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BrașovH, 10 (22) Aprilie 1885.
Multă s’au mai cumpănită de unu timpă 

încdce de cătră pressa europdnă sorții păcii și ai 
rfesboinlui și după ce a cursă cernâla șirdie 14 
dile întregi, producândă cele mai varie combina- 
țiuni și păreri pro și contra, sosesce ca o dușă 
rece pentru combatanții păcii nu mai puțină ca 
și pentru aceia ai răsboiului, soirea surprin^ă- 
tdre, că de 14 4’le încdce fatala cestiune a Af
ganistanului n’a înaintată cu nici ună pasă spre 
resolvarea ei.

Va se (Jică stămă totă acolo, unde amă 
stată înainte cu 14 (Jile ȘÎ din nou putemu să 
începemu a numără pe degete ca să ghicimă de 
va fi pace său resbelă.

Noi însă nu ne vomă pune pe ghicite, ci 
vomă resumâ în scurtă impresiunile și soirile cele 
mai nouă, de cari se agită lumea cea mare po
litică.

înainte de tdte trebue să accentuămă opini- 
unile, ce au devenită, amu putea 4icei generale 
în privința situațiunei și a intențiuniloră celoră 
doue mari puteri, cari stau acjl față în față, 
măsurându-se cu ochii una pe alta din creștetă 
pănă ’n tălpi.

Părerea generală este, că Anglia, vă^ându- 
se isolată de t6te puterile, după ce a răspinsă și 
alianța ce i-a oferit’o Italia, ar dori să pdtă 
încungiurâ răsboiulă și este gata a face conce
siuni însemnate Rusiei, dăr numai până la ună 
punctă 6re care, până unde crede, că o pdte 
face, fără a-șl vătăma prestigiulă, de care se bu
cură în Asia. Rusia de altă parte se află într’o 
situațiune multă mai favorabilă nu numai politică 
ci și geografică și de aceea voesce răsboiulă și este de
cisă a renunță la elă,numai în schimbulă unoră, 
concesiuni fdrte însemnate. Ba, de faptă Rusia a și 
întrată în ofensivă, atacândă pe Afgani la 30 
Martie a. c. Der și basa militară de operațiune 
a Rusiei oferă acestei puteri multă mai mari 
avantage, așa că este din ce în ce mai greu de 
a aflâ unu modă convenabilă de împăcare cu 
Anglia.

După cum se anunță din Londra „Cores

pondenței politice/1 în cercurile englese nu se 
pune atâta greutate pe aceea, că Rusia voesce să 
ocupe Penșdehulă, ci pe împrejurarea, că posesi
unea acestui punctă va avă numai atunci preță 
pentru Rusia, dăcă acăsta- va ocupa tetdeodată și 
podulă dela Pliul-i-Khisti și ' localitatea Aktepe, 
care domină văile dela Murghab și Kușk 
și care formăză adevărata basă de ope
rațiune pentru ocuparea militară a Heratului. 
Aceste doue puncte și nu punctulă Penșdeh for
măză dificultatea, deărece Rușiloră câtă și Afga- 
niloră le este bine conoscută, că celă ce este 
domnă peste Phul-iKhisti, este domnă și peste 
Herată.

Detailurile acestea trebue să le dămă cu 
reservă, deărece se basăză mai multă său mai 
puțină pe informațiuui nesigure.

Ajunge însă că suntă puncte de diferență 
însemnate în jocu și că prin urmare soluțiunea 
pacifică a certei dintre Anglia și Rusia este din 
nou pusă în cestiune.

E caracteristică că tocmai foile germane, 
cari trebue să fie celă mai bine informate, des- 
văltă nnă mare pesimismă și că tocmai aceste 
foi accentuăză, că Rusia nu se va mulțumi cu 
una cu două și nu va face nici o concesiune 
Angliei.

CRONICA POLITICĂ.
Foile din Londra, care până erl-alaltăerî totă mai 

credeau, că răsboiulă ruso-englesă seva evită, îșl 
esprimă acum temerea, că cabinetulă englesă cu greu va 
pută cedă pretențiuniloră Rusiei. »Daily News*  declară, 
că sgomotele despre cedarea Penjdehului și altoră puncte 
afgane Rusiei suntă luate din văntă și îndămnă pe An
glia să’și continue înarmările militare. In același timpă 
se spune, că raportulă lui Lumsden despre încăerarea 
dela Penjdeh a sosită în Londra și că consiliulă de mi
niștri s’a și întrunită, ca să ia o hotărîre, fiindcă, după 
cum spună foile englese, acestă raportă diferă cu totulă 
de raportulă generalului rusă Komarov. Se mai c)* ce> 
că Anglia nu mai voiesce să lase timpă Rușiloră de a 
se înarmâ. P6te că în vederea răsboiului, ce nu se păte 
evită, voiesce și ministrulă rusă de esterne, d. Giers, să 
se retragă; elă vede că partida militară rusă câștigă 
totă mai multă terenă. Cei din Berlină și acum încă 

caută să arunce totă vina pe Englesi, că ei ară fi de 
vină, de a ajunsă atâtă de departe încordarea cu Rusia.

*
Mari temeri esistă atâtă în Berlină, câtă și în 

Petersburg, că isbucnindă răsboiu’ă anglo-rusă, Polonii 
se voră revolta. Din Londra și Paris au sosită în Berlină 
scirî, cariadeverescă că esistă în Polonia uneltiri 
secrete în contra Rusiei, după cum e in
formată și >Koln. Ztg,« dăr se observă în același timpă, 
că isvorulft acestoră uneltiri nu se află în Anglia, ci 
în prima liniă în propaganda socialiștiloră poloni fără 
patriă, cari în momentulă de față au găsită în Varșovia 
terenă favorabilă pentru activitatea loră. 0 broșură po
lonă, care a produsă mare sensațiune și despre care se 
vorbesce și în »Gazeta Narodova,« acusă atitudinea duș
mană a opiniunei pnblice în Europa față cu Polonii. Cu 
deosebire li se impută Poloniloră, că suntă strînsă legaț 
cu socialiștii, cari turbură pacea și liniștea Europii. Soi
rile acestea însă despre mișcările Poioniloră au lipsă de 
confirmare.

