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Brașoviî, 8/20 Februariu 1885.

In numărulu fdiei ndstre dela 6 (18) Fe
bruariu amu arătatti sub acestă titlu cum a în
cepută. a cundsce și pressa din afară starea lu- 
cruriloru din Transilvania și Ungaria în adevărata 
ei lumină și cum s’a deochiatu pretinsulti libe- 
ralismu maghiară înaintea străinătății. Totodată 
amă citată ună pasagiu dintr’ună articulă ală 
revistei francese din Paris „Revue du monde latin11 
privitoră la Transilvania.

Organulă clușiană ală d-loră Bartha Miklos 
și Ugron Gabor „Ellenzdk", nr. 40 dela 18 Fe
bruariu a. c. se sâmte tarte blessată prin obser
vările ndstre și ale revistei francese și de aceea 
ne dedică ună articolă de fondă, care are aerulă 
de a ne nimici moralicesce, vrendă a dovedi, că 
„minciuni'1 scrie și „Gazeta" ndstră și cea din 
Paris, dacă susțină, că Maghiarii ară asupri pe 
Români.

S’a găsită cine să ne dea de minciună, toc
mai estremiștii dela „Ellenzdk," cari și-au câști
gată ună renume neperitoră, ca măiestri în arta 
de a suci adevărulă de câte ori în sfatulă loră 
se semte necesitatea de-a ațîțâ massele și de a 
turnă oleiu în flacăra urei, ce au aprins’o ei în 
inimile cetitoriloră loră față cu „dragii" loră 
compatrioți români din Ardălă!

Este lucru comică, d#că unu „Ellenzăk" care 
din chiar senină a înscenată demonstrațiile odidse 
contra Româniloră din Clușiu, ne împută nouă, 
că sub masca patriotismului amă agită poporulă 
ignorantă română în contra națiunei maghiare.

’ Dar taia maghiară își iea de astădată unu 
avântă seriosă, neobicinuită în disputele ei cu noi, 
și cu fruntea încrețită, ca și când redactorulă ei 
ar ședă pe fotoliulă teribilului ministru-președinte, 
ne adresâză o somațiune energică într’ună lungă 
șiră de întrebări, provocându-ne ca să ne gân- 
dimă bine și se răspundemă la ele, dacă voimă 
să mai fimă socotiți în rândulă dmeniloră de 
omeniă.

Este caracteristică tonulă cel’ă observă 
,,Ellenzăk“ în articululă său. F6ia maghiară ne 
adresăză întrebările ca și când ne-amă afla pe 
banca acusațiloră înaintea juriului din Clușiu și 
redactorulă ei ar fi acusatorulă publică.

Dar tonulă, de care se servesce ,,Ellenzâk“ 
trebue să-lă punemă în contulă păcateloră ndstre 
reciproce, de când sdrtea ne-a destinată să trăim îm
preună în aceste țări. De aceea ni-lă putem esplicâ. 
Cei dela f6ia Clușiană vorbescă cu noi ca 
cu o rassă inferidră, care este avisată la genero- 
sitatea loră, și noi, cari n’amă fostă până acum 
destulă de harnici spre a-le scdte acești gărgăuni 
din capă, trebue să suportămă vrândă nevrândă 
acestă limbagiu de stăpână.

In articululă amintită amă reprodusă urmă- 
tdrele importante șire din „Hernie du Monde, latin11:

„De câtva timpă se facă încercări a atrage 
atențiunea diplomației europene, că Transilvania 
ascunde în sine ună mare periculă pentru liniștea 
Orientului."

„E adevărată că Românii din acestă ținută 
protestăză energică în contra purtării Maghiariloră. 
In fondă, ceea ce ceru locuitorii romani ai Tran
silvaniei, cari formdză maioritatea în acăstă pro- 
vinciă, nu pare escesivii: ei ar voi o universitate 
română, libertatea de a’și vorbi limba loră și

de a’și profesa religiunea loră. Ei strigă, nu în 
contra dominațiunei casei b|absburgice, ci în con
tra guvernului maghiară, care în disprețuia jus
tiției, a libertății, a bunului Simții, și în contra pro
prietară sale interese, a întreprinsă sarcina ne- 
realisabilă de a maghiarisa cu forța pe Români et.c.„

,,Ellenzăk“ traduce pasagiulă din urmă din 
revista francesă și observândă că, ,,Găzeta“ l’a 
reprodusă cu bucuriă, dice:

„Nu scimă cine a informată taia francesă; 
dăr oricine să-o fi făcută, atâta e sigură, că a 
mințită. Așa e: a mințită. Suntemă siliți a în
trebuința acăstă espresiune neparlamentară. Dăcă 
omulă calcă în tină eo ipso se mânjesce, ori
cum s’ar păzi. Astfelă o pățimă și cu anumite 
espectorări publicistice. Ele conțină atâtea nea
devăruri bătătdre la ochi, așa de multă îți tur
bură sângele născocirile ce le conțină, atâtea în- 
tortochieri de nimică cuprindă, încâtă față cu 
ele este imposibilă de a te folosi de limbagiulă 
fină obicinuită în societate bună. "

„ț)ice taia francesă, că una din justele cereri 
ale Româniloră ardeleni (mai taine cjisă ale Ro- 
mâniloră ungureni, pentru că Ardâlulă nu mai 
esistă politicesce) e aceea ca să se p6tă folosi de 
limba tară maternă și de religiunea tară liberă 
și neîmpedecați. Fdia francesă este dâr astfelă 
informată, că guvernulă ungurescă nu ârtă Ro
mânului, ca să vorbăscă în limba sa maternă și 
că împedecă liberulă esercițiu ală religiunii sale.

,,Ce însemnâză acdsta? Se ne răspundă 
,,Gazeta.“ Adevărată e că Românii din Ungaria, 
n’au libertate de limbă și de religiune? Nu este 
acâsta cea mai necalificabilă, cea mai de josă 
și cea mai prdstă minciună ? Care lege și ce felă 
de ordonanță opresce pe Română dela aceea, ca 
să se folosdscă de propria sa limbă maternă, a- 
casă, la vatra familiară, pe stradă, în atelierulă 
lui, în sc61ă și în biserică, în viața societară și 
individuală, în idustriă, comerciu, și în pressă și 
în literatură ? Dăr 6re nu se p6te folosi elă de 
limba lui încă și în adunările municipale? Nu și 
în viața comunală ? Nu sunt 6re comune întregi, 
oficii solgăbirăesci și notariale, unde Românulă 
nu scie nîcî o bdbă unguresce, ci vorbesce nu
mai în limba lui?“

„Dăr 6re de religiunea tară se atinge cine
va? Nu-și cultivă în libertate greco-catolicii și 
greco-orientalii cultulă tară? Cine supără pe 
popii tară? Cine se lâgă de bisericile tară și 
de organisațiunea tară bisericâscă?"

