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Brașovu, 19 Febr. (3 Martie) 1885.
Maghiarii din Ardălă sunt în „mare pe-

riculă."
„ Pănă când se mai răsufle ei aeră românescă

și săsescă în acăstă țâră?"
Astfelă se întrăbă „Magyar Polgar", una gandă pentru maghiarismă și în mijloculă celor- 

din foile clușiene ce se hrănescă din fondulă.lalte naționalități și să promoveze maghiarisarea, 
. . ,. , .p x .„precum dovedescă manifestațiunile întemeiători-reptileloru. Mai mare indignare na manifestată -1 - — - y

nici Cicero când a stată față cu Catilina.
Aerulă din Transilvania trebue să devie un-

gurescu cu orice preță!
Pentru acestă scopă se va face o mare adu

nare de Unguri șoviniști la Clușiu în 15 Marte 
viitor ă.

In ajunulă acestei „epocale" întruniri șovi- 
niște se facă uneltirile cele mai miserabile de 
propagandă pentru acea ideă scrîntită.

Nerușinarea teroriștilor^ șoviniști merge până celelalte părți ale Ardălului, foile din Cluși 
a cere dela Români și Sași ca să contribue și 
ei la infectarea aerului în țără.

Românii și Sașii din comitatulu Bistiiță-Nă-1 JeSpre lupulă căruia mielulă îi turbură apa ! Ore 
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obligați a sprijini reuniunea din Clușiu, fiind 
că ea nu se mărginesce numai la maghiarismă., 
nu este numai defensivă, — ca „ Schulve- 
îeinuhi" germană care nu trece peste cadmiu 
naționalității sale și cu tâte acestea e fârte ur
gisită de Maghiari, — ci vrea să facă propa-

Clușiu, mai alesă discursulăloră reuniunei din
de deschidere ce la ținută la 24 Decembre 1884 
primarulă Clușiului Carol Ilaller, precum și le
gătura ce este între reuniunea clușiană cu reu
niunile de maghiarisare esistente deja în Unga
ria? Să sprijinăscă 6re Germanii și Românii pănă 
și nisuințele societății maghiare de a-i desna- 
ționalisa?"

„Fiind că adunarea comitatului Bistrița-Nă- 
(săudă nu se pricepe bine în acestă lucru și Ger- 
■ manii și Românii nu o voiescă acăsta nici în 

• lllr- 1 * 1/1 1 r •1 -1’ iu se
j jăluescă despre o nedreptate, ce i s’ar face ma- 

• ghiarismului, și despre persecutarea naționalității 
I maghiare! Nu-ți vine să rî(jl? Vechia fabulă 

săudă au dată în fața acestoră uneltiri ună ener- foile din Clușiu nu vrău se teroriseze, când sub 
gică și bărbătescă răspunsă, pe care îlă cunoscă masca unei nevinovății persecutate buciumă despre 
cetitorii noștri.

Eată ce scrie în privința acăsta organulă 
partidei naționale a Sașiloră „Sieb. d. Tageblatt11 
dela 28 Fabruariu: sub titlulă: „lupulă și mie- 
lulă" :

„Ți se rupe inima, când vedi ce grimase __

— — — Deci ați păcătuită și păcătuindă 
fuserăți cu mărte crudă pedepsiți, o voi croi ai 
poporului Română!! Crima vdstră este aceea, ce 
în alte patrii și între alți dmeni se serbăză din 
secoli în secoll!....

Pop6rele, cari s’au sculată să scuture jugulă, 
au avută consciință de ceea ce facă. Nu poftă 
de sânge, nici 6rbă ură fără temeiu le-au adusă 
la pasulă desperată, ci necesitatea de-a viețui ca 
dmeni, și nu ca dobitdce. TIoria, Cloșca și Cri- 
șanu au simțită acăstă necesitate, când și-au jert
fită viăța nu numai pentru nămulă loră, ci așa 
dicândă, pentru eternulă adevără: că omit pe omă 
sS se privească de omit și se nu se asuprească pe 
nedreptate.

Ce este religia? au dără nu ne învață și 
ea totă acele precepte? Și cei ce au luptată în 
numele acelora, au dără nu sunt tocmai așa ade- 
vărați martiri ca și cei din călindară ?.... Deci 
prin amintirea loră de sigură că nu se profa- 
năză biserica.

Noi Românele vomă rosti în totdăuna cu 
mândriă numele loră; nu o facemă asta pentru 
demonstrațiuni politice — la ce nu ne lasă che
marea năstră de femei — ci fiindcă este o tre
buință a sufletului nostru recunoscătoră.

Lucreția C. Olariu.
apăsarea maghiarismului ?

„Articululu de fondu, despre care amu po
menită la începută, ală lui „Kolozsvari Kozlonyd 
ne lămuresce acâsta. In. acestă articolu se lâgă 
într’unu buclietu veninosu cele mai obrasnice în- 
tortocheri și cele mai faptice desfigurări. Astfelă 

- ca să amintimă numai unele neadevăruri.
este a- 
fi ata-

facă foile din Clușiu din causa răspunsului ce căci pentru tâte n’avemă spațiu — nu
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apelulă, ce i l’a adresată reuniunea de maghia- cată pe cei maghiari și i-ar fi insultată, cjiarele 
risare din Clușiu. S’ar pâră că concetățenii noș- ' chiar și celă maghiară, raportăză despre o cărtă 
tri maghiari ară fi cumplită persecutați în acăstă între gimnasistii români și maghiari și după 
țără. Intr’o făiă din Clușiu s’au ridicată chiar 
vaete, că puținii Maghiari din Bistriță ară sta aceștia din

l’a dată adunarea comitatului Bistrița-Năsăudă la , devărată, că studenții români și sași ară 

risare din Clușiu. S’ar pâră că concetățenii noș- ' chiar și celă maghiară, raportăză despre

țâră. Intr’o f6iă din Clușiu s’au ridicată chiar

o cdrtă

„ Gazeta Transilvaniei“ conflictulă l’au provocată 
l urmă. Nu e adevărată, că piesa 

s ori în 
ultime din Sibiiu este in-
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totă. așa de râu ca și Englesii în Chartum, unde „Flandrer am Alt“ esecutată de repețite
nici n’au intrată! Aceiași cărdă o atinge într’ună timpulă festivitățiloră
articulă de fondă „Kolozsvâri Kozlony." Corni-1 sultătăre și tendențiăsă în contra vre-unei națio- 
tatulă Bistrița-Năsăudă se se fi declarată, prinJnalități. Nu e adevărată că corespondenți sași 

1 „ce ară fi lățită în Germania scirea, că Maghiarii 
ară fi desființată singura universitate scientifică a 

nu merge nici-decum a privi' germanismului. Și alte multe de acestea, ce a- 
firmă făia din Clușiu, nu suntă adevărate."

