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A cui e junimea română?
BrașOvă în 25 Maiu 1885.

Multă-bătaie de capu le-a causată. șovinis- 
tilorti din Clușiu asigurarea, ce le-am ti dat’o din 
nou dilele trecute, că: „a nostră este junimea ro
mână, a nostră cu sămțămentulă, a nostră cu dorin
țele și aspirațiunile ei.“

Păte fi ceva mai naturalii pe lume?
Foile maghiare din Clușiu ne totă impută, 

că terorisămă junimea română universitară. Pu- 
teamu să le dămu unii răspunsă mai nemeritu 
și mai clară decâtă acela că junimea română se 
unesce în simțăminte, dorințe și aspirați uni cu 
noi? Nu urmeză ăre de aici, că este cu totulă 
de prisosă de-a mai impune junimei năstre o 
liniă de conduită, ce-i este trasă de propria ei 
consciință națională ?

Ceea ce supără așa de multă pe Clușieni 
este, că de ce (jicemh, că junimea este a nostră, 
cu alte cuvinte: că profesăză principiile ce le 
profesăză și organulă nostru și aspiră la liber
tatea și la drepturile naționale la cari aspirămă 
și noi.

O junime română, care să țină cu „Gazeta 
Transilvaniei“ nu e pe placulă guvernamentalului 
„Magyar Polgar“. Acăsta o credemă, ba sun- 
temă convinși, că Ungurii din Clușiu nu s’ară 
băga în așa mari cheltuell cu faimăsa loră reu
niune pentru răspândirea „culturei maghiare'4 și 
nu și-ară da atâta ostenălă de a defăimâ pressa 
română și de a cere restrângerea libertății ei 
dăcă le-ară fi indiferentă cu cine simpatisăză ju
nimea năstră.

Idealulă celoră dela „Magyar Polgar“ este 
fără îndoială o junime română, căreia să-i fie 
întru nimica de a face negoță cu sentimentele 
ei văncjendu-șl consciință pentru vr’ună osă de 
roșă său pentru vre-o vorbă dulce a vr’unui pro- 
fesoră ungură. De aceea nu-i place când (ji- 
cemă: a nostră e junimea română, căci prin acăsta 
afirmămu, că tinerii români sămtă curată româ- 
nesce, că consciință loră națională este viuă și 
tare și că ei nici odată nu-și voră căută gloria 
în a deveni obiăla celoră cu cisme lungi și strâmte 
din Clușiu său în a servi ca materială pentru 
înălțarea pretinsei loră culturi.

pice făia maghiară:
,,Au fostă în totdăuna și se voră mai afla 

între tinerii români de aceia, cari voră comite 
escentricitățl. Se voră afla și de aceia cărora le 
voră plăcea nebuniele „Gazetei44, dăr a °ă
junimea română este a „Gazetei11, este curată 
lăudăroșiă. Din ce causă ausține „Gazeta" că 
a ei este junimea română? Pentru că câțiva 
tineri din Clușiu i-au adresată două telegrame? 
Așa dăr pentru acăsta asigură ea pe junime de 
deosebita ei favăre. Junimea însă n’are să fie 
trabanta acestei foi; ea trebue să aibă ună scopă 
mai sublimă: îmbunătățirea sărtei poporului, îna
vuțirea lui pe tărămulă materială și spirituală, 
nu însă mușcăturile continue, certurile politice și 
ațîțarea și slăbirea puterei poporului."

Se înțelege, „Gazeta44 este ună organă ro- 
mânescu, care nu suflă în zama ungurăscă, prin 
urmare ea numai câtă mușcă, ațîță și slăbesce 
puterea poporului. Dăcă n’ar avă milă de elă 
Armenii dela „Magyar Polgar,44 ce ar fi de 
sărtea și de bunăstarea bietului Română, de care 
„Gazeta44 nu se interesăză?

Ar fi cu putință ca Românii noștri,- cari au 
a se lupta cu atâtea lipsuri și năcazuri, să sus
țină ună organă ca ală nostru,' le.că acesta n’ar 
lucră decâtă numai pentru slăbirea puterei po
porului, să-lă susțină timpă de aprăpe cinci-deci 
de ani?

Trebue dăr că „Gazeta" vorbesce și scrie 
pe placulă Româniloră, dăcă aceștia îlă susțină 
cu tăte dușmăniile, la cari este mai alesă în tim- 
pulă de față espusă acestă organă, îlă susțină 
cu tăriă și cu însuflețire, și trebue că principiele 
ce le profesăză „Gazeta44 sunt cele adevărate, 
dăcă ele găsescă răsunetă căldurosă în inima ju
nimei române.

Dăcă dăr suntemă uniți în sentimente, în 
dorințele și aspirațiunile năstre cu junimea, n’a- 
vemă dreptate a dice „junimea năstră44 și 6re tine
rii noștri nu <j.ică și ei: „Gazeta năstră?44

Scimă noi unde-i dăre pe șoviniștii din 
Clușiu. Scimă noi fărte bine cum înțelegă ei 
îmbunătățirea sărtei poporului română. Avemă 
probă învăderată despre lucrarea maghiarismului 
pe acestă tăremă: miseria din județulă Solnocă- 
Dobâca.

Ferăscă Dumnezeu ca junimea română să 
se entusiasmeze vre-odată pentru o astfelă de 
„înavuțire materială și spirituală44 a poporului 
română, ca cea din județulă numită,’ unde nu-șl 
mai găsesce tata pe fiiu, pentru că fișpanulă l’a 
„fericită44 c’ună altă nume mai „patriotică," de
câtă celă ce l’a moștenită dela strămoșii săi. ,

Vă întristăză că junimea e a năstră?
Spuneți mai bine că nu vă este de aceea, 

că „Gazeta" va secvestră junimea și poporulă 
română va remână părăsită de sucrescența sa, 
ci de aceea că de ce nu este a nostră junimea 
română!

Dăcă ar fi a văstră, atunci în adevără Ro
mânii n’ară mai avă junime și ,’,‘Gazeta" n’ar mai 
pută vorbi de „junimea năstră." '

Dăr să sciți că precum apa cu foculă nu 
se împacă așa nici junimea năstră nu se va 
pută împacă în veci cu cei ce calcă în piciăre 
drepturile poporului română.

Zadarnice suntă tăte svârcolirile șoviniștiloră 
din Clușiu. Junimea năstră nu se va depărtâ 
niciodată de trupina națională, inima ei nu se va 
instrăină niciodată de poporulă română !

De aceea dicemă chiar cu cuvintele lui „Ma
gyar Polgar

„A cui e junimea română? Fără îndoială 
a poporului română; și amu consideră de o ne
norocire, dăcă ară fi altfietă.11

„Gazeta44 iubesce așa de multă acăstă ju
nime încâtă mai bine renunță la viața ei, decâtă 
ca junimea română să înceteze d’a fi a poporului 
română, fie și numai pe ună momentă!

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

Academia ungurescă de sciințe.
In filele acestea academia ungurăscă de sciințe ’și- 

a ținută în Pesta adunarea generală. înainte de a arăta, 
după foile ungurescl, activitatea ei din anulă trecută, 
credemă că e necesară a arăta, ce însemnătate are acăstă 
academiă.

