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205. Luni, Marți 30 Oct. (11 Noemvre) 1884.

ai loră, preoți și mireni, cari înainte de tâte au 
fostă și suntă Croați cu trupă și sufletă și cari 
pe lângă datoria cătră Dumnedău nu cunoscă o 
datoriă mai mare ca aceea de a servi poporului 
croată și patriei.

Avut’a și episcopulă « Strossmayer destule nă
cazuri și lupte, pusuis’au destule piedeci din 
partea dușmaniloră națiunei sale, fost’a destule- 
ori denunțată la Roma și la Viena, căcjut’a cu 
totulă în disgrația guvernanțiloră dela Peșta, 
fost’a silită a trăi multă timpă retrasă în reșe
dința sa, cutdte astea însă elă n’a uitată nici ună 
momentă de iubitulă săă poporă și a perseverată 
cu credință în serviciulă sântei lui cause.

Astăzi Strossmayer seceră fructele muncei 
sale neobosite, a credinței și a alipirei sale cătră 
poporă. Croații îlă întimpină ca pe ună bărbată 
ală doririloră loră, ca pe ună adevărată apostolă 
ală ideei naționale, și îi aducă iubire pentru 
iubire.

Brașovu, 29 Oct. (10 Noemvre)
Foile din Pesta scrieau, că de aceea au ie

șită din dieta croată membrii partidei episcopului 
Strossmayer, așa numiții „independenți,“ pentru 
ca să împace opiniunea publică și să evite vr’o 
demonstrațiune din partea Starcevicianiloru în 
contra episcopului, care eră așteptată la Agramu 
ca se deschidă în persănă galeria de tablouri, ce 
a dăruit’o țării.

Acâsta faimă era o scornitură tendențiăsă. 
Ea avea de scopă de a micșoră efectulă pasului 
întreprinsă de oposițiunea moderată croată. In 
realitate nimeni dintre Croați nu s’a gândită mă- 
cară ună momentă de a demonstra în contra 
episcopului Strossmayer. Acestă distinsă prelată 
care întrunesce în persdna sa t6te doririle și as- 
pirațiunile națiunei croate, și care nu se gân- 
desce 4’ ndpte decâtă numai la iubitulă. său 
poporă, să’lă vâtlă cu o cli mai curendu mulțu
mită și fericită, acestă mare Croată putea fi si
gură că va întâmpină numai dovedi de iubire și 
de simpatia din partea tuturoră Croațiloră.

Și așa a și fostă. Poporațiunea din Agram 
l’a primită cu iubire și cu entusiasmă, purtân- 
du-lă pe mâni ca pe ună adevărată apostolă ală 
culturei naționale croate.

Intre ovațiunile cele mai însuflețite ale popo- 
rațiunei episcopulă Strossmayer întră Sâmbăta tre
cută în orașulă împodobită cu stăguri. Locuțiito- 
rulă primarului îlă întâmpină la intrare salutân- 
du-lă ca pe ună binefăcătoră ală națiunei, care 
prin înființarea academiei sudslavice de arte și de 
sciințe și prin jertfele ce le-a adusă pentru uni
versitate și acum în urmă dăruindă națiunei o 
galeriă de tablouri și-a câștigată ună titlu de 
vecinică recunoscință. Adâncă mișcată episcopulă 
răspunse că aduce iubire pentru iubire și că pe 
lângă Dumnezeu elă nu servesce decâtă poporu
lui croată și patriei.

Iubire pentru iubire! Aceste cuvinte ne es- 
plică de ajunsă, de ce dinaintea distinsului pre
lată au amuțită deodată tote pasiunile și neînțe
legerile dintre partidele croate toți Croații strigândă 
într’ună glasă: „Zivio Strossmayer. “ Pentru iu
birea ce a dovedit’o și o dovedesce necurmată 
poporului seu, părintele lui sufletescă seceră iu
bire. Iubire le aduce, iubire primesce îndărătă. 
Mărâță privelisce ne oferă ună poporă, care 
posede asemeni bărbați și care scie să le răsplă- 
tâscă iubirea cu iubire!

„Nu numai Agramulă" — dice 4’aruld 
„Pozor“ în ovațiunea sa festivă — ci întrâga pa- 
triă croată salută astăzi în Agram pe marele bărbată. 
Salutarea va fi aucjită pănă dincolo de granițele țărei, 
O voră audi’o frații noștri sloveni, cărora le va 
spune, că Croației, care a născută p’ună Stross
mayer, nu i se cuvine loculă din urmă în acea 
asociațiune spirituală, în care se unescă t6te gin- 
țile slave. Salutarea vestesce și altoră popdre 
firma decisiune a Croației de a trăi și de a pro- 
pâși ca națiune pe cărarea progresului. “

Fericiți Croații că mai potă vorbi de-o pa- 
triă a loră, în care voiescă se trăiască ca nați
une. Noi aici în Transilvania de multă suntemă 
declarați făr’ de patriă, suntemă priviți numai 
ca nisce dependențe ale „patriei maghiare/1 Ș- 
dâcă Croații mai potă vorbi adi de-o patriă croată, 
acesta au de a-o mulțămf aceloră demni și curăgioșl fii 

Declarările comitelui Kalnoky 
în delegatiunea ungară.

In comisiunea delegațiunei unguresc! pentru aface
rile esterne, cornițele Kalnoky a răspunsă la mai multe 
întrebări ce i le-au pusă membrii comisiunei. Cea din- 
teiu întrebare se referă la relațiumle esterne. Discursnlă 
tronului și declarațiunile ministrului Tisza în cameră au 
fostă destulă de lămurite, ca să se vădă din ele că 
relațiunile cu Gurmaria esistă și adi neschimbate. De 
asemenea relațiunile cu Rusia au devenită câtă se pote 
de amicale. Amiciția eu Italia e totă aceeași, ca și pănă 
acum, nu s’a schimbată de locă. O altă întrebare pri- 
vesce pe România și Serbia. Relațiunile cu Serbia se 
’ntărescă pe di ce merge.

„In privința României — dice Kalnoky — s’au a- 
deverită deplină speranțele mele din anulă trecută, că 
relațiunile nostre voră deveni mai bune. Relațiunile 
dintre noi și România s’au prefăcută de atunci fărte ami
cale și potă accentuâ cu mare recunoscință, că M. Sa 
regele României și guvernulă său se silescă a lucra în 
acestă sensă, și sunt convinsă, că agitațiunea unei mici 
dar lărmuitore partide, ce pășesce acolo în contra nostră1 
se va restrînge în margini pe câtă se p6te de sire 
mte. Speră, că lucrândă consecventă și în liniște — 
și liniștea e de lipsă — se va restabili și acolo o 
stare de lucruri mulțămitore. Mai puțină favorabilă m& 
potă esprimâ asupra atitudinii și purtărei unoră agita
tori originari din patria nășiră, cari dincolo de Carpați 
contnbue multă la larma și agitațiunea presei și ne facă 
nouă puțină onăre, ăr guvernului română îi pregătescă 
multe încurcături.*