refusulu său, pe față ca dușmană a totu 
este maghiară!“

„De sigură
„reuniunea de cultură maghiara" din Clușiu ca 
identică cu maghiarismulu. Să admitemu că 
„reuniunea de cultură maghiară" s’ar mărgini 
numai • să lățescă cultura maghiară în sînulă na
ționalității maghiare și că ar renunța la ma- 
ghiarisarea celorlalte naționalități; ar fi 6re, 
chiar în casulu acesta, comitatulu Bistrița- 
Năsăudă său ună altă municipiu, a cărui 
poporațiune constă din Germani și Români, obli
gata să sprijinăscă năsuințele unei reuniuni esclu- 
sivă maghiare? De sigură nu. Nu e lucru pi
păită, că naționalitatea Germaniloră și Români- 
loră trebue să apară că au mai mare tebuință 
de sprijină, decâtă Maghiarii, cari au o mai pu
ternică reservă în statulă ungară, în justiția și 
administrațiunea esclusivă maghiară, în autorită
țile statului, în scâlele, academiile și teatrele ma
ghiare ale statului ridicate și cu fiorinii de dare ai 
Germaniloră și Românilor ? Deși Germanii și Ro
mânii suntă lipsiți aci în țără de o astfelă de 
reservă și suntă avisați la slabele loră puteri, nu 
le trece prin minte a apela la ajutorul^ comita- 
teloru maghiare pentru promovarea năsuințeloră 
loră culturale. Noi nu batemă la uși străine.

„Și apoi ce are a face comitatulă cu o re
uniune? O întreprinderi a societății, dacă vrea să 
aibă putere de viață, nu trebue să se sprijinăscă 
pe cârji oficiale și, dacă nu vrea să întrebuințeze 
violență și să vateme libertatea altora, nu trebue 
să’și pună în serviciulă său mijlăcele de presiune 
ale autoritățiloră publice.

„Său nu cumva Germanii și Românii se fie

I

O

Parastasele întru pomenirea martiriloră 
noștri din 1784—85.

Din Deva primimă o scrisdre, pe care ne 
grăbimă a-o publică împreună cu comitiva ei. 
Felicitămu pe patriotica scriitdre pentru senti
mentele ei de Română adevărată. Fie ca t6te 
Româncele ndstre să sâmță astfelă.

Domnulu. meu!
Pe câtă nu mă pricepă la politică, pe atâtă îmi 

este de urîtă. Scriindă deci șirele aci alăturate — pe 
care ve rogă să binevoiți a le publică — o facă numai ca 
să-mi esprimă durerea mea de Română, o durere ce mă 
înecâ erl fiindă la biserică și vătjândă mișeria năstră!..

Primiți, Vă rogă asigurarea deosebitei mele stime 
Lucreția C. Olariu.

Deva, 2 Martiu 1885.

în 1 Martie st. n. era să se 
parastasă pentru Horia, 
Ne-amă dusă la biserică, aș-

ErI Duminecă
în Deva ună

Cloșca și Crișană.
teptarămă .... dar ce desamăgire !... Totu paras- 
tasulă a stată adecă din aceste cuvinte fugitive 
ale preotului:

Ei bine,

țînă

„Pentru sufletele celor iî trei martiri.11 
cari martiri, căci au fostu mulți 

lume? Pricepu.... ori pe cine cutezați a strigăîn
pe nume în biserică, numai scumpă, numele loră 
vă este interdisă a’lă pronunța, 
fi fostă nisce rău-făcători!

ca și cum aru

CRONICA POLITICĂ.
Din incidentulă jubileului de 10 ani de când 

Tisza este ministru, »Budp. Tagblatt« trece în re
vistă activitatea ministrului președinte în acestă deceniu, 
făcendu’i o aspră critică. Cum Tisza, cu tOtă catastrofa 
financiară ce a adus’o asupra țării, cu totă oposițiunea 
crâncenă ce i s’a făcută, totuși a putută trece cu noro
cire peste două periode de dimisionare, în mai multe si- 
tuațiunl critice șl-a salvată cabinetulă și a strînsă rân
durile maiorității ? In ce constă, dice foia din Pesta, se- 
cretulă acestei arte parlamentare și diplomatice, când 
într’o vreme era discreditată la coronă și ca personă 
puțină iubită ? Tăria esternă, și, vedi bine, și slăbiciunea 
internă a posițiunei lui Tisza constă în lipsa sa de 
caracteră politică. Elă n’a luptată pentru ună 
principiu, pentru o ideă mare, ci numai ca să stea la 
putere, folosindu-s.e de ună oportunismă bizantină. Pe 
aderenții săi politici nici odată nu i-a lăsată să ca(jă, 
ori ce vină ar fi planată asupra capului loră. Țâra întregă 
simte, (|ice »Budp. Tgbltt.«, că durata de dece ani a a- 
cestui ministeră nu se radimă pe base etice. Țâra cu- 
nâsce resultatele guvernului de 10 ani a lui Tisza, acestă 
desprețuitoră de omeni. Mulțămire cu acâstă guvernare 
de 10 ani nu se găsesce nicăirl.*

Mare bucuriă pe »Ellenzâk,« că a descoperită »ună 
grâznică complotă,» ce se clocesce —pe hârliă. Iată ce 
scrie în acestă privință: »Așa dară suntă irredentiștî 
români. Și România are elemente subversive și încă 
într’ună numără suficientă. Gomunismulă și socialismulă 
’șl-au ridicată acolo capulă și pregătescă neplăceri gu
vernului. Acestoră elemente le merge de minune în mlă- 
știnele societății României, ele se îmulțescă ca insectele 
în apă stătătâre. Cetățenii României se bucură de o 
întinsă libertate, dâr acâstă libertate o folosescă dușmanii 
stalului și-ai societății cu mare succesă. Ună articulă 
din cele mai recente numere ale «Tribunei» lămuresce 
acâsta; ea ne deschide ochii, ca să putemă vedea lim
pede, Suntemă datori a’i mulțămi pentru acâsta și ’i es- 
primăm mulțămirile nostre. Ce dice «Tribuna» ? Constatâză 
că în România esistă rele socialistice, elemente de distrugere, 
cari suntă dușmane constituțiunei României. Din tote 
unghiurile lumei caută vagabundii, masele nemulțămite, 
flămândă leneși acestă stată, se împărtășescă de liber
tatea oferită și întemeiază societăți secrete. Ei folosescă 
terenulă politicei urmate de unii omeni ai Româniloră 
din Ardălă, pentru a produce cu ajutorulă acestora o 
ruptură între România și Ungaria. „Tribuna* biciuesce 
aspru aceste elemente și condamnă pe Românii emigrați 
în România, cari se unescă cu omenii destructori.*



Nr. 40. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

CORESPONDENȚA PART. A «GAZ. TRANS.» 
Pesta, 2 Faurii 1885.

Domnule Redactorii! Cetindă darea da sâmă ce ați 
făcut’o în «Gazeta Transilvaniei» despre votarea nomi
nală a luărei în considerațiune a proiectului guvernului 
pentru reforma camerei magnațiloră, amă văZută că pe 
lângă Sașii naționali ați disă că numai d. Babeșă a vo
ta tu în contra proiectului.

Adevârulă e, că toți deputății naționali, fără escep- 
țiune, au votată în contra proiectului și anume d-nii V. 
Băbești, Tr. Doda și P. Truța, precum și d. Mihalyi din 
oposițiunea moderată; er d. Al. Romană a absentată 
dela votă.