Se scie că în pătrarulă ânteiu ală acestui seculă și 
încă și mai încăce limba maghiară era necunoscută în 
familiile aristocratice. Educațiunea era germană, limba de 
conversațiune cea germană său cea francesă.

Cornițele Ștefan Szecheny, întemeiătorulă academie 
din Pesta, care a sacrificată totă venitulă său de 
60,000 fl. pentru înființarea acestui institută, a învățată 
limba maghiară ca bărbată matură. Soția sa, comitesa Zichy, 
nu înțelegea de locă limba maghiară.

Când s’a întemeiată academia (1825), limba ma
ghiară era atâtă de necunoscută și săracă, încâtă n’a- 
vea espresiunile pentru noțiunile obicinuite ale vieții cul
turei moderne. Prin urmare academia a fostă chemată 
a forma limba, ca și adi, este atelierulă unde se fabrică 
limba maghiară. Pe tabla năgră a academiei s’au înlo
cuită, decenii întregi, espresiunile ce lipseau în limba 
maghiară, prin espresiuni germane și francese. Acade
micii scriau cuvinte inventate de ei, mai multă său mai 
puțină potrivite cu spiritulă limbei maghiare, se puneau 
apoi la votă, ca să se primăscă său nu în limbă. Noulă 
cuvântă maghiară se punea apoi în circulațiune ca o*  
monedă nouă.

Academia se mișcă și adi totă în cadrulă misiunei 
sale dela începută. De aceea pe tăremulă sciinței nu 
face nimică, ba e în decădință cu vacja ei cu totă. Și 
ca să nu ni se <fică că suntemă parțiali, dacă nu recu- 
născemă nici ună progresă ală academiei — afară de a- 
ce'a că lățirea limbei maghiare fabricate în aceste de
cenii a devenită o bălă în pătura șovinistă, — să lăsămă 
să vorbăscă „Egyetertes“ dela 2 Iuniu n.:

„Așa numita „învățata" academiă ’și-a ținută eri 
marea ei adunare. Și-a dată socotela despre lucrarea ei 
de ună ană, adecă era să’și dea socotela, dacă ar fi a- 
vută ce. Despre ce ? Ea a dovedită numai deficitulă 
spirituală de ună ană. Prințulă Rudolfă era de față în 
adunare ca membru onorifică ală academiei. Momealană 
presența sa a jenată pe academici. Ei suntă obiemuiți să 
nu’șl dea socotâlă înaintea opiniunei publice despre ceea 
ce au făcută. Der acum au trebuită să’șl mărturisăscă 
înaintea prințului de corănă neputința loră, și acăsta e 
ceva neobicinuită și jenantă. Trefort, în zăpăcela sa, 
ceti o parte din discursulă său (despre Lonyay), se te
mea să nu fiă neleală. Băt.renulă Pulssky însă găsi cu 
cale să ia în apărare academia în contra vre-unei im
putări. . In locă să arăte resultatele, arată că negligen- 
țele ei nu suntă așa mari. O academiă, care îșl cere 
scuse că trăesce 1 Dăr ce au și făcută acești domni în- 
tr’unăană? Ei monopolisâză sciința oficială a națiunei și pe 
lângă acăsta administrăză o avere publică de peste ună 
milionă. Dacă întrebămă raportulă anuală, acesta ne 
spune că ei au lucrată într’ună cercă fărte modestă. 
Dacă cetimă almanachulă oficială, ne convingemă, că ei 
s’au luptată ca giganții în literatură. Dacă căutămă însă 
în viăța publică urmele lucrăriloră loră, atunci nu găsimă 
nimică. Ultima loră activitate a constată în aceea, că 
au Introdusă în literatură, ca cuventulă ,,rosz“ (rău) pe 
viitoră să se scrie cu ,,ssz.“ Almanachulă academică ne 
arată activitatea membriloră tineri, și anume câți arti- 
cull a scrisă X său Y în cutare său cutare foiă. Și celă 
ce s’ar îndoi, că aceste articule suntă de valore scienți- 
fică, acela se p6te convinge cetindă, că și versurile a- 
părute în „Uestăkos," o foiă satirică, suntă însemnate 
cu mare îngrijire între lucrările membriloră. In adevără 
te uimescl, cum pricepe tote acăstă academiă! In diua 
alegeriloră academia a fostă o adevărată tabără de 
corteși.44

Mai interesantă e ce scrie „Westungarische Grenz- 
boten" dela 30 Maiu n. :

„Academia ungurăscă ’și serbăză acum de Mercur! 
„săptămâna patimiloră." Cele mai mari distincțiuni scien- 
țifîce Cîn forma marelui premiu de 200 galbeni și altora 
de 1200 pănă la 50 fl. în josă) s’au recunoscută deja 
la ămenl mai multă său mai puțină meritați. Totulă ar 
avă de altmintrelea pră puțină însemnătate, și nici aceea 
n’ar fi de însemnătate, că s’a alesă ca președinte aprăpe 
unanimă ministrulă Trefort, dacă lucrulă n’ar amenința 
a lua încetulă cu încetulă ună ărecare caracteră rituală, 
de care vremă să ferimă încă atjl pe patrioții mai 
buni.44

> Faptă este că premiurile limbistice s’au dată de 
ani numai esclusivă la jidovi, cari tăte premiurile le-au 
împărțită frățesce între ei. Ânteia secțiune a academiei 
ungare este o filială a «Alianței israelite,*  unde Simony 
(născută Steiner), Munkacsy (născ. Munk,) Kunoss (Kohn),
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cu succesă frumosă spre mângăerea și bucuria comunei 
întregi, neescepționândă nici pe israelițl. La 27 Maiu 
amă aflată, că ministeriulă culteloră a provocată congre- 
gațiunea comitatensă de Ugocea, ca fără amânare să re- 
întregăscă p^Jsuspendatulă învățătoră în postulă său.»

Ce va să (jică acăsta? A începută acum d-lă Tre
fort să institue și să destitue și pe învățătorii noștri con
fesionali? Este voința lui arbitrară mai tare decâtă ho- 
tărîrea legală a forului episcopescă și metropolitană? 
Unde ne duceți pră sânți părinți? De ce tăceți când ve
deți astfelă de încălecări ale drepturiloră nostre autonome 
bisericescl și școlare?

—0—
In Comorn i-s’a furată la 1 Iuniu n. unui oficeră, 

din locuința sa, cassa erarială cu 1800 fl. Făptuitorii 
suntă necunoscuțl.

—0—
Sătulă Lisco din comitatulă Liptau a arsă, rămâ- 

năndă 1200 de 6men! fără adăpostă. Paguba e de 
250,000 fl.

—0—
«Voința Națională*  află, că guvernulă austro-ungară 

a interzisă din nou importarea în Austro-Ungarea a por- 
ciloră din România.

—0—
Congresulă medicală din România a deschisă sub- 

scripțiune publică pentru ridicarea unui monumentă în 
memoria d-rului Carolă Da vila.

—0—
Pănă la 3 Iuniu partida germană liberală din Aus

tria a perdută în alegeri optă mandate. Se crede că va 
mai perde încă și alte mandate.