*
Guvernatorulă generală ală C a u c a s u 1 u i. principele 

Donducov Corsacov, s’a dusă la Bacu, pentru ca 
să cerceteze la fața locului plânsorile locuitoriloră din 
Lencorană, pe cart îi bântue tare tâlharii. Provincia Len- 
corană, care s’a încorporată cu Rusia după răsboiulă ce 
l’a purtată la 1828, se întinde dealungulă țărmurelui 
sudvestică ală mării caspice pănă afundă în posesiunile 
persice. Ea a avută de a suferi multă din partea tâl- 
hariloră din timpurile cele mai vechi. Procesele, cari se 
născâu din causa acâsta, le judecau parte tribunalele 
persice din Teherană, parte tribunalele rusescl din Len
corană, fără să fi dată acăstă pricină la diferențe între 
amândouă guvernele. Numai acuma, după ce Persia s’a 
opusă la ocuparea transitoriă a Ascabadului de cătră 
Ruși, pare a fi decisă Rusia, d’a nu mai suferi negligența 
autoritățiloră persiane dela graniță, cu atâtă mai vârtosă 
cu câtă se crede tare, că tâlharii trecă peste hotară cu 
învoirea acestoră autorități. Câtă timpă va petrece gu
vernatorulă generală în Bacu, se voră face eserciții mi
litare în tabăra dela Bacu. După aceea principele Don
ducov Corsacov se va duce cu vaporulă la Petrovsc, 
unde se construesce ună portă de răsboiu și unde se va 
termina calea ferată la Vladicavcasă.

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

Serbarea lui Metodiu și Cirild în Petersburg.
In ședința festivă de la 19 Aprilie n., ce a aran- 

jat’o reuniunea de binefacere din Petersburg, cu ocasiunea 
serbării milenarului lui Cirilă și Metodiu, au luată parte 
Giers, Vlangali și alțl miniștri, mulți generali ș. a. Dis- 
cursulă lui Risticl, fostulă ministru președinte sârbă, a

FOILETONU.

Constantină Alexandru Rossetti.
Marele bărbată de stată, publicistulă română care 

de ună jumătate de secolă a luptată cu condeiulă, cu 
cuvânlulă și cu fapta pentru drepturile Româniloră, Con
stantină Alexandru Rosetti nu mai este. Duminecă în 7 
spre 8 Aprilie la mietjulă nopții și-a dată românesculă 
sufletă.

Constantină Alexandru Rosetti, acestă mare agita- 
toră ală Româniloră, era descendintele unei vechi familii 
boerescl române și s’a născută la 1816 la 2 Iunie în 
Bucurescl. încă de tânără a întrată în viața publică. La 
1840 a fostă numită prefectă de polițiă la PilescI, de 
unde a fostă chemată ca procuroră pe lângă tribunalulă 
de Ilfovă.

La 1843 a plecată la Parisă, de unde întorcându-se 
în țâră la 1846 s’a căsătorită cu d-ș6ra Maria Grant, 
sora secretarului generală ală consulatului englesă din 
Bucurescl. DșOra Grant era nu numai una dintre cele 
mai culte și bine educate, dâr întrunea cele mai nobile 
calități, și din momentulă, în care a devenită soția 
aprigului revoluționară română, n’a încetată ună mo- 
mentă de a lucra împreună cu soțulă său pentru recăș- 

tigarea drepturiloră și a libertății patriei române. DOmna; 
Maria Rosetti pretutindenea în țeră și în esiliu a îndurată 
alăturea cu soțulă ei suferințele vieții, și încă din frageda 
se tinereță stătea departe de petrecerile sgomotOse ale 
salOneloră boerescl, ale lumei celei mari, care nu 
cundsce omului alte drepturi, de câtă numai în a-i fi su
pusă necondiționată.

Totă cam în acelă ană, C. A. Rosetti, pentru a da 
esemplu fiiloră de boerl, nu s’a sfiită de-a se coborî de 
pe cea mai înaltă (râptă boerâscă și a întră în rândulă 
Omeniloră muncitori, deschicjendă prima hbrăriă română, 
și primi a fi alesă staroste ală corporațiunii comercian- 
țiloră din Bucurescl.

Când la 1843 au vădută lumina (jilei »Ce as urile 
de mulțumire' ale poetului C. A. Rosetti, Muntenia 
n’avea decâtă vr’o câteva județe și chiar și acestea erau 
încadrate pe charta Europei ca făcândă parte, sub nu
mirea de principatulă Valahiei, din imperiulă otomană. 
Românii de peste Milcovă asemenea nu se găseau mai 
bine în vasalulă principată ală Moldovii, și clasele diri- 
gente din ambele țări surori în mare parte erau înstră
inate și în sâmțăminte și în crescere, și prea puțină le 
păsa de sOrtea neamului românescă.

In mijloculă acestoră cumplite suferințl, în cari se 
frământa poporulă română, s’a născută la 1848 în Bu
curescl «Prunculă română*,  care prin glasulă părinteiui 

său C. A. Rosetti cerea: >unire, dreptate și libertate*  
pentru națiunea română.

Invasiunea Rușiloră și a Turciloră a năbușită încă 
în fașă glasulă ^Pruncului română*  și devisa, cu care s’a 
născută, se pare în mare parte a nu fi nici astătjl o 
faptă împlinită.

Esiliulu bătea la ușă și C. A. Rosetti trebuia să 
plece, pentru a mânca pânea amară a străinătății și care 
materialicesce l’a și ruinată cu desăvârșire, rămânândă 
însă pentru elă dorința și voința neclintită ca stânca, de 
a lucra fără astâmpără pentru țâră și națiune. Astfelă 
așeijându-se cu familia sa la Parisă, printr’o muncă în
cordată, fără pregetă, țngrată și neresplătită, a deșteptată 
în cele mai influente și competente cercuri ale scriitori- 
loră și publiciștiloră francesl simțăminte de frățâscă iu
bire pentru poporulă română.

La anulă 1857 s’a reîntorsă în țâră și ca membru 
ală >Divanului ad hoc*  a escelată în stăruințele sale ro- 
mânescl pentru mărirea patriei române și totă atunci, 
pentru a da espresiune aspirațiuniloră de dreptate și li
bertate ale Româniloră, a fundată 4>aruki »Românulă<, 
care prin colaborarea mai multoră bărbați distinși în 
scurtă timpă s’a înălțată la primulă rangă între 4'arele 
române și a devenită organulă aspirațiuniloră țării în-, 
tregl. In totă cursulă timpului, <|iaruia »Românulă«, fie
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fostu salutată cu entusiasmă. Cu aplause a fostă întâm
pinată și discursulă profesorului Lamanski, care vorbi 
pentru întinderea poporului slavă dela Marea ghe- 
0să pănă la Muntenegru, la Marea adriatică. Lungî 
telegrame din Muntenegru și dela exmitropolitulă Mihailă 
au fostă cetite și viu aclamate.