La paragrafulă ce privesce representarea jidoviloră 
în camera magnațiloră, făcendu-se asemenea votare no
minală, atătă Românii câtă și Sașii, precum și mulți 
alții au absentată dela votă. Deputății români naționali, 
adecă cei cari ședă în cameră pe basa programului din 
Sibiu, n’au luată parte la votă din simplulă motivă — 
precum mi s’a comunicată din isvoră sigură — că este 
o cesliune neprevădută în programă, carea trebue deci 
reservată pentru viitoră. P.

Nici n’amfl datu credementu acelui raportă, 
făcută după o fdiă germană și de aceea n’amu 
făcută nici o observațiune relativă la deputății 
naționali. Tocmai așteptamă să se desmintă acelă 
raportă. Noi amă credută celă multă că ceilalți 
deputați naționali, afară de d. Babeșă, au ab
sentată dela votare. Acum suntemă cu totulă du
meriți.

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

Românii Macedoneni.
Sub acestu titlu scrie „Telegraphulu“ din 

Bucurescl:
Am vorbită deja despre înființarea societății «Lu

mina» pentru cultura Româniloră din peninsula balca
nică; am privită în totdâuna cu ochi buni o asemene 
mișcare eminamente culturală și românâscă, și-am susți
nută din răsputeri causa Româniloră macedenenl.

Cu deosebită plăcere înregistrămă dâr știrea, că so
cietatea »Lumina« s’a declarată constituită la 27 lanuariu 
1885, avendă următorulă comitetă: Președinte: d. Gr. 
Grandea, Vice-p reședințe: d. lână Rădoi, Membri: 
d-nii C: Belimace, C. Cairetti, D. Hondrosom, N. Popi- 
lian, I. Polihroniad, I. Roșea; Casară: d. A. Teodorian; 
Secretari: d-nii Andrei Bagav și St. Mihăileanu; Cen- 
sorî: d-nii Al. Marghiloman, Pache Protopopescu și lână 
Vera.

Cu ocasiunea constituirii sale, societatea .Lumina» 
adresâza cătră Românii iubitori de cultură ună apelă în 
care arată scopulă acestei societăți.

«Scopulă societății nostre, Zlce apelulă, este de a 
ne îngriji de cultura frațiloră noștri din peninsula balca
nică; adecă a-i învăță cunoștințele trebuineiose pentru 
comerciulă și industria loră, a-i învăță respectulă și de- 
votamentulă cuvenită Statului și de-odată, a-i ajută să 
ajungă a se rugă lui DumneZău, ca creștini ortodocși ai 
bisericei răsăritene, în limba pe care au supt’o cu lap
tele mamei loră.»

Urmâză apoi o privire istorică asupra originei fra
țiloră noștri de peste Dunăre. Venindă la pretinsele per
secuții ale guvernului otoman, autorii apelului Z’tii:

.Românii de dincolo n’au să se plângă întru nimică' Regiunea I. (centrulă) cuprinZândă 201 strade, în lun
că ară fi fostă jigniți în cultulă limbei și religiunei lorăjgime de 73 kilometri, pe o suprafață de 530,000 m. p. 
de guvernulă Otoman. Ei, ca și celelalte popâre, pre-j pavagiu și 330.000 m. p. trotuară. Din aceste 201 
cum Albanesii, Grecii, Bulgarii, s’au bucurată de cea mai strade, suntă 82 pavate cu piatră cioplită, 111 au tro- 
mare libertate. Der la adăpostulă acestei toleranțe, la! tuare sistematice; 8 strade nu au de locă pavagiu. Re- 
adăpostulă acestei libertăți, Grecii au sciută să se folo- giunea II. avendă 187 strade, cu o întindere de strade 
sâscă de influența clerului loră pentru a persecută pe|de 515 kilometri, avendă o suprafață de 361,000 m. pă- 
Românl, Albanesi și Bulgari în limba loră, în individua- trați de pavagiu și 219,000 m. pătrațl trotuare, 
litatea loră națională. O dovadă despre acâstă perse- aceste strade, 145 suntă pavate cu bolovani și 41 
cuțiă, e următorulă documentă, care se află ună esem-1 de locă pavagiu. Regiunea III. avândă 243 strade, 
piară în biblioteca Academiei române: i întindere de 93 kilometri și o suprafață de 812,000

pătrațl pavagiu și 463,000 metri pătrațl trotuare.«La începutulă acestui secolă se tipări în Veneția ■ tri
ună vocabulară, pentru a înlesni Albanesiloră, Români- tre aceste strade suntă 108 pavate cu bolovani și șosele
loră și Bulgariloră studiulă limbei grecesc!. Iată precu
vântarea de care este însoțită acelă vocabulară:

«Albanesi, Români, Bulgari și cei de alte limbi, bu- 
curați-vă și pregătiți-vă toți să vă faceți Greci. LăsațI 
limba cea barbară, lăsațl dialectulă și datinele, cari la 
strănepoții voștri voră părea ca fabule. Veți onoră ginta 
și patriele vâstre, făcendu-le din albano-bulgaro-române 
țări grecesc!. Nu mai este greu a învăță grecesce. Nu 
vă mai barbarisați cu cinci său Zece vorbe.

«Popâre, cari mai înainte ați fostă de alte limbi, 
dar piâse la cele religiâse, luațî limba și vorbirea Greci- 
loră. Multă vă veți folosi în pofesiile vâstre și în ttite 
întreprinderile comerciale.

.Junime a Bulgariloră, Albanesiloră, Româniloră, 
bucurați-vă, și voi diaconi, popi și ieromonahi deștepta- 
ți-vfi din somnulă celă adâncă ală ignoranței; învățațl 
limba grecă, mama înțelepciunei.

«Se cuvine dar să mulțămimă totdâuna cu recuno
ștință acestui bună archiereu, d’ale cărui daruri vă bu
curați. Fiți dar supuși Ia ordinele lui cu respectă și 
pioșie. Fiți recunoscători la archipăstoria cea adevărată 
respectabilă de care D-Zău a făcută să aveți parte. Ce
reți mântuirea sufleteloră vâstre dela D-Z^u și faceți cele 

plăcute lui, ca să vă bucurați în acăstă viață și în cea 
eternă. »

Când în Constantinopolă se afiâ că moscopclenulă 
Mihailă Boiagi tipărise în Viena la 1813 o gramatică 
pentru frații săi, iacă ce scria patriarchulă cătră prelațiî 
greci din Macedonia:

,Află că să răspândesce cartea unui bleslemată ră
tăcită ală bisericei, a unui Boiagi. Scopulă acestuia este 
d’a combate limba grâcă din usulă credinciâsei nâstre 
turme. Comunicați afurisenia nâstră celoră cari ar da 
crecfămentă spuseloră acestui eretică contra limbei în 
care a vorbită și vorbesce Dumnezeirea.»

Acăsta pornire a clerului grecescă în contra limbei 
unui poporă e în adevără nenorocită, și e de datoria 
tuturora a lupta în contra ei.

