritatului preotă capelană și învă- 
țătoră al șcâlei primare române din Tărlungenl, Ștefană

FOILETONU.

Martirii Crucii din ambele Dacii.
(Urmare).

Causa atâtoră obstacule ce întâmpinămă în calea 
virtuții suntă patimele ce ne subjugă, cele mai multe 
productulă lăcomiei și ală egoismului, formată din râua 
crescere și din lucsă. Până când omulă nu se va des- 
brăca de egoismă, nu va căpăta fericirea dorită. Toți do- 
rimă binele, dară nu’lă putemă dobândi numai cu o sim
plă dorire, tuturoră ne place adevărulă, dară spinii aces
tuia ne înțepă patimile și de aceea nu-lă putemă suferi 
și muncimă pe cei ce’lă propagă.

Lacrămile familiei sfântului n’avură nici ună echo 
în inima martirului nostru; elă preferă mai multă amo
rala verității, decâtă ală vieții și ală familiei sale. «Celă 
ce iubesce pe tată seu pe mumă mai multă decâtă pe 
mine, Z‘ce Chrîstă, nu este demnă a fi mie discipulă.*  
Mulțî propagămă ,adevărulă cu buzele, cu fapta însă prâ 
puțină. De aceea și Zice sfântulă spirită: «Poporulă a- 
cesta mă adoră cu buzele, âră cu inima este departe 
de mine.*  Mijloculă prin care putemă stârpi patimile cele rele 
e caritatea. «Acestea poruncescă vouă, dice Cristă, ca

să vă iubiți unulă pe altulă.11 Din iubire resultă pacea 
și unirea și din acestea dreptatea și frăția. Veni-va tim- 
pulă, când patimile, ce ne împiedecă aZi în lucrarea bi
nelui, să fie supuse rațiunii, încâtă omulă, fiulă lui D-Zeu, 
să nu mai facă acte de animală, care-lâ degradă și-lă 
nefericescă: atunci omulă viitorului se va rușina de o- 
mulă presentului, precum omulă presentului se rușinâză 
de omulă trecutului.

St. CvintiliantJ, Dada și Macsimină. 
(275—311 d. Chr.)

Junii martiri Cvintiliană, Dada și Macsimină erau 
Romani DacienI, locuitori în Rodostolă, cetate a Misiei, 
fii ai unui cetățână de aici. In timpulă persecutării de
cretată de Macsențiu și Macsimiană, acești sfinți să com- 
promiseră în ochii despoțiloră loră ca creștini pentru fa
cerea unei biserici, și iată cum:

Tatălă acestoră martiri făcuse o bisericuță crești- 
nescă pentru puținii creștini din Rodostolă, afară din 
cetate. Martirii aceștia, înmulțindu-se creștinii, cugetară 
a strămuta biserica în cetate. După ce se reZidl acâstă 
biserică, prefectulă Tarciniu împărțise spioni prin tâlă ce
tatea, ca să afle pe cei ce profesau religiunea creștină 
și află mulți creștini, ale căroră căpetenii erau frații 
Cvintiliană, Dada și Macsimină. Prefectulă le ordonă 
să se închine Zeil°rCi Penați, dară ei se opuseră ordi- 
neloră, desprețuiră idolii și amenințările persecutoriloră.

Atunci, tiranulă îi aruncă în închisâre și nevoindă ei a 
se supune ordiniloră prefectului, îi tortură mai multe Zile, 
după aceea îi condemnă la morte; în 19 Aprilie fură 
esecutațl afară din cetate în loculă ce se numia Ozovia. 
Cadavrele loră le îngropară nâptea creștinii la ună locă 
ascunsă, unde se aflară rămășițele loră după 80 de ani 
de ună cetățenă și se cunoscură după inscripția de pe 
o cărămidă. Rămășițele loră fură duse cu mare bucuriă 
în biserica din cetate și numele loră se serbeză în 2 
Augustă.