Risticî, care a răspunsă în limba francesă la pri
mirea ce s’a făcută deputațiuniloră slave din Galiția, Ser
bia, Muntenegru, Bulgaria etc., dise între altele:

,Suntă fericită, că voiu fi în posițiune să esprimă 
personală M. Sale Țarului recunoscința de care e plină inima 
mea. Noi toți ne aducemă aminte de jertfa ce au adus’o 
Rușii pentru independența Sârbiloră. Aceste amintiri 
pline de gloriă nu voră dispărâ niciodată din memoria 
Serbiloră, măcar că distanța dintre Serbia și Rusia este 
mare. Am părăsită Serbia în mijloculă primăverei și 
aci amă aflată ârna cea rece, cu care totuși contrastâză 
cu norocire căldurâsa și cordiala vâstră salutare. Sunt 
veselă, că am ajunsă în presăra festivității, care e des
tinată a restabili cea mai mare unire posibilă în lumea 
slavă.«

Serbarea lui Metodiu face pe foia rusă »Novoje 
Vremja*  să scrie, că mulții representanțî slavi, cari în 
1.867 au fostă în Moscva, și simpatiele ce esistă a<jl 
la Neva pentru Slavi în genere, facă din Rusia cen- 
trulăviitorei uniri slave. «Novosli» spune cu 
acâstă ocasiune, că înzadar se silescu Germanii să abată 
atențiunea Rusiei dela peninsula balcanică, care nici o- 
dată nu pote deveni germană. Problema culturală a Ru
siei în Asia centrală nu eschide interesele ruse în pe
ninsula balcanică.

Procesuln din Deva.
(Raportulă specială ală «Gaz. Trans.<)

Deva, 20 Aprilie 1885.
In procesulă criminală intentată pentru delictă de 

agitațiune contra dlui Dr. Avramă Tincu, advocată în 
Orăștiă (față cu soțulă său Ioane Pa piu, protopopă gr. 
or. în Deva, s’a sistată orice urmare), pertractarea finală 
s’a începută adi la 9 6re înainte de amâdl.

La pertractare au asistată mulți din locă și cu deo
sebire de pe la Orăștiă. Tribunalulă s’a compusă din 
Franciscă Solyom Fekete ca președinte, Mihailă Kende- 
resi și Belâ Mihâly ca juc|i votanți, Notaru B. Hersze- 
nyi, âr ca acusatoră publică Nicolau Solyom subprocuroră.

Pertractarea a .decursă în limba maghiară — căci 
notarulă și subprccurorulă nu sciu nimică românesce, 
— acusatulă și martorii români, au dată răspunsurile 
loră în limba română, — președintele și jucjii cunoscă 
limba română. Acusatulă și-a luată de apărătoră pe d. 
Dr. Lazară Petco, advocată în Deva.

Enunțândă președintele începerea pertractării finale, 
în scurte cuvinte a espusă obiectulă și seopulă pertrac
tării de adi, — apoi adresându-se cătră acusată i-a pusă 
întrebările generale. Procurorulă resumândă motivele din 
actulă de acusațiune, cere Introducerea procedurei de do
cumentare, după care președintele pune acusatului mai 
multe întrebări speciale și anumită:

Președintele: In decursulă cercetării ați recu
noscută, că ați participată la conferința Româniloră ți
nută în Deva la 10 Martie 1883?

Acusatulă: Da, și recunoscă și astăzi.
Preș.: Cine a conchiemată acea conferință și ce 

activitate ai avută d-ta acolo?
Acuș.: Conferința, după câtă îmi aducă aminte, 

s’a convocată prin D-lă Ioane Papiu și alți inteligențl 
români din Deva, âr eu am făcută ună adausă la pro
punerea d-lui George Secula.

Preș.: Ce a fostă obiectulă desbaterei în acea 
conferință?

Acuș.: Obiectulă principală a fostă consultare și 
decidere asupra celoră de făcută în privința proiectului 

de lege, referitoră la instrucțiunea în scâlele medie și îna
intată dietei din Budapesta.

Președintele arată apoi pe scurtă din fasiunea acu
satului, cum s’a constituită biroulă conferinței, amintesce 
de propunerea făcută de d. G. Secula, arătândă cum s’a 
primită acea propunere și spre a dovedi, că propunerea 
acusatului nu s’a ținută de obiectulă acelei conferințe, îi 
pune întrebarea:

Preș.: Pentru ce v’ațl abătută dela obiectă?
Acusatulă: Pentru că în urma conferenței din 

Sibiiu s’a făcută ună memorandă și foile maghiare au 
atacată vehementă acelă memorandă, susținândă, că Ro
mânii și în deosebi poporulă română nu consemte cu 
cele ce suntă «în memorandă, mai departe, că numitele 
cjiare diceau și aceea, că poporulă română nu consemte 
cu cele ce scriu dliarele române. Am aflată deci la timpă 
a face adausulă, ca să dovedescă contrariulă, și am mo
tivată acelă adausă precum s’a recerută.

Preș.: Sciut-ațI d-vâstră, ce veți vorbi în aceea 
conferință ?

Acuș.: Nu, căci nu m’am preparată?
Preș.: Ce ați 4's^ relativă la anii 1848?
Acuș.: Eu am enumărată numai eveneminte dela 

1848 până în 4i'ele nâstre, pentiu ca publiculă să fiă în 
curentă cu faptele întâmplate.

Președintele: ț)isa-i D-ta, că Maghiarii ar fi 
putută învăță destulă în anulă 1848 ?

Acusatulă: Eu am luată anulă 1848 ca o epocă, 
de când și pentru Români s’a începută o nouă eră (aci 
președintele a întreruptă pe acusată dicândă, că anulă 
1848 a fostă epocală pentru toți de o potrivă, că atunci 
Ungurii au eliberată pe iobagi din servitute, — așa dară 
acea e epocă însemnată penlru tâte naționalitățile din 
țâră) și am venită pănă în 4>lele nâstre, arătândă prin 
ce fase au trecută luptele Româniloră. Negă însă, că 
așă fi 4is0 aceea, că Maghiarii ar fi putută învăță destulă 
în anulă 1848, amă 4isă numai că Maghiarii a putută 
învăță de atunci încâce, dâr nici aceste nu le-amă disă 
cu scopă dușmănosă, nici pentru a agită.

Preș.: Cuprinsulă vorbirei d-tale a avută de scopă, 
ca mai vârtosă la plebe și în ascultători mai puțină pri- 
cipători să stârnesc! ura contra națiunei maghiare?