Mulțumită stăruințeloră patriotice ale unoră bărbați 
ca CosacovicI, Bolintinănu, Negri, frații Goga și alții, adi 
avemă dincolo de Balcani câte-va scoli române. La bi
serica din Ohrida sânta liturgiă se face în limba română. 
Sămânța este aruncată, Dumnezeu s’o facă a rodi.

«Lumina» nu vine decătă pentru a contribui la ro
direa ei.

Fie-i dorința împlinită 1

SOIRILE BILEI.
Cetimă în «Tribuna:» «Escelența Sa Metropo- 

litulă Dr. Ioană Vancea după cum ni se comunică, 
a adresată o pastorală cu datulă de 26 Ianuarie n. a. 
c. în care se accentuâză dorința preoțimii de a lucrâ 
pentru crescerea de cetățeni credincioși bisericii, tronu
lui, patriei și națiunii și supuși legiloră statului.«

—0—
Mai mulți cetățeni din Brașovă, spune «Brassâ,» au 

adresată direcțiunei poștale din Sibiiu o petițiune cerândă 
să mărâscă personalulă funcționariloră și împărțitoriloră 
de scrisori la oficiulă poștală de aci, care nu mai pote 
birul lucrările, căci pe fie-care Zi — luândă media — 
se primescă pentru a fi espedate 150 scrisori recoman
date, 180 pachete poștale, 250 spre a fi distribuite, obi
ecte supuse la vamă 50, scrisori 8—10,000, mandate 
poștale sfire a fi espedate 150 în sumă de 8—16,000 fl. 
și spre a fi distribuite în sumă de 3—4000 fl. pe lună.

- 0—
>Egyetârtes« comunică, că în Peșta e o viuă miș

care printre bărbații tineri, în scopă d’a forma o legiune 
pentru Tonchingă. Pănă acum s’au anunțată 15 tineri, 
cari să-și cerce noroculă în rândurile armatei francese 
din China. Guvernulă francesă le dă la.fiecare 1000 fr. 
arvună, dar cu condițiune, ca celă puțină să se anunțe 
30 de âmenl. Aceștia voră fi transportați pe cheltuiala 
guvernului francesă la Parisă, unde voră fi înșirați în 
vr’ună regimentă ce va plecâ în China.

—0— 
română» din București șl-a des- 
a anului curentă.
—0—

Vineri sera, consiliulă comunală
ală Bucuresciloră a ascultată raportulă asupra planului 
generală de pavare a orașului, Z*ce «Națiunea.» Din 
acestă raportă se vede că Bucureștii au 650 strade pe 
o întindere de 251 kilometri. Noulă plană de pavare 
împarte orașulă în trei regiuni concentrice, și anume:

AstăZI «Academia 
chisă sesiunea generală

In ședința sa de

Din 
n’au 
pe o 
me-
In- 

iar
ca,

135 n’au de locă 
în cursă de trei 

regiunea I. cu piatră 
sistematice; regiunea 
vagiu 4e bolovani; 
tuare de bolovani, 
lârea de 12,800,000

pavagiu. Plânulă pavării propune 
ani, orașulă întregă să se paveze: 
cioplită din străinătate și trotuare 
II. cu trotuare sistematice și pa

și regiunea III. cu pavagiu și tro- 
T6te aceste lucrări se urcă la va- 
lei.

CORESPONDENȚA NOSTRADIN COMITATE. 
De sub castelulă lui Petrii Rareșă, Faură 1885. 
Domnule Redactoră! Ar trebui să disperămă 

de avilirea naturei omenești, când ar prepondera numă- 
rulă aceloră Români, cari mai credă și astăZI, că Un
gurii ar fi aplicați de bună voiă a ne întinde mâna de 
înfrățire și a ne respecta totă odată și drepturile nâstre.

Am datina din când în când a cerceta Clușulă și 
a trece în revistă foile maghiare de diferite colori. Un

gurii și Ziaristica loră când e vorba să lupte contra nâs- 
tră, țână una. Reuniunea de cultură maghiară ardelână 
din Clușiu este presentată în ochii lumei, ca și ună ală 
doilea Sinonă. Asigurămă însă pe Danaii moderni — 
sit. venia verbo — că ei nu voră cuprinde nici odată 
Troia. Noi amă înțelesă, ce ne-a cântată Casandra și 
ne-amu scrisă în inimă vorbele ei.

Strigă Ungurii Clușienî prin tâte foile, că reuniunea 
n’are nici ună amestecă cu statulă, nu întrebuințâză 
forța, nu esercitâză nici o presiune asupra nimenui, ci 
voiesce numai a’șl realisa scopulă «patriotică,» d’a pro
paga cultura ungurâscă.

Dar pentru D-Zeu, cine are lipsă de ea? Cultura 
o putemă primi imediată dela frații noștri Francezi ori 
Germani, și nu esistă nici o nevoiă de a-o cumpăra pe 
banii și pe conta limbei nâstre în edițiune ungurâscă. 
Ce să-le faci însă âmeniloră, cari umblă după utopii!

In dilele trecute convenindă cu nisce cunoscuțl 
vechi Unguri, între altele veni vorba și despre reuniunea 
respectivă. Ei mă învitară se mă facă membru. La re- 
fusulă meu îmi spuseră în față, că ori vomă merge la 
Bucurescl, ori vomă vorbi unguresce. Eu încă nu le-am 
rămasă datoră, ci le-amă declarată verde, că Românii 
ciscarpatinl pănă mai trăiescă voră vorbi limba loră stră
bună, și anume nu la Bucurescl, ci aci la noi acasă în 
Transilvania și Țâra ugurâscă. Cu acestea ne-am des
părțită așteptândă să ne împace cei ce mai au timpă a 
scrie despre acestă «pium desiderium* în «Magyar Pol- 
gar.»

Observă, că provocarea pentru sprijinirea reuniunei 
de maghiarisare clușiene nu s’a trămisă numai la comi
tate, ci și la persâne singuratice, esercitându-se aslfelă 
asupra respectivilcțră ună felă de presiune morală Când 
cu colectele făcute în favorulă teatrului maghiară ce se 
va înființa în Deșiu, câțiva dintre frații noștri — fiă Zisă 
între noi — cam din cerculă ală XII ală .Asociațiunei 
pentru literat, etc.» — au contribuită nu neînsemnată 
ajutoră pentru acelă scopă. Cugetamă că voră fi și în
tre membrii Asociațiunii, dar numai pe unulă l’am aflată 
în șirulă loră. — AstăZI «post tot et tam magna discri
mina rerum,» nu credă să mai pape așa ceva reuniunea 
maghiarădela nici ună Română. «Strămoșii noștri s’au lup
tată mai tare pentru limbă decâtă pentru viâță,« Zice 
«Bonfinius, în hist. rerum hung. Și noi să sprijinimă 
o societate, ce tinde spre sugrumarea limbei nâstre ma
terne ?