„Provocămă pe „Gazetă", pe redactorulă ei, 
îi provocămă sărbătoresce: să ne răspundă dăcă 
aceea ce în privința acăsta a scosă la lumină 
taia francesă, nu este cea mai ordinară clevetire, 
cea mai grdsă minciună ? Și să ne mai răspundă: 
dăcă crede, că este dămnă de ună bărbată de 
ondre acea procedere, că pre când cu bucuria 
înregistreză clevetele taiei francese, ce-ți turbură 
sângele, p’atuncitotdeodată le primesce de ale sale, 
ca pe nisce fapte adevărate și reale, pe când nici 
ună cuventă din ele nu este adevărată?"

„Și să mai răspundă „Gazeta" : unde, prin 
ce, și cum magliiarisfaă cu „puterea11 guvernului 
maghiară, același guvernă maghiară, care a 
creată asemeni legi după cari tdte popdrele din 
Ungaria se bucură de-o deplină libertate de presă, 
de scdle poporale și mai înalte ce le au cu su
tele și pre când legile se publică și în limba 
tară, în scrisă și prin graiu viu?"

„Să ne răspundă „Gazeta" în ce consistă 
acea maghiarisare, cu „forța11, ?

„Să ne răspundă și să se gândăscă bine, 
căci dăcă va tăcd; vomă fi siliți a interpretă 
acăsta astfelă, că avemă de a face cu asemeni 
dmeni, cari stau în afară de acea categoriă, pe 
care o numimă categoria dmeniloră de trăbă și 
de omeniă."

Trebue, că se sâmtă tarte sigur cei dela

„Ellenzek" de consâmțementulă dmeniloră „detrăbă 
și de omeniă" ai ocârmuirei, cari sunt datori a păzi 
legile și a-lepublică în t6te limbile, dacă ne ame
nință cu nota imoralității pentru* casulă, când 
nu i-amă rcspunde.

Ei bine, ca să scăpămă de anatema dmeni- 
loră din buna societate dela „Ellenzek" ne vomă 
încerea a-i răspunde așa după cum taie capulă 
pe nisce „olahi", cari nu se sfiescă de a trage 
la îndoiălă bunăvoința și omenia celoră dela pu
tere față cu ei și causa tară.

------o------
CRONICA POLITICĂ.

Intr’o ședință a camerei deputațiloră din Pesta, cu 
ocasiunea desbaterii proiectului de lege pentru reforma 
camerei magnațiloră, oposiționalulă Desideriu Szilagyi 
combătândă acelă proiectă scărmână cum se 
cuvine pe ministru președinte Tisza. Foile gu
vernamentale s’au făcută focă și cătrană asupra deputa- 
tutui oposițională, atacându-lă într’ună modă atâtă de 
necuviinciosă, încâtă »Budp. Tagbl.« constată că foile 
mameluce au degenerată cu totulă moralicesce, mai cu 
sămă cele scrise în limba germană, ne mai avendu nici 
urmă de simță de dreptate. Aceste diare, dice foia opo
sițională, totă astfelă tracteză cu fote poporele și na
țiunile; au semănată ura și disprețuia în țără și împre-' 
jurulă ei. Cu naționalitățile nu se pote ajunge la o în
țelegere și pace, fiindcă acele (fiare nu sciu decâtă să le 
defaime și să le batjocurăscă. 0 ligă în contra • pressei 
guvernamentale este negreșită necesară pentru esistența 
Ungariei.

Va să dică organulă oposițiunală ungurescă e con
vinsă, că agitatorii și turburătorii sunt cei dela foile ma
meluce. Ună lucru însă a uitată ,Budp. Tgbl.« să spună, 
adecă, că scorpiele care rodă la'esistența naționalitățiloră 
și cu acăsta la esistența Ungariei suntă foile unguresc! 
din Ardălă. *

Asupra corespondenței dintre România și 
Turcia în privința pretențiuniloră României — amă- 
surată convențiunei — d’a i se restitui cheltuelile de în
treținere a prisonieriloră de răsboiu turci și pe de altă 
parte în privința pretențiunei Turciei asupra rămășiței 
din tribută, »Pol. Corr.« anunță că Porta nu atribue a- 
cestei cestiuni nici ună caracteră politică, ci o consideră 
ca o cestiune technică ce are să se resolve pe basa 
dreptului internațională. Se speră că Porta e dispusă a 
resolva pretinesce cestiunea, așa că bunele relațiunl ce 
esistă între cele două guverne nu voră pută fi atinse în
tru nimică. *

Cu totă pretinia ce se observă eă esistă între Fran- 
cia și Italia, când e vorba de Tripolis ’și uită șj 
una și alta din aceste două puteri de bunele relațiunl 
dintre ele. Foile din Roma își esprimă temerea, că 
Francia vrea să ocupe Tripolisulă spre a se despăgubi 
pentru ocuparea Massauahului. Se dice că ministrulă de 
esterne Mancini ar fi declarată, că Italia n’ar putea privi 
în liniște acăstă ocupațiune. Prin recompensări și îm
părțeli însă voră sci să rămână totă buni pretinî.*

Luptele dintre FrancesîșiChinesi se ur_ 
măză cu mare înverșunare. O telegramă a generalului 
Briere de l’Isle datată 14 Februariu n. dă următărele 
amănunte despre luarea Lang-Sonului: In 12 Februariu 
dimineța Francesii au dată ună atacă asupra numerd- 
seloră trupe chinese, care ocupau posițiuni forte tari a- 
văndă mai multe forturi bine armate cu artileriă. Lupta, 
care a fostă înverșunată, a durată pănă sera și se ter
mină cu o strălucită isbendă a Francesiloru. Intunere- 
culă și timpulă rău favorisară fuga dușmanului, care a 
fostă cu totulă sdrobită. Perderile francese sunt dela 9 
Februariu 39 morți și 222 răniți. După ună cumplită 
măcelă, Francesii au intrată în Lang-Son, cantonândă la 
3 klm. în dosulă Lang-Sonului pe șosăua din spre China.

------o------
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Conferența Congului.
Conferența Congului din Berlină și-a terminată lu

crările. Se anunță că în săptămâna viitâre va fi înche
iată printr’ună actă finală. Ea s’a întrunită la 15 No- 
emvre a. c. și au luată parte la ea tâte marile puteri 
europene, apoi Spania, Belgia, Asociațiunea africană in
ternațională și în calitate de consultători o mulțime de es- 
perțl, călători în Africa, misionari scientifici, între cari 
și renurnitulă Stanley. Problema acestei conferențe a 
fostă de a asigură libera navigațiune și comerciulă liberă 
în anumite ținuturi ale Africei, de a estinde și asupra 
rîului Congo stipulațiunile stabilite de congresulă din 
Viena și practicate deja cu privire la Dunăre, în fine 
avea să definâscă teritoriile nestăpânite de nimeni, și să 
hotăreseă sub ce condițiuni se potă luâ cu dreptă aceste 
teritorii în stăpânire de diferitele state.