—0—
In luna Iuniu e oprită a se vâna cerbi, capre, pi

sici, cocoși și găinușl sălbatice, fasani, polârnichi, prepe-, 
lițe și rațe sălbatice.

—0—
Firma Eduard August Englisch din Viena a sus

pendată plățile, avendă ună pasivă de 300,000 fl.
-------o-------

R6sunetiî
la cele petrecute în comitatele Solnocă-Dobeca, Bis- 

trița-Năseudă și în alte comitate ale țerei.

II. Mai avemă însă să înșirămă mărgăritare în cu
nuna meriteloră lui Banffy față cu acestă comitată. Așa ' 
a îngrijită a se înființa făia «Solnoc-Doboka», care fu 
impusă comuneloră, fără escepțiune și fără considerațiune 1 
că o păte cineva ceti său nu în întrăga comună. Apoi 
întreprinse întinderea căiei ferate someșane pănă la Bis
trița impunendă comuneloră cu mijlăcele de cari dispune, 
ca să cumpere acții de câte 200—100 fl. o comună și 
scoțăndă acești bani cu csecuțiune.

Pentru întărirea ideei de stată maghiară Banffv 
oțărî rădicarea unui teatru maghiară în Deșiu, și ca să 
ajungă mai ușoră la realisarea lui, impuse funcționariloră 
comitatensl români ca și maghiari câte o acțiă de 100 — 
200 fl. său să contribue benevolă câte 10—50 fl. spre 
acestă scopă, apoi sili comunele singuratice curată ro
mâne să cumpere fiecare câte o acțiă de 200 fl. pentru 
rădicarea teatrului4jmaghiară (magyar nemzeti szinhâz). 
Și ce păte fi mai ușoră lucru, decâtă a fi investită cu 
putere de fișpană și apoi a rădica din sudărea popora- 
țiunei române: templu pentru arta maghiară!

S’au întorsă acele fatale timpuri, când Românulă 
era guvernată prin «Approbatae și compilatae constitutio- 
nes» ale lui Verboczy, când .misera plebs contribuens» 
adecă Românulă «praeter mercedem sui laboris nil habet*.  
Cu alte cuvinte: să nu aibă Românulă, decâtă dreptulă 
și datorința de a munci din năpte în năpte și tătă sudă
rea sa să fiă întrebuințată spre făurire de arme, cu car! 
să fiă ucisă naționalitatea și limba sa.

Comitatulă de modelă va fi zugrăvită cu culori a- 
devărate, dăcă vomă mai adăuga scăterea limbei române 
din administrațiune, pănă și din comună, împunându-se 
chiar și primariloră din comune să ’și subscrie nu
mele numai unguresce, și dăcă vomă descoperi că 
șovinismulă ajutată de puterea statului a ajunsă pănă a 
denegâ unui membru în congregațiune de a vorbi în lim
ba sa maternă, la ceeace este îndreptățită pre basa legei 
art.de lege 44 ex 1868 § 3, precum se întâmplă în congre- 
gațiunea dela 11 Maiu a. c.

După ce prefectulă Banffy ajunse a vedâ înădușită 
spiritulă națională ală Româniloră din comitatulă Solnocă- 
Dobâca, ceru dela ministru să fiă denumită prefectă și 
preste comitatulă Bistrița-Năsăudă.

Prima grijă i-a fostă importarea de mamelucl, cu 
car! să se p6tă pune la cale metechnele. Inceputulă îlă 
făcu cu cunoscutulă Pânczâl, impunându-lă cu forța ca 
protonotară. Și încdragiată prin micinimia membriloră 
din congregațiune, Român! și Sași, car! nu se putură re
culege din spaima ce’i cuprinse la vederea lui Banfiy, elă 
prin cunoscuta sa energiă oborî cu concursulă adicțiloră 
pe câțiva oficiali din gremiu și pre ună adjunctă de sol- 
găbirău Română. Dede ordine pentru delăturarea limbei

Banoczy (Baumgarten) și alți jidovi de afaceri de soiulii 
acestora facă locuiți nesigurii.»

„Ințăsarea jidoviloră în academiă și-a luată înce- 
putulii cu aceea, că unii ăre-care Gabriel Szarvas (bo
tezată) — care se distinge printr’o brutalitate necruță- 
t6re făță cu învățații cuviincioși — a aruncată peste 
sardă limba ungară de acum prin foia sa destructăre 
«N^elvor.*  Ântâiulă atacă a fostă neînsemnată, rîdeamă 
de esagerările sale și făceamă glume prăste în contulă 
lui Szarvas, dar elă sciu să-și adune în curândă o cătă 
de proselițî, cari devastară ca Mongolii totă ce aveamă 
din curățenia limbii Iui Kazinczy. Se înțelege, în întu- 
nerecă se pută lucra bine în taină și d-nii Munk au 
profitată de acesta. Germani maghiarisați, cari nici odată 
n’au sciută unguresce (și acum sciu și mai puțină) s’au 
asociată cu ei și n’au trecută nici dece ani și biata limbă 
maghiară e acum rău sdruncinată.»

«Academia ungurăscă are trei foi periodice, editura 
propriă: una ungurăscă, una germană și una francesă 
— dar tăte jidovesc!. In cea dinteiu cântă violina primă 
jidovii, redactorulă ei e calvinulă Paul Gyulai, actualulă 
Papă ală criticei. A doua făiă are ca redactori nisce 
botezați — luterani. A treia, cea franceză are esclusivă 
jidovi neoși.«

.Acăstă academiă jidovită a alesă erl ca președinte 
pe ministrulă Trefort — Saulă între profeți! Fiind că 
acum în persăna ministrului Trefort .papam habemus» 
și anume ună jidanofilă în cea mai mare măsură, jidovii 
se potă consola, chiar dacă n’au isbutită să pună prin 
contrabandă pe hahamulă supremă Pulssky în loculă mi
nistrului Pauler ca vice președinte ală academiei. De 
dragulă loră Trefort va face totă, păte chiar și aceea, 
ca a doua demisiune din vice-președențiă a lui Pauler 
să se primăscă. Atunci târgulă e liberă.»

«Ceea ce se păte aștepta dela noulă președinte — 
ușoră se păte spune: Trefort este ună omă, care nici j 
odată n’a posedată sciință fundamentală — elă s’a ocu
pată cu tdt.e — dar nu cu deamăruntulă. Deja din ti
nerețe suferea de «raptus idearum,” care in etatea sa 
de adl a devenită bălă. A se ocupa mai multă ca 24 
de ăre cu ună obiectă — pentru elă este o imposibilitate. 
In elă s’a perdută ună bună diaristă. Elă și totă așa 
de abilulă elementă jidovescă se potrivescă de minune , 
în academia ungurăscă. Ore marele întemeiătoră ală 
academiei, cornițele Ștefan Szecheny, ar fi întemeiat’o 
și dacă ar fi putută prevedea degenerarea ei actuală ?

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

SOIRILE DILEL
La esamenulă de maturitate ală gimnasiului supe- 

rioră română din Brașovă va asista ca comisară ală gu
vernului directorulă gimnastă Dr. Ignatz Veress din 
Sibiu.

