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Iredenta maghiară, și Românii.
Dămă adi locuia înfâiu in colănele foiei nostre unui 

articula, ce ne vine dela unulă din cei mai distinși băr
bați politici ai Româniloră ardeleni. Acestii articula are 
o importanță deosebită în momentele de față. Ealălu:

Vorbindă de „irredentă11 maghiară și de Ro
mâni n’avemti în vedere altă scopă decâtă a face 
lumină asupra lnpteloriî politice și literare, ce 
se petrecu între Maghiari și Români in monarchia 
habsburgică.

Maghiarii încă dela înfrângerea dela Mohaci 
încăce au pusă pe tapetă iredenta maghiară 
înaintea opiniunei publice europene. Europa le-a 
crecjută, fără a mai cercetă dăcă Croația, Bănă- 
tulu Timișană și Transilvania, cari deveniră pe 
rendu provincii ale imperiului austriacă dincdce 
de Laita, sunt său nu provincii curată maghiare 
și că prin urmare decă trebuiau său nu să fiă în
corporate cu Ungaria și astfelă stăpânite de o 
representațiune curată maghiară, ală căreia capă 
să fiă Regele alesă de națiunea maghiară .

Cărțile de legi și istorice ale Unguriloră 
vorbescă destulă de limpede arătândă pe fiecare 
făiă, că dincăce de Laita afară de națiunea ma
ghiară nu esistă altă națiune, numâscă-se ea na
țiunea Valachiloră, Saxoniloră, ori Croațiloră. 
La 1848 Ungurii s’au încercată cu sabia scăsă 
din tâcă ca să realiseze visurile iredentiștiloru 
maghiari, în capulă cărora se pusese Ludovică 
Kossuth, și ceea-ce nu ia succesă lui Kossuth a 
revindica cu arma în mână, ia suecesă pe urmă 
advocatului Deak cu condeiulă, după desastrulă 
dela Koniggrsetz, lui Deak, care de multă se lă- 
pădase de nâraulă său din Macedonia, pentru ca 
pe urmă să-și vândă și neâmulă său din impe- 
riulă Habsburgiloră.

Cu alte cuvinte Maghiarii după bătălia dela 
Mohaci și după tractatulă dela Oradea-mare (1538) 
începură a cunăsce că pentru a se țină la cârma 
trebiloru ca elementă stăpânitoră trebuia să recurgă 
la ajutorulă Austriei. Ei își vedeau de aici în
colo scăparea numai în politica de a acaparâ cu 
concursulă Austriei Croația, Bănatulă și Transil
vania, cari să fiă supuse dominațiunei loră sub 
sceptrulă dinastiei Habsburgiloră și acăsta sub 
cuvântă că tăte celelalte naționalități de dincăce 
de Laita ară avd înrudiri în afară și astfelă ară 
gvavita spre sângele lorii și drepții aceea, numai 
ei, Maghiarii, neavendă pe nimeni în lume, arii 
fi sinceri imperialiști și regaliști și că dându-li-se 
aceste ț&ri pe mâna loră, cu înlesnire voru para- 
lisa aspirațiunile centrifugale, formându o Ungariă 
tare și mare cu o singură națiune politică, na
țiunea maghiară, supusă tronului imperiului 
dualista.

Va se cpcă politicii Unguri revindicau pen
tru unitatea lorii națională provincii unde nici 
prin dreptulă istoricii, nici prin mulțimea numern- 
lui lorii nu erau îndreptățiți a face acăstă revin- 
dicare numită în limba loră „Unio vagy halal11 
(uniune său mărte), de care lozincă tremura chiar 
și în lăgănu copilulă română din Ardălă.

Acestă „unio vagy halâl“, ăre nu însămnă 
elă o irridentă maghiară ascunsă după perdeaua 
Ineptului istoricii ungară de acum omiiădeani?

D-lă Ioan Slavici, marele directoră politică alu 
„Tribunei,, ignorăză ăre ori că același domnă 
Ioan Slavici nu vrea să recunăscă că irredentiștii 
maghiari au provocată la 1848 resbelulă civilă, 
detronândă și dinastia și măcelărindu pe pacinicii 
țărani români, numai pentru ca să triumfeze idea 
„irr edenici maghiare

In fața acestoră opintiri și svârcoliri „irre- 
dentîste maghiare^ s’a ridicată, precum nici că 
se putea altfelă, din sînulă poporului română, 
atâtă pe terâmulă politică câtă și pe celă lite
rară, o contra-acțiune și chiar la 1848 — ne 
mai pomenindă de Șincai, Petru Maioră, Klein, 
Gr. Lazară, Cichindeală, Bărnnță, Șiuluță, Qi-

pariu, Bariță, său de așanumita „scălă din Blașiu“ 
— acestă poporă ardeleană în frunte cu marele 
Metropolită Șaguna, pe atunci vlădică, cerea îm
păratului la Insbruk ca elementulă românii din im
perială Austriei st fiă unita. întronă singură corpu 
națională sub sceptrulă dinastiei Habsburgiloră.

Promisiunea ne-a fost dată, dăr iredentiștii 
maghiari au isbutitu de a-o paralisâ.