In cea mai bună înțelegere conferența a resolvată 
cestiunea libertății navigațiunei și a comerciului și a ho- 
tărilă desființarea slăviei în ținuturile africane. Dar în
dată ce s’a tractată de acuisițiunile diferiteloră puteri, 
s’au ivită dificultăți mari în conferență. Statulă care s’a 
opusă mai multă a fostă mica Portugaliă.

înainte și pe timpulă câtă a durată conferența afri
cană, Germania și Anglia ocupară și anectară pe între
cute teritorii în Africa. Germania proclamă protectora- 
tulă său peste teritoriile dela litoralulă apusană ală Afri
cei : Angra-Pequena, Bageida, Litle-Popo și Camerun. 
Anglia răspunse prin nouă încorporări de teritorii mai 
alesă la marea sudică. La 6 Ianuariu sosi scirea despre 
ocuparea ținutului Pondo-Land de Anglia. Ce privesce 
rîulă Nigeră referințele au rămasă totă cele vechi, der 
s’a proclamată libera navigațiune pe elă. In privința 
acesta și a nouăloră acuisițiuni nu se unea părerea re- 
presenlantului englesă cu a celorlalți. In cele din urmă 
totuși s’a stabilită o înțelegere ca fie-care putere, care 
pe viitoră va ocupa, va câștigă seu va luâ sub scutulă 
seu vr’ună nou teritoriu la litoralulă continentului afri
cană se facă arătare despre acâsta celorlalte puteri; ase
menea se obligară tote puterile de a institui imediată în 
teritoriile ocupate o autoritate, care să fie în stare, de a 
apără drepturile câștigate, libertatea comerciului și a tran- 
sitului.

Anglia a arătată multă moderațiune, numai Portu
galia a redicată pretensiuni mari, cari au împiedecată lu
crările conferenței. Acâstă mică putere atâta a stăruită 
și a protestată, până ce a căpătată în fine dela conferență 
teritorii însemnate la litoralulă apusană ală Africei spre 
nordă și spre sudă dela gura Congului. Teritoriulă Por
tugaliei se mărginesce cu acela ală Franciei, care încă 
a căpătată o bună bucată.

Asociațiunea internațională africană a jucată ună 
rolă însemnată în conferență, ea a fostă recunoscută de 
toți, ca una ce promoveză civilisațiunea în aceea parte a lu- 
mei. Acâstă Asoeiațiune a dată viață statului Congo 
care a fostă recunoscută de tâte puterile representate în 
conferență. Asociațiunea africană a fostă multă combătută de 
PorLugalia, pănă în cele din urmă și acâsta a încheiată cu 
președintele ei ună tractată în 14 1. c. încă înainte de 
a se proclamă oficială esistența noului stată Congo, ce-lă 
stăpânesce aceea Associațiune. Și cu Franța Associa- 
țiunea a avută unele dificultăți, caii inse s’au înlăturată 
prin unele concesiuni și cesiuni de teritorii reciproce. 
Francia, care a fostă convocată împreună cu Germania 
conferența, a stăruită în fine ca și Portugalia sâ se îm
pace cu Associațiunea.

Conferența africană din Berlin se vaîncheiă în cea 
mai bună înțelegere puindă în viață statulă Congo, care 
va fi basa desvollării viitâre în interiorulă Africei și a 
esecutării hotăririloră conferinței. Prin acâsta a întrată 
în șirulă cestiunilorii ce agită diplomația stateloră mari 
europene și cestiunea africană și este mare întrebare, 
dacă și în viitoră puterile coloniale concurente se voră 
înțelege așa de bine ca acuma, la conferența Congului.

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

Paris, Bucuresci, Plevna, Chartum.
Reproducemă după «Românulă» următorulă inte

resantă articulă:
»De obiceiu, Francesii nu călătorescă multă; când 

însă unii dintr’ânșii se otărăscă să ia lumea în capă 
spre sore-răsare sâu spre sâre-apune, apoi să te ții atâtă 
la lungimea călătoriei cât și la isprăvile ce face ,Fran- 
țuzulă* p’acolo pe unde conăcește.»

»PrinLre Francesii - călători năsdrăvani, se va în
registra d’aci nainte în fruntea și înaintea multora dia- 
ristulă Oliv ier Pain, adî ministrulă afaceriloră străine 
ală Mahdiului, consiliarulă intimă ală acestuia; fostă co
munistă, fostă secretară de stată ală afaceriloră străine 
în comuna Parisului; fostă deportată în Noua-Caledonia; 
fostă supusă elvețiană; prietină ală lui Rochefort și ală 
lui Osman-Pașa; mușteriu ală cofetăriei Capșa din Bu
curesci și ală cafenelei din colțulă stradei Bucuresci dela 
Turnu-Măgurele, de unde dală imperturbabilă corespon- 
dințele din Plevna; prisoneră în Rusia, condamnată la 

mârte și scăpată de împăratulă Alexandru II; diaristă în Paris, 
șiînfîne ex-corespondentă alădiarului »Le Figaro* din 
Paris, înainte d’a se sui pe trâpta onoruriloră africane. 
Amă uitată ună titlu: e părinte de familiă cu trei copii 
pa care-i iubesce la nebuniă.,.. de departe, și cari suntă 
la Paris. Acesta-i Olivier Pain care, furiosă pe EnglesI 
din causa miseriiloră ce-i făcuseră vâra trecută când 
plecă din Cairo spre Chartum, voiesce acum să-și râsbune 
și reușește mai multă decâtă ar fi cutezată elă însuși să 
dorâscă sâu să viseze.

»Ministru alu afaceriloră străine și consiliară in
timă ală Mahdiului 1! încă o trâptă, și Oliver Pain se 
face Mahdiu, ună felă de Mahometă venindă să predice 
voințele lui Dumnedeu (în care Pain trebue să crăiță 
adâncă topeniă 1) Cei cari l’au vedută și cunoscută în 
Bucuresci și-lă închipuiescă cu greutate, pe desperatulă 
de Pain, psalmodiândă pe nemâncate cuvintele Coranului 
fanaticiloră Sudanesl.