—0—
Prințulă de corănă Rudolfă ca membru ală acade

miei ungurescl va ceti tractatulă său «Locuitorii păduri- 
loră unguresct«, specială despre soiurile de animale un
guresc!, încă în cursulă acestui ană, așa spune «Pești 
Hirlap.”

—0—
Despre conferințele ce le-au ținută în cailele trecute 

în Brașovă camerile de comerță și industriă din Ardălă, 
.Nemzet» scrie următ»rele : «Conferințele camereloră co
merciale ardelene în afacerea tractatului de comerță cu 
România s’au terminată. Conferințele s’au convocată la 
inițiativa camerei de comerță din Clușă. In acestea s’a 
desbătută cu deamăruntulă tractatulă și tarifurile. 0 de
osebită atențiune s’a dată aceloră puncte, ce privescă di
rectă său indirectă comerțulă și industria ardelănă. Ho- 
tărîrea ce s’a luată este, că suntă necesare modificări 
esențiale în tractată și tarifar! în favărea comerțului și 
industriei ardelene, care au suferită multă prin tractatulă 
și tarifele esistente. E de sperată, că guvernulă va sci 
aprețiâ dorințele esprimate de camerile de comerță și va 
isbuti a le aduce la valăre.1

—0—
Casarulă reuniunei de maghiarisare din Clușiu Hory 

Băla face cunoscută în foile unguresc!, că pănă în 5 Iu- 
niu st. n. a. c. au intrată ca contribuiri pentru acăstă 
reuniune 24,905 fl. 87 cr.

—0—
Foile ungurescl spună, că trădările pentru reînoi- 

rea convențiunii comerciale cu România nu se voră în
cepe înainte de sfârșitulă anului acestuia, avendă a se 
ocupa acum guvernele din Pesta și Viena cu tractatulă 
vamală austro-ungară.

—0—
Ni se scrie din Turțiu (Ugocea) cu dată de 27 Maiu 

n. următărele: «Invățătorulă confesională de aici A. Be- 
rezsan (?) pentru negligerea scălei, neascultare și alte 
defecte a fostă suspendată în 15 Decembre 1884 din a- 
căstă stațiune și de cătră forulă I episcopescă și de că- 
tră forulă II metropolitană, fiindă numită în locu’i la 23 
Februarie 1885 învățătorulă A. Neamțu, care fancționăză 

române din administrațiă și influință asupra tribunalulu 
din Bistrița să curme folosirea limbeloră române și ger- 
mâne de cătră partide în scriptele loră. Ca să teroriseze 
pe Năsăudeni, ceru dela ministru să fiă denumită comi
sară preste munții ce sunt proprietatea comuneloră gră- 
nițărescl, cari odimără formaseră ală Il-lea regimentă de 
graniță. Acești munți fiindă în procesă cu familia baronescă 
Kemănyi, care este încuscrilă cu prefectulă Banffy, se 
păte gâci unde țîntesce prefectulă ca comisară preste 
acești munți. Nu multă timpă trecu dela denumirea în 
acăstă calitate și aflămă că prefectulă este numită comi
sară peste fondurile grănițăresci, din cari se susține și 
gimnasiulă din Năsăudă.

Banffy încălecată pe cerbicia Năsăudeniloră începe 
cu terorisarea loră. Protonolarulă Pânczâl cu gendarml 
calcă librăria .Aurora» și confiscă cărți românesci neo
prite prin nici ună ordină de a nu se vinde.

Reuniunea de maghiarisare din Clușiu invită pe co
mitatulă Bistrița-Năsăudă să-o sprijinâscă în ajungerea 
scopului. Congregațiunea respinge învitațiunea într’o șe
dință estraordinară. Prefectulă, ca să răsbune orgoliulă 
vătămată, vine în congregațiunea dela 4 Maiu a. c. cu 
o ordinațiune ministerială, prin care se denâgă comisiu- 
nei permanente dreptulă usuală de a subșterne protocă- 
lele sale ministrului și în limba română și germană, în
drumând’o că de aci înainte numai în limba maghiară să 
le pregătâscă și subștârnă.

Intr’aceea se împlinescă 10 ani ai domniei Iui Ban
ffy ca fișpană în comitatulă Solnocă-Dobeca. Mamelucii 
ajutați de jidovime îi pregătescă jubileu, ără fișpanulă în 
congregațiunea din 11 Maiu a. c. îșl mai adaugă meri- 
tulă de a primi invitarea Kultur-egyletului din Clușiu și 
de a luâ încuviințarea maghiarisărei numeloră dela con
gregațiune. Ministrulă Tisza, mișcată de marile merite 
ale lui Banffy «pentru ideia de stată maghiară”, i-a câș
tigată decoraținnea de cavaleră ală ordinului Leopoldină.

Recunăscemă că Banffy are «merite» ca șovinistă, 
aceste merite însă fiindă câștigate pe conta Româniloră, 
cu scurtarea loră în avere, în progresulă culturală, în 
libertățile avute și garantate prin legi sancționate de mo- 
narchă, aceste merite nu i-se potă socoti ca adevărate, 
nici ca patriotice.

Dar să lăsămă enurrărarea fapteloră lui Banffy și 
să ne cugetămă la mijlăcele ce ar trebui să le între- 
buințămă, pentru a pune o stavilă lucrărei sale, pentru 
națiunea năstră atâtă de păgubităre. -Ațâță în comi- 
tatulit Bistrița-NăsăudH, câtă și în Solnocă-Dobeca 
s’a făcuta pănă acum forte puținii pentru susținerea 
luptei comitatense.

Trebue să ne organisămă și să ne disciplinămă. 
Cărturari și poporă să stămă la ună locă și să ne lup- 
tămă umără la umără pentru drepturile și libertățile 
năstre, ca să ne mântuimă de pericululă amalgamisărei 
Să ne înțelegemă unii cu alții, să afle mai multă resis- 
tență minoritatea elementului din comitată, care lucră 
spre desnaționalisaiea năstră. O mână de Maghiari prin 
șireția fișpanului ajunse a fi maioritate în congregațiune. 
Să ne sufalcămă și să le nimicimă acăstă maioritate cu 
ocasiunea cea mai deaprăpe a alegeriloră de represen- 
tanțl comitatensl. Să ne trezimă odată din somnulă pă- 
gubitorfl, să nu lăsămă ca sudărea poporului nostru să 
se întrebuințeze spre scopuri contrare nouă. Să ne tre
zimă odată și să luptămă, pentru ca legea, ără nu ar- 
bitriulă comitelui,să domnâscă. Să ne revin- 
dicămă drepturile de a întrebuința noi averea năstră 
spre progresulă și prosperarea propriei năstre naționali
tăți și să nu stămă deoparte, uitându-ne cum se îmbui- 
bâză în averea și sudărea năstră și cum împărțescă din 
sudărea cruntă a poporului nostru celoră ce ajută la ni
micirea năstră, cum suntă jidovii și armenii.