Nu e așa d-le Ioan Slavici?
O’ună cuvântă, încă ab antiquo iredenta ma

ghiară a esistată și ea mai alesă atunci a pășită 
la acusațiuni și insinuați uni când a vă- 
dută, că în limitele legiloră austriace și între 
hotarele imperiului Habsburgiloră întâmpină o 
energică oposițiune română, pe care iredentiștii 
maghiari o numescă „iredenta română,11 de- 
făimându-o, dăr care nu gravitezâ nici spre 
România, nici spre Polonia, ci se luptă cu 
arme legale ca se potă ajunge si trăiescă ca nați
une investită cu drepturi egale cu ale națiu- 
nei maghiare în monarchia acesta și sub sceptrulă 
Serenisimei case domnitore a Habsburgiloră.

E lucru firescă ca între doi luptători unulă 
să iăsă biruitoră și acestă biruitoră a fostă Un- 
gurulă și acum, după ce suntemă culcați la pă- 
mântă, nu’ți e jale d-le Ioan Slavici să vii și 
să vreai să ne mai dai și lovitura de grațiă, cău- 
tândă o „i ri d en tă română11 dincolo de Carpați, 
adecă în Bucuresci și asfelă se legitimezi insinua- 
țiunile mal-oneste ale iridentei maghiare?!!

Ei bine, irredentă maghiară în filele nostre 
a mersă mai departe. După ce a nimicită drep
turile politice naționale și autonomia naționalită- 
țiloră în provinciile alipite de Ungaria, acum 
voiesce ca și din plugarulă română, sasă, sârbă, 
slovacă, șvabă și croată se facă Maghiară din 
creștetă până în tălpi, sub pretecstă, că aceștiă 
ară fi săteni desmaghiarisațl.

Ei bine, d-le Ioan Slavici, nu e acăsta o 
irredentă maghiară din cele mai cutezătăre și de 
calibrnlă celă mai agresivă ? , Și dăcă da, atunci 
pentru Dumnezeu, ce mai vii d-ta cu neadevă
ruri și insinuări, cari folosescă numai scopurile 
acelei iridente maghiare ? !

Te legi, d-le Ioan Slavici, de vorbirea d-lui 
ministru-președinte Brătianu, ca venindă în favă- 
rea d-văstre ămeni „chibsuiți și cumpătați11. Prea 
bine, noi ne abținemă pentru astăzi dela anali- 
sarea acelei vorbiri și fiindcă vedemă, că d. Ioan 
Slavici nu se simte obligată de-a da răspunsă la 
admoniările frațiloră săi români, adresăniă ace- 
loră „Români,11 dela cari pretinde d-sa, că și-ar 
primi inspirațiunile, numai o simplă întrebare:

Recunoscă d-loră că esistă „ab antiquo11 o 
irredentă maghiară cu devisa „Unio vagy halâl11 
și „minden ember legyen ember ăs magyar11 (fie
care omă să fiă omă și Maghiară) și dăcă recu
noscă, atunci ce mijlăce politice voiescă se opună 
acestei irredente maghiare, ca să nu ne înghiță 
naționalitatea și românitatea ?

Așteptămă răspunsă.

Din peninsula balcanică.
Răspunsulă refusătoră ală Serbiei, Greciei și Bul

gariei la nota colectivă a mareloră puteri a făcută o rea 
impresiune asupra acestora. Marele puteri văd că nu pot face 
nimică, nici cu sfaturile nici cu amenințările. Ceea ce 
e mai îngrijitorii pentru susținerea păcii europene, este 
faptulă că cele trei state mici balcanice, precum și Tur
cia, nu numai că nu voră să desarmeze, dăr încă con
tinuă a aduna sub ștăguri tote forțe'e de care dis
pună ele

In Grecia, afară de recruții ce sosescă la 27 ia
nuariu la diferitele corpuri de trupe, se voră chiăma sub 
arme alț.T trei ani de reserviștî. Ministrulă de răsboiu și 
ministrulă-președinte Delyannis se voră duce în curândă 
în Epiru și Tesalia, ca să inspecteze trupele. Mai târdiu 
va pleca în inspecțiune și regele.

In Bulgaria se lucrăză cu celă mai mare zelă Ia 
organisarea armatei și în același timpă și Grecia la 
organisarea armatei sale. Bulgarii se consideră deja 
uniți și de armata rumeliotă dispună ca și de armata 
bulgară.

Că planurile Bulgariloră se întindă peste granițele 
Bulgariei și Rumeliei, ne putemă convinge din următo- 
rulă răspunsă, ce l’a dală ministrulă-președinte Karaveloi 
unei deputațiuni ce i s’a presentată.

»Nu vomă suferi să ne dicteze marile puteri; fără 
ajutorulă acestora amă îndeplinită unirea Rumeliei cu 
Bulgaria din propria nostră putere și vomă îndeplini 
în viitoră misiunea năstră în peninsula balcanică după 
buna nostră chibzuință. Vă mărturisescă în fața d-văstră, 
frații mei, că aspirațiunile nostre nu s’au sfârșită cu 
unirea. Macedonia, Serbia vechiă, ba chiar Serbia pănă 
în valea Moraviei trebue să le posedămă. Când vomă 
fi ajunsă acesta, atunci vomă fi stăpânii întregului Bal- 
cană. Multă sânge va mai curge, pănă ce ne vomă 
ajunge ținta nostră, dăr fiă-care picătură de sânge de
vine o binecuvântare pentru puternica Bulgariă.*

Se cjice, că foiloră bulgare li s’a interzisă a publica 
acestă vorbire. De altmintrelea »Agenția telegrafică din 
Nișă, < care telegrafiază acestă discursă, nu prâ e dâmnă 
de credută, deși nimenea nu va pută dice, că Bulgarii 
n’ară ave asemenea aspirațiunî,

Multă se vorbesce și despre călătoria prințului Nichița 
ală Muntenegrului în streinătate. Cu deosebire în Serbia 
se comenleză călătoria lui în Italia. Con/ingerea gene
rală a Serbiloră este, că acestă călătoriă s’a făcută în 
înțelegere cu guvernulă din Petersburgă si că urmăresce 
anumite scopuri dușmane Serbiei.