»Și adică de ce nu? Ore Teodoros, băiatulă lui 
Grigore ișlicarulă din casa căminarului Tache Ghica, și 
ală Sofianei, jupănâsa din casa cocânei Lucsandra Câm- 
pinânu, n’a ajunsă domnă și împărală ală Abisiniei? 
Ore, după cum spune principile Ioană Ghica în »Scri
sorile « sâle, acestă ștrengară ală Bucuresciloră și în ur
mă îngrijitoră harnică ală moșieloră Secara, Pâtra, Voe- 
voda și Lisa din Teleorman, nu deveni în urmă puter- 
niculă Negus (rege) ală Abisiniei, care scria în 1862 
reginei Victoria o scrisâre cu formulele vechiloră boieri 
și negustori români: »Mai ânteiu cerceteză despre scumpa 
d-vostră sănătate ca aflându-se pe deplină, fârte să mă 
bucură, că și noi din mila proniei (cei bătrâni citiți, 
dică acum: prâ înaltulă creatoră) suntemă sănătoși..... ?

>Prin urmare, pentru ce Oliver Pain nu va pută, 
totă în partea locului, se ajungă Mahdiu, dăcă nu N e- 
gus? De vreme ce Tudorache sâu Teodoros, înfi- 
gându-șl sdravănă manile în părulă norocului, s’a ridicată 
pănă pe treptele suverane, de ce să nu potă și Olivier 
Pain, care — »Le Figaro» o spune — a făcută de atâtea 
ori pe dracu ghemă, să bage în capulă Sudanesiloră că 
elă scie și se pricepe și mai bine decâtă actualulă Mahdiu 
să-și vere degetile în ochii Provedinței mahometane, pen
tru a Ie spune cele ce se petrecă întrensa, cu privire 
la fericirea deplină a Mahometaniloră ?

»Amicii lui Pain din Paris și cunoscuții săi din 
România (cărora, nu e vorba, Escelența Sa africană, mi
nistrulă actuală ală Mahdiului, le-a lăsată pipărate amin
tiri), aștâptă cu nerăbdare telegrama care le va spune 
că Olivier Pain e Mahdi ală Sudanului, reformatoră ală 
Africei, și alte multe titluri ce Pain nu va uita să’șî 
adauge, când va scrie reginei-împărătese Victoria și-i 
va vesti suirea sa pe cămila sântă a Mahdiului, adică 
pe tronulă Sudanului. Noroculă e orbă; Tudorache — 
regele Abisiniei — care cunoscea pe de rostă formulele 
și dictânele bucurescene, și-o fi disă adeseori că noro
culă în multe rânduri, »când te apucă multă te ține.* 
Pain împărtășesce adî sdravănă aceeași credință.

»Insăl.. E ună insă care pote schimba fața lu- 
cruriloră și da de-a-tumba pe ministrulă actuală aă Mah
diului. Adică?! Vr’o iță constituțională care s’a încur
cată? vr’o vijeliă parlamentară, provocată de o majori
tate indocilă ? — A ! nu; în Africa nu-să asemene încur
cături; lucrurile mergă mai ibrișimă decâtă ori și unde. 
Acelă însă se referă la ună compatriotă ală lui Pain, 
care e ca ună felă de miniștru de finance și de răsboiu 
ală Mahdiului, căpitanulă Vâret.

, Aci e aci 1 Decă proverbulă »corbă la corbă nu-șî scote 
ochii,* e adevărată în alte împregiurărl, apoi când e vorba de 
doui pișicheri într’o câtă de nătângi, pișicherii se mănâncă de 
zoră, și-și scotă ochii cu înfocată plăcere. Esemplele sunt 
multe și tipice în acâstă privință. Două numai care ne pri- 
vescă: dâcă Ahmet-pașa, adecă francesulă comite de Bonne- 
valînl748, șid.de Valcroissant în 1771 nu aveau pe lângă 
ei și în contra loră compatrioți, de sigură și celă dintâiu 
și celă d’alu doilea deveniau... ghiciți ce? Nici mai multă, 
nici mai puțină, decâtă Domni ai Țării Românesc!. 
Nu inventă; documentele sunt de față și spună întocmai 
cele ce scriseiu mai susă. D. de Bonneval și d. de Val
croissant erau în secolulă trecută ceea ce fu Tudorache, 
băiatulă lui Grigore ișlicarulă dela Gherghanl, și ceea ce 
este Olivier Pain, cjiaristulă parisiană : aventurieri de mâna 
ântâiu cari-șl 4icâ cân^ suntă învățațl ca Pain: aut 
Caesar, aut nihil, sâu când sunt cam necitiți ca 
Teodoros: ori Stană, ori căpitană; și pe urmă dau 
razna cu ochii închiși (vorba vine așa, căci în realitate 
îi facă în patru, în 8, în 48) unde o eși să âsă!

Es regi, Mahdi, Negus, împărați!
Gionu.

SOIRILE PILEI.
Joia viitâre, 14 Februariu v., după cum suntemă 

informați, se voră reîncepe întrunirile literare ale 
dameloră în sala cea mare a Gimnasiului. — Aucjimă 
cu plăcere, că biblioteca înființată în timpulă din urmă 
pe sâma dâmneloră și domnișâreloră nâstre este bine 

cercetată. De bună sâmă acâstă instituțiune va avâ re- 
sultatele cele mai mulțămitâre.

—0—
O monstruâsă crimă s’a comisă in apropiere de 

Rășinari. Locuitorulă din acea comună Nicolae Ciuciană 
a fostă greu rănită de nisce făcători de rele necunoscuțl 
în munții Rășinariloră, aruncată într’o colibă, căreia 
apoi tâlharii i-au dată focă, cspirândă sermanulă omă 
în flăcări. Rudele ucisului au făcută arătare de-a drep- 
tulă tribunalului.

—0—
Adunarea generală a reuniunei sudungare pentru 

cultura albineloră, ținută în Timișâra, a hotărîtă să râge 
guvernulă, în vederea marei provisiuni de miere, a atrage 
prin consuli atențiunea sfreinătății asupra depositeloră 
ei de miere și să se pună în legătură cu bursa de măr
furi din Pesta.

—0—
Cilimă următârele în »Liberalulă* din Iași: >Ună 

comitetă de profesori s’a instituită de curândă pentru a 
serba ală 50-lea ană dela întemeiarea Academiei Mihăi- 
lene devenită astăzi „Liceulă Națională.« Acesta comi
tetă a adresată următorulă apelă:

»Prin inițiativa unui numără de profesori ai scâle- 
loră publice din Iași s’a instituită ună comitetă în scopă 
de a organisă o serbare aniversară pentru dioa de 16 
Iuniu a. c. cândă se împlinesce anulă ală 50-lea dela 
inaugurarea academiei Mihăilene, care se făcu în Iași în 
diua de 16 Iunie a anului 1835. Cu acâstă ocasiune 
comitetulă a decisă a publica ună memoriu asupra isto
riei scâleloră nâstre și în acelașă timpă a forma și o 
esposițiune de cărți și manuscripte vechi, privitore în 
generală la învățămentulă nostru din trecută pănă Ia 
anulă 1860. Subscrisulă este convinsă că și d-vostră 
aprobați asemenea inițiativă a corpului didactică, și că 
merită a aminti generațiunei actuale o frumosă epocă de 
deșteptare națională, de aceea vine a ve da acâslă in
formare și a vă ruga să bine-voiți a participa la lucră
rile acestui comitetă dându’i prețiosulă d-vostră con
cursă.»