In a. 1858 Szecheny, ună mare bărbată de stată 
ungară, vorbindă despre dragostea ce trebue să o aibă 
ună omă de omeniă cătră limba maicei sale Zise: «Nu
mai omulă fără de onâre, care n’are credință și n’are 
DumneZeu, este capabilă de-a să înstrăina de limba lui 
maternă.«

Ceea ce a Zlsil acestă mare bărbată — despre a 
cărui simțiminte patriotice credă, că nici matadorii so
cietății loră de maghiarisare nu s’ar îndoi — după 10 
ani — 1868 — a fostă consființită prin legea de națio
nalitate.

Conformă acesteia suntemă și voimă a rămânea 
Români cu ori ce preță. Fericirea patriei — după con
vingerea nâstră și în puterea legiloră esistente — are 
basă numai în dreptățirea naționalitățiloră și respectarea 
limbei loră. Ort ce reuniune ce tinde a ignora și mărgini 
aceste drepturi e considerată din partea nâstră ca ini
mica patriei comune.

Vomă mântui însă patria și limba nâstră de pri- 
mejdiă, dacă vomă fi cu priveghiare, stăruință și jertfire, 
dâcă ne vomă întări inima și vomă stâ toți pentru unulă 
și unulă pentru toți.

Sentinela română.

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

Procesulft lui Verhovay.
Procesulă intentată lui Verhovay s’a terminată în 

2 Martie. Președintele tribunalului Tholdt a cetită sen
tința, care dice: «Iuliu și Ludovică Verhovay, pe basa 
§§ 355 și 356 din codulă penală, cart prevădă delictulă 
de delapidare de bani, suntă declarați ca făptuitori și, 
afară de acâsla, lui Iuliu Verhovay i se impută și delictă 
de pressă. Pentru acestea Verhovay Iuliu se condamnă 
pe basa §§ 358 și 96 la închisâre de l1/a ană (mare miș
care în auditoriu), la 50 fl. amendă și după suferirea 
pedepsei la suspendarea pe 5 ani a drepturiloră politice 
și Ia perderea oficiului; âr Ludovică Verhovay se con
damnă la 10 luni închisâre, Ia perderea oficiului și sus
pendarea drepturiloră politice pe 3 ani. Iuliu Verhovay, 
după ce i s’a cetită acâstă sentința, a Zisă: »DumneZeu 
să fie judecătoră asupra vâstră, precum ați fostă voi 
asupra mea. Prin acestă faptă s’a mânjită din nou 
domnia de 10 ani a lui Tisza. Apeleză în contra sen- 
tinții.» Președintele i-a detrasă cuvântulă și la depăr
tarea lui Verhovay din sală, publiculă asistentă a stri
gată : Eljen Verhovay 1

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



Nr. 40. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

cum ș’a înțelesă elă viața și lucrarea lui poetică totdâ- 
una ca o preoțiă serbătorâscă, astfelă îlă cuprinde și în 
vorbirea publică ună sentimentă mai înaltă, care parali- 
sâză cuvântulă și calculațiunea efecteloră. Vocea lui 
sună atunci înădușită, gesticulațiunile sale arată neliber- 
tatea condiționată prin forța sentimenteloră. La tribuna 
franeesă s’a văzută vorbindă pentru ultima 6ră pentru 
amnestiă. Tăcere adâncă domnea în sală când se urcă 
la tribună bătrânulă poetă. C? grăi, era o bucată de po- 
esiă, pentru diplomațî n’avu putere convingetâre. A gră
ită numai pentru âmenl, cari pună umanitatea mai pre 
susă decâtă tâte folosele, la cari limba cea puternică a 
inimii întrece pe ceea a minții celei reci. Elă asigură, 
că acesta va fi discursulă celă din urmă care îlă va grăi 
în parlamentulă franeesă, și își încheia discursulă cu cu
vântulă sărbătorescă: e r t a r e!

ErI l’amă audită vorbindă fârte puțină, dar cu voce 
mișcată: «Domnii mei: Numai câteva cuvinte vrâu să 
dică. Suntă prâ mișcată, ca să potă vorbi multă. Cei 
ce me ascultați, cei ce sunteți representanții cugetărei 
francese, primiți toți mulțămirile mele.»' Toți cei de față 
au fostă adâncă mișcați, grăbindu-se a arăta poetului 
respectă. ..Numele vostru/ dise prefectulă Senei, «cu
prinde totă entusiasmulă, totă mândria, tâtă gloria, tote 
durerile Franciei de 50 de ani.« — «Toastulă meu,« 
strigă președintele consiliului comunală, «îlă aducă cu 
mândriă, căci elă nu este numai espresiunea părerei mele, 
elă e înainte de tâte espresiunea simțământului întregului 
Paris, care admiră și adorâză în voi pe celă mai mare 
poetă.” Bătrânulă poetă Arsene Houssaye ceti versuri 
despre Roma, Sparta, Napoleonă, Orfeu și despre luptele 
sângerase.

Președintele reuniunei diiaristicei francese, amintindă 
de conlucrarea lui Victoră Hugo la «Evânement« în 1848, 
reclamă pe Victoră Hugo pentru QiariștI. S’au ținută și 
alte discursuri trumâse, căci încă n’amă vădută pe ună 
franeesă. care la ocasiune binevenită să nu pâtă ține 
ună discursă grațiosă seu pasionată, ba în împrejurări 
ună discursă fârte rațională. La urmă ună membru ală 
comediei franceze, d. Mounes-Sully, ună actoră de o 
frumsețe neiertată (care pentru ceilalți formeză o imper
tinență), recită poesia din 1821 «Les Poetes dans la Râ- 
volution» —atunci era Hugo de 19 ani.— cu o voce ad
mirabilă și cu ună avântă care storse admirațiunea celoră 
de față.

Astăzi e o viuă "mișcare înaintea modestei case 
din Avenue Eylau. Deputațiunî sărbătorescl din tâte 
reuniunile vină să strîngă mâna bătrânului bărbată ală 
libertății, care scie să le adreseze la toți câte ună cu
vântă potrivită. Ceea ce face ca Victoră Hugo să fie 
adorată, este că a rămasă credinciosă causei libertății. 
Unde găsesce apăsați acolo își îndreptă privirea.

»N‘ fr. Presse.’<

Dina nascerei lui Victor Hugo.
Din anulă 1881 s’a făcută obiceiu de a se serbâ 

(Jiua nascerii lui Victor Hugo într’ună modă solemnelă. 
Anii, dice unulă dintre cei mai pasionați adepțl ai săi, 
care altoră âmenl le aducă daună, mărescă numai gloria 
și popularitatea lui Victor Hugo. Asta-i întocmai cu ade- 
vârulă. Cu-o simplă demonstrațiune poporală începu în 
anulă 1881 sărbătorirea poetului. Astăzi nu numai cei 
fără de mandată, dăr și Iote corporațiunile sciențifice și 
literare se îmbulzescă spre a arăta bătrânului măestru 
venerațiunea loră. Chiar în anulă acesta se puse basă la 
ună monumentă literară, care se va termina în anulă 
când se va serba centenarulă marei revoluțiunl francese. 
care a ruptă lanțurile robiei și a proclamată drepturile 
omului.