Românulă din natura sa, ună modelă de virtute și 
de eroismă, prin brațulă își apără libertatea și indepen
dența; iară prin ridicarea de temple mărețe, a grăbită 
întinderea creștinismului între ai săi și printre barbari. 
Românii creștinară pe Bulgari, pe Unguri, și pe alte 
nâmurl. Românulă zidi mănăstiri nu din bigotismă, ci 
din filantropia. Acestea institute în timpuri critice ser
veau de fortărețe, în timpă de pace de scâle și altele. 
Scopulă mânăstiriloră la începută a fostă nobilă și sfântă 
pentru că ele erau asilulă bătrânețeloră, ală nenorociri- 
loră și ală suferințeloră fisice și morale, adăpostulă vă
duvei, ală orfanului și ală scăpătatului; prin urmare mă
năstirile n’au fostă destinate a fi nisce morminte largi, 
unde să se îngrâpe mai multe generații fără de nici ună 
scopă, n’au fostă destinate a fi niște cuiburi de păsări 
cobităre și răpitâre.
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ceslă română vrednică și amă aliată cu durere 
o mulțime, de abusurl, pe cari nu potă să le re
facă.

In Nr. 58 ală scumpului nostru tȘiară «Gazeta 
Transilvaniei» ni se spune, ca aiândalorulă domeniului 
boerescă Lâzâr Mano și ai săi au denunțată pe d. Ale
xandru Maioră într’ună diară ungurescă în modulă celă 
mai răutăciosă cu scopă de a-lă blama înaintea superi- 
oriloră săi. Dâr viclenulă arândatoră nu s’a mulțămită 
numai cu atâta, ci a înaintată și o acusă la Prea Venerat. 
Consistoră Metropolitană din Blașiu alăturândă totodată 
și ună petecă de hârtiă ca scrisâre la adresa Excelenție 
Sale Dlui Metropolită, cerândă și pretindândă nici mai 
multă nici mai puțină decălă delăturarea neascul
tătorului și nesupusului său preotă română 
din Șiermașiu.

In urma acestei acuse Blașiulă Ordonâză investiga- 
țiune prin protopopulă respectivă ală Cătinei Dlă Ioană 
Moldovană, care în 19 Mărie și veni lă fața locului. 
Procederea dlui protopopă nu numai că nu o putemă 
numi corectă, ci din eontră e chiar înjositâre și rușinosă 
pentru clerulă și națiunea rornânâscă. Potă să dică, că 
în tâte agendele sale oficiose față cu clerulă și docenții 
subordinațî, acestă protopopă omnipotentă respiră ună 
arbitriu violentă, ună despolismă crudă și o presiune ne- 
mai pomenită, care conduce de-a-dreptulă la descuragiarei 
ruinarea și chiar desperarea aceloră subordinațî ai săi, 
cari figureză de capi și conducători ai poporului. Pre
cum se vede datorința de păstoră sufletescă și părinte 
ală săraciloru prea adeseori o schimbă Dlă protopopă cu 
rolnlă de persecutoră. Iată câte-va cașuri:

Din Ormenișă a scosă afară pre fostulă învățătoră 
sub pretextă de negligență și în loculă lui a întărită pe 
altulă mai slugarnică și mai destoinică spre a purta ro- 
lulă de mamelucă. Mai înainte erau copii în Ormenișiu 
într’ună numără frumușelă, cari sciau ceti și scrie; as
tăzi? Miseriă. Ce l’a îndemnată să facă acesta d. proto
popă? Nimică alta decâtă că așa a voită ună dornnă 
și amică ală d-sale, precum însuși s’a esprimată. Indig- 
națiunea a fostă generală.

Nu s’a jenată d. protopopă a se lăuda, că pe ună 
preotă îlă va depune, pre altulă îlă va suspenda, âr 
despre d. Georgiu Floriană preotulă din Balda a avută 
cutezanța a (Jice, că-lă va persecuta pănă la ultima ră
suflare. Noi nu pricepemă ce ură pasionată pâte avâ 
în contra d-lui Floriană, căci acestă bărbată nu ni-a 
dată pănă acuma decâtă dovedi de bărbățiă rornânâscă, 
de activitate neînfrântă, de constanță și abnegațiune în 
tâte căușele de interesă bisericescă și națională. Dreptă 
că nu are avuția d-lui protopopă și nici togă aurită; dâr 
pentru aceea »Stâua României*  a sciută străluci și pe 
sdrențele dorobanțului dela Plevna.

