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Brașovti, 13 (25) Iunie 1885.
Să fimu Români de inimă!
In timpuri normale — (jise Fabriciu în se- 

natulîî romanii — e lesne a conduce corabia, 
când însă se deslănțuescu elementele dușmane, 
amenințându cu stricăciune și cu peire, atunci se 
cere totu curagiulu și tătă forța bărbătăscă spre 
a-o cârmui.

Ce facil cârmacii noștri ? Suntu ei înarmați 
cu pavăza curagiului strămoșesciî, cu energia și 
bărbăția vechiloru luptători pentru limba și na- 
ționalitea română?

Ori d6ră nu ne mai amenință nici unii pe- 
riculu ? Este 6re ceriulii seninii și marea 
lină?

In anii 1868—1879 mulți dintre noi erau 
de părere, ca să facemu ,,politică reală11 și să a- 
flămu unu modus vivendi cu Ungurii pe basa 
legei de naționalitate dela 1868 și a legiloru, ce 
garantăză autonomia năstră școlară și bisericăscă. 
Aceștia erau ămenii ce ne sfătuiau să ne împă; 
cărnii cu puternicii dilei.

Idea principală pe care călăreau ămenii po
liticei „reale“ de împăcare, era că noi Românii 
ne-amil pută mulțumi deocamdată, dacă ni se dă 
posibilitatea de-a ne desvoltâ liberă pe terâmulă 
culturei în scălă și în biserică și că în realitate 
n’amă avea trebuință neapărată de drepturi po- 
litice-naționale.

S’au înșelată cei ce au cugetată astfelă. 
S’au înșelată așa de cumplită, încâtă trebue să 
se mire ei înșiși a<jl câtă de scurtă văzători au 
fostă.

Dăcă Ungurii dela putere ar fi nutrită sco
puri leale față cu naționalitatea română, ce lipsă 
aru fi avută ei să ne despăie de tăte drepturile 
politice naționale, de cari ne bucuramă, când au 
ajunsă ei la cârma statului? Nu era destulă 
locă pentru dânșii și pentru noi în acâstă țâră?

Sirenele guvernamentale maghiare, ca să ne 
pătă încurcă și paralisâ mai ușoră acțiunea în
treprinsă spre apărarea drepturiloră năstre poli- 
tice-naționale, ne șopteau mereu, să ne liniștimă, 
căci amă avă unu terâmă largă de desvoltare în 
biserică și în scălă.“ Nu ve mai bateți capulă 
atâta cu politica — cjiceau adversarii noștri — 
acăsta lăsați-o pe sâma năstră, îngrijiți mai bine 
de cultura văstră.“

Cei ce erau seduși de aceste vorbe, îșl în
chipuiau, că într’adevără dăcă voră dă ei pace 
Unguriloră în politică, și aceștia îi voră lăsă să 
se cnltive în pace și neîmpedecați în limba loră 
maternă și în spiritulu strămoșiloră loră.

Amară amăgire!
Drepturile politice-naționale nu ni le-au luată 

Ungurii dela putere ca să ni le dea ârășl, 
după ce amă fi devenită mai maturi prin pro
gresele năstre în cultură, ci ni le-au luată toc
mai cu scopă ca să împiedece desvoltarea și în
tărirea naționalității năstre. Maghiarismulă vio
lentă nu s’a putută gândi nici ună momentă la 
o împăcare sinceră și leală cu românismulă, ci 
s’a gândită numai la nimicirea lui.

Acăsta o vădă și recunoscă acum și copii 
de șcălă. Copii cei mari însă, fie din ignoranță 
său din rea credință, âmblau să găsăscă ună 
modă practică cum să pătă trăi laolaltă lupulu 
și mielulă fără să se întâmple nici unuia nimică. 

Acestă „modus vivendi“ nu s’a putută afla 
pănă în diua de astăzi. Pe câtă timpă Ungurii 
dela putere aveau să se lupte cu dificultățile or- 
ganișațiunei interiăre, ei au tolerată desvoltarea 
năstră în șcălă și în biserică, ferindu-se de ai 
da.și celă mai mică sprijină. Dâr îndată ce 
s’au simțită mai siguri în șea au începută a 
unelti pe față și în contra autonomiei năstre bi- 
sericesci-școlare.

Ni suntă destulă de bine .cunoscute fasele 
prin cari au trecută pănă acumă aceste uneltiri. 
Scimă cum au ajunsă gendarmii uuguresci pănă 
.și dinaintea sântului altară ală bisericei și vedemu 
cu mare îngrijire pregătirile ce le facă, șanțurile 
ce le construescă adversarii neamului nostru, spre 
a-luâ cu asaltă ultima redută, ce a mai ră
masă în stăpânirea năstră: autonomia bisericăscă 
și școlară.

Ministrulu de culte și de instrucțiune a a- 
nunțată noua companiă în discursulă său ultimă 
accentuândă necesitatea urgentă de-a se mai în
tări „puterea statului,“ ceea ce este sinonimă cu. 
„întărirea maghiarismului. “

Foile, ce se susținu din fondulă de disposi- 
țiune, au și începută a comentă cuvintele minis
trului și ,a ne dâ o schiță a politicei lui „mai 
înalte. “

Aceste foi ne spună, că deărece autoritățile 
bisericeșcî și școlare se bucură de o 'prea mare 
.autonomâă, nu se păte întări maghiarismulă și 
sufere unitatea statului. Este prin urmare neapă
rată de lipsă de a se restabili armonia între au
toritățile țărei și între autoritățile locale și con
fesionale.

Spre scopulă acesta — (j.ice guvernamenta- 
lulă „Magyar Polgar“ — trebue să se revisuăscă 
legea comunală, uă se reformeze mai departe co
mitatele, și să se organiseze din nou viața năș
iră bisericăscă, regulându-se din nou autonomia 
bisericăscă.

Spre scopulă acesta se cere să devină mai 
efectivă inspecțiunea statului, să se prefacă în 
scăle de stată maghiare tăte scălele, „ce nu cores
pundă cerințeloră“ și bisericele cele suspecte să 
fie „supuse influinței statului/1

Spuneți acum dăcă în fața unui periculă 
atâtă de amenințătoră, nu trebue să fimă Ro
mâni de inimă! Spuneți dacă nu este momen- 
tulă supremă ca să ne întrunimă tăte forțele, de 
cari dispunemă, spre a continuă cu energiă lupta 
pentru recâștigarea drepturiloră năstre politice- 
naționale,

Ori dără nu vede atji și orbulă, că fără 
drepturi politice naționale autonomia bisericii na
ționale este clădită numai pe nisipu, așa că celă 
dintăiu potopă o păte mătura, ca și când n’ar 
mai fi fostă?