In afacerea „milei11 împărătesei.
Cu privire la articolulă apărută în făia năs

tră, în anulă trecută, despre ajutorulă de stată 
primită de parochulă Nicolae Frateșă din 
Sân-Petru, „Telegrafulă română11, Nr. 135 din 24 
Decemvre 1885, publică următdrele rânduri, pe 
care din causa îmbulzelei materiei nu le-amă pu
tută reproduce pănă acum :

„Cu privire la ună «comunicată din «Gazeta Tran
silvaniei»: despre ajutorulă de stată pe care l’ar fi primită 
parochulă din Sân-Petru, Nicolae Frateșă, ni s’a trimisă 
o rectificare lungă spre publicare. Rectificarea acăsta a- 
tinge în digresiunile sale o cbrdă fărte delicată, care ar 
putea produce ună răsunetă durerosă la întrâgă preoți- 
mea nostră archidiecesană, dâr n’ar putea fi binevenită 
multora din „conducătorii mireni“ ai afaceriloră nostre 
bisericesc! și mai alesă celoră din comitetulă protopres- 
biterală, care a aflată de bine a trage casulă acesta în 
competența sa. De aceea noi chiar în interesulă causei 
comune nu o putemă publica acea rectificare în totă cu- 
prinsulă ei, ci pentru publiculă nostru'interesată credemă 
a fi de ajunsă, decă estragemă din ea: că împărtășirea 
parochului mai susă numită din ajutorulă de stată este 
propriaminte opera unui funcț onară publică ală statului; 
parochulă ea catechetă la orecare ocasiune de multă în
vechită a cerută una, și acum s’a pomenită că i se dă 
alfa; dec! vedendu-se astfelă sedusă in buna sa credință, 
ajutoriulă de 50 fl., cu care l’au surprinsă unele diare, 
densulă înainte de a’lă ridica, și anume la 22 Octomvre 
a. t, l’a oferită fondului archidiecesană Rudoliină, cre- 
dendă, că în acestă casă concretă totă va fi mai bine 
a face așa, decâtă a-lă refusa.“

Judece acuma fiesce care, dâcâ în acestu 
„casă concretă11 este lucru curată sâu nu. Câtă 
pentru competență, amă aștepta și amă cere ca 
„Telegrafulă română11 ca organă metropolitană 
să esplice hzcrulă cum se cade și se motiveze că 
date positive aserțiunea sa. Ori dâcă crede, că 
’n cestiunea milei împărătesei nu mai este nimeni 
altulă competentă decâtă d. Trefort, să ni-o 
spună curată, ca să nu mai umblămă orbecândă.

Mișcarea popărațiunei României pe anula 
1884 în comparare cu cei 14 ani precedenți.

Dela 1859, de când s’a înființată serviciulă gene
rală de statistică în țâra românescă, numai asupra miș-



Nr. 11. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

și ancjimă, că câteva persone au fostă seduse a-o sub
scrie, și acum le-ar părea rău. Asemeni blanchete de 
„desavuare44 s’au trimisă de cătră cei dela „Tribuna14 
în tâte părțile, de unde D. loan Slavici pretinde că și-ar 
primi inspirațiunile. S’a pusă acăsta manifestația la 
cale din partea acțiunariloră ..Tribunei44 pentru ca să sal
veze pe acâstă cale clandestină «reputațiunea și pudorea 
literară44 a d-lui loan Slavici și să se paraliseze efectulă 
tăcerei lui obstinate față cu admoniările și acusările ce 
le-a redicată contra lui „Gazeta Transilvaniei44. Scimă 
că lista clandestină în Brașovă a făcută fiasco și anevoie 
credemă, că în alte părți va fi avută mai mare norocă.

—x—
La avisulă consiliului sanitară supremă, ministrulu 

culteloru și instrucțiunii a interdisă, cu începutulă anu
lui școlară 1886/7, întrebuințarea în scâle a caieteloră 
și tableloră de scrisă liniate diagonală și pătrată, fiindă 
acestea vătămătăre vederii.

—x—
După datele oficiale publicate de ministerulă culte- 

toră și instrucțiunei, numerulă scolariloră înscriși pe 
anulă 1885/6 la liceulă gr. or. din Brașovă este de 
245, la scâla reală inferioră gr. or. din Brașovă 47, la 
gimnasiulă gr. or. din Bradu 76.