St. Ermilii și Stratonicu. 
(290—324 d. Gr.)

In mitropolia Singidunului (Belgradulă sârbescă) era 
ună diaconă fârte învățată cu numele Ermilă, care avea 
mare reputațiune între cetățenii din Singidună și pro
pagă creștinismulă fără de a se teme câtuși de puțină 
de tiranulă Liciniu, care era celă mai mare dușmană 
ală creștiniloră. Venindă într’o (Ji Liciniu în Singidună) 
întrebă magistratulă, că suntă creștini în cetate? acesta 
îi descoperi pe toți capii bisericii și acusă mai cu sâmă 
pe Ermilă Impăratulă îndată dete ostașilo”ă ordină să 
aducă pe Ermilă înaintea sa, pe care-lă întrebă, dacă în 
adevără este creștină, la ce Ermilă răspunse: «Nu nu
mai că suntă creștină, dară sunt și diaconă și propagă 
adevărulă evangelică âmeniloră, nevoindu-mă câtă potă, 
a-i lumină și a-i scote din rătăcirea idolatriei». Liciniu 
turbată de mâniă ordonă să-lă bată cu vine de bou, 
până ce se văzură câstele și măruntaele și sângele cur
gea părău pe pământă. In timpulă acestei scene dure- 
râse, unulă din amicii sfântului cu numele Strafonică, 
carele era sutașă ală custocȚiloră din Singidună, vădândă 
pe amicală său începu a plânge cu amară, eră împăra- 
tulă vădândă acâsta întrebă pe Stratonică, de e creștină, 
care dise tiranului: «Creștină suntă și amică intimă ală 
acestui sfântă bărbată, pe care voi cu cea mai mare 
neomeniă îlă torturați mai rău decâtă pe fărele cele săl-

Când d. Floriană a venită în acâstă parohiă nu 
avea nici cară nici plugă, dâr avea o inimă rornânâscă 
plină de zelă, avâ strădaniă și virtute, cu ajutorulă că
rora a luptată, a răbdată și a învinsă.

Ți cresce inima când ve<}I într’ună cuibă de sată 
ca Balta o Biserică de pâtră așa de frumâsă, așa de cu 
gustă și elegantă, ca și care în câmpiă mă indoiescă dâcă 
mai poți afla atâtea câte degete la o mână. Conside- 
rândă puținătatea satului, greutățile poporului și lipsa 
totală a isvâreloră de venită, deu că trebue să admi- 
rămă meritulă ce și-lă făcuse Georgiu Floriană prin edi
ficarea ca prin minune a acestei Biserice. Totă așa a 
mai edificată Floriană și o scolă pentru poporă relative 
forte frumâsă, dar cea-ce e mai frumosă ca tâte e dili- 
gința de di și nâpte . ce și-o dă bravulă preotă pentru 
luminarea poporului și instruirea pruncuțiloră de scolă

Manole, care după ună morbă fârte scurtă și acută 
(Tifusă abdominală) și prin urmare împreunată cu multe 
și grele suferințe, a răposată Vineri diminâța 29 l. c. 
în ală 42 ană ală etății, ală 19 ană ca îuvățătoră, 
ală 17 ană ală fericitei sale căsătorii și ală 13 ană 
ca preotă capelană. In Ștefană Manole biserica a per- 
d u t ă ună preotă dintre cei mai zeloși și scâla una din
tre puterile sale cele mai distinse, ăr soția lui ună ra- 
zimă, noi ună frățiorii, copilașii tineri fericirea loră. Ră- 
posatulă adecă a lăsată după sine cinci copilași mino- 
renl. Fosedândă densulă o inimă prea nobilă, ună ca- 
racteră firmă, ună spirită castă și o iubire sinceră și 
nesimulată, elă câtă a trăită s’a bucurată nu nu
mai de iubirea poporeniloră săi, ci și a tuturoră 
acelora cu cari a avută ocasiune a veni în atingere. 
Serviciulă divină a fostă celebrată de 8 preoți Cuven- 
tulă funebru din partea preoțiloră l’a ținută venerabilulă 
preotă din Satulungă Radu Popea, în care a accen
tuată între altele chemarea preotului, âr din partea în- 
vățătoriloră a vorbită învățătorulă din Satulungă I. Da- 
riu, care a arătată între altele mai cu deosebire che
marea învățătorului română și greutățile ce Ie întâmpină 
în ea, și pe urmă a declamată o poesiă acomodată (ele- 
giă de V. Alexandri). Ochii tuturoră erau scăldați în 
lacrămî, cari se reuniseră cu lacrămile naturei ce curgeau 
șiroiu din nori chiar pe tirrpulă câtă a durată discursu
rile funebre. Fie-i țărîna ușâră și memoria neuitată 1 — D.