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

Noulii ministerii englesii și Germania.
In dilele din urmă s’au făcută de diare di

ferite combinațiuni cu ocasiunea crisei ministe
riale englese cu privire la relațiunile dintre An
glia și Germania. In contra acestoră combina
țiuni, „Kolnische-Zeitung“ publică ună comuni
cată telegrafică, care îșl are isvorulă în cance
laria imperială din Berlin. Comunicatulă cuprinde 
urmatărele:

Posițiunea Germaniei în Europa nu se păte schimbă 
din causa unei schimbări de ministeră în străinătate,

căci politica germană nu se conduce din considerațiune 
față cu miniștri streini, ci esclusivă în interesă germană; 
interesele germane însă astăzi sunță aceleași față cu Anglia 
ca sub ministrulă Gladstone; dacă unele tractărl pendente cu 
Anglia s’ar încheia acum repede, acăsta ar fi îmburătoră; 
de o schimbare faptică a relațiuniloră năstre cu Anglia 
nu pOte fi deci vorba, fiindcă aceste relațiuni aă fostă 
încă de d^multii amicale. Indigetările amintite mai susă 
despre o apropiată schimbare în politica Germaniei se 
aducă de obiceiu în legătură cu Afganistanulă. In acostă 
privință e de observată, că G-ermania ria avută se 
ia nici o atitudine în cestiunea afgană, că nu s’a 
împărtășită la ea și n’a Jăcută nici o încercare d’a 
se amesteca în acea cestiune, dar că din espri mările 
organeloră pressei germane conducătăre, ce erau de 
acordă, s’a putută vedea, că în Germania dela începută 
se nutrea speranța, ca Anglia să se’nțelăgă pe cale 
paclnică cu Rusia. Interesulă Germaniei d’a se manține 
pacea europenă este și adi același ca și acum 14 ani; 
să fiă lămurită, că o schimbare de ministeră în Anglia 
nu pote nimică schimba în acăsta și e de presupusă, 
că opiniunea publică nu se va lăsa a fi neliniștită prină 
scirl Ziaristice din amendouă părțile.

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

CESTIUNEA AFGANĂ

Cu privire la modulă cum se va tracta ces- 
•tiunea afgană de cătră noulu ministeră englesîi 
Sâlisbury, se scrie din isvoră oficioșii din Ber-, 
linu:

îngrijirea, că lordulă Salisbury va deschide din nou 
cestiunea afgană, dispare îndată ce vomă privi starea 
actuală a acestei afaceri. .Gestiunea graniței s’a regulată 
în faptă, pănă la o neînsemnată deosebire de păreri cu 
privire la instrucțiunile, ce au să se dea comisiuniloră de 
graniță. Amăsurată învoelei de amendouă părțile, pose
siunea și dominarea defileului Zulficar rămână Afgani- 
Ioră. Vorba e că ceea ce se numeșce momentană defi- 
leulă Zulficar, nu este ună defileu unitară, ci constă din 
diferite înălțimi crucișe și cea mai nordică dintre ele se 
întinde în teritoriulă rusă. Prin o espunere esagerată a 
noțiunei, sentinelele afgane dela graniță, care s’ară posta 
în viitoră acolo,-ară fi închise mai numai 'de teritoriu 
rusă și prin acăsta ară împedeca căile de comunicațiune 
rusesc!. Amendouă părțile, Englesii și Rușii, dorescă să 
eviteze acăsta. Dar pe când Rnșii voiră ca aplanarea 
acestoră pretențiunl să servăscă ca basă a instrucțiuni- 
loră ce se voră da comisiuniloră de graniță, Englesii in
sistară pe lângă prerogativa d’a se domina defileulă prin 
Afgani, intenționândă să dea instrucțiuni în sensulă acesta. 
Precum se vede, totulă se reduce la 9 cestiune de formă, 
care se pote înlătura printr’o trăsătura de condeiu, fără 
prea mari cedări.

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

SOIRILE DILEI.
’Românulă* află din isvoră particulară, că d. Pauler, 

ministrulă justiției ungurescă, și-ar fi dată dimisiunea. Se 
crede că în loculă său se va numi d. Ladislau Szogyeni- 
Marich, actualminte șefă de secțiune în ministrulă aface- 
riloră străine din Viena. In acestă casă se vorbesce, că 
d. baronă Mayr, ministrulă Austro-Ungariei în BucurescI, 
va fi numită în loculă d-lui Szdgyeni, său d-lă comite 
Dupsky, actualminte ambasadoră la Madridă. Pentru 
postulă de ministru austro-ungară în BucurescI suntă 
deja trei candidați, și anume: principele Vrede, cornițele 
Bethlen, seu d. Samuel Teleky, care este susținută de 
principele de corănă Rudolfă.

—0—
Guvernulă a scutită de taxa poștală corespondența 

reuniunii de maghiarisare din Clușiu cu autoritățile pu
blice.

—0—
»Egyetărtăs« află din Oderheiulă săcuiescă, că re- 

presentanța orășenăscă de acolo s’a îndatorată, la pro
punerea unui cetățănă română, să dea în timpă de 5
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ani câte o subvențiune anuală de 400 fl., cu totulă deci 
2000 fl., pentru înființarea unui gimnasiu română acolo, 
în casă când finanțele statului n’ară fi împovărate cu alte 
sarcini și când înființarea unei astfelă 
vedi necesară.

de scâle s’ar do-

gr- 
pr-

or. ce s’a 
Avramă

fă- 
Pă-

—0—
La a doua alegere de protopopă 

cută în Murășă-Ilia, a reușită din nou 
curaru cu 27 voturi, contra lui Sevastiană Olariu cu 19
și fostului administratoră ală Bradului și profesoră Ge- 
orge Părău cu 1 votă.

—0—
Intre vitele din ținutulă Cohalmului a isbucnită bâla 

de gură și de unghii în mai multe localități, și în unele 
comune bântue cumplită vitele.

—0—
Căpitanulă cl. I Teodoră Sandulă dela reg. 63 de 

infanteriă s’a retrasă ca invalidă în pensiune cu domici- 
liulă în Mehadia.

—0—
Comuna Petroșeni îșl arendase regalele de crîș- 

mărită lui Friderie Schulleri din Orăștiă sub condițiunea, 
ca să nu aplice ovrei ca crîșmari. Arendatorulă nu a 
observată acâstă condițiune a contractului și comuna 
a declarată acum contractulă de anulată intentândă în 
contra arendatorului procesă.

—0—
Procesulă comunei Făgărașă cu erariulă pentru 

dreptulă de crîșmărită s’a resolvită și în a doua instanță 
în favorulă comunei.

—0—
Făgărașulă va primi ca garnisână batalionulă 28 de; 

vânători. Acâsta a comunicat’o representanței orăsenescl. 
chiar Ex. Sa comandantulă de corpă br. de Schonfeld, 
precum și cornițele Horvath și deputatulă Ullmann.

