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In «filele aceste și-a serbatti ministrulu-pre- 

ședinte austriacă, cornițele Taaffe, nunta sa de 
argintii. Cu acesta ocasiune d-Iu Taaffe a pri- 
mitti, cum amil fostă încunosciințați prin tele
grafii, și visita Maiestății Sale împăratului și a 
prințului de cordnă.

Nu suntemă obicinuiți de a pune preții mare 
pe formalități și dacă vomu avă în vedere că 
Majestatea Sa a copilăriți! împreună cu cornițele 
Taaffe nu vomu află nimicii estraordinaru în înalta 
visită cu care l’a onorată la o serbătăre atâtu de 
însemnată în viața sa conjugală. Dar împrejură
rile actuale interiăre ale monarchiei făcu ca vi
sita monarchului, la care s’a adausu și aceea a 
prințului de corănă și a archiducilorii, să aibă și 
o însemnătate politică.

Distincțiunea ce i se făcu comitelui Taaffe 
din partea întregei familie împărătesei este toc
mai în momentele de față, când, în urma votu
lui camerei deputațilorii asupra legei de timbre, 
Nemții centraliști începură din nou a predice 
căderea cabinetului actualu, unu semnu văditii 
că casa domnităre are deplină încredere în șe- 
fulu acestui cabinetu.

Nu mai era de lipsă ca să se asigure de 
cătră organele fracțiuniloru, ce compună maiori- 
tatea în camera din Viena, că posițiunea comi
telui Taaffe nu este nicidecum alterată prin vo- 
tulii asupra legei de timbre. Adi este claru pen
tru fie-cine, care cunăsce relațiunile interiăre ale 
acestei monarcliii, că cornițele Taaffe este purtă- 
torulu unei politice departe bătătdre, care e abia 
în primele stadii ale desvoltări: sale și care 
are de scopu, ca prin consolidarea interidră pe 
basa împăcărei tuturoru popdreloru să se asi
gure interesele dinastiei, să se mărescă puterea 
și să se înalțe prestigiulu monarchiei în afară.

Amu accentuată de repețite ori, că chiar po
litica orientală de adi a monarchiei ndstre con- 
dițiunăză introducerea unui sistemă de guvernare 
în întrulă monarchiei, prin care să se pdtă mul
țumi tdte popdrele ei, așa că starea loră politică 
și socială să nu mai fie ună obiectă de înspăi- 
mântare, ci ună punctă de atracțiune pentru po- 
pdrele creștine din Orientă.

Omenii de stată din Austria s’au convinsă, 
că numai o politică amicabilă față cu desvolta- 
rea popdreloră din monarchiă și din Orientă mai 
p6te salva interesele amenințate ale monarchiei 
habsburgice. De aceea vedemă de vr’o doispre
zece ani înedee o schimbare esențială atâtă în 
politica interidră a guvernului austriacă câtă și 
în politica esteridră a guvernului comună impe
rială.

Numai o singură împrejurare ni se pare, mai 
alesă nouă Româniloru, neesplicată și acesta este 
purtarea guvernului ungurescă față cu naționali
tățile nemaghiare din Transilvania și Ungaria.

Vedemă aici tocmai contrarulă dela ceea ce 
se practică adi în Austria și cu dreptă între- 
bămă: cum se pdte să esiste o deosebire atâtă 
de mare în principiele, după cari se guverndză 
doue state, ce sunt unite prin uniune reală și 
formdză în afară o singură monarchiă?

Causa acestei stranie oposițiuni o vomă în
țelege dacă vomă avă în vedere următdrele: 

Tronulă urmărindă politica sa de împăciuire a 
pretinsă și pretinde negreșită și dela cabinetulă 
Tisza ceea ce cere dela cabinetulă Taaffe, ca 
adecă să mulțumdscă pe toți cetățenii și să asigure 
astfelă liniștea și ordinea în stată. Situațiunea 
presentă din Transilvania și Ungaria și organis- 
mulă artificială constituțiunală, prin care națio
nalitățile neînaghiare sunt cu totulă paralisate 
în viața publică, idrtă d-lui Tisza de a răspunde 
Cordnei: La noi tdte mergă în regulă, popdrcle 
sunt mulțumite, numai unii „agitatori" singura
tici cari conspiră în contra unității statului facă 
gură, ddr avemă destulă putere de a nimici unel
tirile loră.

Acestă răspunsă îlă va pută dă. cabinetulă 
Tisza Cordnei până atunci, până când naționa
litățile nemaghiare nu se voră trezi din letargia 
loră spre a reîncepe cu energiă lupta legală în 
contra sistemului asupritorii.

Au dreptate foile maghiare. A cjice numai 
că ești nemulțumită nu e destulă, ci aedsta tre- 
bue să-o dovedesci, printr’o luptă resolută în co
mună, în județă, în țdră, în contra abusuriloră 
organeloră administrative, justițiare și financiare. 
Noi Românii amă păcătuită multă, prin aceea, 
că amă totă înghițită la noduri și amă tăcută.

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

CRONICA POLITICĂ.
De câteva tjile se desbate în dista din Pesta pro- 

ectulă de lege asupra reformei camerei magnațiloră. Cea 
mai însemnată ședință în acăstă privință a fostă cea dela 
13 Februariu, în care discursulă de două ore ală oposi- 
tiunalului Apponyi a produsă mare efectă asupra dietei 
și a publicului. Era vorba, că dre acei membri ai viitdrei 
camere magnate, cari nu se basăză nici pe titlulă nasce- 
rei nici pe ală oficiului, să fie aleși său numiți. Cornițele 
Apponyi se declară pentru alegere din comitate, în inte- 
resulă micei nobiliml. »Bud. Tgbl.‘ 4*ce> că ună astfelă 
de discursă nu s’a mai aucjită în dieta ungară din tim- 
pulă lui Kossuth. Aplausele nu se mai sferșiau, ăr par
tida guvernamentală ședea consternată. Camera nici nu 
mai voia să aucjă pe Tisza vorbindă. Din fața minis
trului președinte părea ^că se citea tăma că va fi răstur
nată. Mânile și vocea îi tremurau. »Nu aeji, ci mânel< 
răsunară voci, când Tisza voi să răspundă și camera 
întregă rîse. »Josă Tisza !< se autjiră și alte voci. Abia 
pută în fine să încăpă discursulă și când pomeni numele 
lui Apponyi, o salvă de aplause se ridică în ondrea a- 
cestuia. Cu totă succesulă strălucită ală oposițiunii, se 
pare că proiectulă de lege ală reformei camerei magna
țiloră se va primi de majoritatea tisaistă. Nu scimă însă 
ce sdrte va avea în camera magnațiloră. Vom reveni.