Acuș.: Seopulă acesta nu ’lă recunoscă. Eu am 
intonată numai, că ce e ală nostru nu vomă dă de 
bună voiă, nici nu ne atingemă de ce e ală altuia, prin 
urmare aceste nu potă vătămâ pe nimeni. Trebue să 
observă, că în acea adunare nu a fostă plebe, care să 
nu pricâpă ceea ce am 4'sfi eu> c* a fostă ună însem
nată numără de inteligență, âr din poporă mai alesă 
fruntea săteniloră.—Că vorbirea mea a fostă primită cu 
aprobări sgomotose, nu pote fl vălămătoră. Deci negă 
că așă fi agitată.

Președ.: Ai 4'să, că epoca acâsta de a41 e mai 
rea, decâtă cum a fostă absolutismulă, că atunci celă 
puțină nu s’a atinsă nimeni de limba română.

Acuș.: Am 4'sâ și 0 susțină ca convingerea 
mea.

Preș.: Ai 4isă, c4 legile aduse și sancționate de 
Maiestatea Sa nu se respectâză și guvernulă prin tâte 
mijlocele se încârcă a le elude și nu le aplică?

Acuș.: Da, și ca să dovedescă ecâsta, m’am pro
vocată la mai multe fapte, — m’am provocată între altele 
și la aceea, că unde Românii suntă în maioritate, ară 
trebui să se respecteze și pretensiunile lo;ă, că Românii 
nu se aplică la oficii amăsurată numărului loră și a 
sarciniloră ce portă, apoi m’am provocată la legea de 
naționalitate și altele. (Va urma)

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

SOIRILE PILEI.
Miseria din Ungaria face mari progrese, așa că 

multe familii din comitatulă Oedenburg emigrâză în Ame
rica. Deja a emigrată ună mare numără de familii din 
comunele Dorfl, Piringsdorf și Drassenmarkt.

-0—
Casina națională maghiară din Deva s’a făcută 

membru ordinară ală. reuniunei ardelene de maghiarisare 
din Clușiu.

Din Deva ni se comunică, că p’acolo pomii au în
florită și se speră că anulă acesta va fi bogată în pâme. 

—0—
Totă de acolo ni se scrie, că inspeclorulă de dare 

a cerută să esecute averea imobilă a mai multoră res
tanți de dare. Unde voră ajunge lucrurile cu atâtea 
esecuțiunl?

—0—
Rîulă Raab a eșită din albia sa, rupândă valurile 

de pământă, ce se ridicaseră spre a împedeca inundarea, 
în întindere de 40 stânjinî și causândă mari pagube. Co
muna Șobor stă sub apă. De asemenea alte șâpte co
mune vecine au suferită mari stricăciuni. Apa a pătrunsă 
chiar în case, âr sămânăturile le-a nimicită.

—0—
Fișpanulă comitatului Bistrița-Năsăudă, br. Dessid. 

Banffy, a fostă numită de ministrulă Trefort comisară 
ministerială în comisiunea administrativă a fondului șco
lară și stipendiară din Năsăudă. In acâstă calitate, 
BanlTy va face o cercetare specială.

—0—
Din Cernăuți se scrie cu data 18 Aprilie n. urmă- 

torele: Orașulă comercială Visniță stă de erl în flăcări. 
Au arsă cu desăvârșire 140 de case. Scăparea a fostă 
cu neputință. S’au întâmplată o mulțime de nenorociri. 
Lipsa și miseria celoră loviți de acestă flagelă nu se polă 
descrie.

—0—
Postulă de magistru poștală în Felso-Csertes, co

mitatulă Hunedârei, e de ocupată pe lângă o cauțiune 
de 100 fl. Lâfa anuală e de 150 fl., paușală de cance
laria 40 fl. Petițiunile se voră adresa în timpă de 3 
săptămâni la direcțiunea poșteloră din Sibiu.

—0—
Din Olmutz se scrie, că sergentulă Vrba din reg. 

3 de infanteriă a împușcată la 17 Aprilie n. cu ună re- 
volveră asupra sergentului majoră Malhias, atingându-i 
glonțulă numai uniforma. Atenlatorulă a fostă arestată 
și dată judecății.

—0—
«Posta» d’n Galați comunică, că în Tulcea s’a ser

bată mib naruiă im Cirilă și Metodiu. Caracteristică este, 
că cei cari au întocmită acâstă serbare suntă d-nii Teo- 
doroff și Dimitroff, consilieri comunali și județeni, adecă 
funcționari români!

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

Testamentul!! lui C. A. Rosetti.
Bucurescl. Anultt 1884, 29 Sept (11 Oct.)

Acum vre-o cinci ani am scrisă ună testamentă. 
Elă era și personală și politică.

Acelă testamentă a arsă sâu a dispărută, ca multe 
alte obiecte, în incendiulă de care am fostă bântuită la 
25 Ianuariu JtrecutO.

Acum nu mai facă ună testamentă, scriu numai 
aci câte-va cuvinte pentru ai mei.

Esprimă soției mele simțămintele mele de recunos- 
cințâ pentru fericirile de totă felulă, ce ’ml a dată pe 
tâtă 4iua și pe tâtă âra, dela 31 Augustă 1847 și până 
acum.

Totdâuna bună și dulce pentru toți; totdâuna 
ertătâre pentru toți; totdâuna devotată pentru toți; 
totă-dâuna senină, a răspândită în juru’l lumina și căl
dura adevăratei virtuți și adevăratei fericiri: aceea d’a 
lucra, d’a iubi, d’a erta, d’a se sacrifica, fără a cere altă 
răsplată de câtă mulțumirea d’a învălui pe toți cu ne
sfârșita ei iubire, pentru a le îndulci ori ce suferință fi- 
sică sâu morală. Ea m’a făcută să iubescă viața pentru 
a putea să facă, ca prin faptele mele să merită a fi iu-

la putere, fie în oposițiune, n’a deviată nici câtă e negru 
sub unghiă dela programa din 1848.

Rossetti, prin talentulă său, prin tactulă, energia, 
credința în vitalitatea poporului română, și prin agera 
lui pătrundere și prevedere în tote cestiunile politice, a 
devenită capulă partidei naționale liberale din România.!

Ca diaristă în timpă de o jumătate de seculă, îm- 
preunândă talentulă literatului cu ală publicistului, a e- 
sercitată cea mai mare putere atrăgătâre asupra publicu- [ 
lui. Activitatea 4iaristică, care consumă atâta de repede i 
talentulă și tocește așa de iute gândirea, n’a fostă pentru 
acestă bărbată estraordinară decâtă ună isvoră de întă
rire spirituală și de puteri nesecate pentru luptele viitore.