—x—
Solgăbireii din comit. Mureșă Turda au trimisă în 

luna Decemvre a. t. tuturoră notariloră din cercurile loră 
civculare cam de următorulă cuprinsă: ,D-le notară! Te 
îndrumeză, ca în tâte satele aparținătâre notanatulu 
d-fale, să faci câte o cercetare seriâsă' și să scrutezi că 
unde se află scrierea volanlă: «Martirii libertății« de D-r. 
1. C. Drăgescu, R. Sărată, tipografia «Gazeta Sălenului44, 
1884. De vei găsi una său măi multe broșuri, acele 
îndată să le confisci și se-mi-le predai mie/

—x—
Scâlele de stată și comunale din comit. Hunedbrei 

se află într’o stare de plânsă, dise inspectorulă școlară 
în comisiunea administrativă a comitatului, cetindu-șl 
raportulă său. Suntă scăle, care nici lemne de ’ncăldilă 
n’au, și învățători cari, pe lângă aceea că suntă rău plă
tiți, 20 fl. pe lună, nici acestă lăfă nu seiu de unde și-o 
voră primi, căci ministrulă nu vrâ să mai dea bani. — 
Va să dică nu mai ajungă banii țării, cu tote că scâ- 
leloră năstre nu se dă nici măcară ună bană frântă din 
contribuțiunile Româniloră. Și „patrioții*  mai umblă 
după vântă : după maghiarisare.

*) Dela unti altă corespondentă. — Red.

—x—
în Caghia-mică bântue în mare măsură anghina. 

în totă <}iua se bolnăvescă de acestă urîtă bâlă 4—5 
băeți.

—x—
Principele Bulgariei a adresată D-nei Oteteleșanu 

din Bucuresci o scrisâre, multămindu-i pentru ajutorulă 
dată în favorulă rănițiloră bulgari.

—x—
Câtă de mare e siguranța publică în Bosnia și Er- 

țegovina, ne spune o corespondență din Plevlje dela 1,8 
Ianuariu n. c. Turcii atacă pe furișă pe soldați în scopă 
d’a-i omorî. In dilele trecute mai mulți soldați din ar
mata comună au fostă atacați în patru locuri. Unui ser- 
gentă majoră de infanteriă îi succese să străpungă pe 
Turcii, cari atacaseră ; ună sergentă majoră dela husari 
însă fu greu rănită; ună corporală (căprară) fu atacată 
de doi Turci, cari îi cerură bani arnenințându-lă că-lă 
omâră dăcă nu le dă, filă se prefăcu că caută bani, 
scâse sabia și despică capulă unuia din Turci. Doi Turci, 
carî voiau să atace pe ună oficeră de artileriă, fură prinși 
și predați tribunalului de răsboiu. Alți doi Turci năvă
liră asupra unui toboșară. Acesta scâse tesaculă (cuți- 
tulă) și descăpățină pe ună Turcă. Generalulă Fuchs 
convăcă totă a treia Z1 ună tribunală de răsboiu. Sol- 
dații mergă Qiua chiar la apă numai cu escortă Se Z>ce 
că Turcii suntă ațîțațî din afară; de cine, nu se scie, 
pentru că arestații refusă a comunica ceva. Asemenea 
lucruri ne spune și „Fov. Lapok44.

—x—
Partida independentă și dela 48 a hotărîtă să pre- 

sinte camerei deputațiloră din Pesta ună proiectă de 
lege, care să împedece abusurile la încassarea dăriloră 
și competințeloră.

—x—
' Rîulețulă Bistrița a eșită pe neașteptate din alvia 

sa. Doi băeți, cari se aflau la țărmurele rîulețului, au 
fostă răpiți de undele sălbatice.

—x—
Orașulă Satu-mare este amenințată în mare măsură 

de continua crescere a Someșului. Satele dinprejurulă 
Someșului suntă aprâpe tote deșertate de locuitori,

—x—
Amă comunicată erî, că în comitatulă Hunedirei 

restantele de dare pe 1885 se urcă la aprâpe o jumătate 
de milionă de florini, cu tâte esecuțiunile făcute cu mare 
zelă. După raportulă inspectorului de dare, causa e răua 
stare economică.

—x—

cărei populațiunei avemă date mai positive. In Buletinulu 
ministerului agriculturei, industriei, comerciului și dome- 
nieloră, amfi găsită o statistică asupra mișcărei popora- 
țiunei pe anulă 1884 în comparație cu cei 14 ani pre 
cedentl (1870—1883) lucrată de d. I. G. Saita, refe- 
rendă statistică și secretară ală oficiului statistică. După 
acâstă lucrare găsimă următărele date, cari resumă miș
carea stărei civile a poporațiunei de la 1870 până 
la 1884.

Dela 1869 pănă la 1884 poporațiunea în România 
a crescută cu 748,491.

Din tabela căsătorieloră vedemă că în 1871 s’au 
celebrată mai puține căsătorii (28,010), 6r în 1883 cele 
mai multe (47,206). Numărulă căsătoriiloră celebrate în 
1884 a fostă de 40,548. Său, raportândă acâstă țifră 
Ia numărulă locuitoriloră (5,173,452) avemă 7,84 căsă
torii la 1000 locuitori sau 127,59 locuitori la 1 căsătoriă. 
După religium, avemă în anulă 1884 următârele țifre de 
căsătoriți: 76,343 ortodoxi, 1,724 catolici, 143 protes
tanți, 72 armeni 48 lipoveni, 242 mahomedani, 2524 
israeiiți.