*

,National-Zeitung« din Berlină a primită din Agram 
următdrea corespondență: >Deja cu câtva limpă înainte 
>National-Zeitung< a făcută propunerea, ca cancelarulă 
imperiului germană să înființeze în Agram ună con- 
sulată germană din considerațiune pentru interesele 
comerciale germane în Bosnia și Herțegovina. Acăstă 
escelentă propunere a fostă reprodusă dăunăcjl de o fdiă 
rusăscă ce apare în Odessa și a aprobat’o. „Sloboda1 
de aci, organulă partidei starceviciane, reproduce după 
fdia rusă propunerea farului germană, găsind’o de bună. 
Acăstă împrejurare, precum și faptulă că limba germană 
este lățită în Croația, Slavonia și făstele Granițe militare; 
că relațiunile politice-comerciale ale țăriloră sudslave că
tră Germania se întărescă totă mai multă, fiindcă aci se 
recundsce însămnătatea loră, înființarea unui consulată 
germană în Agramă, până acum celă mai mare și mai 
inteligentă emporiu ală sudului slavică, este bine venită 
și dorită. <

Atâta mai lipsea, ca să se amărască cailele celoră 
din Pesta, înființându-se ună consulată germană în Agram 1 
Cumplită s’ar deochea în fața Germaniei cei dela pu
tere !

*

Foile autonomiste din Austria susțină, că legea 
de timbre n’a alterată nicidecum posițiunea cabinetu
lui Taaffe, nici chiar a ministrului da finanțe Dunajevski. 
Organulă lui Rieger ,Pokrok« scrie însă cu tdte acestea: 
.Suntemă convinși, că guvernulă nu va pută sa’șl ese- 
cute programa cu maioritatea actuală în împrejurările 
actuale ce domnescă în sînulă ei. încă dela începutulă 
erei de față amă cerută o îmbunătățire a acestoră îm
prejurări și n’amă ascunsă slăbiciunile maiorității. Cre- 
demă că și guvernulă recundsce necesitatea acestei îm
bunătățiri și de aceea considerămă întâmplarea din 
urmă nu ca o nenorocire, ci cu o furtună trecătăre, care 
curăță aerulă, o considerămă ca o crisă, după care 
trebue neapărată să urmeze o întorcere spre bine.* — 
Va să (jică și Rieger sperăză că se va face o schimbare, 
nu însă în favdrea centraliștiloră nemți, ci spre întări
rea partideloră federalistice din Austria.

*

Ambasadorulă actuală din Constantinopole ală Ita
liei contele Corti, care a fostă la congresulă din Berlină 
ca representantă ală Italiei, caută printr’ună memoriu, 
ca să-și scuze purtarea sa dela acelă congresă față cu 
compensațiunile ce le-a așteptată Italia dela acelă con
gresă. Acestă memoriu arată pentru ce Italia n’a pro
nunțată atunci cuventulă compensațiune, când a ocupată 
Austria Bosnia și Herțegovina. Causa este, că Italia a 
fostă atunci jerfa grupării puteriloră celoră mari euro
pene. Prințulă Bismarck dorea pace și o alianță cu 
Austria. Anglia a vrută să jdee pe Austria în contra 
Rusiei și astfelă Austria căpătă Bosnia și Herțegovina. 
Francia fu câștigată pentru planulă acesta cu condițiu- 
nea, ca să o lase să ocupe Tunesia în Africa. Pe Tur
cia o întimidă Bismarck ca să nu facă oposițiune, că de 
nu va fi mai rău de ea. Rusia acceptă bucurosă tdte 
și îh cele din urmă nici Corti n'avu încătrău și căută 
să aprobeze și elă tdte. De cumva ar fi făcută Corti 
vr’o oposițiune, atunci pdte Bismarck ar fi trecută peste 
protestulă Italiei la ordinea (filei- Acuma Italia vătjen- 
du-se din tdte părțile respinsă s’a 'apropiată de Anglia, 
cugetândă că cu ajutorulă ei pdte să capete în Africa 
nisce compensațiuni cari în Europa le-a căutată în de
șertă. In modulă acesta a scăpată Anglia din isolațiu- 
nea, în care se afla după ultima conferință dela Londra 
care se ținuse în cestiunea egiptănă.

*

In cele din urmă a încheiată și regatulă Portugalia ună 
tractată cu societatea africană, și dacă actulă generală 
ală conferinței africane va fi gata, conferința se p6te în
chide în pace și în liniște. Nu se scie ce a îndemnată 
pe cabinetulă din Lisabona în dra din urmă, ca să în- 
cheiă cu societatea africană tractalulă. Pdte fi că a 
contribuită la acestă actă presiunea puteriloră său com
pensațiunile, ce i s’aă făcută Portugaliei. Acuma după ce 
a subsemnată și Portugalia contractulă cu societatea a- 
fricană s’a asigurată statulă de pe lângă rîulft Congo. 
Pdte că va fi și acestă stată chemată la conferința din 
Berlin, ca să i-a parte la ședința ultimă a conferinții și 
să subsemneze actulă conferinții, care regulăză afacerile 
africane.

*

După dorința generalului Wolseley se oferi prințului 
egiptdnă Hassan (fratele lui Tevfik pașa) comanda peste 
ună corpă de cavaleriă egiptdnă pentru espedițiunea 
din Sudană. Prințulă Hassan să fi pusă condițiunea 
că să fie patru mii trupe turcescl. Se (fice că prințulă 
Hassan va purtâ titlulă de guvernatoră generală ală 
Sudanului. Acăstâ măsură va face o impresiune bună 
asupra poporațiunii din Sudană, fiindcă acâsta vrea să 
(fică că Englesii nu voiescă să țină Sudanulă pe săma 
loră.

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



Nr. 29. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

SOIRILE DILEI.
In jilele de 13, 14, 16 și 17 Martiu 1885 au să se 

presinte la asentare, în localulil Otelului Nr. 1 de aci, 
tinerii comunei Brașovului din clasele de etate 1865, 
1864 și 1863 în ordinea următâre: In 13 Martiu la 9 
ore a. p. se vorîl presenta mai ânteiu reclamanții, carî 
nu suntă destoinici a lucra, decidându-se asupra petițiu- 
niloră lorii, după aceea se voră visita tinerii din classa I. 
de etate născuțl în 1865 și anume după sorți. In 14 
Martiu la 9 âre a. p. se voră înfățișa tinerii din classa 
a II de elate, născuțl în 1864. In 16 Martiu la 9 6re 
a. p. se voră presentâ tinerii din classa lîl de etate, 
născuțl în 1863. In 17 Martiu la 9 âre a. p. se voră 
presenta cei ce s’au întârziată și streinii, pentru cari 
s’au înaintată la magistratulă orășenescă din partea de- 
regătoriei locului loră natală listele de presentare. La 
înfățișare să fie toți curați și cu mintea luminată.