A treia întrebare este, dăcă s’au ivită imputări din 
pârtea Rusiei și chiar a Germaniei în privința pasagiului 
din adresa ungară, relativă la relațiunile esterne. Minis- 
trulă de esterne răspunde, că din nici o parte, nici di
rectă nici indirectă, nu s’a disă nimică, nu s’a făcută 
nici o observare. La întrebarea despre alianța cu Ger
mania, dăcă mai esistă și pe ce pote contă monarchia 
în urma alianței, ăr pe de altă parte ce sarcine i-se im
pune, Kalnoky dice că este în interesulă publică și anume 
în interesulă monarchiei să nu dea amănunte despre a- 
căsta. De asemenea la întrebarea despre relațiunile cu 
Muntenegru, răspunde ministrulă, că s’au îmbunătățită 
forte multă. In privința Macedoniei și Albaniei, (jice 
ministrulă, că din nenorocire administrațiunea și jus
tiția suntă rele, și că în Albania din timpă în timpă 
se ivescă agitațiuni, cari facă situațiunea nesigură. In 
timpulă din urmă chiar s’au îmulțilă relele; dar acestea 
nu potă avă urmări periculose. In privința căiloră ferate 
ce au să lege Turcia cu monarchia, ministrulă spune, că 
deși suntă multe dificultăți din partea Turciei, totuși se 
voră construi. Prin ce mijlăce se va obțină acăsta, minis
trulă deocamdată nu păte spune, dar crede că Turcia va 
ceda presiunei. Linia, ce cade în sarcina Bulgariei, se

va construi, căci atâtă principele, câtă și guvernulă au 
voință; în acăstă privință nu are Kalnoky nici o grijă. 
Ce privesce relațiunile comerciale cu Grecia, acestea se 
voră înbunătăți, dăcă se va încheia ună nou tractată cu 
Grecia. Acesta e cu atâtă mai necesară, (jice ministrulă, 
cu câtă împortulă producteloră austro-ungare în Grecia 
e fărte mare, dar sufere din causa mariloră taxe va
male ce le-a impusă Grecia. Trasările cu Grecia voră 
începe încurendă. Relativă la tractatul ă de comerță cu 
Turcia, dice cornițele, că tocmai în 1890 espiră, și că 
pănă atunci guvernulă se va sili să se mențină tarifa 
vamală de 8% ad valorem pentru importulă produc
teloră austro-ungare în Turcia.

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

DEMONSTRATIUNILE JUNIMEI MAGHIARE DIN PESTA.
1 J

Budapesta 7 Noemvre 1884.
Scandalurile începute în luna lui Maiu în Clușiă 

continuate în Iuniu și sprijinite, din partea jurnalisticei 
maghiare c’ună zelă, demnă de o altă causă mai nobilă, 
se vede că nu și-au ajunsă încă culmea căci acuma cău- 
tândă altă timpă și locă, începă a se încuibâ în Pesta. 
Se vede ca blamulă ce și l’a atrasă înaintea Europei în 
urma scandaluriloră din Clușiu, nu le au ajunsă.

Credă că nu vă va surprinde sălbătăciile ce se 
nască acum din nou în capitala Ungariei, în acea capi
tală, care se fălesce a fi ună cuibă ală culturei.

Tinerimea română aruncată în mijloculă unei po- 
porațiuni streine risipită în marele orașă, a aflată de 
lipsă a arangia câte o cină comună, mai în fiecare lună 
ca astfelă cu toții laolaltă, ca totă ațâți fii ai unei mame 
bune se petrăcă o oră, două împreună.

O astfelă de cină voi se arangeze junimea ro
mână și a^I în 7 Decemvre în diua Sântului Dumitru. 
Insă ce să vedl atunci cândă junimea română de
parte de or! ce politică voiea se convină ca de obiceiu, 
fanaticele foi maghiare de aici ne surprindă adi în 7 cu 
aceea scire, că: Societatea Petru Maioră din locă ar 
voi să arangeze o demonstrațiune și să serbeze centena- 
rulă nemuritoriloră martiri Horia, Cloșca și Crișană.

Paserea mălaiu visăză, e dicala iubitului opincară 
română. Maghiariloră nu le este de ajunsă ceea ce să 
face în memoria eroiloră libertății din 1784 ci voescă 
a dâ serbărei o însemnătate și în capitala Ungariei.

Sbără foile maghiare de aici și rogă pe junimea 
maghiară universitară ca să arate acestoră »ficiori în- 
drăsneți*  «vakmero fecsoroknak*  drumulă pe care potă 
să ajungă în țâra, unde Horia și Cloșca potă trece de 
martiri.
A vă arătă tote calumniile, ce le scriu foile maghiare 
din locă, nu potă, căci păna’mi nu sufere să-o profaneză 
cu atari mârșăvii.

Ce vă voiu comunică însă, sunt pașii ce i-a făcută 
„Societatea Petru Maioră*  în urma notiței din foile ma
ghiare. Biroulă societății a adresată acestoră foi urmă- 
torea scrisăre:

Nr. 50/1884. Budapesta 7 Noemvre.
„Onorabilă redacțiune! Cu adăncă consternare amă 

cetită în numărulă de adi ală prețuitului jurnală ce ri- 
digeați, că societatea junimei române din locă «Petru 
Maioră*  a adusă decisiunea a serba centenariulă răseă- 
lei lui «Horia și Cloșca*  și a luată disposițiunile nece
sari în privința discursuriloră și cuventăriloră festive. 
Față de aceste insinuări tendențiose ne ținemă de dato- 
rință a dechiarâ ca în societatea «Petru Maioră*  o ast
felă de decisiune nu s’a adusă; acestă obiectă nici nu 
s’a atinsă. Societatea în înțelesulă §. 3 p. a. ală sta- 
tuteloră ei are scopă pură literariu, și are a sg rețină 
dela orice enunciațiuni și demonstrațiuni politice. Prin 
urmare acele insinuări tendențiose le dechiarămă ofici- 
osă de scornituri lipsite de orice basă reală. Pentru so
cietatea «Petru Maioră*  Drd. Constantin Gr o za m. 
p. președinte, T. Li viu Albini m. p. secretară. L. S.

Junimea română din Pesta îșl va țină cina sa as
tăzi. Despre urmări însă, vă vomă încunoscința, căci 
este o cestiune de onăre, și onorea Românului sfântă 
este. Oltenulu.