—0—
Corpului oficerescă ală batalionului de infanteriă din 

Făgârașă i se va da la plecare ună banchetă, âr soldații 
voră primi 30 fl. pentru îmbunătățirea menagiului.

—0—
In săptămâna trecută, 20 de elevi ai academiei de 

silvicultură din BucurescI sub conducerea d-lui profesoră 
ingineră silvică, au sosită în 

S’au presentată la inspecto- j 
au visi-1

Meditâțiuni contimpurane.
De când sufere «cavalerâsca națiune* din țâră de 

frigurile febrile ale maghiarisărei, nu trece 4b nu apare 
fâiă, în care să nu se ivâscă câte ună nou «apostolă*, 
cerândă brevetă pentru modulă său practică și probaiă, 
de a contopi cu siguranță elementele nemaghiare și a 
face pe mojicii de valachl, ca în restimpă de 50 de ani, 
să se bată cu toții în peptă, pretin4endă susă și tare, 
de a fi venită în romanticulă Ardâlă dreptă din fundulă 
Asiei, sub conducerea lui Tuhutum....

Cine vrea să se facă a4> la noi omă celebru, nu 
are decâtă să se înroleze în ceata acelora, cari vreau să 
fabrice, după visulă lui Szâchânyi, și din pietrii Ungur*.

Noi cești, cari avemă să le servimă dreptă mate
rială pentru asemenea pofte, nu putemă decâtă să pri- 
vimă cu nespusă compătimire la acești Donchișoți mo
derni, cari suntă de credință, că este posibilă așa ceva 
în secululă în care trăimă, când chiar și ființele micros
copice suntă divisate în ordă și soiu, statorită de natură, 
eschisândă posibilitatea, ca bacilulă cholerică ală d-loră 
Pasteur și Koch să pâtă fi confundată cu celă ce pro
duce anghina seu bâlele tifoide.

Astă4I, când totă ce viețuesce pe pământă este îm
părțită în categorii, e fârte tâi'4iu a voi ca âmenl, cu 
atâtă mai puțină o națiune consciă de sine și mândră 
de trecutulă ce l’a avută, să se metamorfoseze din ele- 
mentulă latină ce este, în o rasă asiatică. Asemenea 
metamorfose nu aflămă nicăirl notate pe paginile istoriei.

Ei, dâr credința mântuesce și n’ai ce. le 
înaintâză pe calea apucată. De multe ori, prea 
ori însă alunecă în zelulă loră pănă a se face 
ba chiar comici. Așa citii 4’1®^ trecute în o
frunte maghiară, cum ună „patriotă* este îngrijată, în ce 
modă periculosă demonstrâză pănă și copii Româniloră. 
„Chiară și pruncii din lâgănă — 4ice Ungurulă înfocată 
— suntă înfășiațl în tricoloră românescă.*

Bătrână Europă, tremură! căci acești băieți cu tri
coloră română pe pălăriă au să devină toți atâția uriași 
ca «Strîmbă lemne* și «Sfărâmă pietri*, cari au să te 
sguduie cu timpulă și pe tine dtn temelii! Cum să nu 
fie periculoși acești rebeli mici încă de acum «ideiei* do
minante din țeră ? I Trebue să fie forte spirituali cei ce 
au ajunsă la asemeni conclusiunl!

Foile ungurescl, începândă dela cele din Clușiu 
pănă la cele redactate de jidovii din Pesta, 4l de 4i ișl 
bată jocă de «mojicia și prostia* Românului, înfățoșân- 
du-ne înaintea lumei ca pe nisce cretenl și idioțl din 
Carniolia, neapțl pentru vr’o cultură sâu industriă.

Pe de 
sare, adună 
gamiseze în 
veni.

Pentru

țiune și sciu să aprețuâscă caracterulă ungurescă, după 
cum merită.

Dovadă că lumea mare începe a străbate prin vă- 
mistică cu care se încungiură de multă vreme »no- 
națiune,* este între altele și ună articulă apărută

lulă 
bila 
de curândă în „Revue du Monde Latin. < Și este aprâpe 
timpulă să se demascheze nisce uneltiri, cari sub firma 
celoră mai sublime concepte, ce le iau în deșertă, seducă 
de atâta timpă crudelitatea Europei.

Secululă presentă va fi totdeuna memorabilă și cu 
dreptă cuvântă admirată de posteritate, căci nici ună 
centeniu n’a produsă reforme și n’a eluptată atâtea re- 
sultate gloriâse atâtă pe terenulă sciințeloră, arteloru și 
industriei, ca secululă ală XlX-lea. Este însă totă atâta 
de necontestabilă, că niciodată șarlatania și reclama n’a 
fostă mai în flâre ca acum.

Pe timpulă când Ungaria producea talente literare, 
au fostă ună Kisfaludy, Kazinczy, Eotvos ș. a., se 
că nu era încă câptă «idea* dominantă de adl, 
âmenii, în locă să-șl sfarme capulă cu absur-

face, ei 
de multe 
ridiculi, 
f($iă de

cum 
vede 
deci 
ditățl, studiau și în urmă ajungeau a fi adevărațl literați.
Nu așa acu! Acjll nu mai trebue studiu, poți ajunge in 
modă multă mai ușoră a fi omă renumită; nisce obscu- 
rițăți, cărora nici de nume nu le-ai aurită, devină săr
bătoriți ca Cristof Columb, îndată ce își facă reclamă 
prin (jiare de a fi descoperită ună nou terenă de ma- 
ghiarisată. Invățații moderni ai Ungariei au o deosebită 
predilecția d’a se ocupa în acăstă direcțiune cu comită- 
tulă Huniădorei.

Acestă districtă romantică ală Transilvaniei escilă 
în modă deosebită pofta romano-fagiloră de a-lă »cultiva» 
după sistemulă »Cultur-egylet*-ului din Clușiu. Cu acestă 
scopă a arangiată și direcțiunea căiloră ferate a statului 
dilele trecute o escursiune a presei din Peșta, la Simeria 
(colonia Piski) de lângă Deva. Să vedi apoi ce articull 
de fondă au scrisă acești domni după reîntârcere. In 
estasulă loră ajungă pănă de a afirmă, că și buhele din 
cetățuele ruinate huhuiescă despre gloria și splendârea 
nâmului ungurescă, atjll valahisată, din acestă ținută, deci 
apelăză la guvernă să întocmâscă scoli, la publiculă din 
âră să alerge cu ofertele sale, spre a remaghiarisâ 

coloniile de odiniâră săcuiescl, cari au degenerată în va- 
ahii de adl.

Mă miră, că Carpații nu încărunțescă și mai tare 
de atâta înțelepciune.