Din tabela nasceriloră vedemă, că in 1878 s’au 
înregistrată mai puține nașteri (134,413), âr în 1883 mai 
multe (204,301). In 1884, s’au înregistrată, pentru totă 
regatulă, 201,413 născuțî (afară de născuțl marți). Seu, 
raportândă acâstă țifră la numărulă locuitoriloră, găsimă
38.93 născuțl la 1000 locuitori, său 25,68 locuitori pen
tru 1 născută. După religiune avemă următorele țifre 
pentru anulă 1884: ortodox! 185,109, catolici 4100, 
protestanți 557, armeni 169, lipoveni 290, mahomedani 
1449, israeiiți 10,129.

Prin fecunditatea poporațiunei se înțelege raportulă 
între numărulă născuțiloră (atâtă născuții vii câtă și 
născuții morți) sau mai bine între ală concepuțiloră și 
acela ală locuitoriloră. Acestă raportă, după cum reiese 
din lucrarea d-lui Saita, pentru anulă 1884, este de
3.93 concepuțî la 1000 de locuitori, său de 25,44 locui
tori la ună concepută.

In anulă 1884 s’au înregistrată în totă regatulă 
199,168 nașteri simple și 2,005 nașteri multiple de^ capă. 
Raportândă aceste țifre la 100 de nașteri, găsimă 99,01 
n. simple și 0.99 n. multiple. Dâcă acum vom deosebi n-rile 
multiple îu duple și triple, âr pe născuțî după sexe, gă
simă următârele țifre pentru anulă 1884: 1968 nașteri 
duple, dintre cari 2038 băeți și 1898 fete; er nașteri 
triple 37, dintre cari 55 băeți și 56 fete.

In anulă 1884 s’a înregistrată în tâlă țara 123,808 
morți; său raportândă astă țifră la numărulă locuitori
loră, găsimă 23,93 morți la 1,000 de locuitori, sau 41,79 
locuitori la 1 mortă. Cea mai mică mortalitate a fostă 
în anulă 1877 (111,963 morți), er cea mai mare în 
1880 (163,226 morți). Clasificândă morții după sex gă
simă pentru anulă 1884: 65,859 de sex masculină și 
57,949 de sex feminină. După religinne găsimă următo
rele cifre: ortodoxi 114,330, catolici 3166, protestanți 
315, armeni 154, lipoveni 199, mahomedani 926, israe
iiți 4,626, religiune necunoscută 88.

Numărulă morțiloră, afară de rare excepțiuni, este 
tot-d’a-una mai mică de câtă acela ală născuțiloră. 
Acâstă diferință în favârea născuțiloră produce sporulă 
continuu de poporațiune. Raportândă numărulă mor
țiloră la acela ală născuțiloră, găsimă pentru anulă 1884: 
61,46 morți la 100 născuțl, 62,79 morți de sex mascu
lină la 100 născuțl de sex masculină, și 60,03 morți de 
sex femenină la 100 născuțî de sex femenină.

Dâcă vomă clasifica morții după sex și starea loră 
civilă, găsimă. pentru anufă 1884, următârele țifre: 
Neinsurați 75,767, dintre cari 41,394 bărbați și 
34,373 femei; In sura țî 32,473 dintre carî 17,957 băr
bați și 14,516 femei; Văduvi 14,842, dîntre cari 6,004 
bărbați și 8,838 femei; starea civilă necun., 7,726, 
dintre cari 504 bărbați și 222 femei.

După luni, morții s’au înregistrată în 1884: lanua- 
riu 12,432, Februariu 13,659, Martie 15,354, Aprile 
12,467, Maiu 9,638, Iuniu 8,005, Iuliu 8,362, Augustă 
9,106, Septemvrie 7,471, Octomvrie 8,395, Noemvrie 
9,411, Decemvrie 9,508.

Așa dăr cea mai mare mortalitate a fostă în lunile 
Ianuariu, Februariu, Martie și Aprilie, cu deosebire în 
luna Martie (15,354 morți); cea mai mică mortalitate a 
fostă în luna Septemvrie (7471). fir după religiune 
raportulă între morți și născuțl este mai mică la israe
iiți, și mai mare la ortodox!.

SOIRILE DTLEL
In momenfulă, când să încheiămă fâia ni se co

munică din celîi mai sigură isvoră, că circulă între 
Românii din Brașovă o listă tipărită în tipografia «insti
tutului tipografică» pe acții din Sibiiu, în care se dice: 
«Subscrișii aprobămă reserva ce-o păstr&ză «Tribuna» față 
cu atacurile nemotivate a’e „Gazetei Transilvaniei.“ De
clararea se încheiă cu cuvintele: „Procedura „Gazetei*  
strică causei naționale*  Lista acesta este colportată din 
casă în casă de ună acționară de frunte ală „Tribunei1'

D-șâra Elena Teodorini, celebra cântăreață română, 
cetindă calumniătorea știre, publicată de «Gazeta dinTurin,» 
despre ună copilă naturală ală răposatului rege Alfonsă 
XII, a trimesă unui (Jiară română următorea telegramă: 
.Infame calomnii! Dâmna care reclamă moștenirea este 
„Spaniolă, nu Română, și se numesce Helena Sanz; am 
„fostă durerosă surprinsă și nu-mi potă stăpâni indig- 
„narea, după cum puteți să vă închipuiți.’