Budapeșta, 8 Noemvre.
Laurii ce au încoronați! atitudinea diaristicei ma

ghiare dela universitatea din Clușiu. în urma scenelor!! 
din Maiu, au escitatU pofta de a escela în aceeași direc
țiune și în diaristica și totdeo-dată în tinerimea univer
sitară din capitală, care adi mâne va ave misiunea de a 
>reformă Orientul!!.* *

mai esistâ nici ună felă de autoritate. Din casele nobi
liloră nu mai rămăsese nimica decâlă cenușe seu triste 
ruine. Pedepsele de mârte, cari lovise așa de multă și 
așa de greu pe țărânulă română să întorcău la anulă 
1784 asupra nobilimii; unguresc! Tragică răsbunare a 
trecutului, esclamă autorulă. Violența cil care se ese- 
cută acâsta revoluțiune este numai o probă despre 
nedreptatea, mai multă despre batjocura, ce se făcuse cu 
poporulă română în seculii trecuți 1

*
O frică ce nu se pole descrie cuprinse tâtă nobili

mea de pe valea Mureșului. Din timpulă răsboiului cu 
Mihaiu Vitezulă iobagiulă din Transilvania nu mai inspi
rase atâta teiore nobilimii unguresc! ca la 1784. Joi în 
4 Noemvre dâuă trupe de țărani trecură din Zarandă 
în comitatulă Huniădârei. Una din ele prefăcu în 
cenușă în sera aceea castelulă br. Ant. Iosica din 
Brănișca (familiă de origine română din Caransebeșă) âr 
trupa a doua năvăli asupra nobilimei unguresc! din co
muna Șoimușă.

Din comună în ccmună mergâu țăranii înfuriațf, 
ai’Zendă și devaslândă casele nobililoră; ei credeau că 
trebue să nimicâscă tâte cetățuele domniloră ca se rumpă 
lanțurile sclăviei. Curendă fură puși în mișcare și io
bagii de pe valea Streiului și din țâra Hațegului așa că 
cuprinsese grâză și pe Sașii din comitatulă Sibiiului și 
dela Orăștiă. (Va urmă..)

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

....Ne-amii mirați! de obrăsnicia diaristicei jidano- 
maghiare care nu se jenâză a se folosi de mijlocele cele 
mai miserabile, de minciunile cele mai grosolane spre a 
pute denunța societatea nostră care procede strînsă pe 
basa statuteloriă și nici când nu se abate dela acelea 
spre a aranja demonstrațiunî politice. Nu e acesta ca- 
sulii primii, că diaristica din capitală a încercați! a sub
mina esistința societății Petiu Maiorii; de câte ori s’a 
întâmplată vr’o mișcare națională românâscă în capi
tală, sâu în afară, nici cândil nu s’a putută suferi 
să nu aducă în combinațiune și societatea nâstră înfă- 
țășindu-o ca pe ună cuibă ală tendințeloră antipatriotice 
De astădată mergă însă mai departe ca totdeuna. Unele 
dintra foile maghiare espresă provocă tinerimea loră să 
însceneze scandale, să atace junimea română. Etă ce 
Zice între altele diarulă cuotidiană ,Budapest:*  Spe- 
ramă că demonstrațiunea (studențiloru maghiari) va fi 
așa, incâtă odată pentru totdeuna va rupe cârnele pro- 
punătoriloră acelei serbări scandalâse și le va dă a în
țelege că Ungaria încă nu este provincia mocănescă și 
că încă suntemă destuii de tari, ca pe inimicii noștrii și 
pe adoratorii acelora să-i învățămă puțină geografiă, dâcă 
să pâte cu vorbe bune, decă nu cu alte mijloce mai 
eficace.«

»CăcI nu putemă suferi și nu vomă suferi nici când 
și nici între unele împrejurări câ în patria nâstră pe ho
herii (gâdi) poporului [nostru să-i jălâscă ca pe martiri 
și să le serbeze memoria.*

»Și cu atâtfl mai puțină vomă suferi acesta, cu 
câtă suntă mai culte cercurile, cari se demită a da prin 
tendințele loră nepatriotice eseinplu massei neculte, care 
și așia este destulă de agitată.*

»Noi credemă că patriotica junime universitară ’și 
va împlini datorința față de feciorii temerari (vakmero 
ficsorokkal szemben) și le va arătă calea, pe care polă 
ajunge acolo, unde âmeni că Horia și Cloșca potă trece 
de eroi și martiri.*

Pâte vedea ori cine, că acesta este ună apelă indi
rectă, cătră cetitori spre a-i ațița contra tinerimei româ
ne din capiială; și cu atâtă e mai caracteristică cu câtă 
cetitorii foiei amintite se recruteză mare parte din clasa cea 
mai de josă a poporului de aici și așa cele citate suntă adre
sate (indirectă) aceloră glâte, cari totdeuna au continuată 
până la sânge scandalurile înscenate de clasele pretinse 
culte, precum a fostă cu ocasiunea duelului idealului 
loră Verhovay său cu ocasiunea esceseloră antisemite.

Comitetulă societății »Petru Maioră' întru apărarea 
societății și-a ținută de datorință a desminti numai de- 
câtă insinuațiunea malițiâsă âr tinerimea a decisă ca se 
participe la cina comună în numără câtă se pâte de 
mare, și se ignoreze cu totulă escesele tolegiloră ma
ghiari. Cu tâte acestea d-nii Ioană Suciu și Severă Boc- 
șană și-au luată libertatea de a dă o dechiărațiune pre
ședintelui societăței universitare în numele juni mei 
române în contra voinței acestei junimi. 
Acâsta o privimă toți de abusă și credă că tinerimea 
îșl va ține de datorință a se pronunță în privința acâsta, 
deorece atâtă presidiulă soc. univ. câtă și d-nii amintiți 
nu au fostă compelenți în causă.

Provocată de (Jiare, tinerimea universitară maghiară 
nu a întârziată a satisface așteptăriloră Ziaristicei, și în 

dup’amâza Z’lei de 7 Noemvre a ținută o conferință 
sgomotâsă între cele mai turbate sbierăturl de »abzug 
olâh,*  «abzug Petru Maior,*  »abzug Hora,*  sub 
presidiulă președintelui soc. de lect. univ., care însă vă- 
Zendă, că nu au nici ună motivă de a demonstra a di- 
solvată ședința și a provocată tinerimea se părăsâscă 
sala. Descendenții lui Arpâd cei originari fără perciuni, 
și cei adoptați, cu perciuni, nici c’ună preță n’au voită 
se rămână mai îndărăptă decâtă frații loră din Clușiu și 
la totă casulă au voită să-și facă de capă. Deci pără
siți de președinte și alți tineri cu mintea întregă, au 
prinsă pe ună frecare Szâsz Kâroly, unulă dintre eroii 
din Clușiu și sub comanda aceluia s’au adunată în cafe- 
nâua »Arvai« unde au stabilită ordinea de Zi pentru 
scandalele ce-ș! ținu de strînsă datorință a-le aranja din 
venerațiune față cu tradițiunea loră. După bălăcăriile și 
înjurările, de cari au împărtășită pe Români în cafe
nea , au esită afară pe stradă spre a le continua în 
modă propriu numai junimei maghiare. Spre a-și ese- 
culâ punctulă primă din programă, s’au luată cu toții 
însoțiți de soții loră de principie, cari mare parte erau 
birjari învățăcei dela măestrii și alți lucrători spre a năvăli 
asupra Româniloră nepatrioțl, cari îndrăsnescă să mânce 
pe nanii loră atunci, când vreu. Mare erâ entusiasmulă ce 
domnea în conglomeratulă compusă din părți atâtă de omo
gene, iei vedei câte ună vagabundă de pre stradele Pestei, 
colo unu învățăcelă de papucăriă, mai încolo ună Szâsz 
Kâroly, de altă parte câte o personă cinstită, care’șl esprimâ 
regregulă față cu purlarea celoră ce suntă speranța vii- 
toriului maghiară. Intre sbierăturl selbatice ajunseră glo- 
tele înaintea localului Ko'mmer pe la 6V3 ore pe când 
se afla numai ună singură română pe acolo, care li-a 
spusă că nu țene de lucru upnvenabilă și cavalerescă, 
ca să atace pe români fără de nici o causă. La acesta 
comandantulă Szâsz și-a ocupată loculă competentă, ur- 
cându-se pe spatele a doi colegi ai săi și după ce și-a 
povestită faptele eroice din Clușiu, și a dechiarată că și-a 
împlinită datorința, și deorece Românii nici gândă n’au 
să demonstreze, și-a provocată turma se mai cânte odată 
cânteculă rebelului Kossuth și să se depărteze. Intre 
abzugurile cele mai scandalâse demonstranții s’au depăr
tată. La tote acestea poliția a întorsă spatele.