-0-
In urma unei ordinațiuni a ministerului de honvedl 

se convOcă la recrutarea din acestă ană și clasa a IV 
de etate, adecă cei născuțl în 1862, și au să se presinte 
acei tineri la 16 Martiu 1885 a. p. în localulă Otelului 
Nr. 1. Tinerii clasei a IV de etate numai atunci se voră 
supune assentărei, dacă contigentulă recruțiloră și reser- 
vei suplinitâre nu se va acoperi din cele trei clase de 
etate, anume dintre tinerii născuțl în 1865, 1864 și 1863. 
Părinții și frații, cari voescă a elibera pe fii, resp. pe 
frații loră, au să înainteze reclamațiunile loră, bine in- 
struate ca și în cele trei clase de etate, celă multă pănă 
la 10 Martiu n. a. c. la magistrată. Tinerii cari se află 
în streinătate au să fie încunoscințațî prin scrisori de 
cătră părinții, resp. frații loră, ca să se anunțe imediată 
la autoritatea din localitatea în care se află, ca astfelă 
magistratulă să fie încunoscințată unde se găsescă spre 
a se trimite listele de assentare în casă de trebuință, a- 
anume dacă loculă șederii se află în Austro-Ungaria. 
Mai departe cei ce au dreptulă a face voluntariatulă de 
ună ană, precum și cei ce au pretențiunl a fi eliberați 
de serviciu presentă, să’șl înainteze petițiunile cu actele 
cuvenite celă multă pănă Ia 10 Martiu n.

—0—
Sâmbătă în 2 (14) Februariu, amă asistată la a 

treia Convenire colegială a Reuninnei române de cântări 
din Brașovă. Ună publică forte numerosă așteptă cu ne
răbdare esecutarea următărei programe frumăse și vari
ate: 1. a) Riedel. «Mierla cu vestmentă cernită....* b) 
M. Hauptmann. ,Când vrea o părechiă* coră de dame și 
bărbați. 2. L. Denza ,De m’ai iubi* solo baritonă cân
tată de d-nu Butnariu. 3. lob. Brahms. «Cântecă de 
seră* coră de dame și bărbați. 4. Declamațiune. (Ana 
Dămnă, legendă de Vasile Alexandri declamată de 
domnișâra JH. I. T. Popoviciu. 5. Iacobă Mureșianu 
«Primăvara* poesiă de I. Lăpădată, terzetă pentru So
prană (D-na Hareti Nemeșă) Tenoră (D-nu 1. Mureșană 
și Basă (D-nu P. Dima) cu acompaniare de piană (D-ș6ra 
Octavia Russu.) 6. I. Mureșană: a) Rapsodiă românăscă, 
b) Improvisațiune pentru solo piană, esecutale de com- 
positorulă. 7. I. Mureșană. «Dorule odorule.... * coră de
dame și bărbați.

Celă mai mare efectă l’au produsă fără îndoială, 
composițiile române din urmă, cari au fostă multă aplau
date. In deosebi terzetulă pentru sopran, tenoră și basă 
a fostă întâmpinată cu aplause sgomotâse și îndelungate. 
Dâmna Hareti Nemeșă posede o voce puternică c’ună 
timbru forte plăcută și i-a succesă dela începută păn’ la 
sfârșită de-a ținâ încordată atențiunea publicului printr’o 
esecutare lăudabilă a pârtiei sale destulă de grele. 
In modă însemnată au contribuită la succesulă acestui 
terzetă probatulă și dibaciulă nostru basistă d. P. Dima 
și in partea tenorului d. I. Mureșiană. Toți trei cântă
reții au fostă viu aplaudați. Dintre coruri celă din urmă 
a trebuită să fie repețită. Nu putemă în fine să nu 
amintimă cu plăcere impresiunea plăcută ce ni-a făcut’o 
d-ș6ra Elena Popoviciu declamândă cu efectă legenda 
Ana Dâmnă de Vasile Alesandri. Asemenea trebue se 
memorămă și solo simpaticului baritonistă d. Butnară, 
care a reușită forte bine.

—0—
In urma decisiunii adunării din Aradă a societății 

pentru fondă de teatru română, comitetulă a luată mă
suri pentru ca să se înființeze comitete filiale, pe unde 
se voră putea. Deocamdată comitetulă s’a adresată cătră 
membrii din Aradă, Blașă, Deva, Lugoșă și Sibiiu. Este 
de dorită ca acele comitete filiale să se înființeze și să- 
șl încâpă activitatea câtă mai curăndă, adunândă mem
bri noi și arangiândă diferite petreceri în folosulă fon
dului teatrală, care deja se apropie de suma de 
.40,000 fl.

—0—
O stea nouă se ivesce pe orisontulă artistică ro

mână, dlice «Familia*. D-ra Elena Floriană, fiica d-lui 
I6nă Floriană, președinte ală Tribunalului din Odorheiulă 
săcuiescă, încă tenără în etate, se arată deja maesțră în 
artă. La recentulă concertă dată în institutulă dâmne- 
loră englese din Budapesta juna elevă a pusă în admi- 

rațiune cu joculă său pe piano ună auditoră numerosă 
și cunoscătoră. Liszt, Barthay, directorulă conservatorului, 
archp. Haynald, toți cei competențl, au felicitată pe elevă 
și pe celebrulă său maestru Uihas pentru strălucitulă 
succesă repurtată. D-ra Elena Floriană are tote calitățile 
cerute pentru a fi peste scurtă timpă o artistă de pri- 
mulă rangă. O înfățișare plăcută, atrăgetâre; presenta- 
țiunea sa lipsită de pretențiune său afectată modestiă, e 
încântătore de simplicitate și naturală. Joculă său revelă, 
dela primele note, ună talentă deosebită. Sonulă îi este 
dulce, plină, pătrundătoră; degetele, cu o pntere egală, 
au o iuțâlă surprindăfore Ia astă etate. Dela moliciunea 
unui fragedă suspină sonurile sale ajungă la ună trio 
a la Liszt. In concertulă în mol de Mozart, în compo- 
sițiunile lui Liszt și Brahms juna virtâsă a dovedită că 
scie pricepe și redă cu genialitate simțirile cele mai adânci, 
intențiunile cele mai subtile ale mariloră maeștri.

—0—
In Mercurea fiulă notarului de acolo a fostă atacată 

Marția trecută săra pela 7 âre de ună individă necunos
cută, care a voită să-lă lovâscă cu ună cuțită. Din no
rocire, a scăpată numai cu o ușâră lovitură în frunte, 
âr necunoscutulă a dispărută.

—0—
In Recea, lângă Mercurea, judele a fostă cumplită 

bătută de câțiva omeni.
—0—

In Gârbăulă românescă a fostă la 10 Februariu n. 
ună focă înspăimântătoră, pusă de mâni dușmane. Edi- 
ficiele de pe moșia P. au arsă împreună cu 37 de boi, 
vaci și viței, cari nu s’au putută scote din grajduri.