—0—
»L’Indâp. roumaine» dă durerdsa scire, că d-șâra 

Bârsescu a fostă atinsă de o maladiă de inimă, în tim
pulă representațiunei a doua ce a dat’o în Cernăuți. 
Medicii au obligat’o sâ’șl suspendeze ciclulă representa- 
țiuniloră.

—0—
Cetimă în »Poporulă< din Bucuresci: «Unguriloră 

le trebue acum de curândă oi, capre, lână și alte pro
duse ale acestoră animale. Deci, pentru acâsta au des
chisă granițele, suprimândă dintr’ună cuvântă episootia 
ce ei pretindă că ar exista în România ; fiindă însă că 
vite cornute au destule în mijloculă loră și nu le mai 
trebue dela noi, pentru asemenea episootia e menținută. ’ 

—0—
Ministerulă grecescă și-a dată demisiunea, ne mai 

voindă camera să-i voteze încredere și mai departe. Se 
pare că convențiunea comercială ce voia să o încheiă cu 
Austria i-a adusă căderea.

Balul ti românii din Clusiu.
Clușiu, 16 Februariu 1885.

Domuule Redactor ăl Referitoră la întrebarea 
d-vostră, ce a’țî pus’o în notă la [telegrama din Clușiu 

leu privire la toastele ridicate cu ocasiunea ținerei balu
lui, ’mi permită a vă descrie pe scurtă decursulă acelei 
petreceri sociale și a resuma în puține cuvinte și toastele 
de sub întrebare.

Conformă anunciuriloră de mai ’nainte, inteligința 
română din Clușiu a aranjată la 12 Faură n. ună con
certă împreunată cu bală, cu scopă de a se mări fon- 
dulă scâlei de fetițe, ce se va înființa în Clușiu. înce- 
putulă a fostă pusă pe la orele 77a săra, cu tâle aces
tea abia după 8 âre a începută a se aduna cu încetulă
publiculă din locă și vr’o 2 familii din jură. Petrecerea
a fostă fârte slabă cercetată, nici chiar familiele române 
Clușiene nu au luată tâte parte, âr din provincia mai
nimene. Nu sciu care să fi fostă causa acestui neinte-
resă dâcă’lă potă numi astfelă; ’mi presupună însă că 
în urma prigoniriloră pornite în contra Româniloră aci 
în Clușiu în anulă trecută, publiculă de afară se teme 
de scandale nouă, și consideră Clușiulă ca celă mai pe- 
riculosă orașă pentru petrecerea și viâța socială româ- 
nâscă; se pâte, însă acâsta temere nu o aflu chiar de
plină fundată.

Cam pe la orele 8 și jumătate s’a începută con- 
certulă. Primulă punctă ală programei a fostă poesia 
decedatului artistă română Porumbescu .Tricolorulă,* 
intonată cu bună succesă de corulă junimei sub condu
cerea maestrului de cântă I. Oberti.

Ală 2-lea punctă a fostă o fantasiă poporală de Ai 
Glogoveanu >Pe malulă Oltului,» esecutată pe piano- 
forte de d-șora Ana Popă. Acâstă piesă a fostă esecu
tată cu multă artă de gentila domnișâră și frenetică a- 
plaudată de publiculă ascultătoră. Ală 3-lea punctă a
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fostă o poesiă a lui Iosifă Vulcană ,De ești Română 
odată, rămânl tu totă Română/ declamată cu simță- 
menlă și corectă de d. Leone Scridonă, juristă. Ală 
4-lea punctă a fostă din Briccialdi »I Vesperi Sicialiani,« 
duetă pentru flaută, esecutată de d. Octavin Boeriu ju
ristă și Alesandru Andressi medicinistă. Esecutarea a 
fostă forte bună și viu aplaudată din partea publicului; 
cei ce cunoscă musica laudă talentulă multă promițători 
ală acestoră tineri, cari fără instrucțiune din partea cuiva 
au esecutată cu tălă acurateța acestă piesă grea. Ar fi 
de dorită ca dânșii să cultive și mai departe talentulă 
musicală cu care sunt înzestrați. Ală 5-lea punctă a 
fostă din Ch. Beriot ♦ Concerto* (d-dur) Op. 27 pe vio- 
lină cu acotnpaniamentă de piano, esecutată de d-șărele 
Sidonia și Ana Popă. Acestă punctă din programă a 
culminată întru tote, esecutată fiindă pe violină în modă 
de admirată din partea d-șărei Sidonia Popă, carea cu 
dreptă se pote numi artistă, și națiunea română se păte 
mândri, că din sînulă ei au răsărită așa flori, cu cari și 
cea mai cultă națiune s’ar pută lăuda posedându-le; ta- 
lentulă musicală ală acestoră două d-ș6re este cunoscută 
încă de multă chiar și înaintea publicului străină și me
rită tătă lauda alâtă nisuințele d-loră de a se perfecționa 
în acestă artă frumăsă, câtă și cu deosebire zelulă pă- 
rințiloră d-loră, dându-le o crescere atâtă de esemplară, 
și demnă de urmată. Ală 6-lea punctă a fostă din V. 
Alesandri ♦ Cânteculă gintei latine,» intonată de corulă 
junimei. lntrâga programă a fostă fărte bine esecutată 
și viu aplaudată de publiculă ascultătoră.

îndată după finitulă programei s’au depărtată sca
unele și s’a pregătită sala, frumosă decorată, pentru 
jocă, pe care inimele tinere îlă așteptau cu atâta doră. 
Musica a intonată: «Ardelâna* și tinerii s’au aruncată 
cu multă focă în șirulă vioiu; se citea pe fețele tuturoră 
îndestulirea, plăcerea și simțământulă curată românescă, 
danțândă acestă jocă frumosă națională. Acesteia au 
urmată Valse, Quadrille, Polca etc. etc, cu multă preci- 
siuna și frumseță s’au jucată și 2 Romane de cam a- 
prâpe 30 părechl. In scurtă petrecerea a fostă fărte 
animală și veselă, mai multă ca o petrecere familiară, — 
dovadă e că de multă timpă nu s’a danțată întrâga or
dine de danță (16 puncte) ca în anulă acesta, și mulți 
nici că’și aducă aminte să mai fi petrecută vr’odată în- 
tregă publiculu fără escepțiune pănă la orele 6 din cjiuă, 
când eu toții prâ mulțumiți că și-au petrecută așa esce- 
lentă, cu suvenirl plăcute s’au depărtată.