Operele marelui poetă Hugo, ilustrate de ornamen
tele Iumei artistice parisiane, voră fi ca edițiune națio
nală în scurtă timpu bunulă comună ală tuturoră Fran- 
cesiloră. încă nu s’a mai înfemplată în Francîa vreunui 
omă să fi fostă sărbătorită pe când se află în viață ca 
Victor Hugo. Nu, noi ne înșelămă. De sărbătorită da. 
Dăr cei mai mulți pe cari astădl poporulă i-a ridicată 
în ceră, în diminăța viitore au trebuită să bea păharulă 
amară ală celoră căduți din grația poporului. Victor 
Hugo din contră este fiulă norocului. Cei puternici îlă 
putură trimite în esiliu, batjocoritorii venali își putură 
esercilâ săgăta geniului loră satirică asupra lui spre a’i 
submina popularitatea, der poporulă i-a "rămasă tot- 
deuna credinciosă, cu atâtă mai credinciosă, cu 
câtă îșl dădură ostenâlă mai mulți lingăi și poetașl de 
pe la curte a-lă desrădăcinâ din favorulă publicului.

Intrebândă cineva într’o (ți pe ună Italiană, că 
cumă se întâmplă că fiecare Italiană apără pe Garibaldi, 
chiar pe acelă Garibaldi, care la apusulă vieții sale a 
trimesă în lume proclamațiunile cele mai fantastice, 
răspunse: acâsta numai ună Italiană o pâte înțelege. 
Pentru calitățile lui cele eminente îlă admirămă și gre
șelile lui suntă greșeli naționale. De fiecare din noi 
atârna una din ele. In modulă acela ne sâmțimă cu 
toții înrudiți cu elă. Totă aceea se pâte dice despre 
Victoră Hugo și despre Francesl. Darulă său celă ad
mirabilă, de a fi pănă în acâsta etate frumosă, a fi totă 
vigurosă și poetică, are ceva amăgitoră pentru lumea 
literară. Poporulă adoră în elă pe amiculă celă mai con
stantă ală libertății și egalității tuturoră omeniloră și 
inimiculă celă mai mare ală împilării născute din pre- 
județe.

Ce putere supra-omenescă nu cugetă poporulă, că 
are acestă bătrână poetă! Elă numai să-și ridice glasulă 
și toți puternicii pământului acestuia se voră plecă dina-1 
intea lui. Ori unde, pe orice petecă de pământă se află j 
ună apăsată, care cere ajutoră unde este de a se apela 
la mila și la inima potentațiloră, ba, unde repugnanța 
intereseloră publice duce o națiune contra celeilalte la 
duelă sângerosă, la orice ocasiune care agitâză compăti
mirea publică sâu mănia publică, se adresăză poporulă 
cu rugarea sa cătră Victoră Hugo, pentru ca să ia cu- 
vântulă pentru cei apăsați. Potentații cei serioși pote 
să surîdă de impotența apeluriloră lui Hugo, dăr pentru 
poporă suntă erupț.ium de generositate pe care să înlă- 
resce și se bucură și de sigură nu este o norocire pu
țină când mulțimea din când în când sâmte trebuința 
pentru manifesta ți unea sentimenteloră generâse și când 
nu se cufundă în egoismă brutală care admiră numai 
forța. Dacă s’a făcută abusă cu Victoră Hugo asâsta 
s’a întâmplată numai spre bine. Niciodată nu i s’a pu
tută împutâ lui Victoră Hugo, căs’arfi ocupată cu cruda 
esercitare a ideiloră din e^ulă mediu, cu intoleranța re- 
ligiâsă seu confesională sâu chiar cu sumuțarea âmeni- 
loră în contra âmeniloră. Unde Victoră Hugo a fostă 
înduplecată să-și ridice cuvântulă, acolo era vorbă nu
mai de blândețe, de împăcare, de iertare, de înfrățire. 
Cine ar putea să critice, că în aceste sentimente câte odată a 
trecută peste marginea puteriloră sale ? Păturile conclucâtâre 
ale societății francese, cari prin forța împrejurăriloră sunt 
acum silite să cocheteze cu poporulă, ca să-lă amăgâscă 
de ar fi așa nefericită să lase a fi amăgită apoi ca cu 
atâta mai fără milă să-i pună piciorulă pe gâtă, au totă 
cuvântulă de a se supăra pe bătrânulă revoluționară, 
care îșl tăgăduesce originea nobilitară, dâr nici ei n’au 
încătrău și trebue să-și plece capulă înaintea bătrânului, 
și batjocurile loră sfiâse amuțescă când îșl aducă aminte 
că prin aceea lovescă o parte din gloria franeesă, față 
cu care nici ună Franeesă nu este nesimțitoră, căci glo
ria și onârea facă parte din trebuințele cele mat puter
nice metafisice ale Francesului.

Intr’adevără se pote (jice, că anii nu potă schimbă 
pe bătrânulă poetă. Cum l’am văzută acum cinci ani, 
așa îlă yedemă și astăcji. Elă n’a lăsată nimică din o- 
biceiurile sale și își împlinesce obligămintele sale publice. 
Nu se discuteză nici o cesliune liberală în Senată la care 
Victoră Hugo să nu ia parte și să pledeze pentru ideile 
progresiste. Oratoră nu este în înțelesulă profesională 
ală cuvântului. Arta de a arunca frase bombastice și 
de a prinde pasiunile nu este în caracterulă lui. După 

Convocare.
Subsemnații venimă prin acâsta cu tâtă onârea a 

convocă pe tâtă inteligența română de ambe confesiunile 
din ținuturile nâstre, la conferința ce se va ținâ în sala 
scâlei gr. cat. din Ciachi-Gărbău la 7 Aprilă st. n. a. c.

Obiectele ce se voră pertractâ suntă:
1) Constituirea în comitetă filială de primire pentru des- 

părțământulă ală XII. ală »Associațiunei Transilvane« 
ce-șl va ținâ adunarea sa generală aici în 1 Au
gustă a. c.

2) Alegerea unui președinte, vice-președinte, secretară și 
cassară.

3) Alte inevitabile.
Sperămă la convenirea câtă mai multora.
Ciachi-Gărbău la 17 Februariu 1885.

Ioanu Hațeganu, Ioanu Șandoru,
v.protopoptl gr. cat. jude com. și curatortt prim

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

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz Trans.«)

Pesta, 3 Martiu. — Ministru președinte 
Tisza a primită erl după amâ(|i pe toți prefecții, 
deputațiunile comitatului Torontalti, ale orașeloru 
Seghedină, Pojună, Neusatz, ale poliției statului, 
gendarmeriei, consiliului sanitară, teatrului nați
onală și operei. Sera s’a dată ună prâncțu de 
gală, la care au luată parte toți prefecții și nnme- 
râse somități.

Berna, 3 Marte. S’au arestată douăzeci 
de anarchiști.