Să ne interesămă mai multă de alegerile membri
loră comitatensl, să alegemă câți mai mulțî ămenl de 
ai noștri, independenți, precum preoți, advocați, proprie
tari și învățători și să combatemă alegerea ămeniloră 
dependențl, fie chiar și Români. Să ne alegemă 
ună comitetă în centru și subcomitete în 
afară. De capi în comitete să alegemă ămenl tineri 
cu energiă, căci dăcă e capulă greoiu, totă corpulă este 
greoiu, și dela capă se împute pescele. Muculă ne arde 
la degete. Cui compete inițiativa? Ni-a spusă poelulă: 
«Preoți cu crucea’n frunte!» Să nu așteptămă inițiativa 
dela bărbați cari suntă sâu se semtă angajați a stâ pa
sivi, dâcă așa voesce Banffy.

Rugămă dară pe cei ce nu-i lasă inima de a 
se dă în lături din gloriosulu locu alu luptei se 
convoce câtă mai curendu o conferință, ca sd ne or- 
ganisămit.

„Periculum in moral11 Furius Camilus.

-------So------

Averea lui Victor Hugo.
S’a vorbită multă de averea lui Victor Hugo. Ună 

<|iară din Bruxelles povestea mai dilele trecute, că dân- 
sulă are celă puțină 1,800 de acțiuni de ale Băncei na-
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ționale belgiane, ceea ce face, judecândă fiecare acțiune 
ă 3.180, o avere însemnată. Averea este însă o esage- 
rațiune, scrie corespondentul^ din Belgia alâ unui mare 
diară parisiană.

De multă timpii se spune în Bruxelles, că Victor 
Hugo este celă mai mare acționară ală băncei naționale. 
Acâsta e adevărată. Partea sa însă nu atinge cifra de 
susă.

Când Victor Hugo a ajunsă la Bruxelles în 1851, 
atuncî se fondase banca Belgiei. Hugo cumpără la în
cepută numai 65 de acțiuni de 1,000 lei fiecare. Apoi 
încetulă cu încetulă mări numărulă acțiuniloră, așa că 
în 1875 avea 320 de acțiuni. Atunci privilegiulă băncii 
fiindă reînoită, a fostă primită ca să mai subscrie cu 
acelașă titlu de membru fundatoră încă. In totală 
deci trebue ca să aibă 600—700 de acțiuni, o cifră cum 
se vede erăși destulă de frumosă.

Editorii belgian! ai lui Victor Hugo i-au plătită 
pentru operile sale editate în Belgia cam următârele 
sume: Pentru «Miserabilii» 350,000 lei; pentru Mun
citorii mării*  150,000; pentru >Cântecele de stradă și 
de codru» 40,000 lei; pentru «Schakespeare» 40,000; 
pentru »0mulă care rîde» 200,000; pentru ,Paris-Guide« 
12,000.

*) Onoratele redacțiunî ale tuturorti foilorG românescl bine- 
voiască a reproduce concursulii acesta.

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

Reuniunea Mariană.
Monoră, 3 Iuniu 1885.

Domnule Redactoră! «Reuniunea Mariană« a în- 
vățătoriloră români din fostulă districtă ală Năsăudului 
și giură, în Qilele de 26 și 27 Maiu a. c. și-a ținută a- 
dunarea sa generală ordinară din ăstă timpă în comuna 
Monoră, protopopiatului Budacului. încă din presăra dilei 
de 26 Maiu comuna Monoră luase o înfățișare sărbăto- 
rescă. Inteligența din locă împreună cu poporulă sărbă- 
toresce îmbrăcată, cu o bunăvoință propriă numai Ro
mânului se grăbea a primi cu brațele deschise în loca
șurile d-loră pre cei ce se adunau.

Ună nnmără frumosă de învățători membri și ne
membri ai acestei Reuniuni, precum și alțl ăspeți mulțl 
din depărtări mari, s’au grăbită spre a luâ parte la șe
dințele acestei distinse Reuniuni, dovadă viulă interesă 
ce-lă au pentru învățămentă și propășirea Reuniunei. 
Durere însă, că preoțimea din giură — onore escepțiu- 
niloră — carea în prima liniă după învățători e chemată 
a sprijini atari întreprinderi și preste totă ori și ce în
truniri de felulă acesta, care au de scopă propășirea în 
învățămentă, — a lipsită mai cu totulă. —

La 8 6re deminâța, membrii Reuniunei in corpore, 
âspeții adunați și poporulă din Monoră și jură, într’ună 
numără așa de mare, încâtă nici nu mai încăpeau în 
frumâsa biserică din locă — dealtmintrelea destulă de 
spațiâsă — cu toții au luată parte la sorviciulă D-cjeescă, 
săvârșită de veteranulă parochă locală d. Petru Tanco, 
cu asistența d-lui parochă din Sân-Georgiulă Năsăudului 
Silvană Zohorca și a d-lui capelană din locă Simeonă 
Tanco ca diaconă. Cântările cu o precisiune și armoniă 
demnă de laudă au fostă esecutate de corulă micuțiloră 
normaliștl dela scâla din locă.

După săvârșirea servițiului divină d. parochă locală 
Petru Tanco în o cuvântare bine întocmită bineventâză 
pe membrii Reuniunei și după ce desfășură posițiunea 
grea și marea misiune cn o are învățătorulă română 
întru instruirea poporului, sftrșesce implorândă ajutorulă 
Spiritului sântă în lucrările Reuniunei.

Pela ârele 10 a. m. se ținu adunarea Reuniunei în 
biserica locală, sub presidiulă d-lui Cosma Anca fostulă 
vice-președinte ală Reuniunei. Constatându-se mai ântâiu 
numărulă membriloră de față, d. președinte Cosma, Anca 
în ună discursă acomodată cu festivitatea 4ilei, în termini 
bine aleș*  arată scopulă, precum și folosulă Reuniuniloră 
preste totă, și în speciă a »Reuniunei Mariane,» apoi a- 
mintindă pre scurtă activitatea Reuniunei în decursulă 
anului espirată, dechiară ședința de deschisă. Dintre ra- 
pârtele cetite, mai însămnată e ală casarului, constatândă 
în averea Reuniunei ună deficită de vre-o 70 fl. v. a., 
provenită din spesele avute cu edarea unui * Almanachă», 
carele și pănă în (^iua de astăzi zace nevândută la li
brăria din Năsăudă >Concondia.« Ecă o nouă dovadă 
de indolența românâscă în ceea ce privesce sprijinirea 
lucrăriloră nâstre literare.

Eu credă, că decă celă puțină totă ală doilea căr- 
turară română din cerculă de activitate, în carele se în
vârte «Reuniunea Mariană*,  ar fi cumpărată ună esem- 
plară din Almanach — dacă nu chiar pentru meritulă 
său literară, carele totuși nu e de desprețuită și dâcă nu 
din motivulă de a ave ună călindară la casă — atunci 
celă puțină din considerațiunl filantropice, sciindă că spri- 
ginesce o Reuniune, a cărei menire este mare, totă era 
ceva. Dar mare e indolența între cărturarii noștri, și 
cei ce ar pute și mijlocele le-ar concede, nu voiescă a face, 
apoi să ne mai plângemă ca nu avemă cărți!