—0—
piarulă «Figaro* dela 10 Februariu st. n. sub 

titlulă Tronulă României spune, că la ferestrele 
casei Kriger, astâji Dornont în -Paris, se âflă expusă 
tronulă României. țJiarulă în cestiune descrie acestă 
tronă ca pe ună obiectă de mare vafore și de înaltă 
artă.

—0—
Duminecă nâptea, după orele 12, s’a simțită ună 

cutremură de pământă în BucurescI, Brăila, Galați, Ad- 
judă, Berladă, Huși și Măcină.

—0—
Se scrie din Sofia «Telegrafului,* că consululă au

striacă din Varna, cornițele Pereira, a denunțată printr’o 
depeșă cifrată comitelui Kalnoky, că s’ar fi descoperită 
ună complotă în contra vieței regelui Milan, proiectată de 
a fl esecutată în jiua de 27 Iuniu anulă curinte. Se 
jice că conspiratiunea a fostă urnită de nisce aginți pro
vocatori ruși.

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

Portretele Arcliiereiloru din Blașiu.
Încă fiindă în viață episcopii Blașiului ’și-au pregă

tită fiecare portretulă său. Portretele aceste puse în rame 
frumâse galbene se păstrâză până în jiua de a jl în sala 
cea mare din rândulă ală treilea ală palatului metropoli
tană din Blașiu. Portretele, spune ,Fâia bisericâscă*, 
sunt așezate în ordine cronologică începândă dela metro
politulă Atanasiu I Anghelă părintele S. Uniri și. până 
Ia metropolitulă Șuluță. Unele din ele au fostă vătămate 
în revoluțiunea din 1848. Actualulă metropolită însă a 
lăsată să fie reparate de cătră âmenî pricepători. «Fâia 
bisericâscă* dela 25 lanu.ariu și 10 Februariu descrie 
aceste portrete precum urmâză:

1. Metropolitulă Atanasiu I Anghelă este depinsă 
cu îmbrăcămintea călugărâscă, reverenda nâgră, rassa cu 
căptușelă roșiă și pre capă camilafca nâgră, pre pieptO 
crucea și inima episcopâscă. Din potretă se vede, că a 
fostă de ună trupă uscată și filigrană. Căutătura însă și 
flsionomia arată o maturitate și o bărbăția impunâtâre și 
o liniște simpatică.

2. Lângă elă este episcopulă Ioană Pataki. Acesta 
e îmbrăcată în reverendă și cu cingulă roșiu legată 
scurtă, âr peste reverendă vestmântulă numită greca, 
care e îmfrumsețată cu șinâre roșii. Fisionomia lui este 
forte românâscă și espresivă, părulă creță și barba ro
tunjită frumosă. Cingulă roșiu este de acele, de cari 
portă poporulă nostru, și legată pre mijlocă chiar așa 
cum lâgă poporulă preste mijlocă brâne de diferite co
lori. Pictorulă care l’a depinsă se vede a-șl fi price
pută arta forte oine, numai portretulă a suferită prea 
multă de vechimea timpului.

3. După acâsta vine episcopulă Clain. Atâtă pu- 
sețiunea lui, câtă și îmbrăcămintea arată, că a fostă 
unu bărbată de o cultură forte înaltă. Elă este depinsă 
șejendă pe ună scaună cu o mână pe inimă. îmbră
cămintea este reverendă cu șinore și bumbi roșii, și în
cinsă cu brâu roșiu legată dinainte cu catarambă aurită 
sâu pâte chiar de aură. Mânecile sunt la capăt cu catifea 
roșiă lată ca de 4 degete. Are barbă frumâsă nâgră și 
pără negru dată preste capă până pre la grumaji. Preste 
totă se vede, că a fostă ună omă forte frumosă. Cău
tătura i este de totă blândă și sub sprâncenele cele fru- 
mâse negre și sub fața cea plină, ce stă tare liniștită, se 

vede, că stă ascunsă ună spirită mare și o inimă nobilă 
și zelâsă.

4. Imediată după acesta vine portretulă episcopului 
Petru Paulă Aronă. Elă e îmbrăcată în reverendă nâgră. 
Preste reverendă are mandia episcopâscă de colâre vio
letă cu ștrafuri albe, âră în capă camilafca nâgră călu- 
gărâscă. O seriositate estraordinară este în fața episco
pului acestuia. Urmele postului și a penitenței celei 
lungi le vede omulă numai decătă în fața lui. Totodată 
însă să vede în fisonomia lui și o tăriă de suflelă. Pic
torulă ce l’a depinsă însă să vede că a fostă tare me
diocru.

5. După acesta urmâză episcopulă Atanasiu Red- 
nică. Acesta e îmbrăcată ca și Aronă, numai câtă re
verenda și cingululă negru cu care e încinsă suntă amân
două de lână. Elă ține bâțulă păstorală în mână. Se 
vede că a fostă blondină în față, și tâte trăsurile cele 
forte fine ale feței arată, că a fostă din familiă mai alâsă. 
O față tare simpatică și estraordinară de frumâsă are 
episcopulă acesta. I se pare omului ca și cum ar totă 
suride. Istoricii noștri îlă descriu altmintrelea ca pre ună 
omă tare rece, ceea ce din fisonomiă nu se pâte nice 
de cum ceti. Nu scimă cui să credemă, istoriciloră noștri 
sâu portretului, atare contradicere este între ei.

6. După Atanasiu Rednică urmâză portretulă epis
copului Gregoriu Maioră. Pictorulă chipului acestuia să 
vede a-șl fi pricepută arta forte bine, numai chipulă pâte 
Ore-cândva a fostă ținută în focă umedă, prin ce a su
ferită încâtva. Episcopulă Maioră după chipă este con- 
trarulă lui Rednică. Pe când Rednică arată o față tare 
veselă și simpatică, pe atunci Maioră este morosă și în
chisă. Și totuși istoricii noștri descriu și pe Maioră chiar 
contrară de ceea-ce îlă arată chipulă, va să jică îlă 
descriu ca pe ună omă pururea veselă și cu inima des
chisă. Maioră e îmbrăcată peste reverendă cu o mantiă, 
ce se vede a fi fostă din materiă tare masivă cu mar
gini de barșonă roșu și lată ca de o palmă. Lângă elă 
este depinsă corona episcopâscă, care și astăjl se mai 
păstrâză în capela metropolitană.

7. După Maioră urmâză chipulă episcopului Bobă- 
Din chipă se vede că Bobă a fostă de o stătură mai 
înaltă decâtă mijlociă. Elă e îmbrăcată cu mantiă și 
lângă elă este aceeași corână ca și lângă Maioră. In față 
se vede ca și la Aronă o seriositate de totă mare, așa 
câtă sub seriositatea acâsta și fruntea este binișoră în
crețită. Este cam bătătoră la ochi în chipulă episcopului 
acestuia, că capulă este mică față cu mărimea corpului. 
Încolo în chipulă nici unui episcopă nu se vede atâta 
bărbățiă ca în chipulă episcopului acestuia.