In decursulă pausei mari 13 tineri în costume is
torice au jucată cu mare precisiune și eleganță jocurile 
naționale ♦ Călușerulă» și ♦ Bătuta.» Acest! tineri merită 
tălă lauda, căci s’au pregătită într’atâta, încâtă toți au cunj urarea și a celui mai mică încoirvenientă a dechia- 
admirată eleganța cu care au jucată aceste jocuri fru- rată că nu voiesce a servi la aceea înmormântare și așa 
măse, dâr ostenitore. ' întrevenirea seriăsă a primăriei și a poliției a devenită

In timpulă acestei pause mari, întregă publiculă, superfluă.
s’a întrunită la o mâsă comună în sala de mâncare, în 
decursulă căreia s’au ținută mai multe toaste, âr musica 
ne delecta cu melodii naționale. A toastată de prima- 
dată d. Președinte ală balului, salutând în numele comi
tetului arangiatoră pe ăspeții cari ne-au onorată cu pre- 
sența în acea seră. îndată după d-sa și-a cerută cu- 
vântulă ună onorațioră maghiară accentuândă că numai 
prin înfrățirea acestoră două națiuni popărele conlocuităre 
se voră pută ferici, voră prospera dânsele și patria co-' 
mună. ------ t:""x ; ------ ■' -J----- ** j-~ 1
Deșiu Dr. Teodoră Mihali, accentuândă că pănă când mintește cuvintele regelui dela deschiderea sesiunei cor- 
nu ni se va da satisfacțiă vătămărei de erl - alaltăerl puriloră legiuităre în privința clerului mireană; 
(înțelegându prigonirile și scandatele pornite pe fată con-■'............. ... . -
tra năstră) nu pote fi vorbă de împăcare. (Pote pentru > . ■ .. , „ . . .■
asta telegramele din Clușiu ale biroului de corespondență 1 pelatoră răgă pe d. ministru ală instrucțiunei publice a 
din Pesta nu au amintită nimică de toastulă d-lui Mihali; face, ca sortea preoțiloră de miră să fie câtă mai cu- 
dar toastele d-loră Coroiană și Dr. Silași, despre care . rândă îmbunătățită, căci nemulțămirile suntă mari și a- 
amintesce telegrama lui ,P. H.« în ce sensă au fostă ținute? cute- ministru Sturza declară că nu cunosce ces-

• ux -i • | tiunea în fondă, fiindă numai de trei dile la departa-
. mentulu culteloră; promite însă că se va ocupă de ea. 

facă pe nedreptă și aștăptă dreptate. In acestă sensă a Senatulă, mulțumită cu atâta, trece la ordinea (jilei. D. 
răspunsă onorațioriloră maghiari, cari toți pe rândă ac-jVergati se sue la tribună pentru a-șl desvoltâ inter- 
centuau înfrățirea, și d. capelană gr. cat. Vasiliu Po-'pelarea sa adresată totă d-lui ministru ală instrucțiunei 

I publice privitore la scole. D-sa arată starea miserabilă în 
care se află scălele, atâtă din punctulă de vedere morală 
câtă și din celă materială; suntă comune rurale în cari 
nu se vădă urme de scăle. In ce privește orașele, deși 
legea prevede a se înființâ gimnasii în tâte capitalele de 
județe, suntă totuși o mulțime din ele cari nu au decâtă 
4 clase primare. D. ministru Sturza recunosce starea 
de înapoiare a învățământului din țară, care nu p6te fi 
comparată cu celă din străinătate și nici cu celă dela 
noi dinainte de 1864, când scola dedea nu numai instruc
țiune ci și educațiune, caractere. Promite că va face 
totulă pentru a aduce îmbunătățiri.

(Ciusiera)

D. C. Disescu anunță d-lui ministru de esterne 
e interpelare relativă la deschiderea granițeloră, căci, 
spune d-sa, s’a anunțată că granițele s’au deschisă pen
tru capre și oi, nu însă și pentru porci. Cere dar a sci 
molivulă acestei deosebiri.

D. ministru Gâmpineanu răspunde că guvernulu 
n’a putută încă să posede tăte detaliele și că va răs
punde când camera va voi. D. Cogălniceanu spune 
că guvernulă să nu se înșele în privința deschiderai gra
nițeloră, căci oile năstre cele din Dobrogea mai alesă

i
i

Primăria comunei mare:
' Szabâ Kăroly, Trepohes,

albiro. rendor tanăcsos.
8.

SMn parlamentulîi românii.
(Senatialfr)

Ședința dela 9 Februariu. — După insistența d-lui 
. . , Boldur-Lățescu, i-se acordă, în fine, cuvântulă pentru a-șl

Acestui onorațioră î-a respunsă d. advocată din desvollâ interpelarea privităre la clerulă mireană. Rea-

dăbă, amintindă că pănă când confrații maghiari nu ne 
voră concede a ne desvolta și noi și a ne cultiva limba 
nâstră propriă, pănă când nu vomă avă drepturi egale 
cu denșii pe tâte terenele, nu pote fi nici vorbă de îm
păcare ; și chiar dăcă amă sci — dice d-sa — că nu
mai cunoscândă și sciindă limba maghiară vomă putea 
merge în raiu, mai bine mergemă cu toți credincioșii bi- 
sericiloră nostre în iadă ele. Toastele d-loră Truța și 
Rață au fostă mai moderate, dâr și d-loră au accentu
ată — ca condițiunl de împăcare, — libertatea și egali
tatea, fără cari acâstă dorință nici când nu se va pută 
realisâ. In fine vice-președintele balului mulțămindă în 
numele comitetului tuturoră acelora, cari au contribuită 
într’ună modă său altuia la răușita concertului și perie- 
cerei, precum și — în numele junimei — inteliginței din 
Clușiu pentru căldura și bună-voința, cu care au 
primită junimea îsolată prin desființarea societății ♦Iulia» 
în sînulă ei, urându’i mulțl ani, dechiară pausa de în
chisă. După acăsta tinerii s’au aruncată ărășl în un
dele voiăse ale jocului, ăr bătrânii și-au petrecută mai de

parte împreună, comunicându’șl reciprocă ideile și pă
rerile cu onorățiorii maghiari, cari ne’au onorată cu pre- 
sența d-loră la acâstă petrecere.