—0—
In Galați se va înființa, (Jice »Posta«, o societate 

culturală numită «Prutulă,*  în scopă de a înlesni cultura 
națională tinerilor români din Basarabia. Ii dorimă isbândă.

, —0—
pilele acestea, d. Edgar de Herz a citită Reginei 

României traducerea germană a piesei »Fontâna Blandu- 
ziei.‘ Maiestatea Sa a promisă, că va insistă în străină
tate, pentru ca opera d-lui V. Alexandri să fie jucată pe 
scenele germane.

—0—
Ună mare incendiu a isbucnită Joi în tergulă Făl- 

ciu din Moldova. Incendiulă, ajutată de ună vântă vio
lentă, a ținută câte-va 6re și a consumată 60 de case. 
Locuitorii, cari în mare parte suntă muncitori de pământă, 
aflându-se la câmpă, cu greu s’au putută împedicâ atâtă 
repedea întindere a incendi lui câtă și a se scăpă obiec
tele de prin casele aprinse. Pagubele suntă însemnate. 

—0—
Serata musicală de asâră a avută ună succesă fârle 

bună, că pe lângă publiculă numărosă ce a asistată, d-lă 
Brandner a sciută prin programa variată și bine aran- 
giată să mulțămescă pe publică pe deplină. Aplause au 
urmată după fie-care piesă, așa încâfă mai multe din 
piese a trebuită să fie repetate, ca: «Sâra de vară« 
valsă de Waldteufel. «Duo» din Bocaccio pentru două 
pistone. «AlteHerren*  poutpuri și «Alexandrina» Quadrilă 
de A. Brandner.

-0—
Concursulă femeiloră frumose, organisată la Paris 

s’a terminată și juriulă a decernată premiulă I d-ș6rei 
Matilda Corlin, o parisiană în etate de 20 ani. Portretulă 
acestei tinere regine a frumseței va fi vândută în profi- 
tulă rănițiloră militari francezi.

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

Afacerea Bisericei din Șiermașiu.
Din Câmpiă, 1 Aprilă 1885.

Atrasă de bravura rornânâscă și nobilele tendințe, 
pentru cari d. Alexandru Maioră, preotulă din Șiermașiu, 
înfruntă ultragiulă dușmaniloră săi, cu ună interesă de
osebită am urmărită pasă de pasă cele petrecute cu a- 

Ca să mai vorbescă despre simțămintele sale de bună 
Română, credă că n’ar fi de lipsă; prima dovadă despre 
acâsta mi-a dat’o acum patru ani, când aprinsă de 
durere și de o mâniă sfântă avu bărbăția de a se iăpădâ 
in mijloculă unei societăți chiar și de ună amică ală 
său, dechiarându-i dispreță vecinică ca la ună vândătoră 
de națiune și compromițătoră de cleră.

îndată ce Escelența Sa D-lă Metropolită Dr. Vancea 
a fostă convinsă de faptele și strădania acestui bravă 
preotă, a binevoită a recompensa ostenelele de pănă 
acum și a-i deschide ună câmpă mai estinsă de activi
tate promovându-lă la cooperatura renumitei parochii 
a Silvașului. Acâsta nu i-a convenită D-lui protopopă 
Moldovană, de aceea a lucrată câtă a lucrată și prin 
cunoscutele sale apucături a sciută întortoca lucrulă, așa 
că Floriană fu scosă din cooperatura Silvașului și re
pusă ârășî în parochia Balda, âr ginerele d-lui protopopă 
e în Silivașiu.