La 1866, când cu detronarea Domnului Cuza, inima 
si sufletulă conspiratoriloră compuși din capii tuturoră par- 
tideloră, între cari erau și prințulă Dumitru Ghica, Lascar Ga- 
targiu, Manolache Costache Epureanu etc., a fostă C. A. 
Rosetti.

In ajunulă răsboiului din valea Dunării dela 1877, 
când cei mai mulți âmenl politici nu sciau pe care cale 
să apuce, în consiliulă celă mare ținută la Palatulă Dom- 
nescă unii propunâu să se retragă armata la munți, alții 
să se câră intrarea în țâră a Austriaciloră, numai singu- 
rulă C. A. Rosetti a fostă, care a susținută susă și tare, 
ca să primâscă tânăra armată botezulă de focă și ală
turea cu Rușii să opereze independentă sub drape-

lulă națională și sub comanda supremului ei comandantă 
M. S. Carolă I.

Ținându-se totă atunci o întrunire de deputațl și 
senatori la «Otelulă Herdan», G. A. Rosetti, combătândă 
părerile de neparticipare la răsboiă, între altele a 
4isă și următârele: «As'tă'41 națiunile nu-șî ma>
«câștigă și nu-și mai păstrâză drepturile 
«stândă și milojindu-se ca cerșitorulă la 
« răspântiă cu căciula în mână.»

«La 1848 amă fostă de părere să ne batemă spre 
«a opri intrarea Rușiloră. N’ațI voită și numai lupta pom- 
.pieriloră a scăpată onorea națională și ne-a dată temeiă, 
«pentru ca în esilă să apărămă dreptqrile țării. La 1854 
,am cerută să luămă parte la lupta din Crimea ca și 
«Piemontulă. N’ațI voită și ceeace a câștigată Piemon- 
»tulă după acelă răsboiă arată ce mare greșală ați făcută. 
«La 1859 preocupări mici aă făcută să scăpați ocasiunea 
«pentru împlinirea marei nâstre aspirațiuni, pent"u care 
«va trebui să mai vărsați șirâie de sânge românescă. 
«Acumă la 1877, priviți-vă în oglindă și coborându-vă 
«în consciința vâstră de Români, nu simțiți că vă vine 
«să vă scuipați în față ?«

Obiecțiunile principale, ce i-se făceau, erau că vomă 
fi bătuți. Rosetti însă reflectă cu o argumentațiune pu
ternică, «că chiar bătuți să fimă, băieții noștri

se voră bate bine și acestă capitală politică 
trebue Românimei.

Rosetti avea atâta încredere în plugarulă română 
soldată, încâtă pe corpurile de «Dorobanți*  punea spe
ranțe mai mari decâtă pe armata permanentă. La tre
cerea oștirii peste Dunăre, Rosetti era de față și ținuta 
Dorobanțiloră, cari până să defileze înaintea Regelui ve
neau ținândă fiecare nevasta de după capă și copilașii 
săi de mână, părăsindu-i numai când se apropiau de Re
gele, Rosetti a declarată în fața întregului stată majoră 
neincre46toră : «Ăștia au să ne facă cinste.*

Acestă cuvântă, care a fostă confirmată prin fapfe, 
dovedesce câtă de multă și câtă de bine cunoscea Ro- 
setli pe opincarulă română, pentru care tâtă viața lui 
a luptată. G. A. Rosetti în cestiunile internaționale apar
ținea așa numițiloră politici-reall. Căutâ prin tâte mijlâ- 
cele și prin celă mai fină și dibaciu tactă politică, ca să 
folosâscă țării și poporului română.

Intr’una din 4*̂ eJ consululă unei mari puteri son- 
dândă pe Rosetti asupra aspirațiuniloră lui de unitate 
națională, Rosetti îi 4ise:

«D-ta doresc!, ca țâra d-tale să fie mai mare, mai 
tare și mai fericită decâtă tâte celelalte.*

«Negreșită.*
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bit ti de densa și pentru ca să potă să sorbii fericirea ce 
inteligența, bunătarea și dulcea ei veseliă răspândesce în 
juru’î. Dacă suferă de plecarea mea, este numai pentru 
durerea ce’I va da acâstă despărțire. 0 rogă dar a face 
pentru mine și sacrificiulă d’a-șl domni durerea, pentru a 
urma d’a răspândi seninătatea în giurulă aloră noștri. 
Credă că fiii și fica ei voră lupta cu tăriă pentru a o 
face să nu simță ună minută măcară, că nu mai sunt, 
lângă densa; credă că printr’o necurmată blândețe voră 
mângăia-o.

Esprimându-i din nou simțămintele mele de admi- 
rațiune, de iubire și de recunoscintă, o rogă ca împre
ună cu fia și fii noștri să împlinăscă ultimele mele ru
găciuni :

Să nu se facă pentru înmormântarea mea nici o 
ceremoniă.

Totulă să se facă cum s’a făcută și cu Mircea.
Ună singură preotă de miră.
Carulă simplu cu doi cai.
Nici ună doliu, nici în camere, nici la pârtă, nici 

chiar pe cai.
Nici o Invitare, ci numai ună simplu anunță prin 

(Jiară fără invitare.
Nici o paradă și nici gendarmî. Poliția să fie si

gură, că lumea n’are trebuință de gendarmî, pentru ca 
bunacuviință să fie respectată.

Acum o durerâsă pentru mine cestiune materială.
Am dotorii. Speră că amicii, cari voiră după in

cendiu să facă o subscripțiune pentru a-mî dărui o casă, 
voră face ceva pentru a se plăti aceste datorii. Dacă 
nu, soția și fii mei voră tipări câte voră găsi din scrierile 
mele, și p6le că publiculă le va cumpără, pentru ca să 
plătăscă datoriile ce cu adâncă durere silită am fostă a 
face *).

*) Aci se găsescti următorele cuvinte:
>Dacă guvernulii și Camerile vortt voi a plăti datoriile său 

a face unti dar soției mele, o rogtt siă-lti primăscă, căci calumnia 
nu va mai avă nici o putere când eu nu mai sunt.<

In urma unei sfătuirl cu d-na Rosetti, acestă adaustt a fostă 
suprimată de d. C. A. Rosetti.