Cam pe la 2 și jumătate 6re câțiva tineri univer
sitari maghiari beți, cu o cutezanță de ne mai pomenită, 
nu prin intrarea regulată ci pe din dărăptă au întrată în 
sala de mâncare, cu scopă de a ne conturba petrecerea 
și a provoca erășl scandală după datina loră, au fostă 
însă provocați de vicepreședintele balului a părăsi sala 
unde dânșii n’aveau dreptă a întră neliindă învitail, ei 
însă lipsiți de ori ce bună simță, opunându-se au fostă 
dațl afară prin polițiă, er a doua di pedepsiți, după cum 
se aude, fiecare cu câte 25 fl. amendă seu 5 dile arestă 
Acesta a foslă în liniamente principale decursulă petre- 
cerei din cestiune-

înainte însă do a fini, nu potă trece cu vederea 
cununa de dămne și domnișore, care ne-au înfrumsețată 
petrecerea. Acolo amă vădută în costume frumose ro
mânesc! pe d-nele Coroiană (costumă din Muntenia,) 
Isacu (din Dobrogia,) Podobă (costumă elegantă din Mol
dova) și d-ș6ra Rață din Turda în costum țărănescă din 
Ardelă, astfelă încâtă tote porturile naționale au fostă 
representate în petrecere, mai departe erau presinte 
d-nele: Poppă Alexiu, Poppă Leontină, Poppă Emerică, 
Roșescu, Truța, Rață din Turda, Mihali din Deșă, Bo- 
zacă din Moci etc. etc., tâte în costume frumăse; apoi 
d-șorele surori concertante Ana și Sidonia Poppă, d-șorele 
Popă Leontină, d-șora Mânu din Zelău, d-șorele Roșescu, 
d-șora Lăpușteanu, d-șora Janky, d-șorele Rată din 
Turda, d-șăra Letiția Popă din Clușiu etc. etc, tote în 
costume elegante și cu gustă întocmite.

Dinu.

0 întâmpinare.
Făgărașă, 17 Februariu n. 1885.

Domnule Redactoră 1 Ne rugămă a publică ur- 
mătorele:

Față cu cele cuprinse în corespondența apărută în 
♦ Gazeta Transilvaniei* Nr. 26 a. c., cumcă la înmor
mântarea săvârșită la 30 Ianuariu n. în Făgărașă, pă
rintele adm. protopopescă Iuliu Dană ar fi fostă oprită din 
partea poliției a nu funcționâ la aceea înmormântare și 
că ar fi fostă ameninț tă cu arestare în casă când ar 
funcționâ, în interesulă ordinei și ală serviciului publică 
subscrisa primăriă dechiară, ca cele ijise mai susă suntă 
cu totulă neadevărate, ci tocmai din contră păr. adm. 
prot.. ar fi fostă cu totă tăria sprijinită din partea năstră 
întru împlinirea serviciului său, dar dâ’nsulă pentru în-

i

; de ase- 
, menea reamintește și promisiunile făcute de pe banca 
ministerială, fără ca de atâta vreme să fi văzută măcară 

io tendință spre realisarea aceloră promisiuni. D. inter- 

suntă bolnave de gălbâză, și n’ar trebui să fie aduse în 
munți pentru a îmbolnăvi și pe cele sănălăse.

D. C. Disescu declară că va așteptă răspnnsulă 
d-lui ministru.

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

ÎS aiul u Komânîi din Viena.
♦ N. fr Presse» dela 16 Februariu n. scrie urmă- 

tărele:
»De când România a întrată în rândulă regate- 

loră europene, s’a desvoltată plină de strălucire și ba- 
lulă Româniloră arangiată îu fiecare ană, o aparițiune 
istorică a carnavalului, care în totă casulă merită cea 
mai deplină considerațiune a istoricului culturei. Dacă 
mai înaite simplu se raporta despre balurile Româniloră 
că au reușită, acum trebue să constatămă cu adevărată 
că trebue să se socotâscă între cele mai frumose ba
luri ale Vienei. Asta s’a dovedită erl din nou. Șalele 
reuniunei musicale n’au fostă, ce e dreptă, așa de pline 
ca la alte serbări, dâr apăruse o societate alâsă, care a 
danțată cu o vioiciune sudică.*

»N. fr. Presse« amintesce apoi pe distinșii ăspețl
— somitățile Vienei — cari au participată la bală, 
precum ne-a raportată și corespondentulă nostru, și’șl 
încheiă cronica sa astfelă:

♦ Forte originală a fostă darulă dameloră: 6 tam
burină cu ună colibru încântătoră. Ea a foslă totă cu 
atâta surprisă primită ca și dedicațiunile ♦ Stelldichein» 
polca francesă de Eduard Strauss, , Visuri» valsă și 
»Nunta Țărănescă* cuadrilă de Teodoră cav. de Flondoră, 
precum și ,Promenada» și ,Hora Veseliei,» dedicate ar- 
chiducelui Rainer, de Constantină cav. de Buchentahl. 
Danțulu a fostă deschisă, Ia sunetele naționalei >Hora,« 
de patronesele Maria Dumba, Matilda Ilardtmulh, Coelestina 
de Oppolzer, d-na Diamantidi și d-șâra Hardtmuth. Câtă 
timpă a durată, nu putemă spune hotărîtă. Ună lucru 
pare sigură: Dacă va întreba cineva pe vre-una din în- 
cântătărele dănțuităre de erl: ,Ge cugetați despre Ro
mânia?» atunci ochii ei se voră lumina și va răspunde:
♦ Vă voiu spune la viitorulă bală ală Româniloră.»

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

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală ♦ Gaz Trans.»)

B*esta, 20 Februariu. — Adunarea gene
rală a representanței capitalei a hotărîtă în una
nimitate să felicite printr’o deputațiune pe ministru- 
președinte cu ocasiunea jubileului dela 2 Martie; 
mai departe se trimită o adresă de felicitare lui 
Jokai cu ocasiunea aniversării de 60 de ani a 
nascerii sale.

Vieiia, 20 Februariu. — Conferința epis- 
copiloru s’a întrunită pentru ca să desbată ces- 
tiunea Congrua. Au fostă representate 32 de die- 
cese. 'Președintele este cardinalulă Schwarzenberg. 
Desbeterile se țină secretă.