8. Urmâză chipulă episcopului Lemeni, care e îm
brăcată în reverendă violetă și cu paliu roșu. Chipulă 
se vede, că s’a făcută când încă episcopulă era tânără, 
deârece nici ună firă albă nu se vede pe capulă lui. 
Lemeni este întregă rasă, față lungărâță și figura pre
cum și corpulă tare imposante. Lângă elă încă este de
pinsă o corână episcopâscă, care pâte că a perită în 
revoluțiunea din 1848, fiindcă nu se mai află nicăiri. O 
seriositate frumOsă împreunată cu o blândeță ârecare 
respiră din fața episcopului acestuia. Nici unulă nu a- 
trage așa tare privirea celoră ce întră în galeriă, ca epis
copulă acesta.

9. Celă din urmă este mitropolitulă Șuluță. Chi
pulă lui este ceva mai micuță ca celelalte. Elă e îm
brăcată în grecă roșiă. Are pără lungă albă și totă a- 
semene și barba. încolo-în trăsurile și în fața lui este 
imprimată o tristeță ârecare, ce nu o mai vede omulă 
la celelalte chipuri. Pâte și sănătatea lui cea slăbită a 
fostă causa, de chipulă lui respiră tristeță acâsta.

IMn parlainentulu românit.
(Camera)

Ședința dela 4 Februariu. — D. V. lepurescu 
anunță o interpelare în privința denunțărei convențiunei 
comerciale austro-ungare și jice ca nu va mai avea nici 
unăscrupulă de a amâna interpelarea, deârece ministerulă 
s’a compusă într’ună modă strălucită. D-sa, procedândă 
la desvollarea interpelărei, declară că ea este desbrăcată 
de orice spirită de ostilitate, deârece pe banca ministe
rială și titulară la externe este d. I Câmpinânu.. Cere 
ună răspunsă categorică în privința denunțărei sâu re- 
înoirei convențiunei comerciale. Spune că acum 10 ani 
aveamă o posițiune politică nedefinită, că a fostă o epocă 
de tristă memoriă în care s’a găsită ună partida, adică 
partidulă conservatoră, care a încheiată convențiunea co
mercială pentrn nenorocirea țârei, crejândă că face ună 
actă națională; acelora însă cari voră mai reînoi acelă 
actă, jice d-sa, țara e în dreptă a le arunca cu piatră. 
Spune că acelă actă l’a primită în silă partidulă liberală 
când a ajunsă la putere, modificându-lă însă pe cât a 
fostă posibilă în avantagiulă țârei; declară că partidulă 
liberală și țâra aștâptă cu nerăbdare momentulă resilierei 
acestui contractă. Face proteste de amiciă la adresa 
d-lui prim-ministru și cere o anchetă asupra rcsultatului 
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aplicărei convențiunei comerciale. D. Iepurescu îșî es- 
primă temerea ca nu cum-va, închidendu-se Camera, să 
vie deputății la tâmnă și să găsâscă ună faptă îndeplinită, 
adică nedenunțarea convențiunei.

D. prim-minislru: Eu credă că deja amă fă
cută declarațiuni în acâstă Cameră că suntemă decișî a 
denunță convențiunea (aplause.) De ce mă aplaudați, 
căci nu-mi facă decâtă datoria, și chiar în Ungaria și 
Austria suntă unii deputațl cari ceră denunțarea; este 
dar o trebuință din ambele părți de a se revisui ăcestfi 
actă, care expiră peste ună ană. Dăcă țâra s’a pro
nunțată că convențiunea trebue denunțată și reformată, 
ar fi din parte-ne ună ce nechibzuită de a merge contra 
ei, când mai alesă va trebui ori cum să venimă și să 
avemă aprobarea d-vostră. Nu era credă trebuinciosă 
de atarl vorbe înflăcărate și de forțe pentru deschiderea 
unei uși deschise, când noi chiar suntemă de opiniune 
a ne reforma; este insă indespensabilă de a studia ces- 
tiunea cu seriositate, și a vedea ceea-ce este de făcută; 
chiar noi amă aderată la numirea comisiunei care să 
se ocupe cu elementele constitutive ale convențiunei. D. 
Iepurescu Z'ce c& presența d-lui Câmpineanu ar fi o 
schimbare în politica internă și esternă, ceea ce nu este; 
s’a Introdusă numai nouă elemente de activitate și ni- 
micft mui multă. Politica nostră dar nu s’a schimbată ; 
dar e trebuința să fimă circumspecți când e vorba de 
ună actă internațională pe care la venirea ndstră la pu
tere a trebuită să-lă sancționămă, căci nu putâmă di- 
solva Camerele și crea țărei dificultăți externe, când ve
cinii noștri deja sancționaseră legea. Amă căutată a 
nu face ună monopolă numai pentru o putere, ci amă 
dată tuturoră drepturi său favoruri egale, și chiar Tur
ciei; vomă căuta la încheiere să cvitămă de se pote 
părțile vătămătâre. Nu trebue însă să punemu numai 
în comptulă convențiunei tăie relele de cari suferimă, 
căci și Austro-Ungaria și Francia și Italia suntă în crisă. 
Credă că colegulă meu dela domenii va numi o comi- 
siune, care împreună cu aceea a Camerei să adune ele
mentele trebuitore. Pănă alunei să căutămă a ne face 
datoria și pe altă cale, căutândă a face față nevoiloră 
țărei.

D. Iepurescu se declară satisfăcută în urma de- 
clarațiuniloră d-lui prim-ministru și incidentulă se închide.

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

Libertatea în Ungaria.
Dinlr’o foiă germană din sudulă Ungariei .Kronst. 

Ztg.» reproduce următârele observațiunl interesante des
pre libertatea ungurăscă:

>Bismarck nici odată nu va înțelege corectă liber
tatea ungurăscă, elă ’șl închipuesce că e adevărată liber
tate. Negreșită e adevărată, că nimică nu e interdisă, 
dăr nimică nu e nici permisă, și de aceea ministrulă, 
prefectulă și vice-prefectulă, judele și notarulă satului, 
străjarulă, inspectorulă de dare și esecutorulă, finanțulă, 
capulă poliției, procurorulă, oficerulă de gendarmeriă, 
comisarulă, gendarmulă și Mihassna Andraș ne potă in
terzice, permite și face, cu noi cetățenii liberi, orice le 
place.

libertatea, cum o avemă noi, este cea mai bună 
lege socialistă, acăsta a declarat’o Tisza lui Kalnoky și 
Taaffe, cari ascultau rîZendă și cari cu acăstă ocasiune 
le păreau cumplită de rău, că nu suntă și ei așa de li
berali. Totă arta constă într’aceea, eă ministrulă este 
responsabilă de tote .înaltei case» (dietei), a cărei ma
joritate este alăturea cu elă. Dacă marile puteri ar 
dori, Tisza le estradăză pe orice socialistă ca criminală 
și pentru acăsta îșl ia asupră’și răspunderea. Dacă se 
esprimă dorința, elă poruncesce să se încarcereze o le
giune și răspunde de acăsta, său introduce în capitală, 
în locă de starea de asediu, dreptulă de stată, și porun
cesce să’i spendure pe toți dearendulă, și va răspunde 
și pentru acăsta.<

,De ce așadară o lege socialistă? Ar fi vătămă- 
toră să se restrîngă libertatea poporului.»