După depărtarea gloteloră turbate s’a întrunită ti
nerimea română înlr’o sală separată în numără forte 
frumosă și între cântări și toaste și au petrecută pănă la 
orele 11 în cea mai esemplară ordine. Ne amă depărtată 
cu promisiunea că atari conveniri vomă avă câtă să 

pâte de dese și ne vomă năsui a le estinde în cercă 
câtă mai largă.

Suntemă mai bogați cu o esperiență încâtă privesce 
cavalerismulă maghiară și posibilitatea ,înfrățirei«, între 
Unguri și Români.

Decă se va mni întâmplă ceva ’ml voiă luâ voiă 
a vă relată. Ternăvenulu.

SOIRILE DILEL
»Egyetârtâs‘ dela 7 Noemvre ne spune: »Societatea 

Petru Majoră*  a junimei universitare din Pesta s’a de
cisă a țină serbarea centenarului revoluțiunei lui Horia, 
Sâmbătă în 9 Noemvre st. n. sera la 8 âre, în hotelulă 
Kommer, pe lângă o serată splendidă. Românii se voră 
fi pregătită de sigură pentru acâsta ocasiune cu diserta- 
țiunl și toaste serbătorescl. Dar junimea maghiară aflândă 
la timpulă său despre pregătiri, a pusă în lucrare prin 
conducătorii cercuriloră universitare o mișcare, ca să im- 
pedice antipatriotica mișcare și eventualminte să-și de

monstreze. De altmintrenea întrâga junime universitară 
maghiară va ținâ o adunare, în care se va discută mo
dalitatea demonstrațiunei.«

Va întrece âre pe cea din Clușiu?
—0—

Visitei, ce o va face părechea regală română părechei 
princiare de coronă în Viena, »Pester Lloyd*  nu’i alri- 
bue nici o însemnătate politică directă, dare ’și are totuși 
valorea sa, Z’ce Z,arillă pestană, că în același timpă voră 
fi în Viena atâtă minislrulă de esterne Sturza câtă și 
ministru-președinte Brătianu.

—0—
Tinerimea română din Pesta, în presăra Sâmbetei 

morțiloră., s’a dusă la mormentulă lui Emanoilă 
Coz du, dându’șl tributulă său de recunoștință cătră 
marele binefăcătoră.

—0—
Minislrulă Trefort a aprobată statutele sc 6 lei ro

mâne de fetițe din Abrudă.
—0—

La primăvară, artista Elena Teodor ini se va 
duce în Bucuresci, unde va da o seriă de representa- 
țiuni.

—0—
Să scie, Z’ce ’Românulă,*  că d. U bici ni, cunos- 

cutulă filo-română care a murită Zilele acestea în Fran- 
cia, posedă o frumâsă colecțiune de scrieri privitâre la 
Oriinte. Aflămă că d-sa a legată aceste cărți bibliotecei 
centrale din Bucuresci.

—0—
Astă sără trupa germană va represenfâ piesa >Die 

sclione Helena*  (Elena cea frumosă), operetă comică în 
3 acte de Jaques Off'enbach.

Discnrsulu ministrului Brătianu în Iași.
Cu ocasiunea visitei ce a făcut’o ministrulă-preșe- 

dinte Bratianu în Iași s’a dală de cătră cetățeni ună 
banchetă, la care d. Brătianu a ținută ună importantă 
discursă. Reproducemă din elă următârele părți:

.... Dacă vă vădu astă-seră pe toți întruniți aici, fără 
deosebire de grupuri și nuanțe politice, fărăd eosebire de 
condițiunl sociale, mireni și cler, avendă în fruntea d-v. pe 
venerabilulă și respectatulă capă ală Bisericei fostei Mol
dove, să nu credeți că ’ml închipuescă, că Iașii au uitată 
că a fostă capitala Moldovei. Nu! Ași avea simțiminte 
neromânesc!, dacă ași putea crede vre o dată că din ini
mile Iașaniloră se va șterge suvenirea trecutului gloriosă, 
că ei voră uită că orașulă loră a fostă capitala vecheî 
Moldove. Acâstă suvenire trebne s’o păstrămă toți cu re- 
ligiositate, și eu speră că va veni o Z> în care vomă 
înaugurâ o sărbătâre națională pentru vechiulă Stată ală 
Moldovei, și alta pentru vechiulă Stată ală Munteniei (aple- 
use), rădicândă două monumente cari voră aminți gene- 
rațiuniloră viitâre despre gloria și vigârea trecută a na- 
țiunei române. Aceste două principate suntă în adevără 
singurele State din Orientă cari după invasiunea maho- 
meta’niloră au rămasă în piciâre (aplause); tote cele l’alte 
State din Orientă — unele multă mai puternice de câtă 
noi — au devenită prada învasiuniloră barbare. Pesta 
devenise pașalică turcescă pe când Moldova și Muntenia 
erau încă libere și gloriâse (aplause).

Am avută negreșită și epoce de scădere, de umi
lire, însă individualitatea nâstră națională, ca Stată Mol- 
dovână și ca Stală Munteană, nici odată nu s’a perdută 
dintre Statele Europei. Apoi, domniloră, cum 6re o na
țiune ar păstra vigârea sa, cum ar pute să-și privâscă 
viitorulă cu încredere dâcă și-ar uita trecutulă său celă 
gloriosă? Ce? ați creZută d-vâstră Iașeni că noi, cari 
luptămă dela 1848, și unii chiar cu multă înainte, că noi 
eramă întristați fiindă că vedeamă că Iașii voescă să 
fiă Iași, că voescă să păstreze tâte suvenirile, să con-

6.
FOILETON U.

Revoluțiunea din 1784.
(Revoluțiunea lui Horia în Transilvania și Ungaria 1784— 

1785 scrisă pe liasa docnnienteloru oficiale de N. Denxușianu. Bu
curesci 1884. Tipografia .Românulii,*  Carolîi Giibl).

(Urmare.)