—x—
Pentru continuarea fortificațiuniloră Bucuresciloru, 

guvernulă română a intrată în tractărl cu grupulă fi
nanciară din Berlină Bleichroder-Dislconto-Gesellschaft pen
tru procurarea baniloră necesari. Se cjice că resultatulă 
tractăriloră va fi favorabilă.

—x—
In privința reformei învețămentului secundară în 

România noulă proiectă de lege, ^ice «România Liberă,» 
prevede două feluri de licee: clasice și reale, pentru bă
ieți; internate și externate, pentru fete; impune o taxă 
copiiloră de străini; simplifică administrațiunea șcâleloră; 
sp rește orarulă și onorarulă profesoriloră; înlocuiește 
sistema concursuriloră de aslădl prin numirea la provi- 
zoratu, în școlele de băieți, a tineriloră cu studii supe- 
riâre și cu practică pedagogică, rămânendă ca trecerea 
la titlulă definitivă să se facă în urma unui examenă de 
erudițiune în specialitate și a unei probe practice: er, în 
scâlele de fete, a absolventeloră scâlei normale superiâre, 
rămânendă a face nouă probe; la numirea definitivă 
curtea disciplinară este compusă din trei membri ai 
înaltei Curți de Casațiă, din trei profesori universitari, 
trași la sorți și din rectorulă Universității, după circum
scripția.

—x—
In camera deputațiloră din Bucuresci, d, deputată 

Iepurescu a cerută ministrului de esterne să’i comu
nice corespondența urmată între guvernulă română și 
celă bulgară, privităre la închiderea scâlei române din 
Turtucaia.

—x—
Guvernulă română are intențiune să propună, catrac- 

tările pentru reînoirea convențiunei comerciale cu Austro- 
Ungaria de astă dată să se facă în Bucuresci, pentru că 
în 1876 s’au făcută în Viena.

—x—
Ună corespondentă din Lompalanka comunică lu

cruri îngrozitâre despre purtarea Bulgariloră. Moha- 
medanii suntă aruncați în temnițe și maltratați în celă 
mai crudă modă. In contra biețilorQ Români din cer- 
culă Vidinului, cari în timpulă invasiunei Serbiloră au 
stată liniștiți, se esercită cele mai draconice represalii: 
Bulgarii îi împușcă cu grămada său celă puțină le ra- 
pescă libertatea pentru limpă nehotărîtă. Dăcă supușii 
Bulgari sufere asemenea tractare, se pâte ’nchipui ce su
feră supușii streini. Ună comerciantă a fostă condamnată 
a 25 de bețe. Alții au fostă dați peste graniță, alții 

duși pe josă sub escortă în inleriorulă țării ș. a. Decă 
acestea voră fi adevărate, atunci rău debutăză Bulgarii 
după victoriile loră.

Guvernulă bulgară a comandată patru baterii 
(7.5 cm.) și două baterii (6 cm.) tunuri de munte, șăse 
lunuri de oțelă (15 cm.\ cincisprezece tunuri de munte 
cu munițiune, patru baterii de câmpă complete (9 cm.) 
și 4000 de carabine Reminglon. Acestea au să se pre
dea Bulgariei în termină de 25 de dile.

Ceva despre Românii din Lugoșiu.
Lugosă, 20 Ianuariu 1886.*)

Onorate D-le Redactoră! Multă desmerdatulă prin
cipe „Carnevală44 și-a introdusă domnia din ăstă timpă 
a Românii lugoșeni prin o serată de cântă și danță 
aranjată de reuniunea română de cântări și musică din 
ocă la 18 1. c. Amintita serală s’a ținută în frumușica 

și cu gustă aranjata sală dela noulă hotelă „Concordia44 
proprietate a comunității bisericescl gr. or. din locă.

De cu timpă sala era îndesuită de ună publică 
alesă și numărosă și cu desăvârșire aprâpe română. Mai 
)ine representată la acestă serată era secsulă gingașă. 
Câte gândiri nu mi s’au strecurată prin minte, la aspec- 
tulă unei societăți române atâtă de frumâse! Cugetamă 
în mire:

Dâmne! Câte lucruri mândre și frumâse nu s’ar 
pută face și la noi pentru nămulă nostru, astăzi atâtă 
de urgisită și batjocorită, dăcă acele respectabile ma- 
trâne. aceste gingașe mlădițe, acei bătrâni, bărbați, juni 
și tiuerî plini de vigâre și speranță, dăcă toți ca unulă 
și unulă ca toți intr’ună gândă cu încredere în D Zeu 
și în puterile nâstre amă lucra umără la umără în ar
monia, unire și bună înțelegere pentru promovarea bi
nelui și a prosperității lui.

Dar vai! să pâte că mă înșelă eu — și vreareași 
ca așa să și fiă — dăr paremi-să că; „A pismei rău
tate și ârba neunire44 s’a oprită de vorbă și cu Românii 
ugoșenl, căci altmintrelea nu potă presupune pentru ce 

— precum la jocă și voiă bună — nu ne putemă în
truni și la alte afaceri pâte cu multă mai momentose, 
decetă o serată musicală.