Nici nu se pută caracterisâ mai bine lăudata li
bertate ungurăscă. Ungurii potă fi mândri!

Concertul!! și balulH românii din Lugoșiu.
Lugoșă 14 Februariu 1885.

Neștărsă va fi — și încă pentru multă timpă — 
din amintirea fle-cărui participatoră impresiunea serei 
dela 12 1. c. st. n. Săra acăsta ne-a dată o nouă do
vadă de ceea ce păte Românulă voindă și lucrândă în 
unire. Numai puțină energiă și voință de a lucră să re- 
cere din partea Românului și apoi face progrese de mi
nune, — în butulă tutțiroră vitregimiloră timpului — fie 
pre tăremulă arteloră ori a sciințeloră. Capacitate are 
Românulă — cu tote că adversarii noștri se încărcă — 
firesce fără succesă — a i-o denegâ și acăsta. Elă e în 
stare de a storce admirațiunea și a celoră mai pro
nunțați dușmani ai noștri.

Dovadă destulă de vedită a fostă săra de 12 1. c. 
st. n. cănd străinii participatorl la serata costumată de 
cântă și danță, arangiată de Reuniunea română de cântă 
din locă în unanimitate și-au esprimută admirațiunea 
pentru progresulă .Chorului Reuniunei».

S’a esecutată în acăstă sără de > Reuniune» urmă 
torulă programă: 1. Din opereta »Javotte«: a) Cânta
rea păzitorului de năpte. b) Chorulă de patrolă. c) 
Duetulă cofetariloră. d) Recitativ și Brindisi, e) Quar- 
tetulă șerifiloră. 2. Din opereta >10 bărbați și o femeiă*: 
a) Cânteculă ștergătorului de cisme. b) Chorulă »Iată- 
ne suntemă aici.» c) Solo și choră. d) Hapcii, norocă, 
norocă. e) Duett. f) Scena de producțiune. 3. Din 
opereta >Miculă principe» : a) Chorulă și întroducțiunea. 
4. Ună solo de violină primejdiosă, cu acompaniare de 
piano, constătătoră din ună adagio durerosă, din ună 
rondo melodiosă și din ună finale înspăimentătoră.

Acestă programă pe câtă de picantă, avută în hu- 
morurl și interesantă, pre atâtă a fostă de cu mai mare 
succesă și esactă interpretată din partea membriloră Re- 
uniunei, încâtă luândă în considerațiune că suntă numai 
diletanțl, nu au lăsată nimică de dorită.

După săvârșirea programului întâmpinată cu cele 
mai frenetice aplause din partea ascultătoriloră și admi
rată pentru frumsețea și precisiunea esecutărei și din par
tea streiniloră, părechile tinere s’au înșirată în frumosulă 
jocă .Lugoșiana,» âr mai târdioră ceva în admirabila 
.Hora Sinaia.»

Serata fiindă costumată presența ochiloră o icână 
din cele mai feerice. Sala întrâgă ți-se desvălea privitei 
ca și o conglomerațiune de colori din cele mai varii, a- 
mestecată în mare de lumină, răspândită dela deci de lampe. 
Nu sciai ce săadmirî: frumseța și farmeculă jocuriloră națio
nale, vioiciunea jucătoriloră, gentilitatea frumoseloră dănțui- 
tore, ori variațiunea și splendorea imposantă a costumeloră, 
între cari și pictoresculă costumă națională purtată de 
mai multe dâmne și domnișâre și de câțiva tineri. In 
astă sâră ,iia« și cămașa cu altiță’ rivalisau în eleganță 
— dâcă nu întreceu — cu mătasea și catifâua.

Serata a fostă cercetată cu multă mai tare ca altă 
dată, nu numai de elita societății române și străine din 
locă, ci și din împrejurime. Jocurile naționale »Lugo- 
șana‘, «Ardelâna1, ,Pe picioră,« precum și Quadrilele au 1 
fostă jucate de preste o sută de părechi.

Printre damele ce au luată parte la acăstă serată 
am cunoscută pe d-nele: Sidonia Majoră, Ecaterina Sto- 
jană, Hațegă, Martinescu, Rotaru (soția redact. lumină
torului») în costumă națională, asemenea d-nele Bredi- 
ceanu și Popețiu, apoi d-nele Rezeiu, Lazară, Prosteanu, 
Schiszler, Pavelă ș. a. Dintre d-șâre am cunoscută pe 
d-șorele: Sofia Martinescu, Ana și Aurelia Cobilașă, Nina 
Condali, Iulia Teodoroviciu, apoi în cnstume naționale 
d-ș6rele: Ecaterina Pesteanu, Stolojanu, Iulia Tuculia, 
Curescu, Pavelă, Florescu, Pârvu, Barbu ș. a.

Pre lângă ună succesă morală strălucită a mai 
avută serata și ună succesă materială nu mai puțină 
strălucită. Au incursă săra la cassă 300 fl. v. a.

—d—
----- o------

întrebuințarea eorăbielorăt de r&sboiu 
pe Dunăre.

In casina ofîceriloră din Pesta, subloc. Constantină 
Pott dela marina de liniă a ținută în sâra de 12 Febr. 
n. o interesantă conferință despre întrebuințarea corăbie- 
loră de răsboiu pe Dunăre, fiindă viu aplaudată de pu- 
bliculă militară.