Vetjf tu bietă plugară română, care în tâtă brazda 
întorci cu plugulă relicviile strămoșiloră tăi. 
menteză eclatantă originea ta, tu nici nu șeii, 
nele tale curge «sânge nobilă de ală Scițiloră.*

Noi Românii nici că putemă, dâr nici că

i

ce docu- 
că în vi-

pe 
pe 
de e mai mare.

altă parte, înființâză reuniuni de maghiari- 
banl din totă țâra, tolă numai ca să amal- 
„elementulă loră cultă« pe acești, năsdra-

în
bală se va întocmi 
în sala casei corni-I 

cat. de acolo. Prețulă 
familiă 2 fl. 50 cr. Su-

cu
n.

Antonescu Remușă, 
Brașovă ca să-lă visiteze. 
ratulă silvică și în oficiulă silvică ală orașului, 
tată nouăle culturi silvice ale Brașovului și institutele cu 
specialitatea silviculturei.

—0— )
Suntemă informați, că între Comarnică și Sinaia 

Prahova s’a ruptă linia căii ferate într’o întindere — 
câtă aflămă pănă în momentulă de față—de vr’o 70 
metri. Se crede însă că ruptura

—0—
Concertă împreunată

Șomcuta mare la 12 luliu st.
tatense în favorulă bisericei gr. 
întrărei 1 fl. de persână, pentru 
prasolviri se voră primi eu mulțămită și se voră cuitâ 
pe cale 4iaristică. Inceputulă la 7 bre sâra. Programa 
concertului: 1. «Cânteculă gintei latine* de V. Ale- 
sandri, musica de Caudela, Corulă vocală. 2. „Câtă 
te-am iubită,* musica de Mărie Duport (romanță) esecu- 
tată pe piano de D-șora Elena Bilțiu. 3. «Vivandiera,* 
Corulă vocală. 4. «Disertațiunea ocasională,* o va țină 
Ioană Cosa. 5. „Hora dela Grivița* de Vas. Alesandri, 
musică de Gr. Ventură, Corulă vocală. 6. «Doine po
porale* — canto și violină — de d-șora Ot. Măguranu 
și d-lă Corneliu Gitta — acompaniate pe piano de d-ș6ra 
Elena Bilțiu. 7. «Declamațiune* de Ioană Ghetie. 8. 
„Arcașulă,* Corulă vocală.

—0—
Construirea căii ferate locale Mureșă-Ludoșă-Bistrița 

s’a concesă br. Ioh. Kemeny, cont. Kol. Esterhazy, 
Gyarmathy, Bogd. Korbely și Samuel Horowitz.

—0—
Cetimă în «România* : „Aflămă că d-lă I. I. 

liade-Rădulescu a scosă deja de sub țipară 11 câle
«Istoria critică universală*, una din cele mai însemnate 
opere inedite ale părintelui său, lucrată în insula Chio 
câtă a stată acolo exilată și scrisă în curentă cu sciin- 
țele moderne. Acâstă operă ar fi fostă de multă dată 
la lumină, dacă familiei lui Heliade i-ar fi rămasă avere 
cu ce s’o imprime și dacă mai alesă Academia română 
n’ar fi refusată tipărirea ei, când fiulă regretatului 
liade i-a oferită manuscriptulă.*

—0—
Cetimă în «Galații*: «Din 73 de călători ce 

plecată spre Constantinopole, Vineri și Sâmbătă pe
pârele societățiloră Lloyd și Freycinet, cea mai mare 
parte au fostă evrei. Au mai plecată cu vaporulă de 
Ismail 35 locuitori gălățenl pentru Rusia. Nâmulă lui 
Israelă se reintegrâză în marele imperiu, în care-i e atâtă 
de bine.*

N.

He- 
din

He-

au
va-

O

Dumne4eu! unde să conducă aceste con- 
tra4iceri de nu la convicțiunea, că n’ai de a face cu 

! âmenl serioși, ci cu nisce «cavaleri*, cari au . bani des
tui de-a «cultiva* ună sportă ă la mode! Cu deosebire 
dela înființatea faimosului «Cultur-egylet*, mai în tâtă 
4iua se manifestâză cultura ungurâscă, în forma ei cea 
adevărată, nelăsândă pe nimeni în dubiu, că strănepoții 
lui Bendeguz și-au păstrată virtuțile străbune și în Eu
ropa, chiară ca în patria străvechiă, de unde 
anume cu misiunea civilisătâre aci...

Spre ilustrare numai câteva esemple:
La Hălmagiu s’a arangiată nu de multă 
unde arangiatorii avâu pe peptă câte o

au venită

ună mă
mică pan-

i

ială,
glică de tricoloră românescă. Ungurii, cum vădă aceslă 
actă de răsvrătire, se facă focă și pară. Alârgă la polițiă 
și nu au astâmpără, pănă ce cu gendarmii au confiscată 
însemnele «dacoromâne*. «Culpabilii* fură judecați la 
închisâre și amende în bani.

Ună altă casă totă din acele părți:
Ună tânără română se duce într’o 4* de serbătâre 

în costumă națională la biserică. Decă ’șl închipueșce 
cineva, că a scăpată neinsultată, se înșelă amară! căci 
fu scosă totă prin gendarml din biserică, pedepsită, iar 
costumulă lui confiscată.

Așa dâr numai d-loră au privilegiulă a se îmbrăca 
străvechii locui- 

portulă antică ală

uimesce de liber-

cu «kalpak* și cu pinteni?! Er nouă 
torl în acestă țâră, să ne fie interzisă 
străbuniloră noștri ? !!

Uită-te lume cultă, uită-te și te 
tatea și toleranța ungurâscă!

Poftimă, madame Adam, ca fiica unei țări par 
exellence liberale și te însuflețesce și mai departe pen
tru «cavalerâsca națiune,* care respectâză în modă atâiă 
de demnă drepturile naționalitațiloră, ce formâză acestă 
stată poliglotă.

Spre norocire însă nu toți scrutătorii timpului mai 
nou, cari vină să sondeze relațiunile de aici, suntă nisce 
vânători de renume, cari să se mulțumescă cu parădile 
ce Ungurii de comună arangează pentru a seduce opi- 
niunea străiniloră. Nu toți se îndestulescă cu musica 
lui Râcz Pali, cu papricașulă dela Szegedin și cu vinulă 
de Tokaj, ci făcândă studii seriâse află adrvărata situa-

voimă a 
pătrunde profunditatea unoră asemeni aserțiuni; totă ce 
susținemă este, că lumea s’a convinsă la Plevna și Mont- 
pellier, că suntemă ună elementă setosă de-a progresa 
alăturea cu celelalte națiuni culte ale Europei în totă 
cp este bună și frumosă. Cultura adevărată vină ea de 
ori unde, o îmbrățișămă cu tâtă căldura inimeloră nâstre, 
«cultura* dela Clușiu însă o respingemă cu idignațiune, 
protestămă susă și tare în fața lumei în contra ei.