D-lă protopopă, în timpă ce se laudă a persecuta 
pre preoții cei! bravi, ar face multă mai bine dâcă ar 
ingrigi de ginerile său, cari deu e rușine, ca ună preotă 
tânără și cu stare și venituri mari să nu aibă la casa 
lui nici o gazetă rornânâscă. Despre celelalte tacă. 
Și așă fi tăcută și despre cele de mai susă, dar când 
1-amă vădută că dă mâna cu ună armână ungurescă 
în contra unui preotă română, dău nu m’am mai pu
tută stăpâni.

A trebuită să intervină altă protopopă — ca să 
triumfe inocința bravului preotă, âr Dlă Moldovană — 
acestă instrumentă ală dușmaniloră — a rămasă față 
cu cei ce’lă stăpânescă ca și opărită cu apă fiârtă, în- 
greunându-și sufletulă cu o responsabilitate teribilă îna
intea dreptului judecătoră pentru maltratările nedrepte 
făcute acestui preotă.

Acumă năvălesce curiea din noă asupra preotului. 
D. protopopă Moldovană se ivesce cu o falcă în ceră cu 
alta’n pământă și âtă că argații cu dregătoriulă Kisgyorgy 
Samu în frunte ca și ună roiă ieșindă din curte, năvă- 
lescă asupra scolei ca și cum ar cuprinde-o cu asaltă. 
D. protopopă Moldovană îi întâmpină cu iubire și bună
voință rară, le vorbesce cu dragoste și căldură, le inspiră 
curagiu și bărbățiă în timpă ce cu sârmanulă preotă și 
martorii lui tractâză cât se pote mai aspru, mai despo
tică și mai dură. Rănită până la sufletă de purtarea 
severă a acestui Părinte ne îndurată, D. Maioră se re
trase la coliba sa apăsată pre inimă de o durere grea, 
âr d. protopopă și cu stăpânii curții rămase cam desamă- 
gită în așteptarea sa.

Printre servitorii curții, dregătorii, măestri, păzitorii 
de câmpă și alte «lipitori ale satului*  se vedea și înve- 
țătorulă de acolo Ioană Bothezană, ună favorită ală dom
nului protopopă. Acestă învățătoră decopiâză, precum 
amă aurită, anumițl articull din «Gazeta Transilvaniei*  
și ’i pune în mâna pintenațiloră dela curte. Cu ce 
scopă ?...

Aceștia suntă âmenii cu cari s’a angajată D. pro- 
top'opă spre a țese la pânza cea nâgră a lui LazarManâ. 
Pre aceștia ’i-a îmbrățișată, le-a arătată încredere, pa- 
tronagiu și bună voință, în timpă ce față cu preotulă s’a 
arătată streină, aspru și severă. Urmarea a fostă, că 
îndată după eșirea d-lui Protopopă din sată 
argații curții — la semnulă dată — au năvă
lită asupra Bisericei, s’au făcută stăpânito- 
rii ei și o au închisă. Pentru comiterea acestei «bra
vuri», atentatoriloră în (Țua următâre li s’a pusă la dis- 
posițiune vinarsă în abundanță șl-aă petrecută, s’au ve
selită chiuindă și închinândă în sănătatea omnipotențiloră 
loră patroni. De atunci încoce cai și căruță, mâncare 
și băutură gratisă stă la disposițiunea denunțatoriloră, 
cari voiescă a merge la D. protopopă spre împlinirea a- 
ceslui prea durerosă scopă.*

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

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

Pesta, 12 Aprilie. — Funcționarulu dela 
catastru Gazdag a fostu omorîtu eri nâpte, pe 
când mergea acasă, de cătră nisce făptuitori ne- 
cunoscuțl în dosulu ferăstrăului lui Gregersen, 
jăfuindu-i-se lucruri în valâre de 800 fl. In mâna 
diAptă ținea ucisulu cu putere unu briceagu des
chișii, alu cărui tăișă probabilii că s’a ruptu în 
două în luptă cu ucigașii.