In aceeași Z' (Marți 2 Nov.) după amâdi Crișană 
cu trupa lui atacă nobilimea din orașulă Bradă. Elă 
trămise totodată în tote satele emisari de ai lui și țăranii 
începură a să ridică în massă în tote părțile Zarandului. 
Nouă cete de țărani sosiau pe fiecare oră în trupa lui 
Crișană, ele să împărțiră în mai multe trupe și porniră 
prin tâte colțurile Zarandului. Miercuri la 3 Noemvre 
diminâța Crișană atacă curțile nobilimei din comuna Ri- 
bița. Aici țăranii uciseră și esecutară 42 persâne, no
bili și diferiți particulari. Cei condamnați în modă su
mară la morte au fostă duși cu escortă la capulă satului 
și aici dațl pe mâna țiganiloră să-i esecute și să-i în
mormânteze. In Ribița ca și în Bradu mulți bărbați, fe
mei și copii fură agrațiați sub condițiune să primescă 
religiunea română. Intre alții se atlară la Bradă și doi 
evrei din Alba-Iulia, cari vindeau licherurl. Iosef Samu- 
el spune, că țăranii li-au luată marfa, li-au rasă 
bărbile, îi desbrăcară apoi pănă la piele și le tur
nară apă preste capă Zicendă că-i botâză și-i facă Români. 
Acesta este numai ună episodă comică, devisa seriâsă a 
revoluțiunii era însă stingerea sâu romanisarea elemen
tului ungurescă din Ardelă. Țăranii credeau că prin 

boteză voră pute naționalisâ imediată pe vrășmașii loră. 
Dela unii țărani cereau numai jurămentulă că să lapădă 
de credința loră, pe alții îi botezau în tâtă forma, ear 
pe văduvele și fetele nobililoră le măritară după iobagi. 
Astfelă fu botezată în Crișcioră fiica solgăbirăului Pakot, 
Apolonia, și preotulă Conslaniină Turciu., numită și popa 
Costană, unulă din cei mai activi preoți în revoluțiunea 
Zarandului, o cunună c’ună tânără iobagiu anume Ionă 
Serbu. Două fete ale lui Einerică Nemeș din Ribița, Ra- 
faela și Agneta, primiră în boteză numele de Reveca și 
Rafira. După ce se lepădară de legea loră scuipândă de 
trei ori în pământă, preotulă le unse fața, fruntea șt 
dosulă mâneloră cu miră apoi Z,se: «Botezăse robele lui 
DZeu Raveca și Rafira*  și muiândă patrafirulă în apă le stropi 
pe amândouă. — Altă trupă atacă în 2 Nov. Mihălenii, 
aici soția nobilului Csiszar Caterina, o femeia tânără și 
frumosă, fu asemenea botezată de nou cum se plânge 
dînsa în petițiunea sa cătră împăratulă Iosifă. In 4 No
emvre altă trupă atacă pe Ungurii din orașulă Baia-de- 
Crișă. Țăranii pătrunseră în mănăstirea călugăriloră 
franciscani, unguri; și în iritațiunea loră asupra nobili
loră străpunseră icâna prâ curatei Feciâre Z'cendă: >As- 
ta-i Maica Precestă a Unguriloră,*  aruncară pe josă cumi
necătură din potiră slrigendă: »Asta-i D-Zeulă Unguriloră, 
acum să le ajute dâcă pote,c și înfuria de care erau cu
prinși înaintea loră nu mai era nimică sfântă ce era 
ungurescă. Nu rămăsese ună edificiu, ună monumentă 
neatinsă, care avă ceva suvenirl legate de domnia des
potică a nobilimii din Zarandă. In timpă de patru (}ile 
Zarandulă întregă ajunse în posesiunea țăraniloră răscu- 
lațl și afară de autoritatea lui Horia și Crișană aici nu 



serve tâtă bărbăția vec.hei capitale a Moldovei? Nu! v’ați 
înșelalățTârte dacă ați credută acesta.

Evamă triști fiind-că vedâmă desbinările dintre d-vo- 
stră, vedenii! împărechierile și intrigele cari vă copleși
seră și cari se exploatau de eătră acei cari se gândâu 
mai multă la interesele lord personale de câtă la viito- 
rulă României (aplause). Erau ambițioși de aceia cari 
profitau d’aceste desbinărl și strigau pe tâte tonurile că 
Moldova suferă, că merge la peire ca să ne facă pe toți 
să plecămă capulfi, să le dâmu totă ce cereau și odată 
ce ei dobândeau satisfacțiuni personale uitau de biata 
Moldovă (bravo! aplause). Ar trebui, o repetă, să nu 
cunâscemă Istoria, să avemă sentimente neromânesc!, ca 
să cjieemă că ună orașă ca Iașii pâte să uite că a fostă 
odată capitală?...

Vechea capitală a Moldovei trebue să deviă ună 
focară de sciință și de lumină, o scâlă a vieței publice, 
anlegarda propagărei ideiloră naționale precum a fostă 
și esle ante-garda apărărei naționale (Bravo, aplause 
prelungite).

Când a fostă vorba de facultatea de medicină, ați 
credulă âre d-voslră că noi, său mai bine dicendă, aceia 
cari au propusă desființarea ei, și cari erau mai toți 
Moldoveni, au voită să aducă o atingere Iașiloră? Nu, 
d-loră, ceea ce a dictată aceea propunere, ceea ce a în
grijită mai alesă pe Moldoveni, era sgomotulă care se 
răspândise că în facultatea de medicină din Iășl se ma
nifestau nisce idei, nisce tendințe cari numai românesc! 
nu potă fi. Mulț! se temâu ca nu cumva Iașii să devie 
ună centru de conspirațiuni streine, ca nu cumva juni
mea din facultatea de medicină din laș!, în locă d’a fi 
sentinela națională de care vă vorbeanoă, să deviă răsu- 
netulă ideiloră nihiliste și socialiste aduse de contrabandă 
în România, pică aduse de contra-bandă, pentru că Ro
mânia este ună Stată liberă, fiecare română are familia 
și căminulă său propriu, și nihilismulă, socialismulă, car! 
facă din Rusia și din alte țări cuiburi de revoluțiuni, nu 
suntă plante românesc! și nu potă, nu trebue să se acli- 
mateze în România (Bravo, aplause)

Iată de ce au fostă unii de părere să se ia o mă
sură contra aceloră tendințe și să nu le permită a-ș! 
crea ună cuibă. Ați vădută însă că îndată ce-i ați asi
gurată despre adevăratele d-vâstră sentimente, facultatea 
de medicină a rămasă în piciâre și încă cu promisiune 
de a i se da desvoltarea pe care o are facultatea din 
Bucuresc! (aplause)....