Trecându-se la partea literară se cetescă următorele 
disertațiunl: 1. însemnătatea sciințeloră reale și modulă
tractărei loră în scâla poporală de d. Seni, învățăt. norm. 
în Monoră. 2. Cum să se procedă la propunerea limbei 
maghiare in scolele poporale române de d. Onigașă, în- 
vățătoră la scâla din Monoră, 3) Observări în contra 
obiceiului de a schimosi limba de d. Domide, învățătoră 
în Sân-Georgiu și 4. Ce mijlâce va întrebuința învăță
torulă spre a statori legătura de lipsă Intre scâlă și 
casa părințâscă de d. Macedonă Mânu, învățătoră în 
Zagra.

Tâte patru disertațiunile au fostă scrise cu o mare 
diligență și pătrundere de lucru, pentru aceea au și fostă 
întâmpinate din partea membriloră Reuniunei și a âspe- 
țiloră cu frenetice aplause și li-s’au votată totodată și 
mulțămită protocolară.

La ârele 1 d. a. ridicându-se prima ședință pănă 

după prândă, cu toții s’au întrunită la o masă comună 
aranjată de inteligența locală. La masă s’au ridicată mai 
multe toaste, așa: Pentru Maiestatea Sa monarchulă 
nostru, ca primulă protectorii ală instrucțiunei, apoi pen
tru Episcopulă diecesană și Consiștoriu, apoi pentru Re- 
verendisimulă Vicară ală Rodnei, ca unulă dintre primii 
factori ce au contribuită la fundarea acestei Reuniuni 
ș. a. m. Ședințele s’au continuată după prâncjă, ba și 
a doua di. Intre altele la ordinea (jfilei ședinței generale 
din ăstă timpă a fostă și alegerea biroului Reuniunei. 
S’a alesă de președinte, în loculă d-lui Maximă Popă 
carele a abtțisă, Rdssimulă d. vicariu Gregoriu Moisilă, 
de vice-președinte d. învățătoră normală din Năsăudă 
Ioană Jarda, secretari d. învățătoră la scâla normală din 
Năsăudă Petru Tofană și d. Iacobă Popă învățătoră po
porală în Năsăudă, rămânândă ceialalți toți, după cum 
au fostă.

E de însemnată că la adunare au luată parte și 
ună numără frumosă de dame, între cari am cunoscută 
pe d-nele Neagoșă, Onigașă, Titiene, Seni, Tachisiu, apoi 
d-șorelc: Tanco, Harșianu și Pântea. ——

CONVOCARE

Subscrisulă în consonanță cu stimata recercare a 
Comitetului centrală din Sibiu dela 24/4 c. Nr. 111 amă 
onore a conchiema pe toți membrii asociațiunei, și res
pective pre totă inteligența din despărțământulă ală XIII 
ală asociațiunei transilvane pentru literatura și cultura 
poporului română, la o adunare estraordinară de recon
stituire pre 18 Iuniu s. n. la 2 âre după am., ce se va 
țină în scola gr. cat. din Reghină.

Trăindă în timpuri de grele încercări, trebue să ne 
punemă la lucru cu puteri unite, de nu voimă a ne si
nucide, și pentru acâsta rogă pre toți inteligenții, și cu 
deosebire pe onor, d protopopi și preoți, să conlucre ca 
adunarea acesta să fie câtă mai numerâsă, avândă apoi 
în urmă și alte teme de convorbită, precumă întrebarea 
biblotecei și a casei de economii.

Reghină, în 24 Maiu 1885b
Barbu,

advocată, membru fundatoră 
ală Asociațiunei.

-------o——

CONCURStJ
pentru composițiuni musicale.*')

»Uniți să fimă în cântece, 
Uniți în Dumnezeu!»

«Armonia,*  societate pentru cultivarea și răspândi
rea musicei naționale în Bucovina, avendă de scopă, de 
a lăți cunoștința artei musicale prin tâte clasele societății 
romănescl, escrie primulă'său concursă cu premii 
pentru composițiuni de coruri lumesc! bărbătescl 
și anume:

Ună premiu
Două premii 
Două «

în valâre de 30 fl.
« < câte 20 fl. și
« « « 15 fl.

din tâte țările iau parte la concur-a. Românii 
sulă presentă.

b. Textulă composițiuniloră rămâne în libera voiă 
a compositorului, trebue să fiă însă originală română.

c. Partitura (manuscriptul^) și textulă (tâte stro
fele) au să fiă scrise curată și fără corecturi.

d. Fie-care composițiune trebue să aibă afară 
de titula ei și numele întregă ală poetului, ună 
motto său âreși-care numire, pe lângă aceste trimite com- 
positorulă numele său într’ună plică sigilată, de asupra 
căruia este scrisă motto său numirea de pe composi
țiune.

e. Pliculă se va deschide atuncea, când composi- 
țiunile trimise ar câștiga premiulă. Plicurile composițiuni
loră nepremiate, se voră întârce nedeschise. Afară de 
acestea este necesară, ca compositorulă să trimită o a- 
dresă specială, după care să se potă retrimite pliculă 
nedeschisă în casă de a nu fi premiată.

f. Comisiunea pentru censurarea composițiuniloră 
trimise la concursă va supune Comitetului societății pă
rerea sa înscrisă asupra calității composițiuniloră trimise, 
âr Comitetulă va procede imediată la distribuirea pre- 
miiloră defipte.

g) Compositorii respectivi se învoescă la aceea, ca 
societatea .Armonia*  să publice composițiunile premiate 
în colecțiunea sa «Armonia*  și să le esecute în publică 
fără ârecare desdăunare deosebită.

h. P. T. compositorii suntă rugați a trimite opu
rile loră pănă în 30 Septemvre 1885 st. n. directă la 
subsemnatulă presidentă ală societății.

Decisiunea Comitetului, privitâre la premiarea com
posițiuniloră trimise la concursă, se va publica cu finea 
lui Decemvre a. c.

Cernăuți., 12 (24) Maiu 1885.
Comitetulă societății .Armonia»

Cav. Leon de Goian m. p. Eugeniu Meședer m.p.
președinte. secretară.

-------o-------
•

DIVERSE.
Cununiă. — Mâne, Duminăcă, la 11 âre se va ce

lebră în biserica Sf. Treimi din cetate cununia d-lui 
Teodoră de Pruncul, notară c. r.în Gurahumora,cu 

d-șâra Sar ah de Pruncul, fiica d-lui Luca de Prun
cul din Brașovă.

In aceeași di se va oficia cununia d-lui Agop S. 
Popovicz, mare proprietară în Basarabia, cu d-șâra 
Elena de Pruncul, a doua fiică a d-lui Pruncul.

Le urămă fericire!
* *'
*

Victor Hugo și musica. — Ecă opiniunea lui Victor 
Hugo jasupra musicei: «Musica este, să ni se permită 
espresiunea, aburulă artei. Ea este pentru poesiă ceea 
ce imaginațiunea este pentru cugetare, ceea ce fluidulă 
este pentru lichidă, ceea ce oceanulă noriloră este pentru 
oceanulă undeloră. Dăcă voițl ună altă raportă, ea este 
’ndefinilulă acestui infinită. Aceeași suflare o împinge, 
o ia cu sine, o ridică, o răstârnă, o turbură și o lumi- 
neză și o umple de ună sgomotă neesprimabilă, o în
carcă de electricitate și o face să trăsnâscă. . . . Cei mai 
mari poeți ai Germaniei suntă musicanții ei, familiă stră
lucită ală cărui șefă este Beethoven. . . . Marele Italiană, 
este Dante, marele Engleză, este Shakespeare, marele 
Germană, este Beethoven.»