Să o scie acei profeți falși, cari voiescă a răpi 
copii dela peptulă mameloră pentru a cresce enicerl din 
ei, că femeea română este consciă de datorința ei și va 
sci mai bine să mâră împreună cu prunculă ei, decâtă 
să-lă dea pradă inimiciloră săi seculari.

Să fiă, dăcă este scrisă în cartea sorții, mucenici 
ca cei din vechime persecutați de cruntulă lrodă, mâră 
mai bine toți copii inocenți, decâtă să pătămă trecutulă 
nostru gloriosă, lăpădându-ne de credința și caracterulă 
strămoșiloră noștri.

Femei române, grijiți, veghiațl că lupulă e în stână 1 
O Română.

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

ADUNAREA DESPÂR. X ALO ASOCIAȚ1UNE1.

De lângă Mociu, luniu 1885
Despărțământulă X (Clușiu) ală Asociațiunei tran

silvane pentru literatură română și cultura poporului 
română și-au ținut adunarea sa generală din acestă 
ană la Coșocna în 31 Maiu a. c., după cum s’a avi- 
sată în ,,Gazeta“ nr. 107.

încă cu câteva dile înainte locuitorii din Coșocna 
în frunte cu țăranii români de ambe confesiunile, se pre
gătiră ca să potă primi âspeții câtă se p6te mai bine, 
ceea ce le-a și succesă, fiă-le spre laudă și onâre (|isă.

Ună frumușelă numără de membri și nemembri 
din opidă și jură, teologi absoluți și învățătorii din 
depărtare se grăbiră, unii chiară și per pedes suferindă 
arșița sârelui, a lua parte la desbaterile adunărei pentru 
binele, fericirea și prosperarea națiunei nâstre. Preoțimea 
română, care ar trebui să premârgă cu esemplulă său 
înaintea altora, afară de vre-o câțiva din apropiere și 
depărtare, nu ne îmbulzi în spațiosulă locă ală 
adunărei.

Dar precum aiurea așa și aici nu amă fostă lip
siți de controla celoră dela putere, căci celă dintâiu, 
care a fostă de față la loculă destinată ală adunărei,
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nâmulu loră, au trăită și fără de „milă împă- 
rătâscă" și înțelegeau, că sdrta loră una și ace
eași trebuie să fie cu sdrtea opincei, pe care o 
conduceau cu mândriă spre a nâmului mărire.

Doctorii noștri de astădî în teologiă și’n fi- 
losofiă, pară însă a nu mai înțelege simțămintele 
și aspirațiunile poporului română, și în locă d’a 
fi miniștrii altarului română se facă cu ușurință 
uneltele esecutoriloră legiloră străine.

Nu procedau așa prelații Unguriloră din 
Transilvania când se aflau în oposițiune cu gu- 
vernulă austriaco. Cu toții ne aducemă aminte 
că la anulă 1863, episcopulă catolică din Tran
silvania, Haynald, împreună cu ceilalți episcopi 
maghiari reformați și unitari, se puseseră în frun
tea oposițiunei maghiariloră și refusau cu îndrăs- 
nâlă și fără frică d’a întră în Camera legiuitdre 
a Transilvaniei, întrunită la Sibiiu. Și atunci 
erau porunci împărătesei, și atunci să fă- 
cean pensiuni din partea guvernului austriacă 
și atunci esista „milă împărătâscădâr ună 
episcopă ca ^Haynald pe tâte le desprețuia și 
lnpta pe față și cu energiă în contra guvernului 
austriacă și în contra autonomiei Transilvaniei, 
insistândă pentru unirea ei cu Ungaria.

Haynald nu cerșea „milă împărătâscă11 și 
puțină îi pasa de amenințările austriaciloră; elă 
slujea cu credință și cu iubire altarulă ungurescă. 
E adevărată că împeratulă l’a destituită din sca- 
unulă episcopescă, dâr nu e mai puțină adevă
rată că totă împăratulă, după înființarea dualis
mului, cu îmbelșugare l’a răsplătită numindu-lă 
mitropolită la Calocea în Ungaria și interve- 
nindă la Papa dela Roma ca să-lă facă cardinală, 
numai pentru că la 1863 a respinsă cu indigna- 
țiune și cu bărbățiă „mila împerătescă.11

Păstori ardeleni! imitați esemplulă dată la 
1863 de colegul u vostru Haynald mai alesă acum, 
când esistența Româniloră de peste munți e pusă 
în jocă.

Cu dragoste și credință apărați legea vâstră 
românâscă, cum a apărat-o predecesorii voștri, 
Șincai, Petru Maiorii, Klein, Șaguna, Șiuluță și 
alții, și încetați d’a mai fi nisce slugi smerite a 
celoră din Peșta. Sânta scriptură cjAce, că celă 
care se închină idoliloră străini și care cu vicleniă 
și cu fățărniciă lasă să se rătăcâscă turma sa, 
acela nu mai e vrednicul#, ei păstoru.il

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

ULTIME SOIRI.
In consistoriulă ce se va întruni în Vaticană 

pe la mijloculă lunei lui Iuliu voră fi numiți 
cardinali archiepiscopulă Melchers, apoi Șiaffino, 
fostulă redactoră-șefă ală „Aurorei", auditorulă 
generală Christofari și archiepiscopii dela Bologna, 
Capua și Sidney. Probabilă că va fi numită și 
archiepiscopulă dela Sidney ca archiepiscopă în 
Dublin. Toți aceștia aparțină partidei moderate.

In Cairo circulă vestea, că înainte cu două 
săptămâni ună detașamentă 'de trupe turcesc!, 
au ocupată Șeic-Saidulă, vis-â-vis de insula 
Perim, care punctă îlă pretinde Francia pentru 
sine, au depărtată de acolo drapelulu republicei 
și au plântată semiluna cu stâua. O corvetă 
turcâscă ancorâză dinaintea numitei localități.

Din Tripolis a sosită în Cairo scirea, că 
Beduinii dela fruntariele tripolitane s’au încăierată 
cu nomazii dela granița tunesică și că s’a încinsă 
o luptă înfricoșată, că^endă de ambele părți ca 
la 500 morțl și răniți.

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

BIBLIOGRAFIA.

„Romănische JRevueu, revistă politică și literară 
în limba germană, editoră Dr. Corn. Diaconovich. 
Numărulă I este deja sub țipară și se va espeda abo- 
națiloră pre diua S. S. Petru și Pavelă. — Prețulă abo
namentului (8 fl. său 24 franci pe ană) se trămite sub 
adresa editorului la Reșița (Banată) pănă în 5 Iuliu 
n. On. DD. colectanțl suntă rugați a trămite câlele de 
subscripțiune totă pănă la acestă termină.