»AtuncI ce te face să te îndoiescl, că eu n’așă 
dori același lucru pentru țâra și poporulă, din care facă 
parte?*

Când cu esposițiunea din Sibiiu, Rosetti fiindă mi
nistru de esferne și președinte provisoră ală consiliului, 
ambasadorulă Austriei se înfățișâză la dânsulă cerându-i 
se ia măsuri de rechiămare a unui generală română, 
care se află în Transilvania și face agitațiă.

»Ună generală română în Transilvania, răspunse 
Rosetti, vă înșelați. Nici ună singură generală nu lip- 
sesce din țâră.*

»Este generalulă Davila, Escelență,* afirmă amba
sadorulă. *

«Generalulă copiiloră cu pușcă de lernnă? Acela 
pâte să lipsâscă. Nu cumva și elă inspiră îngrijiri ma- 
rei împărății? Apoi acela e francesă și d-ta scii, că Fran- 
cesii nu prâ sciu geografiă, elă a văzută Români aici, 
Români acolo și vorbesce ca și când ar vorbi aici.*

Conversațiunea s’a încheiată aici. Ambasadorulă 
a văzută, că era de prisosă să mai stăruiască, și gene
ralulă Davila a rămasă în Sibiiu la exposițiune totă 
timpulă concediului său.

Rosetti a fostă ună înfocată republicană, dâr avândă 
în vedere situația geografică a țării, susținea sinceră di

Am luptată cu tăriă pentru naționalitate și pentru 
libertate, dar fără cea mai mică ură pentru nimeni. Rogă 
dar, ca cei pe car’ i-amă combătută să mă erte, dacă 
aspru am fostă în luptă, asigurându-i că nu ura ci iu
birea m’a făcută să’i combată.

Recomandă tuturoră și mai cu sâmă fîiloră mei, să 
iubăscă poporulă și pe săteni și să lupte cu iubire pen
tru fericirea tuturoră. 0 îmbrățișare fiicei și fîiloră mei 
și ultima rugăciune tuturoră a îngriji și mângâia pe so
ția mea. C. A. Rosetti.

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

Ultimele cuvinte ale Iul C. A. Rosetti.
Pănă în ultimele momente— scrie ,Românulă< — 

C. A. Rosetti și-a păstrată tâtă inteligența, vorbindă ade
sea cu ai săi despre sârtea țărei și dândă sfaturi amici- 
loră, cari nu l’au părăsită nici ună momentă.

»In vechime, <j* se elă celoră pe cari îi chemase vă- 
<}ândă că mortea sosesce, bătrânulă satului, când se 
simțea slăbindă, când credea că ’i-a venită sferșitulă, 
chema copii lui și le spunea ceeace credea că trebuie 
să facă, ceeace credea că este bine; le spunea că mai 
are o di său două de trăită și că ’i-a chemată ca să-și 
ia diua bună dela dânșii; totă astfelă am făcută și eu, 
v’am chemată pre voi cari mă iubiți, ca voi să spuneți 
celorlalți ceeace credă în privința familiei, în privința 
vâstră, în privința stării actuale de lucruri; care suntă 
părerile mele în p.-ivința vechei și nouei generațiunl și 
ce trebue să faceți voi.<

După ce le espuse vederile și dorințele sale, C. A. 
Rosetti îi sărută cu iubire. Ultimele cuvinte, pe care le-a 
pronunțată, au fostă privilâre la diarulă «Român ulă,< 
pentru țăra și în parte pentru muncitori și săteni, 
»de a căroră sârte trebue să ne ocupămă mai 
cu sâmă.*  Din parte-le sătenii au fostă cei cari au dată 
ultima mângăere arătându-i că’lă cunoscă.

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

Turda 19 Aprilie.
(Reuniunea de maghiarisare din Clușiu și comitatulă 

Turda-Arieșă.)
Domnule Redactoră! Comitetulă reuniunei de cul

tură său mai bine de maghiarisare din Clușiă cu data de 
17 Ianuariu a. c. s’a adresată la viceșpanulă comitatului 
nostru cu rugarea, să mijlocăscă, ca comitatulă Turda- 
Arieșă să ia parte ex officio la adunarea de constituire 
a acelei reuniuni. Viceșpanulă la acăsta a răspunsă, că 
nu dânsulă, ci adunarea comitatensă are să decidă în 
acăstă causă, și totodată a transpusă tâtă afacerea la 
comisiunea permanentă.

Acăstă comisiune, luândă la desbatere procedura 
viceșpanului și rugarea reuniunei din Clușiă, după o des
batere seriăsă a aprobată procederea viceșpanului In 
ședința adunărei comitatense din 14 Aprilie s’a adusă în 
causa acăsta, conformă propunerei făcute de comisiunea 
permanentă, următorulă condusă: «Aprobândă procederea 
viceșpanului, adunarea generală anunță, că la tâte acele 
năsuințe, cari au de scopă înaintarea spirituală și ma
terială a patriei năstre iubite și consolidarea sentimentului 
de iubire de patriă, va luâ parte sprijinindu-le morali- 
cesce și este convinsă, că reuniunea din cestiune va fi 
de ajunsă sprijinită de cătră particulari.... «

De aici se vede, că comitatulă Turda-Arieșă n’a 
voită și nu voesce a participă la adunările reuniunei din 
Clușiu ca comitală, nu voiesce a se înscrie ca membru 
la acea reuniune precum au făcută alte comitate.

«Kolozsvari Kozlony*  și «Ellenzâk*,  ca să nu ob
serve publiculă loră denegarea cererei comitetului reuni
unei din Clușiu, s’au apucată de conclusulă din cestiune 
și l’au împănată și interpretată după calapodulă loră.

Față cu curentulă nebunescă de maghiarisare și 
față cu conclusele altoră comitate, procederea adunărei 
comitatense din Turda în causa maghiatisărei se p6te 
considera ca mai moderată. X.

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

Concertul!! din Or&știă,
Orăștiă, 20 Apritie n.

Concertulă corului micstă din Orăștiă, 
ținută Duminecă în 12 Aprilie a c.. a reeșită spre deplina 
mulțămire a distinsului publică română și străină, care 
a luată parte la acăstă producțiune musicală. Numerii 
esecutațl de corulă micstă, sub conducerea zelosului în- 
vățătoru Branga, ne-au dovedită, că silințele ce le-a 
pusă d. diriginte nu au fostă zadarnice, căci corulă a 
arătată ună progresă remarcabilă. Este de prisosă să 
mai amintescă, că acestă coră modestă a lăsată o plă
cută suvenire în inimile âspețiloră, cari ne-au cercetată 
în văra trecută când cu festivitățile Asociațiunei, și de a- 
tuncl încăce a progresată spre bucuria tuturoră iubitoriloră 
de musică.