Fiți încredințați, d-lor, că pe câtă vreme veți fi ce
ea ce vă arătați astădl, adecă strânsă uniți pentru înte- 
resulu generală ală țărei, ea va sci a vă arăta recunoș
tința ei. Impresiunea ce’mi faceți astăcjl este atâtă de 
profundă, atâtă de puternică, în câtă, visitândă palatulă 
administrativă m’amă oprită înaintea statuei lui Ștefană 
celă Mare și mi-amă Z'su câ spiritulă acestui mare erou 
ală nămului românescă a suflată peste Ieșeni și ’i-a în
frățită. Remâneți dar ast-felă, fiți uniți și în viiloră și 
fiți siguri că națiunea română va saluta tot-d’a-una cu 
iubire pe vechia sentinelă înaintată a civilisațiunei în 
Orientă (aplause prelungite)...

Astăzi este la modă să se facă istorie și audă pe 
unii vorbindă mereă de tradițiunile, de faptele Domniloră 
Români; însă mulți din acei ce vorbescă ast-felă nu au 
apucată decâtă domnia lui Caragea, cu care au și venită 
in țâra românâscă. Nu credă însă că Romanii regretă 
tradițiunile unoră asemeni Domni. Alțl facă istorie poli
tică de la 1837 încâce. Ei, d-loră, ași voi și eu să lu- 
ămă istoria, atâtă a Domniloră cari trebue să ne serve de 
modelă, câlă și a celor-lalți, fiind-că se dice că istoria 
trecutului este oglinda viitorului, și prin urmare trebue 
să ne uitămă în trecută ca să ne putemă călăuzi în 
viitor ă....«

După ce d. Brătianu răspunde Ja tâte acusările ce 
i se aducă, continuă:

,Vă declară numai că eu amă încredere în toți ro
mânii bun! și că voiă cere tot-d’a-una concursulă acelo
ra cari mi-aă dovedită că pună patria mai pre susă de 
ori-ce alte uonsiderațiuni. In lupta economică ces’a în
tinsă din Anglia pănă în Asia mică nici o națiune nu 
mai pâte rămâne închisă în ghiâcea în care a stată pănă 
astăzi; cu atâtă mai multă noi, cari suntemă mai puțină 
pregătiți pentru acăstă luptă, trebue să fimă toți strânsă 
uniți ca să putemă apărâ esistența nâstră (aplause).

Eu nu mă îngrijescă, d-loră dacă voiu avea concu- 
rențl la putere; preocuparea mea este d’a aduna d’a 
crea elemente puternice, cari se fie capabile a conduce 
România in orice împrejurări. Pentru ce mă acusă ore 
pe mine că suntă tirană, că suntă despotă? Pentru că 
din nenorocire nu suntă multe individualități în țâră cari 
să s’afirme, cari să susțiă cu tăriă o ideiă, să urmeze 
fără clintite o cale. De ce vațî întrunită în jurulă meu? 
Fiind-că aveți lipsă de omeni și sunteti siliți să vă uitat! 
astăzi la mine. Acâsta dovedesce o stare de slăbiciune 
a societăței nâstre. Prin urmare, când eu facă totă 
posibilulă ca la totă ce este capabilă în România să’I dau 
ocasiune d’a se face cunoscută de țeră, nu facă ore prin 
acâsta ună serviciu națiunei? (aplause). In țările cele- 
alle înțelegu luptă de existență a^îndivicțiloră, concurență 
între capacități, dar la noi ea nu se pâte explica.

Reposatulă Quinetă (jicea într’o cji: »Ce fericiți sun
teți voi Românii! Ca să ne distingemă, noi trebue să 
fimă âmeni de geniu; dar la voi, unde aveți totulă de 
făcută, fie-care română fără multă ostenâlă se pâte dis
tinge.*  Din nenorocire, d loră, nu facemă astfelă în locă 
să punemă tâtă activitatea nâstră ca să câstigămă tim- 
pulă ce amă perdută din causa multoră nenorociri și in- 
vasiuni bărbare ce au venită peste noi, ne perdemă tâtă 
vigârea în acusări nedrepte, în lupte personale.
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D-loră, avemă o țâră din cele mai bine înzestrate 
de D-iJeu ; avemă ună poporă care, chiar după mărturi
sirea străiniloră, este unulă din cele mai bine înzestrate 
cu inteligență naturală; nu ne rămâne decâtă să ne pu
nemă cu toții a lucrâ la desvoltarea nâstră economică, 
sciințifică și morală, ca să mergemă departe.

Fie-care din noi ar putea cu înlesnire îndeplini o 
mare misiune.

Industriali, legist!, învățători, fiecare putemă con
tribui la desvoltarea țărei nâstre- Profesorii mai alesă au 
pregăti viitorulă. Ei au astă-di o misiune multă mai 
mare de câtă aveau profesorii în vechime; astădl părinții de 
familie suntă distrași de diferite ocupațiuni; viâța patriar- 
chală în care se făcea înainte educațiunea copiiloră nu 
mai există. AstăZî copii se trimită la scâlă nu numai 
pentru a învăță carte, dar și. pentru a primi o educa- 
țiune; prin urmare profesorii astădl pe lângă învățătură, 
trebue se dea copiiloră și o educațiune solidă și națio
nală. Alt-felă potă să-i facă tobă de carte fără nici ună 
folosă pentru țâră; dacă nu voră avea patriotismă și mo
ralitate, au să fie și ei brândă bună în burdufu de câne 
(aplause)...

De optă ani de când sunt la putere, în tâte filele 
amă fostă atacată. Nu amă răspunsă nici o dată, căci 
atacurile personale îmi suntă indiferente. Scopulă ce 
amă urmărită este d’a deschide drvmulă ori-cui de a 
veni să-și aducă concursulă său pe tăremulă celă mare 
ală luptei naționale și economice. Astăzi, d-loră, con- 
cistele nu se facă alâtă prin arme câtă pe calea econo
mică ; dacă nu vomă căuta cu toții de diminâța pănă 
sâra să găsimă mijlocele prin cari să putemă lupta cu 
avantagiu contra influinței economice ce au cele l’alte 
State mai înaintate, atunci ne vomă duce pe copcă (Bravo, 
aplause).«

Ministrulă arată apoi, că trebue desvoltate instituțiu- 
țiunile de credită ale țării, căile de comunicațiune întinse, 
riurile canalisate, industria creată etc., și-și încheiă ast- 
felă discursulă:

,Apoi, d-loru, când avemă atâtea de creată, facă 
eu ore rău dacă chemă pe toți fii României să se pună 
pe acestă tăremă? (aplause). Dacă nu facă rău atunci 
acei cari strigă n’au decât să vie și ei să se pue pe 
acestă teremă și voră fi bine-veniți.

Mi-s’a cerută o programă, âtă programa mea.
Speră că ceea ce ați făcută d-vâstră în lași va 

servi de modelă pentru totă România; că toți omenii 
de bine și morali își voră dâ mâna la lucru pentru a 
merge înainte și că numai cei rătăciți voră rămână în
apoi sâu d’oparte (aplause). V’amă Zisă că am fostă 
fericită vădândă unite la ună locă tâte grupurile politice 
din trecută; adaugă că plecă fericită din mijloculă d- 
vâstră, căci vă vedă inspirați d’aceleași simțăminte și a. 
celeași idei, otăriț'i a intră cu toții în lupta cea mare a 
existenței nostre naționale. (Bravo, aplause prelungite).