Conferențiarulă schiță mai ântâiu referințele de na- 
vigațiune pe Dunăre dela Ulm pănă la Sulina, luândă în 
considerațiune mai multă întinderea de 24-24 Klm. dela 
Regensburg pănă la Sulina. Aminti mai departe referințele de 
navigațiune perîurileDrava,Sava, Tisa și Prută, făcu istori- 
culă desvoltării navigațiunei pe Dunăre, dovedindă că 
ea începe cu începutulă sulei a douăsprezecea. Ună 
avântă puternică a luată navigațiunea dela aplicarea va
porului ca motoră. Importanța Dunării s’a recunoscută 
de timpuriu. In 1541 s’a înființată în Viena ună oficiu 
de magistru de corăbii, care a esistată pănă la 1843. 
Cătră sfârșilulă răsboiului 1683—1699 oficiulă magistru
lui de corăbii coustrui șâse corăbii de răsboiu pe Du
năre. Chiar și Turcii la operațiunile loră au întrebuin
țată corăbii de răsboiu și la luarea Cladovei și Orșovei 
erau în acțiune șeseZecI de corăbii de răsboiu. Prințulă 
Eugenă de Savoia s’a folosită la asediarea Belgradului de 
corăbii de răsboiu. Conferențiarulă arată cum s’a mă
rită mereu flotila Austriei pe Dunăre, câtă de puternică 
era sub admiralulă Pallavicini. In răsboiulă ruso-turcă 
1809—1812 de ambele părți au fostă în acțiune flotile 
pe Dunăre. In 1829 Silistra a fostă închisă de o flotă 
rusă dinspre apă și aduse după sine căderea fortăreții. 
In 1853— 1854 flotila rusă de vapâre pe Dunăre forță 
trecerea la fortăreța Isaccea, pe care o aprinse. Moni- 
torele dunărene ausfriace au făcută mari servicii la ocu
parea Bosniei. Conferențiarulă vorbi apoi despre ultimulă 
răsboiă ruso-turcă, despre acțiunea flotileloră ambeloră 
puteri și despre aplicarea torpileloră, care au cufundată 
monitorulă turcă »Safl« și canoniera turcă .Summe.» Ca 
încheiere conferențiarulă comunică cele mai nouă date 
statistice despre flotilele stateloră litorariloră Dunării, de 
unde reese că Rusia dispune de cele mai multe vase 
de răsboiu, Serbia din contra n’are nici unulă. Esplică 
apoi întrebuințarea corăbieloră de răsboiu pe Dunăre. Ele 
suntă chemate a întregi acțiunea armateloră de câmpă 
parte transportândă trupe, aprovisionândă locurile tari, 
distrugândă liniile căiloră ferate ce mergă dealungulă li- 
toraliloră său tunelele, ce se află în apropierea Dunării, 
sfărâmândă podurile stabile, închiZăndă trecătorile în și 
peste fluviu, asigurândă și apărândă așeZarea poduriloră

etc. Pentru ajutorarea și sprijinirea flotileloră de răsboiu 
au să servescă torpile plutitâre și baterii litorale.

Conferențiarulă și-a întregită tractatulă său prin 
desemnurl și planuri, ce le-a esecutată exactă pe tablă.

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

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

I*esta, 18 Februariu. — Prefecții aflațl 
în capitală au ținută eri o conferință, în care au 
hotărîtu, ca toți prefecții să felicite în corpore pe 
ministru președinte la 2 Martiu, când se împli- 
nescu Zece ani dela numirea sa ca ministru de 
interne.

Paris, 18 Februariu. — Ună protestă sub
scrisă de 300 de studențl, în contra depunerei 
cordnei de cătră socialiștii germani cu ocasiunea 
îmormântării scriitorului socialistă Valles, dice că 
e datoria junimei francese de a intei’Zice depu
nerea unei embleme germane, care ar fi o pro
vocare a țării.

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

DIVERSE.
CHIR0T0NIA. — Ilustr. Sa d. Dr. Victoră Mihaly 

a chirotonită la 14 c. n., de preoți pe d-nii teologi ab
solvenți ai dieceșei Lugoșului: Nicolau Nestoră și Staia.

* **
0 familiă întregă otrăvită. — In sâra de 11 Fe

bruariu n. s’a petrecută o pătrunZătăre dramă în sînulă 
familiei Seiler din Pesta. Câsornicară de meseriă, Sei- 
ler stătuse odată bine, dar ajunsă acum în miseriă, se 
învoi cu soția sa ca să se otrăvâscă cu copii cu totă. 
In sera amintită, întorcându-se cu toții dela teatru acasă, 
se așeZară la masă să bea ceaiu. Copii, Antonă de 16 
ani, Matilda de 14 ani, Franciscă de 12 ani și Blanca 
de 11 ani, văZură pe mama loră turnândă dintr’o sti
cluță albastră o fluiditate în câiu. Tatălă porunci copii- 
loră să bea, dar ei refusară și începură a plânge. Se 
vede că copiii în acelă momentă văZendă câtă de agitați 
erau părinții loră îșl aduseră aminte că tatălă loră ade
seori Z*cea> c& ar fi mai bine moră cu toții, decâtă 
se mai sufere miseriă. Tatălă loră le deschide gura cu 
sila la fiecare pe rândă, âr mama loră le turnă câiulă 
în gură, fără să țină sâmă de sberetele lui Franciscă. 
Copii, afară de Matilda, n’au înghițită, âr Blanca prâ 
puțină din câiu. Băeții s’au dusă apoi în bucătăriă să 
se culce, âr Blanca se așeZă lângă Matilda, care deja nu 
se mai mișca. Cuprinși de spaimă, băeții auZiră cum 
părinții loră plângândă îșl luară rămasă bună unulă dela 
altulă. In curândă nu se mai auZi nimică. Băeții nu 
închiseră nici ună ochiu. Deodată auZiră că cineva să 
dă din pată josă și Blanca veni la ei în bucătăriă. An
ton aprinse luminarea și se duse în odaiă. Părinții loră 
zăcâu în pată îmbrățoșațl, âr în altă pată Matilda; erau 
morțl. Anton stinse lumina, se întârse în bucătăriă; 
totă nâptea le-a fostă rău vărsândă fiecare. A doua Zi 
poliția fiindă înștiințată, cele trei cadavre fură transpor
tate în camera morțiloră, âr cei trei copii rămași în vi- 
âță dațl în îngrijirea spitalului. In Ziua înmormântării, 
Antonă, Franciscă și Blanca fură duși la cadavrele pă- 
rințiloră și surorei loră. Scena a fostă durerâsă, când 
bieții copii, rămași orfani, îmbrățișară și sărutară cada
vrele înecați de plânsă. Toți cei de față au fostă pă
trunși de durere. Pentru nenorociții orfani se facă co
lecții de bani. * **

Costume românescl. — Cetimă în >Familia:» Unulă 
dintre cele mai frumâse costume și lăudată din partea 
multoră este celă din ținutulă Borgăului. La acesta pâ- 
lele sunt din pânză albă sâu satină decorate cu ună 
plissâ ângustă și brodăriă, cătrința din dărăptă e roșie- 
galbenă și de desuptă brodătura (alesătura) constă din o 
ghirlandă de flori cum numai Borgăâncele sciu câse. Că
mașa este adevărată lucru artistică; roșele, viorelele, po- 
mișorii, găurele brodate cu mătase și mărgele cugețl că-să 
lucrate cu mașina. Șurțulă dinainte este din mătase 
grea desinată sâu catifea, brâulă este țăsătură de mătase 
tricoloră. Părulă de comună îlă portă împletită într’o 
câdă și înfrumsețată cu flori. — Frumosă este și celă 
din ținutulă Mureșului; la acesta cătrința din dărăptă e 
albastră întunecată, âr alesatura pestriță de comună mai 
multă cu albă și galbenă, șurțulă de mătase nâgră de
sinată cu roșu, brâulă încă de asemenea colâre. Trebue 
să observă, că la acesta cămașa e brodată cu negru și 
roșu sâu albastru și negru. Papucii de piele roșiă și 
năframă de mătase cu flori completâză costumulă acesta.