♦ **
Ună scandalu la Constantinopole. — In dilele 

trecute în foburgulă Galata, s’a produsă ună scan- 
dală, care a emoționată multă pe locuitori. Patru 
oficeri, din cari duoi aparținândă musicei gardei im
periale, ună locotenentă din regimentulă negriloră 
ună espirantă de marină și ună locotenentă din armata 
teritorială, cu toții în stare de bețiă, mergeau călări pe 
strada Corakioi ce conduce spre Galata, mersulă loră 
însă era atâtă de desordonată, în câtă au atrasă asu- 
pră-le atențiunea agentului poliției militare, care mai în 
urmă s’a încercată sâ’i oprescă și să’i trimită la postă, 
der aspirantulă de marină scoțândă sabia a lovită în o- 
brază pe nenorocitulă agentă făcându’i o rană adâncă. 
Ceilalți oficeri, tovarășii săi, au scosă și ei săbiile pu- 
nându-se spate la spate, căci ’i înconjurase o drâie de 
agenți, âr locotenentulă negru scâse din buzunară ună re
volver și începu să’l preumble de jur împrejur, în timpă ce con
frații săi învârteau săbiile neîntreruptă și cu așa iuțâlă, încâtă 
sbârnăia aerulă. Trecătorii spăimântațl o luau la fugă 
cri se îndesau prin prăvălii, unde negustorii lăsau oblâ- 
nele și încuiau ușile. In fine făcându-se locă printre 
mulțime, cei cinci călăreți deferă pinteni cailoră și se 
repeziră spre puntea vechiă, urmăriți în gână de patru
lele corpului de gardă cu baionetele întinse. Aspiran
tulă de marină fiindă ajunsă, mai ântâiu a fostă somată 
să se predea, ceee-ce nevoindă să facă, a fostă străpunsă 
de două baionete, una în mână, alta în peptă. Câtă 
pentru ceilalți, după ce au fostă goniți mai multe ceasuri 
prin stradele Constantinopolului, au fostă prinși și duși 
la închisâre. Aspirantulă a murită de rănile ce primise, 

* **
Arculu de triumfu din Paris. — Ceadintâiu pâtră 

a acestui arcă a fostă pusă în 1806, și înaugurațiunea 
s’a făcută în 1836. Monumentulă a costată 9.600,000 
franci. Mai multe cortege au trecută pe sun arculă de 
Triumfă. Acela ală Măriei Luisei în 1810; monumentulă 
abia se ridicase puțină asupra pământului, i s’a dată 
însă forma, cu scânduri și pânză văpsită. In 1824, Intra
rea ducelui de Angoulâme. In 1837, Intrarea prmcesei 
Elena. In 1840-, înmormântarea lui Napoleon I. La 3 
Augustă 1842, înmormântarea ducelui d’Orleans. La 30 
Aprilie 1848, guvernulă republicană face distribuțiunea 
drapeleloră armatei și gardei naționale la piciârele Arcu
lui de l’Etoile.

* **
0 candidată la deputăția. — Precum în Statele- 

Unite o damă bătrână cu ochelari umbla în Noemvre 
trecută să se alâgă președinte a Republicei, combătândă 
pe Cleveland, totă astfelă acum în Anglia o damă, totă 
bătrână și cu ochelari, umblă după voturi și în Noemvre 
viitoră se va presentă la sufragiile corpului electorală 
englesă ca candidată pentru camera comuneloră. E vorba 
de Miss Helen Taylor, o respectabilă bătrână, care deja 
e membră într’ună «Sehool broad» și căreia nu’i lipsesce 
o ârecare elocință când susține tesa emancipărei politice 
a femeei. Ună clubă radicală din Londra a alesă pe 
Miss Tayloră presidentă onorară și a decis’o a primi 
candidatura legislativă, garantându’i glasurile tuturoră a- 
egătoriloră uvrieri.

* **
Unii casu raru de viață lungă. — Drăghici Gavrilă 

țărână din comuna Grecii plasa Dâmbovița, în România, 
atinge vârsta de 130 ani; elă e născută pe la 1755. 
Acestă bătrână centenară e în perspectivă a vedea a 
cincea generațiune. Intre elă și cei din urmă strănepoți 
s’a perdută rudenia. Vede fără ochelari, audlulă e per
fectă, umblă bine pe piciâre, urcă chiar delurl și visi- 
tăză rudele din satele vecine percurgândă distanțele pe 
josă, corpulă îlă ține dreptă fără a fi cocoșată. Nepoții 
și strănepoții lui îlă țină la ei, și-lă îngrijescă câte o 
lună.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Cursuiu pieței Brașov»
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1885.

Rentă de aură 4°/0 • • • 98.95
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.25 
Imprumutulu căilortt ferate 

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

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.15

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 122.50

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 108.25

Bonuri rurale ungare . . 103. —
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt.............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

vintt ung......................... —. —
Imprumutultt cu premiu

ung.....................................116.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.80 
Renta de hărtiă austriacă 82.60 
Renta de arg. austr. . , 83.05
Renta de aurtt austr. , . 108 30 
Losurile din 1860 . . . 139.30
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 859.—
Act. băncel de credittt ung. 289.75
Act. băncel de credittt austr. 290.60 
Argintulii —. — GalbinI

împărătesei................ 5.86
Napoleon-d’orI................ 9.8b —
Mărci 100 împ. germ. . . 60.85 
Londra 10 Livres sterlinge 124.20

Cump. vend.

Renta
Renta

>
împr. oraș. Buc. (20 fr.)
Credit

>

>

»

Banca
Ac. de

< »

Aură
Bancnote austriace contra aură

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/o)

fonc. rural
H
>

»
urban

(7°/0)
(5°/o)
(7°/o) 
(6°/o) 
(5%)

923/,

31
102
867,

>

națională a României 
asig. Dacia-Rom.

» Națională

1190
284
îokț»/,)

847/8

Bancnote românesc! 
Argint românesc . . . 
Napoleon-d’or! .... 
Lire turcesc!.................
Imperiali.....................
Galbeni.........................
Scrisurile fonc. >Albina*  
Ruble Rusesc! 
Discontulă »

. . Ciimp.
■>

»

»

»

>
7—

8 93 '
8 80
9.84

11.10
10.10
5.80

100.50
124.—

10 % pe

Vând.

>

>
>

>

»

»

ană.

. 8.95
8.85
9 85

11.15
10.15
5.84 

101.— 
125.—

MSt*  Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potii cumpăra în tutunge
ria lui I. <wross.
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Revolveru
Anunțămîî acelord onorați cetitori, 

cari voru binevoi a se abonâ la f6ia
nâstră de aici încolo că avemă încă în

€>
>3 .ti

cu

cx, ce
+S *a

-4-J 
o .s

nS cȘ 
O o

o tr£- >ce a cu

M CD 
;q "o
o s 

„ ce
<S fq O

Q >CS 
fl 'm 
O
Z-. CÎ

(Ecritoir)

cu 1 fl.
Ceva ne mai pomenită pană acuma în 

istoria anunciuriloru, oferu eu pentru ânteia- 
dată on. publicu.