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

Serbarea Iul Horia la Iași.
«Națiunea*  din Bucuresc! a primită din Iași urmă- 

torea corespondență:
«Dacă ar fi vădută cineva mișcarea și veselia ro- 

mâniloră Ieșeni, cu ocasia serbărei revoluțiunei Iui Horia, 
n’ar fi putută crede ochiioră săi. Nu voi intră în amă
nuntele serbărei, căci ele sunt nenumărate; voiu arătă 
numai trăsăturile ei generali.

A începută cu o conferință despre Mișcarea Ro- 
mâniloră din Transilvania în 1784, condusă de 
Horia, Cloșca și Cri șan ă. Ea a fostă ținută în 
sala Universităței de cătră simpaticul fi cetățână ală Iași
loră d. G. Panu. D-sa a schițată starea socială și po
litică a Româniloră din Transilvania din acele timpuri, 
descriindu-o într’ună modă îngrozitoră, și a făcută ca 
eroii Româniloră resculați se apară plini de gloriă și de 
amintiri neperitore în viitoră, dându’i ca esemple tuturoră 
celoră cari sunt animați de aceleași simțiri ca dânșii. 
Făcendă tablouri comparative între starea Româniloră de 
atunci și cea de astăzi, a arătată că Ungurii de acum 
și-au perdută și puțina minte câtă o mai aveau pe a- 
tunci; voescă chiar limba românâscăs’o înădușe !

Nu mai am nevoe, credă, să descriu succesulă ce 
a obținută d. Panu cu conferința sa.

Sâra, deși timpulă erâ nefavorabilă, ună convoiu 
imensă de studenți și cetățeni din tâte ramurile sociale 
au percursă cu musica militară înainte și torțe mai multe 
srade principale, mergendă la statuea luî Ștefană celă 
Mare și la bustulă domnitorului Ghica pe unde s’au ți
nută și discursuri; câte-va locuințe au fostă frumosă ilu
minate; cu ună cuvântă, întregă lașulă serbătorea deș
teptarea puternică a conștiinței loră naționale.

După acâsta a avută locă ună mare banchetă, în 
salonulfi «Otelului Trăiană.*....

Totă ce lașulă are mai distinsă și mai cultă era 
întrunită în sala otelului Traiană, mari proprietari, pro
fesori de tâte gradele, advocați, medici, comercianți, etc. 
— Sala banchetului era frumosă decorată și tablourile 
eroiloră dela 1784 decorau sala.

La finea banchetului, au începută toasturile istorice. 
Președintele banchetului, d-lă Mironă Pom pili u, ro
mână transilvănână, a deschisă seria acestoră toasturi, 
pentru eroii serbărei, arătândă cum aceștia în mijloculă 
umilinței de care era cuprinsă nâmulă românescă, au 
avută curajulă sâ ridice stindardulă în numele loru fă- 
cendu-lă din nâmă umilită, glorioșii și cu renume. Dis
cursulă d-sale fu sfirșită în mijloculă unoră torente de 
aplause, âr musica națională cântă ună cântecă populară 
de ală lui Horia, care produse atâta efectă în câtă totă 
sala de peste 400 persâne se asociă la acâsta cântândă 
în coră și stândă toți în piciâre....

Ală doilea toastă fu ridicată pentru eroulă dela 
1821, Tudoră Vladimirescu, de cătră studentulă Marcu, 

I după care musica întonă Hora lui Tudoră Vladimirescu.

Ală treilea fu ridicată de d-lă Bădărău, profe- 
soră din Iași, pentru eroii mișcărei Româniloră dela 1848 
Musica întonă ârășl ună cântecă națională dela 48. Dis
cursulă d-lui Bâdărău a produsă fârte mare efectă printre 
toți invitații. D-sa a îndemnată pe tinerimea universitară 
și pe cetățeni se strângă fonduri pentru scâlele frațiloră 
Transilvăneni întreținute de ei spre ași pulâ apărâ limba 
și na țion al it at ea.

Discursulă d-lui Bădărău și-a produsă efectulă 
imediată.

D. N. Roznovanu a subscrisă 1000 lei, d. N. 
Geaur-Aslană 500, d. Burlă directorulă liceului, 
100 etc. In sfârșită ună bună începută s’au făcută.

Ală patrulea discursă fu pentru memoria lui C u z a 
sub care s’au unită cele două țări surori, Moldova și 
Muntenia. Muzica a cântată >Hora lui Guza.«

După acestea au urmată discursuri din partea ce- 
tățeailoră. Nu potă să le resumă pe tâte, voiu releva 
însă pe celă mai însemnată, pe acela ală d-lui G. Panu 
care, chemată să vorbâscă, a fostă primită cu salve de 
aplause și cu ovațiuni entusiaste din partea studențiloră. 
D-sa a disă că în prelegerea sa a făcută numai istoriă, 
aici va fi mai francă și se va adresa sentimenteloră. 
Garacterulă și sinceritatea sunt lucrurile cele mai 
prețiâse astăZI pentru câ se găsescă fârte rară la noi.

Intrâga sală a acoperită de aplause cuvântarea d-lui 
Panu, făcendu’i ovațiuni și chiămându-lă a se sui pentru 
a fi văZută. Studenții îi au răspunsă felicitândă pe d. 
Panu că d-sa pe lângă sfată, le dă însuși esemplu de 
caracteră prin atitudinea sa patriotică în tâte cesti- 
unile și cu deosebire când a susținută facultatea de 
medicină din Iași.

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

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

Agramîi, 9 Noemvre. — Serbările fă
cute cu ocasiunea sfințirei galeriei de tablouri, 
ce s’au făcută eri, au decursă în modă fârte 
demnu fără turburărl.

I*ai ’isîa, 9 Noemvre. — Dela 6 Noemvre 
medulu nopții pănă la 8 Noemvre 11 6re nâptea 
s’au constatată 70 “bolnavi și 8 morți de co- 
leră. Dela 8 Noemvre meZ-ulă nopții pănă eri 
la 2 âre după amâzi au fostă 23 cașuri mortale 
de coleră.

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

DIVERSE.
Caracterulu judecată după unghii. — Aceiași ob

servatori, cari au căutată a ghici caracterulă omului după 
ridicăturile craniului sâu după lungimea nasului, asigură 
acum, că caracterulă se pâte cunâsce și după unghii și 
anume: unghiile lungi, subțiri și inguste dovedescă ima- 
ginațiune și poesiă, iubire de arte și leneviă; unghiile 
lungi și lătărețe dovedescă înțelepciune, rațiune și tâte 
facultățile mari ale spiritului; unghiile late și scurte arată 
mâniă, mojiciă, controversă, oposițiune și încăpăținare; 
unghiile bine colorate arată virtute, sănătate, fericire, cu- 
ragiu, liberalitate; unghiile dure și fragile dovedescă mâ
niă, cârtă, omoră; unghiile încovoiate în formă de ghiare 
dovedescă ipocrisiă, răutate; unghiile moi arată slăbi
ciune de corpă și de spirită; unghiile scurte și rotun- 
Zite pănă’n carnea viă arată dobitociă și libertinagiu.