——o-----

DIVERSE.
Ună infamă. — Individulă A. P. de profesiune câr- 

ciumară, cu locuința pe strada.... , în Galați, ia în casă-
toriă o fată orfană, pe care ună tutoră ală săă o înzes
trase cu suma de 2000 lei, o casă și altele. După ună 
ană de căsniciă, în care timpă barbarulă P. trata pe 
sărmana lemee în modulă celă mai neomenosă, acâsta 
nasce ună copilă. Pe când nenorocita mamă să afla în 
cea mai anevoiăsă situațiune a lehuziei, nedemnulă ei 
soță introduce în casă o concubină a sa cu care se în
treținea încă de multă. Soția sa, firesce, a trebuită să 
se revolte contra acestei blestemății, lucru de care pro
fită P. pentru a reîncepe contra-i obicinuitele tratamente, 
dâr de astădată în modulă celă mai revoltătoră și mai 
sălbatică, fără a țină câtuși de putină sâma de sțarea 
nenorocitei. Bătută până la sânge, aprâpe sdrobită, o 
silesce apoi să părăsâscă domiciliulă și, oprindă copi- 
lulă de curândă născută, o aruncă mai gâlă pe stradă. 
Nefericita, neavândă pe nimenea la care să se pâtă a- 
dresâ, abia găsesce asilă Ia o femeiă săracă din mahala, 
unde se află și astăzi, lipsită de totă, în starea cea mai 
miseră, și cu mintea rătăcită în urma faptului de mai 
susă, astfelă încâtă, face ori cui o vede, efectulă unei a 
doua Barbara-Ubric. Soțulă seu însă, cinstitulu negustoră 
P., stăpânesce în t.6tă libertatea casa și resfulă din zestre
— trăindă cu concubina, în propria casă a soției sale 
legitime și nesupărată de nimeni. Ore legile, întrâbă
♦ Galații,« menite a protege societatea și pe indivizi, me
nite a susțină și apără pe cei slabi contra celoră răi, 
cum și drepturile loră, nu potă nimică în casulă de față?

Editoră: lacobtt Mureșiann.

Redactoră responsabilă: Dr. Aura'ă Kurejou
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Cursulu Ia bursa de Viena
din 19 Februarie st. n. 1885.

ESursa de Bucitresci.

Rentă de aură 4°/0 , . . 98.65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.25
Imprtariutulu căiloră ferate 

ungare....................... 147. —
Amortisarea datoriei căi- 

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

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 108.60

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 101.90

Bonuri croato-slavone . . 102,— 
Despăgubire p. dijma de

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

ung................................... 118.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.60
Renta de hărtiă austriacă 83.55
Renta de arg. austr. . . 84.05
Renta de aură austr. . . 107.— 
Losurile din 1860 . . . 138 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 868.—
Act. băncel de credită ung. 316.25
Act. băncel de credită austr. 305.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.81
Napoleon-d’orI................9.80‘/3
Mărci 100 împ. germ. . . 60.bO 
Londra 10 Livres sterlinge 124.20

Cota oficială dela 5 Februariu st. v. 188i.
Cump. vend

Renta română (5%). . . . — —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 93V» —

> convert. (Q0/^ . . 88VS
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 98Va —

» n » (5°/0) • • 85Va —
> > urban(7°/o) • • 96 —
> > > (6°/0) • • 89Va —
> > (5°/o) • • 83^4 —

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

« > > Națională . . — —
Aură —
Bancnote austriace contra aură

Cursulu pieței Brașovd
din 20 Februarie st. n. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.78 Vând. 8.80
Argint românesc................. . > 8 60 8.64
Napoleon-d’orî..................... . » 9.78 > 9.80
Lire turcescl......................... . » 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 potu cumpăra în tutunge- 
ria lui I. Gross.

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

câmpletă.____ _______________________ Administrațîunea „Gazetei Transilvaniei?
o»
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Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu 
prețuit! abonamentului pe jumătate de anîî său 

pe unti anu, înainte de l-a Aprile 1884, sunt rugați a ne 
trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile 1884, care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei* 
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De observații.
Cei ce suferii de spasmuri, de cârcei și de 

tOIIODSIcL nerv^ găsescu ajutorii sigurii prin metoda mea. 
| | Onorariele se dau după ce se voru observa succese.

Tractarea în scrisu. S’au vindecată sute de 6meni.
Prof. Dr. Albert, 

distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalia de aurii cl. I.

6. Place du Trone, PARIS.
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MersulU trenuriloru
pe linia Predealii-IBudapesta și pe linia Teiușii-Aradu-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

i^redealii-Budapesta Budapesta—Predeal u

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

peraâne

Trenu 
omnibua

Trenu 
de 

persone
Trenu 

de 
peraone

Trend 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trend 
omnibua

BucurescI 
Predealu 
Timișă 

Brașovu 

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușă 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Ui6ra 
Cucerdea 
Gliirisii 
Apahida

Clușiu 
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare 

P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-pesta 

Viena

9.50
10.15
10.50

7.15 — —
1.09 — —
1.33 — —
2.06 — —
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

10.08 559 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

12.25 9.52 2.05
1.11 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

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare j

Vărad-Velencze
Fugyi-Văsărhely
Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cucerdea
Uidra
Vințulă de susă
Aiudă
Teiuștt
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copța mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Timișă
Predealu

BucurescI

8.00
2.47
6.36

10.09

8.25 8.35 3.30
8.00 6.55 9.45

11.24 10.55 12.18
2.01 2.04 1.59
4.11 5.13 3.20
4.21 9.37 3.25
4.29 9.45 —
4.40 9.59 —
5.02 10.28 3.56
5.46 11.41 4.31
6.09 12.15 —
6.28 12.48 —
6.52 1.48 5.28
7.32 3.21 6.01
7.51 3.54 —
8.12 4.34 —
8.24 4.52 —
8.38 5.11 i—
8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18
9.50 6.29 —

11.15 8.14 8.29
12.04 9.49 8.53
12.12 9.58 —
12.19 10.07 —
12.45 10.42 9.17

1.15 11.32 9.40
1.44 12.03 —
2.00 12.24 10.12
2.34 12.43 —
2.52 1.22 10.45
3.27 2.24 11.07
4.01 3.06 11.29
4.50 4.17 12.15
5.08 4.51 12.30
6.47 7.07 1.32
7.36 8.10 2.04
8.09 8.46 2.24
8.41 9.20 2.44
9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25
— 6.57 4.03
— 7.32 4.28
— 10.25

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grise'

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

Trenu de Trenîî Trenu Trenă de Trenă
pereone omnibua omnibua peradne omnibua

Teinsd> 9.50 8.25 8.352.39 8.20 Viena
Alba-Iulia
Vințulă de josă

3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28

Șibotă 4.35 11.43 Aradft 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12:13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Bârzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Hia • 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
Aradd 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 1 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 — — Telușft 12.53 7.00

Aradd-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenft Trenîî de Trenti
omnibus peradne omnibnfl

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Ttmișâra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timișdra-Aradâ Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenîî de Trenu Trenă
peraâne omnibua omnibus

Tiiuiș6ra 12.25 5.00 Petroșenl 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
Nemeth-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

Tipografia ALEXI, Brașovă.