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

DIVERSE.
O povață. — Cetimă în .România» : Pentru a 

scâte petele de grăsime după mătase,' se pune stofa pe 
o pânză îndoită, se presară pata cu taică redusă în pul
bere șt se acopere cu o fâiă de hârtiă de mătase, apoi 
se trece pe dâsupra unui fieră caldă. Tal culă absârbe 
grăsimea și pata dispare. După catifea, petele se scotă 
cu amoniacă.

încă înainte de începere, fu domnulă fâ-căpitană cu unulă 
lângă elă. Dânsulă s’a prea grăbită, de aceea neso- 
sindă îndată președintele și mețnbrii i s’a urîtă de-a 
aștepta și a plecată acasă, lăsândă poruncă aspră »ca 
nimenea să nu cuteze a începe ședința fără de a-lă avisa, 
fixândă dânsulă și timpulă când are să se încâpă» (ebâd 
ulân); și programa a lăsată să i se traducă în ungu- 
resce, cu tote că scie destulă de bine românesce.

Curândă după depărtarea d-lui fo-căpitană opidană, 
sosiră și d-lă președinte-substitută, secretarulă despărță
mântului, d. protopopă gr.-cat. locală și alții mulți 
membri, cari înțelegândă despre cele întâmplate mai 
înainte, facă numai decâtă cunoscută d-lui fo-căpitană 
deschiderea adunărei și că ședința s’a începută.

Domnulă președinte substitută Gavrilă Popă, proto- 
populă Clușului, face cunoscută că președintele despăr
țământului, fiindă împedecată, Ta încredințată pe dânsulă 
cu conducerea afaceriloră și printr’o cuvântare ocasio- 
nală îndemnă poporulă la spriginirea ,,Asociațiunei“ și 
dechiară ședința de deschisă. — După acâsta se alegă 
3 comisiuni, una pentru revidarea socoteliloră, alta pentru 
propuneri și a 3-a pentru adunarea taxei și înscrierea 
membriloră, și ședința să suspendă. După redeschidere 
și pre cândă comisiunile începură a-șl da rapârtele sale 
în liniște, âtă că sosesce d. fo-căpitană plină de mâniă 
și de focă, cum de a cutezată cineva a-i călca man- 
datulă de au începută ședința fără de concesiunea dân
sului, cum de cei 2 domni protopopi demni de totă 
respectulă și de tâtă reverința nu s’au supusă voinței 
d-lui fo-căpitană; dâr nici d. presidentă nici d. secretară 
nu i-au rămasă datori cu răspunsulă, resturnându’i 
t6le argumentele și convingându’lă în modă resolută, că 
dânsulă nu are nici ună dreptă de a prescrie adunărei, 
când să se întrunăscă. Dea D-^eu ca acâstă ținută re
solută â conducătoriloră poporului română să o urmeze 
și alții, căci atuncea nu amă aucji atâtea plângeri și 
lamentațiunl din tâte părțile locuite de Români! Așa 
linștindu-se spiritele agitate, a decursă și ședința în 
bună ordine, propunându-se ca să se înființeze filiale în 
fiecare comună locuită de Români, să se tipărâscă sta
tutele societății, cărți folositbre de cetită, și ună Ziarii 
mai populară, cari să se distribue și gratisă pe la școlele 
mai sărace.

S’a mai decisă, ca adunarea în anulă viitorră să 
se facă în părțile din josă de Clușiu spre Morlaca. 
După finirea ședinței toți membrii se unescă la ună 
banchetă comună dată din partea și la stăruința în- 
tregei inteligințe din opidă, după care ne-amă depărtată 
cu toții ducândă cu noi suvenirile cele mai plăcute.

I. B. m. G. 
-------o-------

Despăr. XVII alft „Societății Transilvane." 
Casă de păstrare.

De lângă Reghinulă săsescă 20 Iuniu 1Q85.
In 18 Iuniu n. în Reghinulă săsescă în scâla gr. 

cath. s’a ținută din partea inteligenței române o nouă 
ședință cu privire la constituirea despărțământului XVII, 
ală >Societății Transilvane,» în fruntea căruia ca direc- 
toră s’a alesă d. Patriciu Barbu, secretară d. Dr. Ab- 
solonă Todea, ambii advocațl, âră d. Basiliu Rațiu pro
topopă ca casieră, toți trei în Reghinulă săsescă. Cu 
acâstă ocasiune s’au luată la desbatere și agendele bi- 
bliotecei Ioană P. Maior și s’a hotărîlă, ca biblioteca 
să se strămute din Gurghiu în Reghinulă săsescă și să 
se încredințeze despărțământului susă atinsă ș. a.

Mai încolo s’a propusă și totodată s’a și proiectată 
din partea d-lui advocată Patriciu Barbu înființarea unei 
case de păstrare pentru »opincarii« români din ținutulă 
Reghinului săsescă. Făcându-se probă și cu acâsta prin 
subscrieri după voia liberă că cine va vrâ a păși ca ac
ționară — s’a dovedită, că Românulă ceea ce vrea pre 
lângă tâtă sărăcia pâte să și facă, și avemă speranță că 
n scurtă timpă vomă pute anunța, că avemă casă de 
păstrare (institută de economii) în ținutulă Reghinului 
săsescă, numai pentru .opincarii» români. Salutămă pe 
întreprinzătorii.

In ședința susă atinsă — la care mulțl inteligențl 
nu au fostă, — afară de obiectele puse la desbatere din 
partea d-lui Patriciu Barbu ca președinte, s’a discutată 
cu precauțiune și în liniște s’au adusă hotărîrl salutare, 
a domnită înțelegere generală, încâtă mângăiațl fiindă 
despre bunele resultate ce au să urmeze, strângândă 
mânile unulă cu altulă — pănă la o altă revedere — 
fiecare ne-amă depărtată la ale nbstre.

>Viribus unitis» — și apoi a fi bine. — Tu.
----- o------

In afacerea „milei împărătesei."
„Românulă" vorbindă de hotărîrea sinodului 

din Sibiiu în privința ajutorului de stată pore
clită „milă împărătâscă" scrie între altele:

„Bătrânii noștri preoți mari și mici, cu mai 
puțină carte dâr cu mai multă dragoste pentru

Catastrofă. — Din Kașimiră, în Asia, se anunță 
o tristă veste. In urma unui grâsnică cutremură de pă- 
mântă, în acelă orașă s’ar fi dărâmată peste 7000 de 
case și 3081 de persâne și-au pierdută viața. Mai multe 
mii de omeni au rămasă fără case și nutrimentă. Pa
nica ce domnesce nu se pâte descrie.