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

DIVERSE.
Teatru ungurescă în Brașovă. — Trupa dramatică 

și de operete a d-lui directoru CarolăPolgar vadă 
ună ciclu de representațiunl în sala redutei din cetate, 
cari se voră începe în 5 Marțiu (21 Februariu) a. c. eu 
drama Fabricantul ă de feră. Personalulă trupei 
d-lui Polgar s’a mărită numârândă 16 actrițe și 17 ac
tori. Prima cântărâță în operete și drame poporale este

d-na Ilka B. Polgar-Ailner, și primulă cântăreță (bari- 
lonă) în operete d. Antal Imre. Se voră represenlâ ur- 
mătârele novitățl: Porumbulă sălbatică. Cele două fete 
savoiarde. Rip van Winkle. Studentulă săracă. Operete. 
Omulă de aură. Nora. Kendi Margit. Buborekok; drame: 
Bnzavirag. Ilianna. Celă din urmă jidană, drame popo
rale cu cântări. Temesvâri Lajos dela teatrulă din Peșta 
va juca ca âspe în totă timpulă câtă se va dâ represen- 
lațiuni. D-lă Polgâr deschide deocamdată ună abona- 
mentă pentru 12 representațiunl: fotoliu, partere și pe 
galeriă 10. Locă numărotată josă și pe galeriă 7 fi, 
Abonamente se potă face la d. Laskay, la Beer’s I. 
Neffe și Ia d. Polgar Gyula membru ală trupei.

* **
Cum clieltuescă banii magnații maghiari ? — «Ber- 

liner Tageblatt* scrie următârele: încă înainte de acâsta 
cu 15 ani, principii Eszterhâzy erau numărați între cei 
mai avuțl âmenl din Europa, căci averea loră era de 
mai multe sute de miliâne. ’ Ună Eszterhâzy 'a zidită de 
mai multe sute de mii florini ună teatru, care a fostă 
destinată numai pentru o representațiune; ună altulă a 
făcută pe vârfulă castelului din Eszterhâza o baltă de 
pescărită. Este lucru cunoscută, că ună Eszterhâzy în 
Parisă a împușcată, și l’a plătită îndată, ună cală prețuită 
la 500,000 franci numai pentru aceea, pentru că proprie- 
tarulă calului a (fisă, că e scumpă pentru ună magnață 
maghiară; mai departe că totă acestă principe și-a scăl
dată căpăii într’o ospătăriă din Parisă în șampaniă, nu
mai pentrucă âspeții dela o altă mâsă beau șampaniă și 
se făliau cu acâsta. Principii Eszterhâzy au fostă puși 
sub curatelă din causa cheltueliloră nebunescl, și multă 
timpă a tăcută cronica despre prădarea magnațiloră ma
ghiari, până ce ună conte maghiară, descedentulă unei 
familie aristocrate maghiare dintre cele mai de frunte, 
întră în ereditatea părintâscă. Prețulă bunuriloră eredite 
s’a urcată la 30 miliâne, âr venitulă anuală la ună mi- 
lionă și jumătate florini. Contele numai de ună ană dis
pune liberă asupra averei colosale și deja se numără di- 
lele^când va ajunge sub curatelă. Contele îșl zidesce 
ună castelă, care costă pân’acum 3 miliâne și abia de 
jumătate e gata. Curtea lui e atâtă de splendidă, ca și 
a unui domnitoră mai mică din Europa, și pe tâte liniele 
ferate are cupeu separată închiriată, ca ună principe. 
La vânătorile ce le arangiâză contele ia parte fruntea 
aristocrației și în staululă lui se află soiurile cele mai no
bile de cai. Cu ună cuvântă trăiesce, ca și cum nu 1 
și jumătate, ci 10 miliâne ar avea venită anuală. Despre 
soția contelui, despre o princesă născută, scrie numitulă 
(jiară: Ori unde îșl petrece contesa, în Paris, Londra, 
Budapesta, sâu la bunurile ei din Ungaria, în tâtă <|iua 
îi aducă din Viena ună vasă cu apă de isvoră de munte, 
pentru că acâstă apă îi place mai multă. Este lucru 
naturală că ună pahară din acâstă apă costă mai multă 
decâtă ună pahară de vină dela Tokaj.

* **
.învățământulă școlară în Rusia. — «Messagerulă 

guvernului” publică următârea statistică în privința în
vățământului școlară în Rusia: Numârulă scâlelorădetotă 
felulă este de 29,535, cu 1.787,493 școlari de amândouă 
secsele (1.340,838 băețl și 446,655 fete.) După acâstă 
statistică, în Rusia suntă 4 scâle și 230 școlari pentru 
o miă de locuitori. * **

Duoi Germani în armata Malidiului. — După scirile 
primite din Aden, doi Germani, Hartenfeller și Lindenkohl, 
se află în armata Mahdiului. • Hartenfeller era servitorulă 
locotenentului germană Seckendorf, care fu ucisă îm
preună cu Hicks-pașa în lupi a dela El-Obeid. Conver- 
tindu-se la religiunea mahometană, Hartenfeller a fostă 
numită cornandantele unui corpă de 1500 âmeni. Lin- 
denkohl, după unii, fostă oficieru în armata papală, âră 
după alții, desertor germană, se află în capulă unui 
corpă de armată și Mahdiulă are o mare stimă pentru 
dânsulă.

* **
0 scenă de venătore. — Din Lauffohr în cantonulă 

Aargau se istorisesce unei foi din Baden următorulă faptă: 
Doi vânători vestiți se duseră la vânătâre și deteră peste 
două scrâfe sălbatice, care stetâu fără să se turbure, ca 
și cum așteptau glânțele vânătoriloră. Cu tâte acestea 
se întâmplă ^ceva de necrezută: vânătorii nu nimeriră. 
Cum s’a putută? Ei se învoiseră mai ântâiu pe care 
scrâfă s’o împușce fiecare; unulă ’șl alese scrâfa care 
ținea câda în josă, celălaltă ’șî alese scrâfa care o ținea 
încovrigată. Dar când voiră să descarce puscile, se în
tâmplă ceva rară: scrâfa cea cu câda încovrigată o lăsă 
în josă, âr cea cu câda lăsată în josă o încovrigă. Nim- 
rocții veniră in confusiune, greșiră țînta amândoi și scrâ- 
fele fugiră grohăindă veselă că i-au păcălită pe cei doi 
vânători.

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

Atlasu de mătase negru și albu 75 cr., metru 
pănă la fl. 9, 90 (în câte 18 dif. calități) espedâză pen
tru o singură rochiă și în bucăți întregi francată de vamă 
și porto. Depositulă de mătăsăriă ală fabricei D-lui G. 
Henneberg (liferantă ală Curții reg.) Zurich. Mostre se 
trimită imediată. Porto scrisoriloră este de 10 cr. pen
tru Elveția.