Nr. 11. GAZETA TRANSILVANIEI

Cu mare părere de rău am venită a constata 
acestea în mine și numai din pricina, fiindcă altmintrelea 
nu mî am putută esplica: pentru ce numărâsele dame 
române lugoșene nici pănă astădi nu se află constituite 
tntr’o reuninne română cZe dame — după esempltilă al- 
toră dame române din alte părți și după modelulă da- 
meloră conlocuitdre de altă naționalitate din Lugoșiu, care 
tdte îșl au reuniunile loră?!

Pentru ce o înteligința română așa de numerose 
ca și cea lugoșană nici pănă astădi nu a stăruită de a 
avă o casă română de economii, vr’o scălă română de 
fetit? — unde fetițele se ni se crescă românesce, 
să învețe a vorbi și simți românesce, pentru că — 
mare onore escepțiuniloră — der în multe cașuri 
amă putută constată lipsa acestoră însușiri esențiale, 
neapărată de lipsă unei fiitore mame române. Mai de
parte pentru ce, nici pănă astăzi — după esemplulă Ro- 
mâniloră din alte părți — nu avemă vre-o bibliotecă po
porală cu scopă de-a răspândi gustulă de cetire între 
poporă și pentru ce la noi în serile lungi de ărnă nu 
se aranja/ă ‘Conferințe literare după esemplulă Brașove- 
niloră, Sibieniloră, Arădaniloră ș. a. — E'ă der căușele, 
pe lângă multe altele, pentru cari îmi place a crede că 
nu trăimă in bună înțelegere, dâr ajungă cu atâta de 
astădată, căci asupra acestei afaceri la altă ocasiune voi 
reveni mai în detailă, pentrucă bine-i să ne plăngemă de 
nedreptățile ce le suferimă dela străini, der și mai bine 
e să ne recunoscemă și greșelele nostre și să le sbi- 
ciuimă și îndreptămă, pănă când încă nu va fi pră 
târdiu.

Dăr acuma să mă reîntorcă la serata dela 18 I. c. 
care, după cum amintii, a fostă bine cercetată în pro- 
porțiunea salei, care nu e de totă spațiosă; străinii con
locuitori de astă dată au lipsită, dăr nu doră pentru că 
nu ar fi fostă chemați, ci paremi-se totă din vederi pa
triotice și cu scopă de-a ne convinge și mai tare de 
bunăvoința și dragostea ce o au față de noi. Der pentru 
aceea să le fiă numai de bine er Românii Lugoșienl tra- 
găși învățătură din acăsta 1

Chorulă Reuniunei a esecutată programulă urmă- 
(oră: 1. ,Hora Sinaiei’ de Ventura eșec, de chorulă 
bărbătescă. 2. «Cântări italiane*  eșec, de chorulă mixtă.

Editoră: Iacobă Muresianu.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

3. »Cu roseta mai deșteptată» solo eșec, de d-nulă De- 
metriu Florescu. 4. «Cucuruză*  de Humpel eșec, de 
chorulă bărbătescă. 5. a) »ln vesela pădure*  b) „Prin 
munți bate văntulă*  c) .Porniți porniți*  eșec, de co- 
rulu mixtă.

Tote punctele din programă din partea autjitoriloră 
au fostă întâmpinate cu aplause; nu mai puțină și solo 
cântată de d-lă Demetriu Florescu, simpaticulă tenorislă 
ală reuniunei, carele prin vâcea-i sonoră, mlădiăsă și 
armoniosă a storsu admirațiunea tuluroru.

O singură observare ce ași ave de a o face față de 
chorulă reuniunei — dâră nici decâtă față de esecutarea 
cântăriloră, pentru că acelea preste așteptare au succesă 
destulă de bine — ar fi: că 6re ce să fiă causa, de pe 
di ce merge totă mai tare scapătă din puteri, încâtă la 
representațiunea din 18 1. c. — puterniculă coră ro
mână de odiniâră — abia număra în totală cu dame și 
bărbați la vre-o 20 de indivizi? Ore răcirea zelului 
membriloră reuniunei, s’au dâră neinteresarea conducă- 
toriloră ei să fiă causa? Ar fi fârte tristă, ca o reu
niune ca acăsta — care totdeuna ne făcea onâre și în 
giurulă căreia fără a exagera potă dice e grupată tâtă 
viâța socială a Româniloră Lugoșienl — să apună chiar 
astăzi, când mai mare trebuință avemă de dânsa. —

După cântare inmediată s’a începută danțulă cu 
frumosulă jocă națională «Lugoșana*  și pe la Orele 4 
diminăța s’a finită cu „Ardelâna*  și «pe picioră*.  Nu 
au lipsită dela acâstă serată și dame în frumosulă și 
multă pitoresculă costumă națională, cari amestecate 
printr’e celelalte toalete dau seratei o înfățișare 
feerică.

Din frumâsa cunună de dame amintescă aici că 
în costumă națională au apărută d-ne!e: Cornelia Bre- 
diceanu, Popețiu și Helena Zaharie, apoi d-șorele: Emilia 
Bordană, Iulia Curescu și Maria Stănescu. In toalete de 
bală, d-nele: Răduleseu, Ecaterina Stoiană, Martinescu 
S. B. Popovici, Nedelou, lanculescu Pavelă, Bran- 
covicl, apoi d-șorele: Răduleseu, Martinescu, Peșteanu, 
CobilașI, Pavelă, Nedelcu, Florescu, Condali, Tuculie, 
Peștișană ș. a. Cu distinsă stimă,

— borgovanulu. —

Primimă spre publicare următorul!! apelă:
Stimați concetățeni, 
Stimați membrii 

ai societății de comerciu și de industrial
Prin suspendarea trenului accelerată dintre Clușiu 

și Brașovă t6te localitățile situate dincâce de Clușiu au 
să sufere o perdere de timpă de 24 resp. 48 âre în co- 
munieațiunea loră cu occidentulă.