* *
CASATORLA. — In 15 Februariu n. s’a serbată în 

Beclână cununia d-lui Vasile Rebreanu, sub-notară în 
Chiuza cu d-șâra Ludovica Diugană, prima diletantă tea
trală în Beclână. Martori au fostă d. Petru Mureșianu 
cu soția d-sale din Deșiu.

Editară: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă.: Dr. Aurelft Mure iauu



Nr. 29. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 17 Februarie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98 95
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.95 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare.......................... 146.75
Amortisarea datoriei căi- 

lorii ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 121.75

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 108.— 

Bonuri rurale ungare . . 102.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel02.— 
Bonuri rurale transilvane 102. —

cdmpletă.

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

vinii ung......................... —.—
Imprumutulii cu premiu

ung.....................................118.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.75 
Renta de hărtiă austriacă 83.45 
Renta de arg. austr. . . 84.—
Renta de aurii austr. . . 106.70 
Losurile din 1860 . . . 138 —
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  865 —
Act. băncel de credită ung. 314 50
Act. băncel de credită austr. 303.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.81
Napoleon-d’orI................ 9.8 iy2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.55 
Londra 10 Livres sterlinge 124.30

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 2 Februariu st. v. 1881.

Cump. vend
Renta română (5%). . . — —
Renta rom. amort. (5%) • 93V, —

convert. (6°/0) 88 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 32 —
Credit fonc. rural (7%) . 986'8 —

> „ „ (5°/o) • 85Va
> » urban (7%! • 96V4 —
> * » (6°/o) ■ 907, —
> > (5°/o) . 831/a —

Banca națională a României 1195 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . 280 —

« > > Națională 217 —
Aură 12^2 O/o —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovâ
din 18 Februarie st. n. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.75 Vend. 8.7
Argint românesc .... . . > 8.50 > 8.61
Nanoleon-d’ori................. . . • 9.78 > 9.8
Lire turcesc!..................... . . > 10.98 > 11.—
Imperiali......................... . . » 9.98 > 10.—
Galbeni............................. . . > 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 > 101.—
Ruble Rusesc!................. . . » 129.— » 130.—
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se pofti. cumpăra în tutunge- 
ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Anunțămu aceloru onorați cetitori, cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo, că 
avemu încă în reservă numeri dela începutulu anului 1885 prin urmare potu se aibă colecțiunea

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei^

Stabilimentul!! de fortepianurl
alti. lui

/uhu Jaschik
. tsl oi

Brașovti, terguiu dosului (Flachszeile) Nr. 26 II. Et.
Depositulu celu. mai bogată de pianuri și pianinuri noue 

și întrebuințate din fabricele cele mai renumite. Pianuri vechi 
să ieau în schimbă. Se primescu și plăți în rate. Cu deosebire 
sunt a se recomanda: pianuri noue dela c. r. fabricanții de pia
nuri Heitzmann în Viena, lucrate în lemnu frumoșii de nucii, 
fl. 500; pianuri Mignon, cu cdrdele încrucișate, în negru fi. 600. 
Pianuri de nucii său negre fl. 450. Afară de acăsta este de 
vândare unii piano întrebuințată de Streicher cu fl. 230, ună 
pianu bine cvnservată de Eisenhut, 7 Va octave și cu placă de 
metalu lată fl. 200.

Zambach și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesct

de ritu latînu și grecii
în Budapesta, strada Vațului, Vâczi uteza Nr. 17.

Falonii său Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachină, 
prapuri. Tăte felu
rile de stăguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoru pe

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

altanu, potiruri, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificală, candele 
de altară, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotă, cărți 
de Evangeliă etc.

2—10

MersulU trenurilor!!
pe linia iPredealîi-SSwdapesta și pe linia Teiwșâ-Aradîi-Budapesta a călei ferate orientale de statti reg. ung.

iPredealii-Budapesta Budapesta—3®redealu

BucurescI
Predealu
Timișă

Brasovu’ (
Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole
Mediașă
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Tciușă
Aiudă
Vințulă de susă
Ui6ra
Cuccrdea
Gliirisu
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
GhirbSu
Aghirișă
Stana
Huiedină
Giucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

persdne

Trenu 
omnibus

Trenu 
de 

peraâne

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30
1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
2.06 — — 10.50 P. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09
2.16 6.30 5.45 Oradea mare ( 4.11 5.13 3.20
2.44 7.09 6.28 ( 4.21 9.37 3.25
3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
— 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —

7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
— 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —
7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
— 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
— 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
— 5.39 8.51 Uiâra 12.12 9.58 —

10.08 559 9.18 Vințulti de susii 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17

— 6.54 8.34 Teiușfi 1.15 11.32 9.40
— 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
— 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
— 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —

11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07

— 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
— 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15

12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
— 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
— 10,56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44
1.54 11.14 7.30 V, V ( 9.20 10.15 3.15
3.14 1.47 11.05 Brașovu > — 6.00 3.25
5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

2.00 6.20 2.00 BucurescI 10.25

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grdse'

Teiuș A-Ar ad A-B ta d apeși a Budapesta-AradA-TețușA.

Trenu de Trenă Trenu
O

Trenu de Trenă
persone omnibus omnibuB persone omnibus

Teiuș A
Alba-Iulia
Vințulă de josă

9.502.39 8.20 Viena 8.25 8.35
3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28

Șibotă
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 A ««udA«’ian (■

Glogovață

3.35 5.30
4.00 6.20

Simeria (Piski) 5.44 1.22 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada
Zam

7.15 3.09
3.48

Conopă 5.57 8.49
7.49 Berzova 6.18 9.18

Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă
Radna-Lipova

9.40 5.58 Gurasada , 8.22 11.57
10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27

Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
AradA 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 — — TeiușA 12.53 7.00

AradA-TimișAra Simeria (Piski) Petroșeui

Trenă Trenă de Trenti
omnibus persâne omnibus

Aradft 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
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișâra 8.58 3.15 P etroșeui 7.00

TimișAra-AradA Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenă
peraâne omnibus omnibus

TimișOra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

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

Tipografia ALEXI, Brașovti.