Eu dau adecă unu revolverft în mări
mea naturală pentru 9 patrdne mm. cu patu, 
ț.6vă și casa ndgră pentru 6 patrdne, poleită 
fină și nichelată, mimai cîi 1 fl.

Acestă revolveră minunată este decdre 
nu numai pentru salonulă milionarului, ci și 
pentru cea mai simplă locuință din clasa 
mijlociiă. Elă conține o cerusă (crayon, 
Bleistift) ună păstrătoră de condeie și ună 
cuțitașă de o construcția rară și frumâsă.

De observată. Nu vă speriat! de acestă 
mică cheltuială și comandați câtă mai iute, nu mai am 
multe în deposilă și v’asigură că decă veți posede ună 
asemenea revolveră nu’lă veți mai da nic-i cu 50 fl.

Trimiterea prin rembursă seu cu bani gata prin 
I firma: BEECHT

Komissions- und Importhaiis in WIEE!I, 
INNERE STADT, KOLOWRAT-RING Nr. 9.

Mersulu trenuriloru

reservă numeri dela începutulu anului 
1885, prin urmare potu să aibă colec- 
țiunea intrigă.

Administratiunea >Gaz. Trans.*

1 _ -JL w (cuartiră) în strada
LOCHÎHîa teatrului Nr. 313,

5
constândă din 2 odăi cătră stradă, alte
2 odăi cătră curte, bucătăria cu o că
mară alături, podii, pivniță, șopronu 
pentru lemne este de închiriată dela 
Sf. Miliaiu încolo.

Informațiuni la proprietarul^ casei

Nicolae T. Oiurcu
1—3

pe linia Predealii-18udapesta și pe linia a călei ferate orientale de stata reg. aug.
Predeal el-5? ud ap est a budapesta—Predeald

Trend 
de 

persâne

Trend Trend 
accelerat omnibus

Trend 
omnibus

Brașovă

Bucurescî

Predealu

Timiștt
( 
(

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

Sighișora

Elisabetopole
Mediaștt
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Grăciuneltt
Teiușfi
Aiudtt
Vințultt de sustt
Uibra
Cucerdea
Ghirisă
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
Ghirbttu
Aghiriștt
Stana
Huiedintt
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezci-Telegd
Fugyi-Văsărhely
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Latlăny 
Szolnok

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58

Buda-pesta
Viena

6.00 
( 6.35 
( 3.00

5-00 7.45 —
9 45 12.50

9.47 1.09 —•
10.11 1.40
10.44 2.27 —
10.51 2.55 —
11.18 3.38 —
11.36 4.17 —
11.51 4.47 —
12.23 5.42 —

1.19 7.37 —
1.30 8.0: —
1.37 8.21 —
2.05 9.OL —
2.25 9.4? —
2 36 10.02 —
— “635 —
3.13 6.59 —
— 7.15 —
3.40 7.43 —
4.01 8.29 —
— 8.55 —
— 9.04 —

4.24 9 12 —
4.49 10.23 —
— 12.32 —

5.58 ;2.59 —
6.08 — 8.00
— — 8.34
— — 8.59
— — 9.34
— — 10.16
7.14 — 11.04
7.43 — 12 17
— — 12.47
— — 1.21
8.22 — 2.05
8.48 — 3.08
— — 3.39
— — 3.55
9.13 — 4.06
9.18 10.37 —

10.31 12.59 —
12.07 4.45 8.22
2.10 10.05 10.30
2.45 10.50 —
8.00 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

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

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 

Cucerdea

Ui6ra
Vințultt de sustt 
Aiudtt 
Teiușii 
Grăciuneltt 
Blaștt 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaștt 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Timiștt

Predealu

Bucurescî

Nota: Orele de nâpte sunttt cele dintre liniile gr6se.

(
(

( 
(

Trend 
omnibus

Trend 
accelerat

_ 7.15
6.47 1.45

10.37 3.4.
1.44 5.21
5.33 6.41
— —
— —
— 7.14
— 7.42
— —
— —
— 8.31
— 9.01
— —
— —
— — •

_ 10.01
12.05 10.16
12.31 —
2.16 11.24
3.12 11.43
3 32 11.45
3.41 —
3.59 —
4.25 12.08
4.50 12.22
5.41 —
6.0? 12.57

6.40 —
7.00 1.27
— 1.45
— 2.06
— 2.31
— 2.50
—■ 3.48
— 4.19
— 4.34
— 4.53
— 5.2C
— 5.3'
— 6.07
— 6.32
— 7.30

11.35

Trenu 
omnlbu

Trend 
b de

persâne

Trend 
omnibus

— —
3.15 6.20 8.0J
7.29 9.11 11.40
8.27 11.26 2.31
— 1.28 _
9.45 2.00 —
9.59 2.11 —

10.28 2.34 —
11.36 3.18 —
12.10 3.41 —
12.43 4.01 —

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.0t 5.50 —
4.18 6.02 —
4.35 6.24 —
5.05 6.43 —
— 7.03 —
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44 —
— 11.28 —
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36 —
— 1.22 6.01
- _ 1.56 6.4(
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5.30 11.02
— 6.03 11.37
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
— — 1.50
— — 2.48
— — 3.23
— — 3 4.56

9.4C

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușik- Ar adft-B u dapesta ilSiidajpesta-Aradrt-'S'eiușft.

Trend Trend Trend de Trend de Trend Trenă
omnibus omnibus persâne persâne aceeleratd omnlbu?

Teiușft
Alba-lulia
Vințulă de josă 
Șibotă
Orăștia

Viena11.09 3.&6 11.00 7.15 —
11.46 ■— 4 21 budapesta 8.05 1.45 810
12.20
12.52 —

4.58
5.19

/
Szolnok j 11.02

11.12
3.44
4.02

1140
12 00|

1.19 — 5.41 Aradtt 3.37 7.53 5.25
Siberia (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam
Soborșin

4.25 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58

Bgrzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 in.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Siineria (Piski) 9.05 „ — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Sznlnnk 1

(
2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53
3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22

BuîSajsesta, 7.10 2.10 8.16 Alba-Inlia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 TelKșsk 12 05 — 2.24

Araci &-TiMd^6r a atragerii*  (Piski) Fetroțe»!

Trenă Trenu de Trend de Trenu de Trenă Trenu
omnibus peroonc persone persone oroiilbufl omnibus

Aradft 6.00 12.55 @lmeria8.25 6 30 11.50 2.23
Acadulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7 53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8 46 2.10 4.4L
Orczifalva 
Merczifalva

7.38 2.36 9 25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07

TSmișâra 8.42 3.40 10.06 etroșenl 10.43 4.04 6.39

Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trend Trend Trenu Trenu
persâne persâne omnibus omnibufl omnibus de pers.

Timiștâra
Merczifalva

6.07 12.25 5.00 Petroșewi 6.49 9.33 5.28
6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6;06

Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.25
N6meth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8.02
Aradulă nou 7 40 2 54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8:44
Aradât 7 59 3 10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15
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