♦ **
Crinul#, la modă. — Parisulă capitala modei ca 

în toți anii a adoptată și pentru anulă acesta o flore de 
predilecțiune. Noblețea portă flârea crinului și moda 
neavândă nici ună amestecă cu politica, societatea Pa
risului a primită acâstă alegere, deși crinulă este flârea 
feudală a regiloră Franciei. Toaletele de mare gală sunt 
tâte împodobite cu buchete colosale de crină. Desenurile 
fulardelovă acuma așa multă la modă represintă mai 
tâte crinulă în formele cele mai grotesce. Tote pălă
riile, în fine totă este împodobită de crină. Pentru se- 
sonulă acesta »c’est la fleur de chic.»

* * *
Arsă de gazii, — „Cetățânulă“ din Bacău dă 

următârele amănunte asupra nenorocirei întâmplate d-nei 
Sevastiană: In săra de 6 a. c. pe la ora 8, d-na Matilda 
Sevastian, soția d-lui Chirilă G. Sevastiană advocată ăi 
deputată ală Bacăului, voindă să îndrepte o lampă ce 
era suspendată în salon, și care era aprinsă neregulată 
de cătră o servitâre, pe când o trăgea în josă spre a 
putea opera, s’a desprinsă șurupulă care lâgă lampa de 
lanțulă ce atârnă de belciugulă din tavană, și la moment, 
lampa cădându’i în capă, s’a vărsată gazulă aprinsă a- 
supra d-sâle, ceea ce a făcută ca se i se aprindă tâte 
hainele. Vădându-se în periculă, abia a putută ca, cu 
mânile la ochi, să iasă afară în flăcări precum era, stri- 
gândă ajutoră. La răcnetele sâle de disperare, s’au a- 
dunată servitorii din curte, cari, se vede și ei speriați 
au perdută curagiulă pentru a’i da ajutorulă necesară. 
Vântulă, care sufla cu violență, a agravată și mai multă 
situațiunea. Sărmanulă soță era în grădină, nu scia ni- 
rnică, și curiosă de sgomotulă ce audia se ducea liniștită
să vadă ce e. Din nenorocire găsesce pe iubita’i soțiă
(la care ținea atâtă de multă) în prada flacăriloră. Dis
perată se aruncă asupra ei, și cu concursulă și ală altoră 
persâne reușește a stinge hainele aprinse. Era prea
târdiu, foculă o arsese: tâtă fața e pârlită, ochii închiși, 
și din unulă se vede eșindă sânge, mânile sgârcite din 
causa arsurei, sînulă arsă, și chiară talia. 0 centură cu 
care era încinsă a fostă desfăcută în bucăți; părulă ca
pului cădea în șuvițe cu bucățele de piele. Inelele și 
brațeleta au fostă tăiate de giuvergiu pentru a le putea 
scâte din causa umflăturei momentane a mâniloră. D-na 
Sevastian are 26 ani. Medicii dau puțină speranță.

* **
Cânii la Constantinopole. — Estragemă urmă

târele dintr’o corespondință din Constantinopole publicată 
de »Journal des Dâbats»: .Cânii începă să dispară din 
Consțantinopole. Nu mai revenimă adî asupra celoră 
Zise de atâtea ori în privința organisării > municipale» a 
câniloră, în privința lenei, fatalismului, miseriei ș’a recu
noștinței loră pentru cea mai mică bună-voință ce li se 
arată; altă dată, când împrumuturile se făcâu cu grămada 
și Turcia era bogată, caledjii făcâu avere. Caledjii 
suntă neguțători,-cari parcură stradele purtândă pe umără 
ună mare ciomagă, de care suntă atârnate bucăți de 
carne pe cari inimele generâse și ,canofile« le cumpără 
pentru câni. Dâr timpii suntă grei și caledjii au devenită 
fârte rari. Bieții câni! totă ce se mai pâte face pentru 
ei, este d’a umplea cu apă vasele de pământă cari se mai 
vădă pe ici pe colo pe strade. Acum în urmă, o fe- 
meiă o francesă a murită de turbare, fiind mușcată chiar 
de cânele ei. Calomnia însă se întinse cu repeziciune: 
cânele care comisese acâstă crimă, fusese ună câne de 
stradă. Atunci otrava își începu opera sa sinistră; as- 
'te de cadavre se vedâu diminâța pe strade; astăZI sunt 
strade, unde nu se vede nici unulă din acești neuorociți 
locuitori cu patru piciâre...*

* * *
Mormentulit lui Alexandru celă Mare. — 

piarulă »Die Post» din Berlină, dela 14 Iuniu, anunță că 
d. Schliemann are intențiunea d’a se duce în Egipetu, 
unde va sta tâtă ârna viitâre, pentru a face cercetări în 
privința descoperirii mormântului lui Alecsandru cel Mare.

Necrolog#. — Eliseu L azarfei, fostă parochă 
gr. cat în Nucetă, acum de doi ani retrasă în odihnă 
la Porumbaculă super., a încetată din viață la 21 1. c. 
în etate de 71 ani. llă jelesce fiulă său Ioană L. pro- 
fesoră în Deva și numeroși consângeni.

Fie-i memoria binecuvântată!
Defunctulă și-a comandată încă în viață crucea 

mormântală, pe care a compusă următârele versuri:
Aici la acâstă cruce 
Dorme și-odihnește dulce 
Corpulii unuia preotO, 
Care la Nucetu a foștii; 
Așa se chiema elCi pe-aicl: 
E1 i s e i ă de Lazaricl. 
Anulă când a răposată 
Este aici însemnată :

>1885.»

Editoră: Iacobtt Mureșianu.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu.
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Nr. 132. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Ouraulă la bursa de Viena Bursa de Bucuresel.
din 24 Iuniu st. n. 1885.

Cursulu pieței Brașovă
diD 25 Iuniu st. v. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 99.30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.90 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 148.25
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.20

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 123 50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 108.75

Bonuri rurale ungare . . 102.50 
Bonuri 
Bonuri

mișă
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 101.50

cu cl. de sortare 1C2.25 
rurale Banat-Ti-
...............................102.50 

cu cl. de sortarel01.50

m 20°

_ o 
o o oq
o 

•4-=

□2
o

3
O 
a
<D

'O
EH
__o 
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Bonuri croato-slavone . . 102.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung......................... —.—
Imprumutulă cu premiu 

ung.....................................117.30
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.75 
Renta de hărtiă austriacă 82.50 
Renta de arg. austr. . . 83.10
Renta de aură austr. . . 108 50 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 858.—
Act. băncel de credită ung. 287.75 
Act. băncel de credită austr. 288.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.87
Napoleon-d’orI................ 9.85 —
Mărci 100 împ. germ. . . 60.95 
Londra 10 Livres sterlinge 124.25

Iuniu st. v. 1885.Cota oficială dela 11
Cump. vend.