Partea principală în reușirea concertului se cuvine 
d-lui Isaia Popa, cunoscutulă basistă, care a avută 
deja ocasiunl dese pentru a da probe învederate de des- 
teritatea și talentulă său. In momentulă când d-lă Popa 
a pășită pe podiu, fu întâmpinată de ună viforă de a- 
plause frenetice și dreplă semnă de distincțiune, simpatiă 
și suvenire i s’au aruncată nisce frumâse buchete de 
fiori din partea unoră afabile domnișâre române. D-lă

nastia, nerenunțândă însă la virtuțile republicane-demo- 
cratice, căci nimeni nu l’a putută înduplecă să primâscă 
o decorațiune română sâu străină.

Românii adevărațl plângă cu atâtă mai multă pier
derea acestui mare bărbată ală loră, cu câtă elă a mu
rită cu sufletulă sdrobită de mâhnire, că multe din pro
iectele lui cu adevărată românescl, în ceea ce privesee 
organisarea internă a poporului Română, au rămasă ne- 
realisate. De aceea, după întârcerea armatei de pe câm- 
pulă de onâre, poporulă făcendu-i o manifestațiune cu 
facle, elă a accentuată: »Nu e de ajunsă numai 
luarea Plevnei de afară, mai trebue să cadă 
și Plevna dinăuntru, pentru ca poporulă ro
mână să pâtă fi unită, tare ș'i mare!!

Rosetti, ca omă modestă în tâtă viâța lui, a voită 
să dea ună esemplu de modestiă chiar și în ceasulă 
morții; căci a dispusă prin testamentă, ca înmormânta
rea lui să se facă fără nici o pompă și cheltuială din 
partea guvernului, ci numai cu ună singură preotă de 
miră, ca la orice săteană sâu orășână săracă română.

Durerea și pierderea este imensă pentru întregă 
poporulă română din Munți și din Câmpii. m.

BucurescI, 8/20 Aprilie 1885.

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

Popa, în semnă de recunoștință, a cântată, pre lângă 
Nrii programei, piesele «Doră de răsbunare’ și la urmă 
«Ciobanulă*.

Fiecare piesă a trebuită să o repeteze — atâtă de 
neastâmpărată și nesățiosă era dorulă publicului de a se 
delectâ la puternicele accente de basă ală d-lui Popa.

Străinii, cari nu s’au așteptată la ună asemenea re- 
sultată strălucită, încă au fostă satisfăcuțl și nu au avută 
nici ună motivă de a se căi, că au luată parte la con
certulă nostru. Orăștienii datorescă multă recunoscință 
d-lui Isaia Popa, care prin o inițiativă energică a știută 
să învingă nisce pedecl ciudate și să vină dela Sibiiu în 
mijloculă nostru, chiar cu pericululă de a fi confiscată 
de amicii săi din Sibiiu.

Concertulă a trecută mai pe urmă într’o animată 
petrecere de jocă, care a durată până cătră diuă. O 
plăcută impresiune au făcută mai multe dâmne ’și dom- 
nișâre române, care s’au presentată la petrecere în pito- 
resculă costumă națională, ce le ședea atâtă de bine și 
frumosă. X.

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

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

Pesta, 22 Aprilie. — In timpulă. șederei 
împăratului și prințului de cordnă în Pesta cu 
ocasiunea descliiderei esposițiunei, în castelulă 
Budei se va da o serată. — In conferința clubului 
partidei liberale, ministrulu președinte a schițată 
cuprinsulă răspunsului la interpelarea făcută în 
privința ridicărei vămei francese, a corespondenței 
germane între corpurile trupeloră din armata co
mună, și a pretinsei(?) împedecări a serviciului di
vină română într’o comună din comitatulă Turda.

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

DIVERSE.
Resbunarea publicului. — In Caen s’a împușcată 

deunătjile locotenentulă Dec-houdieres, pe care d-șâra 
Gelly, prima cântărâță de operete a teatrului de acolo, 
îlă iubise mai ântâiu și ’n urmă — îlă trădase. Cu tâte 
că relațiunea loră era cunoscută în orașă, artista nu voi 
să consimtă a nu mai juca câteva tjlile în semnă de doliu, 
ci sâra eși dintre culise zîmbindă într’ună costumă co
chetă. Publiculă, care apăruse în mare numără, luă 
energică partea nenorocitului locotenentă. Ună sgomotă 
infernală, șuerăturl și strigăte întâmpinară pe cântărâță, 
âr dintr’o loje se aruncă pe scenă o cunună mormântală 
împletită din mărgăritărelă cu inscripțiunea: »Iubitului 
meu!‘ Cântărâță privi cu ună zîmbetă ironică cununa, 
apoi făcu ună complimentă și părăsi scena, fiindă demi
sionată din trupă în urma acestei demonstrațiunl. Iată 
ună publică, care a sciută da pedâpsa meritată unei 
inimi lipsite de cele mai nobile și sfinte simțăminte.

Rectificare. — In numărulă de erl 80 ală fâiei 
nâstre, în pag. 2, col. 3, rând, 11 de susă să se citâscă: 
Și acâstă pagubă n’are âre sorgintea în negligența orga- 
neloră însărcinate cu supravegherea păduriloră?

Assicurazioni Generali. Dintr’o programă a acestei 
societăți vedemă. că pe lângă ramura asicurațiunei mixte 
pe viâță cu scadența imediată, sâu ficsată a se plăti în- 
nainte sâu după mârte, a mai înființată ună despărță- 
mântă, cu prețențiunea asigurațiloră la 80 procente din 
câștigulă, care după o durată de asigurațiune de trei ani 
se împarte în fiecare ană între cei îndreptățiți, âr la ca- 
sulă unei pierderi eventuale ce se va dovedi prin vr’ună 
Bilanță, va trece acâsta eselusivă în sarcina societății. 
Asigurazioni Generali, care mereu se silesce a 
satisface dorințele îndreptățite ale publicului, a reformată 
mai întâiu în modulă celă mai liberală condițiunile de 
asigurațiune pentru asigurarea pe viâță, și prin introdu
cerea de combinațiunl nouă a contribuilă multă spre lă
țirea asigurărei pe viață. Noua Introducere a participării 
la optădecl procente din câștigă, va contribui de sigură 
multă spre popularisarea dorită a asigurațiunei pe viață, 
cu atâtă mai multă, de vreme ce și despărțământul, ce 
esistă la acâstă societate încă dela anulă 1852 pentru 
simpla asigurare pe casă de mârte a produsă părtașiloră 
o dividendă mijlociă de 29.77 procente.