Clușiu, 12 Aprilie. — Adunarea generală 
de constituire a reuniunei maghiare de cultură 
(de maghiarisare. — Red.) a primitu proiectului 
de statute și a alesu biroulu în persânele pri
marului Clușiului și a deputațilonl Hegediis și 
Felmey, fiind primită cu însuflețire.

batice.« Liciniu puse la tortură și pe Stratonică, apoi 
îi aruncă în închisore. Tâte încercările lui Liciniu fură 
deșerte, pentru că Ermilă în locă de a părăsi religiunea 
creștină, îndemnă chiar pe împăratulă Liciniu să înalțe 
crucea pe tronă, arătându-i ce mari folose ară isvorî 
pentru imperiu. Dar cuvintele cele mai elocente ale iu 
Ermilă nu aflară răsunetă în inima împetrită a tiranului 
Liciniu, care condamnă pe martiri la morte prin arun
carea în Dunăre. Ei fură duși la malulă Dunării, bagați 
în niște mreji și aruncați în Dunăre. După trei dile a- 
flară creștinii cadavrele loră la marginea Dunării și le 
îngropară mai multe stadii dela Singidună. Mai târziu 
rămășițele loră fură strămutate în biserica din Ocsia. Nu
mele loră se serbâză în 13 Ianuariu.

St. EmilianO.
(324—362 d. Chr.)

Impăratulă Iuliană Paravatulă (Aposfatulă) văcjândă, 
că creștinismulă face mari progrese, dete ordină se vină 
în tâte provinciile romane ca să stârpâscă și numele de 
creștină cu desăvârșire. Capitolină, prefectulă Daciei Au- 
reliane, spre a se conforma ordineloră suveranului său, 
visită tote cetățile provinciei sale și în care cetăți întră 
se urca pe tribună, și cerca mai ânteiu prin elocința sa a 
însufleți bătrâna idololatriă, âr pe unde nu putea reuși cu mo
dulă acesta întrebuința amenințările și torturile cele mai 
crude. (Va urma).

*) PublicămO acâsta corespondență cu reservă, deorece n’a- 
vemil cunoscință personală imediată despre cele petrecute. Red.

Justiția.

Editoră: laeobă Mureșianu. 
Redactori responsabilă: Dr. Aurel Murtșiawu
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Oursulu la bursa de Viena 
din 11 Aprilie st. n, 1885.

Rentă de aurii 4°/0 • • • 95 65 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.55 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare........................ 146.—
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.75

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

Amortisarea datoriei căi- 
loril ferate de ostâ ung.
(3-a emisiune) . .

Bonuri rurale ungare 
Bonuri
Bonuri

miști
Bonuri
Bonuri

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

vină ung.............................97.—
Imprumutulti cu premiu 

ung.....................................117.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.75
Renta de hărtiă austriacă 81.25
Renta de arg. austr. . . 81.60
Renta de aura austr. . . 106.20
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  848.—
Act. băncel de credita ung. 285.75
Act. băncel de credita austr. 284 60
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesc!................ 5.84
Napoleon-d’orI.................. 9.89l/a
Mărci 100 împ. germ. . . 61.25
Londra 10 Livres sterlinge 125.45

. 106.- 
. 102.— 

cu ci. de sortare 102.25 
rurale Banat-Ti-

.............................101.- 
cu cl. de sortarelOl.— 
rurale transilvane 100,90

Bursa de Bucuresci.
Martie st. v. 1885.Cota oficială dela 29

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 89 —
Renta rom. amort. (5°/0) . 93Va —

» convert. (6%) 8474 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 30 —
Credit fonc. rural (7°/0) . 993/4 —

* ,» » (&%>) 84 —
» » urban (7%) • 96Va —
» » » ■ (6°/o) . 90Va —

> (5°/0) . 8P/2 —
Banca națională a României 1185 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . 318 —

< » » Națională 230 —
Aură............................... 15.10°/0 —
Bancnote austriace contra aură —

Cursulu pieței Brașovu

din 13 Aprilie st. d. 1885.