Renta română (5%). . . . 891/* 89’h
Renta rom. amort. (5°/0) . . 93>/a 93i/a

» convert. (6°/0) . . 89 89
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 30 32
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1043/* 1041/2

* «; » (5°/0) . 88 88V.
» » urban (7%) . . 101«/< 1027,

> (6°/0) • • 93 95
> (5°/0) • • 86 86^

Banca națională a României 1250 1360
Ac. de asig. Dacia-Rom. 292 295

« » » Națională 235 238
Aură......................................... 9.9(%) 100/“
Bancnote austria ce contra aură 2.02 2.04

|0 Tote prețurile scăzute 20°
per cozn.ptan.tiA.

o

• <agazinu de încălțăminte O 9
ală lui

loanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străină, solidă și modernă." Recomandă 
on. publică cu prețuri scăzute tdte felurile de încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 

după mSsure fabricate.
Ghete de bărbați dela v. a. fl. 3.60 cr. în susă. 
Ghete de dame „ „
Pantofi și ghete de copii dela 
Pantofi de casă de piele, pîslă sâu stofă brodate 

flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susă.

Specialitate.
Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă 

» 4.b0 » » »
. — Șoșoni cu 

pentru voiagiorl. = Galocî de gumă 
de pîslă pentru dame, bărbați și

bD
O __o 
o

sâu

Q __
60 „ „

cu

» » fetițe și băieți » » » , > » 4
Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesesci.
talpe de pîslă lungi și scurți 
englesă. — Sandale de gumă 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare

»
»

» bărbați
» femei

>
»

dela
»

Și

v.
>
>

a. fl. 2 în 
» » 5^2 » 
» » 4 »

susii
>
»

Comaudele din afară se efectueză după măsurile trimise promptă și ceh nepo
trivite se iau înderetu in scliimbu. ’

20“ o Tote prețurile seădute 20°|

o>C"+- o

»-s
a> -c+
&

Q
«2 
O
CZr

c 
crH
O
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O 

__ o 
o

Bancnote românescl . 
Argint românesc . . . 
Napoleon-d’orI .... 
Lire turcescl.................
Imperiali.....................
Galbeni.........................
Scrisurile fonc. »Albina» 
Ruble Rusesc! 
Discontulă >

. . Cump.
»
>

»

»

>

>

8.94
8.80
9.85

11.10
10.10
5.80

100.50
123.—

Vând.
*
>

»

*
>

»

>
7—10 »/0 pe

> 
anii.

. 8.95
8.85
9.87

11.15
10.15
5.84 

101.— 
125.—

8®?“ Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se potti cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

s

Invitare

1)
2)
3)

cheltuite

la adunarea generală a reuniunei pentru clădirea unui teatru cu 
redută în Brașovă, care se va ținâ Marți, 30 Iuniu 1885 la 4 

6re d. p. în sala Magistratului orășenescă.

Ordinea Șilei:

Rațiociniu pănă la 31 Maiu 1885 și darea de sâmă. 
Alegere din nou a comitetului.
Schița planului pentru teatru și devisă și arătarea suinei 
pentru aceste.

4. împuternicirea comitetului ca pentru clădirea unui teatru în 
Brașovă să fundeze o societate pe acții pe basa unui prospectă, 
ce este a se statori, să între în pertractări cu comnna orășe- 
născă spre dobândirea de favoruri în aedstă privință și să ducă 
tdte în deplinire.

5) împuternicirea comitetului pentru facerea planului de
finitivă și a devisului pe spesele reuniunei, și a dedica spesele 
ce se voră face cu fondarea societății acționare ca spese de 
fondare.

Brașovu, 21 Iuniu 1885.
Președintele comitetului.

Mersulu trenuriloru
pe linia I*redealîi-Biidapesta și pe linia Teâușfi-Ara<lu-I5u<lapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—Predealîi

Bucuresel

Predealu (
(

Timișă

Brașovă

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalv-a 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sigliișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirisfi 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huhdină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

Trenă 
de 

ersone

Trenu 
accelerat

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2 58
6 00

6.35
(| 3.00

( 
(

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

5

5-00
9 45

9.47
10.11
10.44
10.51
11.18
11.36
11.51
12.23

1.19
1.30
1.37
2.05
2.25
2.36

3.13

3.40
4.01

4.24
4.49

5.58
6.08

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.31
12.07
2.10
2.45
8 00

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9.48

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9.12

10 23
12.32
12.59

10.37
12 59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.03

8.22
10.30

.Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Me: -Telegd 
R4v
Bratca
Bucia 
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbfiu
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uiora
Vințulă de ; 
Aiudă 
Teiușft 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopola 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

Timișă

Predealu

( 
(

susă

(
(

Bucuresel

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

«Trenu 
omnibu

Trenii 
s de

persine

Trenu 
omnibus

7.15 — 1 - —
6.47 1.45 3.15 6.20 8.0 J

10.37 3.41 7.29 9.11 11.40
1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.00 —
— — 9.59 2.11 —
— 7.14 510.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
—» — 12.10 3.41 —

■— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —
— 10 01 5.05 6.43 —

12.05 10.16 — 7.03 —
12.31 — — 7.26 —
2.16 11.24 — 8.51 —
3.12 11.43 — 9.31 —
3.32 11.45 — 9.43 -—
3.41 — — 9.51 —
3.50 — — 9.58 —
4.25 12.08 — 10.24 —
4.50 12.22 — 10.44 —
5.41 — — 11.28 —
6.09 12.57 — 11.44 —

6.40 — — 12.18 —
7.00 1.27 — 12.36 —
_ 1.45 — 1.22 6.01
— 2.06 1.56 6.40
— 2.31 — 2.34 7.20
— 2.50 — 3.02 8.01
— 3.48 — 4.41 10.05
— 4.19 — 5.30 11.02
— 4.34 — 6.03 11.37
— 4.53 — 6.35 12.14
— 5.2G — 7.14 1.09
— 5.3 ■— _ 1.50
— 6.07 — — 2.48
— 6.32 — — 3.23
— 7.30 — — 4.56

11.35 9.4(

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușft- Ar adft-B u dapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenii Trenu Trenu de Trenă de Trenă
omnibufl omnibufl persdne peradne accelerată omnibufl

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 _
Alba-Iulia 11.46 —~~ 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.00
Vințulă de josă 12 20 4.53 11.02 3.44 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 Szolnok 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 7.53 6.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.001
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53

( 3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Bn dapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 1 8.00 6.05 Teiușft 12 05 — 2.24

Aradft-Timișftra Simeria (Piski) Petroșani

Trenii Trenu de Trenu de Trenă de Trenă Trenii
omnibus persane peraâne persâne omnibufl omnibus

Aradft 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orezifalva 7.38 2.36 9.25 Grivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
Timișftra 8.42 3.40 10.06 P etroșeni 10.43 4.04 6.39

Timișftra- Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdne persdne omnlbua omnlbua omnibufl de pers.

Timisftra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.06
Orezifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.25
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8 02
Aradulă nou 7 40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradft 7.50 3 10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