Meschinării. — Redactorele-șefă ală unui Ziară din 
Londra oferă cititoriloră săi ună premiu de 2 livre 2 
șilingi, pentru cea mai bună definițiune sâu celă mai 
bună esemplu pentru cea mai mare meschinărie. 
Eacă câte-va specimene din cele trimise deja: A împru
muta una mie livre sterlinge dela celă mai bună arnică 
spre a acoperi cheltuelile trebuinciâse pentru a-i fura ne
vasta. A luâ inelulă de logodnă ală nevestei sâle și a-lft 
vinde spre a se duce să petrâcă c’o altă femeiă- A lua 
de soțiă o femeiă pentru banii ei ș’a-i imputa apoi că 
face cheltueli de toaletă. In fine, a profita d’o plâie to
rențială spre a se adăposti sub Intrarea unui umbrelară.

B IB B 1 O « B A FI A.
Se află sub presă și va apărâ pe la începutulă anu

lui 1885 Colecția legiloră vechi și none ale țărei de 
Ioană M. Bujoreanu. Volumulă III. — Acestă vo
lum conține: Legi vechi: Pravila lui Vasile Lupu (1646) 
Pravila de la Govora (1640) Pravila lui Mateiu Basarabă 
complectă cu canânele etc. (1652) Tapuurile turce sâu 
legile proprietăței din Dobrogea. Codicele vechî penale ale 
Munteniei și Moldovei. Legi nouă: Tâte legile regula
mente, decrete organice, convenții, statutele societățiloră, 
instrucții importante, formulării, tarife1 tablouri etc. Pro
mulgate de la 1 Ianuarie 1875 pănă la 1 Ianuarie 1885. 
Prețuia este 25 lei. Persânele ce posedă volum. I și II 
sâu și cele ce nu le posedă, se potă abona la Direcția 
Tipografiei Academiei, (Bucuresc!, Strada Academiei 26) 
trimițându-i costulă pănă la 31 Decemvre 1884, și voră 
beneficia de plata transportului cărței în socotâla nâstră 
la domiciliulă abonatului ori în ce parte a țărei. Pentru 
plata abonamentului Tipografia Academiei va libera și 
trimite quitanță dintr’ună registru ă-souche.



Cursulu la bursa de Viena
din 8 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungarâ6°/0 123.05
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.60
Rentă de liârtiă 5°/o • • 89.35
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 143.25
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de os tu ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.10

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 105.75

Bonuri rurale ungare . . 100.90 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii........................... 100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.40
Bonuri rurale transilvane 100.50

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

vinii ung........................98. —
Imprumutulă cu premiu

ung........................  116.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.70 
Renta de hărtiă austriacă 81.20 
Renta de arg. austr. . . 82.30
Renta de aură austr. . . 103.55 
Losurile din 1860 . . . J0475
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................ 868 —
Act. băncel de credită ung. 292,25
Act. băncel de credită austr. 291.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.79
Napoleon-d’orI................9.70^
Mărci 100 împ. germ. . . 59.90 
Londra 10 Livres sterlinge 121,60

BSiiis’sîe de SBueurescî.
Cota oficială dela 30 Oclomvre st. v. 1884.

Cump. vend.
Renta română (5%). ... — —
Renta rom. amort. (5%) . . — —

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

* », » (5°/o) •
» » urban (7%) . . — —
> » » (6%) . . - -
» , > (5°/0) . . - -

Banca națională a României — . 1395
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 361

« » » Națională . . — —
Aură................................... — —
Bancnote austriace contra aură 2 07 2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 10 Noemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.1’0 Vend. 8.93
Argint românesc .... . . » 8.85 8.90
Napoleon-d’orI................. . . > 9.65 > 9.68
Lire turcesc!..................... . . » 10.92 » 10.98
Imperial!......................... . . > 9.90 * 9.92
Galbeni............................. . . » 5.67 » 5.70
Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100.— » 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 122. 5 » 123.—
Discontulă » . .. . 7—10 »/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Trân
ti silvaniei“ se potti cumpăra în tutunge- 
“^ria lui Gross (în casa prefecturei.)

CEA MA NOUA

Carte de bucate
cu de recepte 610 pagine; numai

cu prețulu de fi.—80 cr; cu X chipuri.

Cu trimitere pe poștă numai O.—90 cr. 

Se pote procură dela librăria editore H. 

2aeidn©r in Brașovia precum și dela 

tote celelalte librării.
6|10

Zambach și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesci

de ritu latinu și grecu
în Budapesta, strada Vațului, Vâczi uteza Nr. 17.

Falonu s£u Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldacliinu, 
prapuri. T6te felu
rile de stoguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoră. pe

altariu, potirurl, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificalu, candele 
de altară, policandre 
pentru 'biserici, Ri- 
pide, Chivotu, cărți 
de Evangeliă etc.

Comande se efectuescă promptă. — Obiectele, cari nu voră conveni, se voră 
schimbă cu altele.

MersulU trenurîloru
pe linia Predealîî-îludapesta și pe linia Teiușu-Aradu-JSiidapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

^redealil-lKudapesta JSudapesta—l®redealii

BucurescI
Predealu
Timișă

Brașovft

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva
Homorodă
Hașfaleu
Sigliișora
Elisabetopole
Mediașă
Copșa mică
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teîușft
AiudăJ
Vințulă de susă
Uiora
Cncerdea
Gliirișu
Apahida

Cliișiu

Nedeșdu
Ghirbău
Aghirișă
Stana
Huiedinii
Ciucia
Bucia
Bratca
R£v
Mezâ-Telegd
Fugyi-Văsărhely
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

Trenă 
nccelornt

Trenii 
de 

persdne

Trenu 
omnibus

Trenu 
de 

persane

7.15 _ — ■—
1.09 — 3.50
1.33 — — 10.15
2.06 — — 10.50
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27
7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19
8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 5-59 9.18
10.18 6.28 8.00

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

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

12.51 9.52 2.05
1.21 10.27 3.08

10.46 3.39
— 10,56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Trenu 
de 

persine

Trenu 
omnibus

Trenu
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25 8.35 . 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca e.oy 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —

8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulă de susă 12.19 10.07 —
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiușă 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 — -
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișâra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiâra 8.41 9.20 2.44

Brașovu
Timișă

9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25
— 6.57 4.03

Predealu — 7.32 4.28
BucurescI — — 10.25

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose-

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teiușd-Aradil-Budapesta Budapesta-Aradîk-Teiușft.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenfi
persdne omnibus omnibus peradne omnibus

Temșft 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 1-1.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Siuieria (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 i 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
Berzova 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 Siiueria (Piski) 10.12 2.58

‘Aradu (
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 — — Teiușik 12.53 7.00

Aradd-Timiș^ra Simeria (Piski) PetroșenI

Trenu Trenu de Trenu
omnibus persone omnibus

A rad ai 6.00 12.30 Simeria 3.08 '
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etroșeul 7.00

Timișdra-Aradii PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
persone omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.3£
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nămeth-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