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.66 Vend. 8.69
Argint românesc................. . » 8 60 > 8.65
Napoleon-d’orI..................... . « 9.84 > 9.86
Lire turcesc!......................... . » 11.10 > 11.15
Imperial!............................. . « 10.10 > 10.15
Galben!................................. . « 5.75 > 5.80
Scrisurile fonc. «Albina» . > 100.50 . iot.—
Ruble Rusesc!..................... . » 120.— » 121.50
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

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

pos-
lici-

Costume bărbătesc!
pentru primăvară și vară 

complete, fine, eleganttt-moderne, din lână veri
tabilă. Fiecare costumă este din stofă de lână 
veritabilă dela Briinn, său Reiclienberg pentru 
rocu, pantaloni și giletcă, suficientă pentru statura 
cea mai mare. Aceste costume suntă în colorile 
cele mai nouă și moderne precum: cenușii, ca
fenii, civite, negre, vărgate, cadrilate și pâle-mele.

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

numai fi. 50 cr.
Banii îi.înapoiez.iă. înd.atâ

dacă nu va plăcea cuiva stofa de costumu trimisă. 
Mostre nu să potă trimite. Comande din pro
vincia să esecută cu rambursa poștală. — Afară 
de aceste să mai află de vândare 400

ȘalurFde voiagiu din lână
de 5 coți lungime, coți lățime, fărtefine, cenușii, 
cafenii, drapă ă 3 fi. 50 cr. bucata. Singură ma- 
terialulă brută a costată deja mai multă, de aceea 
tăte suntă pe jumătate dăruite.

Adresa și singurulă locă reelă pentru 
mande la:

General-Agentur inlândischer Tucliwaaren
«J. EL S&abiuovicz, Wien

II., Schiffamtsgasse Nr. 20.

co-

2^- Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se potd cumpăra în tutunge
ria lui I. Cwross.

Anunțămă aceloru onorați cetitori, cari voră 
bine voi a se abonâ la foia ndstră de aici în
colo , că avemu încă în reservă numeri dela 
începutulu anului 1885, prin urmare potă să 
aibă colecțiunea completă.

Administraținnea «Gazetei Transilvaniei.»

MersulU trenurilorU
pe linia Predealu-ESudapesta și pe linia Teîuștt-Aradii-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grdse.

| I*redealîî-i Budapesta JBudapesta-—Predealu
|

Trenu Trenu Trenă Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu
accelera de omnibus de de omnibus accelerai omnibut1 persane persone persdne

Bucuresci 7.1i — — — Viena 8.2E 8.3E 3.3C 8.0C
i Predealu 1.0( — — 9.5C Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47

Timiști 1.32 — 10.1E Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovă

Feldiâra

2.Of — — 10.5C P. Ladâny
Oradea mare J

2.01 2.04 1.59 10.09
2.ie 6.3C 5.4E 4.11 5.13 3.2C
2.44 7.09 6.2b 4.21 9.37 3.25

Apatia 3.03 7.41 7,07 Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.4C 9.59 —
Homorodfi 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu
Sigliișora

4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
5.1: 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
MediașO 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciuneltt — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiușfi 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudtt 7.55 2.48 4.44 Clușiu 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susii — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Ui6ra — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Ghiristt 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —
Clușiu ( 10.08 559 9.18 Vințulă de susfl 12.19 10.07 —

( 10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușfi 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copsa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v
Mezd-Telegd

12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32

Fugyi-Vâsârhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10,56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
Oradia-mare

P. Ladiny

( 1.49 11.04 4.06 Feldiâra 8.41 9.20 2.44
( 1.54 11.14 7.30

Brașovfi
9.20 10.15 3.15

3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Buda-peata 7.30 7.44 6.40 Predoalu — 7.32 4.28

Viena 2.00' 6.20 2.00 Bucuresci — — 10.25

Tipografia AJLEXI. Brașovă,

Teiușâ-Aradd-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușrt.

Trenu de Trend Trenîi Trenîi de Trenfl
persâne omnibus omnibus porsdne omnibus

Teiușft 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradd 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă
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
A itFI tfa ( 12.32 8.05' 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

( 12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta
Viena

7.4| 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
6.20 — — 'Teiușft 12.53 7.00

AradA-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenu Trenă de Trenă
omnibus peradne omnibus

Aradsi 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 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

rffimișdra-Aradtk Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă Trenă
persdue omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
10.091.34 6.16 Crivadia

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Ngmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
ijradf» 3.10 8.00 Simeria 12.37

vo.ru