Nou abonamentu
Ia

„G-azeta Transilvaniei"
Cu I Aprilie st. v. 1885 s’a începută imâ nou 

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

Cursulu pieței Brașovu 
din 22 Aprilie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.70 Vând. 8.72
Argint românesc . . .
Napoleon-d’orI . . . . ... > 9.85 » 9.88
Lire turcesc!................. ... « 11.12 » 11.18
Imperiali..................... ... » 10.12 . 10.15
Galbeni ...... ... » 5.80 » 5.85
Scrisurile fonc. «Albina * . . » 100.50 > 101.—
Ruble Rusescl .... ... « 121.— » 123.—
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

Editoră: Iacobti MureșianUo
Redactară responsabilă: Br. Aurel Mnreșia^u
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Cursulu la bursa de Viena
cHd 21 Aprilie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 94 70
Rentă de hârtiă 5’/0 . . 90.30 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare......................... 145.25
Aniortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... —. -

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 105.40 

Bonuri rurale ungare . . 101.75 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști............................101. —
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 100 75

Bonuri croato-slavone . . 101.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung. . ‘................... 96.50
Imprumutulii cu premiu

ung................................. 115 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.25 
Renta de hărtiă austriacă 81.20 
Renta de arg. austr. . . 81.45
Renta de aură austr. . . 105 65 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro- 

ungare.......................  855 —
Act. băncel de credită ung. 285.25 
Act. băncel de credită austr. 283. — 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.89
Napoleon-d’orI................9.92 */ 2
Mărci 100 împ. germ. . . 61.40 
Londra 10 Livres sf.erlinge 125.60

Cota oficială dela 9 Aprilie st. v. 1885
Bursa de BucurescI.

Cump. vend
Renta română (5%). . . . 84 —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 87V —

» convert. (6%) . . 88 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 29Va —
Credit, fone. rural (7%) . . 97^ —

81V —
> > urban(7°/0) . . 95V2 —

» (6«/o) ■ • 89^ —
> (5»/o) • • 82 —

Banca națională a României 1120 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 300 —

< » > Națională . . 225 —
Aură.................................... 13.V*°/o —
Bancnote austriace contra aură — —

2—3 PuMicaXîune. (Nr-47)
5

Duminecă în 21 Aprilie (3 Maiu 1885 sfi 
voru închiria prin licitațiune următdrele case ale 
Bisericei St. Nicolae:

1) Suburbiu Scheiu Nr. 1388 din diua de 
licitațiune s6u dela St. Michailfl 1885. pe unii ană;

2) Suburbiu Scheiu Nr. 1391 dela St. Mi- 
hailă 1885 pe trei anî;

3) Suburbiu Scheiu Nr. 1392 dela St. Mi- 
hailă 1885 pe trei ani.

Licitațiunea să va ținea la 10 6 re înainte 
de amiadl în Casa de Ședințe a Bisericei amin
tite și condițiunile să aflu până atunci la epitro- 
pulu I. A. Navrea în Suburbiulu Scheiu.

/

(Nr. 13) înștiințare.J
PENTRU CURSULU ALU II-lea
= si celia din urmă —

3
ce voiu deschide spre învățarea fundamentală de a lua măsură 
și a croi după metodulu D-lui -H. Klemm, consilieră reg. ală 
comisiunei și direcțiunii Academiei europene de mode din Dresda, 
notezu următdrele prețuri reduse:

Pentru ddmne și domnișâre avute 10—15 fl.
„ „ „ mai puțină avute voiu face

prețuri escepționale.
Locuința mea se află în strada Căldărariloru, casa lui Montaldo 

Nr. 488, scara î, etagiulu I, ușa Nr. 3.
Cu totă stima

Graf, instructorii de croitu.

Mhilțămitft generală din Brașovă.
Adeverimă că amă învățată dela d-lu 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 cunos- 
cințele sale .speciale și Ia metodulă său ușoră de cuprinsă.

Brașovă, 27 Martie 1885.
Mary Wilinanek, Carolina Herinann, Luise Ackerfeld, Helene Scholtes,

1

5

Anunțămîi aceloră onorați cetitori, cari vorfl binevoi a se abonâ la 
fdia ndstră de aici încolo, că avemii încă în reservă numeridela începutulu 
anului 1885 prin urmare potft se aibă colecțiunea completă..

Administratiunea. »Gaz. Trans.«
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Casse de fern 
sistemu Wertheim 

ce resistă pe deplinii în contra focului și nici nu 
potti sparge, din renumita fabrică de casse

E FLEISCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițiuni și în tote mărimile.

Iitstuiianu M. Gr ama,
depositarulfi fabricei în Brașovă.Mersulu trenurilor!!

pe linia Predealii-lBudapesta și pe linia Teiușîi-Aradii-Biidapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de ndpte suntă cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI, Brașovă,

Predealtt-lSiidapesta JSudapesta—5*redealw

Trenă Trenu Trenu Trenii Trenii Trenu Trenu Trenii
accelerat de de de omnibufl accelerat omnibufl

peradno persdne persâne

BucurescI 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Fredealu 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovă

Feldidra

2.06 10.50 P. Ladăny

Oradea mare
2.01 2.04 1.59 10.09

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

Apatia 3.03 7.41 7.07 Vârad-Velencze 4.29 9.45
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59,
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu
Sigliisora
Elisabetopole

4.51 10.18 10.52 Răv 5.46 11.41 4.31
5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —

Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
(Jopsa 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 —
Crăciunclă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Toiușfi 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 Clușiu 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirisă 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 susă 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușă 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Rev
MezS-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-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vârad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
Oradia-mare 1.49 11.04 4.06 Feldidra 8.41 9.20 2.44

P. Ladăny
1.54 11.14 7.30 ( 9.20 10.15 3.15
3.14 1.47 11.05 Brașovu > — 6.00 3.25

Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Buda-pesta’ 7.30 7.44 6.40 Predealu 7.32 4.28

Viena . 2.00 6.20 2.00 BucurescI — -F 10.25

Teiușft-Aradft-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă de Trenii Trenu Trenă de Trenă
persdne omnibus omnibufl perBdne omnibua

Teiușft 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 • 4.O0 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 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 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradft 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

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

A 2 adft-Timișftra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenii de Trenă
omnibufl perfldne omnibus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-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
Timișftra 8.58 3.15 P etroșeiai 7.00

Timișftra-Aradft Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă Trenă
peradne omnibufl omnibua

Timișftra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