Editoră: lacobti Muresianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurelii vnreșiauu
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Cursulu la bursa de Vlena
din 2 Martie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 99.05
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.20 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 147.50
Amortisarea datoriei căi

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 122.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 109.60

Bonuri rurale ungare . . 103.50 
Bonuri 
Bonuri

mișă
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 102.40

99.-

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

cu cl. de sortarel02.50

Bonuri croato-slavone . . 103.— 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung.  ................ —.—
Imprumutulti cu premiu

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

Tisei și Segedintdui . 119.10 
Renta de hărtiă austriacă 83.60 
Renta de arg. austr. . . 84.10 
Renta de aurii austr. . . 108 25 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  867.—
Act. băncel de credită ung. 316.25 
Act. băncel de credită austr. 307.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.81
Napoleon-d’orI................ 9.80^2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.45 
Londra 10 Livres sterlinge 124.20

Bursa <le
Cota oficială dela 16

Renta română (5%). 
Renta roin. amort. (5%)

» convert. (6%) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit

>
>
>
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » » Națională
Aură..........................
Bancnote austriace contra aură

fonc. rural (7°/0)

>
>

„ (5%)
urban (7%)

» (6%)
> (5%)

națională a Români

Cursulu pieței Brașovd
din 3 Martie st. o. 1885.

BucurescI.
Februariu st. v. 1884.

ei

Cump. vend. Bancnote românescl . . . . Cump. 8.95 Vând 8.98
92 Argint, românesc................. > 8.75 * 8.80
94’/2 — Napoleon-d’orI..................... > 9.78 » 9.80
90V2 — Lire turcesc!......................... > 11.— » 11.04
31 — Imperiali............................. > 10.— > 10.02

101
87 Galbeni................................. » 5.70 > 5.76
97 — Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100.50 > 101.-
9P/a — Ruble Rusesc!......................... > 128.— > 129.—
85 — Discontulă » . . . 7—10 pe ană.

1240 —
297
917

— __ Numere singuratice din „Gazeta Tran-
lOV’/o "X silvaniei“ se pot! cumpăra în tutunge-

— ria lui I. Swross.

Anunțăm! acelor! onorați cetitori, cari vor! binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo, că 
avem! încă în reservă numeri dela începutul! anului 1885 prin urmare pot! se aibă colecțiunea 

completă. Âdministrațiunea „Gazetei Transilvanieî.“

Stabilimentulu de fortepianurl
alu lui

^uliu laschik
Brașov!, târgul! flosului (Flachszeile) Nr. 26 II. Et.

Depositulă. celu mai bogatu de pianuri și pianinurî 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. fabricant! de pia- 
nurl Heitzmann în Viena, lucrate în lemnu frumosu de nucu, 
fl. 500; pianuri Mignon, cu cârdele încrucișate, în negru fl. 600. 
Pianuri de nucu său negre fl. 450. Afară de acăsta este de 
vendare unu piano întrebuințată de Streicher cu fl. 230, unu 
pianu bine cvnservatu de Eisenhut, 7Vs octave și cu placă de 
metalu lată fl. 200.

■tâț

Rograi-vS! Cetiți’
Am cumpărată întrega provisiune dela o renumită fabrică de 

pături de cai prin licitațiă cu jumătate din prețulă regulată, și de 
aceea vendă câtă va dura acesta provisiune

H u m a i c u fl. 1.80
1640 bucăți dintre cele mai mari, fdrte grose, late și durabile

PĂTURI de CAI.
Aceste pături sunt de o lățime de 180 centimetri și lățimea 

de 120 centimetri, cu bordure (chenare) colorate și de grosimea 
unei scânduri, de aceea adevăcată durabile.

Trimiterea cu bani gata, seu rambursă. Aceste pături se es- 
pedeză tainică în tote părțile lumei, și pretutindenea facă ună efectă 
estraordinară, de vreme ce se potă întrebuințâ și ca plapomă de 
pată, și cari mai înainte au costată mai multă ca îndoită prețulă.

Adrssa: Webewaaren & Manufactur
1. II. Babinoviez, WIEN II Schiffamtsgasse Nr. 20.
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Mersul! trenurilor!
pe linia T*redeal ii-Budapesta și pe linia Tciuș*-Aradu-Budapesta a călei ferate orientale de stat! reg. ung.

IPredcalft-Budapesta Budapesta—Predeal*

Tren! 
accelerat

Tren! 
de 

persâne

Tren! 
omnibus

BucurescI 
Predealu 
Timișâ

( 
(

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașfl 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teinști
AiudO
Vințulti de susă 
Uiâra
Cucerdea 
Gliirisft 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștt 
Stana
Huiedinti 
Ciucia 
Bucia
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Laddny 
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

Trenu 
de 

persâne

Tron! 
de 

peraâne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.3C 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladany 2.01 2.04 1,59 10.09
Oradea mare 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
GhirbSu 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clnșiu 8.57

9.23
5.40
6.00

7.08
7.18

Apahida 9.50 6.29 —,
Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Ui6ra 12.12 9.58 —
Vințulti de susil 12.19 10.07 —
Aiudti 12.45 10.42 9.17
Teinști 1.15 11.32 9.40
Crăciunelti 1.44 12.03 —
Blașd 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișora 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44
Brașovtt

Timișd

9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25
— 6.57 4.03

Predealu — 7.32 4.28
BucurescI — — 10.25

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose.

Teiiișii-Aradil-BiBdapesta Budapesta-Aradft-Teinșft.

Trenu de 
peraâne

Tren! 
omnibus

Tren! 
omnibus

Tren! de 
persâne

Tren! 
omnibus

Teiwșft
Alba-Iulia
Vințulă de josă
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada

9.50
10.42
11.09
11.43
12.13

1.22
1.48
2.21
2.54
3.09
3.48
4.37
5.30
5.58

Viena
Budapesta
Szolnok
Arad! j

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Conopă
Berzova
Soborșin
Zam
Gurasada ,
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștiă
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușft

8.25 8.352.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44

8.20
9.10 8.00

11.14
3.35
4.00
4.16
4.47
5.02
5.25
5.57

6.55
12.28
5.30
6.20

6.39
7.19
7.39
8.11
8.49
9.18

10.27
11.18
11.57
12.27
12.57

1.45
2.58
3.46
4.20
5.06

6.05
6.34
7.01
7.15
7.49
8.32
9.19
9.40

10.16
10.32
10.48
11.17
12.32
12.00
4.00

Zam 
Soborșin 
Bărzova 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișă 
Gyorok
Glogovață
Arad!
Szolnok 
Budapesta 
Viena

6.18
7.11
7.48
8.22
8.40
9.02
9.32

10.12
10.47
11.14
11.46
12.21
12.53

6.38
6.56
7.15
7.48
8.05
8.45
2.10

8.24
8.41
9.01
9.30
9.45
6.10
7.27

7.44 6.40 6.15
7.006.20

Aradfi-Timișdra Simeria (Piski) PetroșenI

Tren! 
nmnlhufl

Tren! de 
persâne

Trenă 
omnibus

Arad!
Aradulă nou 
Nâmeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.00
6.26
6.51
7.28
7.49
8.09
8.58

12.30
12.54

1.19
1.50
2.12
2.30
3.15

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița
P etroșeui

3.08
3.45
4.33
5.19
6.65

6.43
7.00

Timișdra-Aradtt Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de 
persâne

Tren! 
omnibus

Tren! 
omnibus

Tîmișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nâmeth-Sâgh 
Aradulă nou
Arad!

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5.00
5.56

Petroșeui
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă
Streiu

Simeria

8.56
9.37

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37

6.16
6.50
7.11
7.44
8.00

Tipografia ALEXI, Brașov!.