„Timpulă fiindă banl!“ nu pntemă noi comersanții 
și industriașii să soferimă în tăcere acestă disposițiune 
atâtă de jignilâre intereseloră nâstre, deci rogă pe toți 
on. concetățeni, der mai cu sămă pe on. membrii ai so
cietății de comerciu și de industriă să participe în nu
mără câtă se pâle de mare la adunarea ce se va ținea 
MercurI în 15/27 ale cor. Luni la 3 Ore p. m. în sala 
cea mare a sfatului pentru a desbate o petițiune întru 
dclăturarea acestui rău.

Brașovă 13/25 Ianuariu 1886.
Primulă vice-președinte ală Societății 

de comerciu și de industriă.
Theochar Alexi.

Secțiunea de albinăritti
a reuniunei economice din comitatulă Brașovului a avută 
o ședință în 8 1. c. n. (cea dintâiu din anulă de față') 
din care estragemă următârele :

1. ) Ună membru co nunică esperințele sale, făcute 
în anulă trecută cu adăparea albineloră. Aceste espe- 
riințe întărescă cele arătate în prelegerea din ședința 
ultimă a anului trecută și susțină cu tâtă tăria practica- 
bilitatea și necesitatea Introducerii adăpatului la albine.

2. ) Același membru refereză despre partea de albi- 
năritu a esposiției din Budapesta. — Succesele practice 
ale acestora studii se voră aplica și la noi.

3. ) S’a luată condusă, ca se se instilue în anulă 
acesta doue cursuri unde să se formeze apicultori (stu- 
parl) practici și să-și inmulțescă cunoscințele loră în al- 
binărilă. Celă dinteiu cursă durâză preste totă anulă, 
câtă timpă adecă se potă efectui lucrări în stupină, și 
constă în aceea, că participătorii acestui cursă voră lua 
în primire câte 2 stupi, pe cari îi voră tracta sub con
ducerea conducătorului secțiunei și .voră învăța în modă 
practică tote lucrările trebuinciâse dela scâterea din 
iarnă pănă iarăși la băgarea în iârnă a albineloră. La 
acestă cursă potă lua parte numai membri de ai reu
niunei economice a comitatului Brașovă. — La cursulă 
ală doilea, care este legată de ună timpă anumită, se 
voră da lecțiunl practice și teoretice ca și la celă din 
anulă trecută în cele dinteiu tjile ale lui Maiu după ună 
programă anumită. La acestă cursă potă lua parte și 
nemembri. Insinuările la amândouă cursurile să se facă 
pănă în 1 Martie s. n. a. c. Participarea la ambele 
cursuri este fără plată. Acestă condusă să se publice 
în deosebi.

4. ) Secțiunea și-a procurată în anulă acesta 20 de 
stupi pentru de a se spori în folosulă ei și pentru de a 
se forma mai multe stupim în diferite locuri, cari apoi 
să servescă ca ună mijlocă de studiu pentru cei din cer- 
culă respectivei stupine. Coșnițele trebuinciâse pentru 
noi se voră procura pe spesele reuniunei. Aceste în
treprinderi se voră face în totă casulă decă se va da 
ajutorulă cerută dela locurile mai înalte pe anulă 1886 
și decă se voră afla persâne apte, cari să ia însărci
narea de a primi și cultiva stupii meniți pentru studiu.

Viitorii conducători ai stupineloră de modelă ce se 
voră înființa, au a cerceta unulă din cursurile numite 
mai susă și au să dovedâscă, că suntă în stare a tracta 
rațională cultura albineloră (după Dzirzon — Berlepsch). 
— Insciințărî mai de aprâpe voră urma la timpulă său.

5. ) Conducătorulă arată și descrie mai multe pla
nuri, după cari se potă face diferite stupim; spune con
dițiile, cari trebue să le aibă loculă unde aședămă stu
pina: posiția, modulă aședării etc. In cașuri de lipsă va 
da conducătorulă esplicațiunl și sfaturi speciale.

6. ) Fiitorulă îngrijitorii ală stupinei principale s’a 
angageată și acuma învăță mai ântâiu ceva măsărită.

7. ) Secțiunea se va uni cu reuniunea provincială 
de albinăritu și va ceti pe lângă diarulă apistică > de 
Gravenhorst și organulă numitei reuniuni.

Cătră pomologii și iubitorii de pâme ai comitatului 
Brașovă!

Secțiunea pomologică din Brașovă va țină Vineri, 
17 (29) 1. c. la 10 âre a. m. în sala sfatului o adunare 
pztblică, la care să invită, afară de membrii secțiunei, 
toți proprietarii de pometuri și iubitorii culturii pămeloră, 
din locă și jură. La ordinea d'l^' este în loculă întâiu 
o prelegere ținută de d-lu Martin Horvath din Crizbavă 
despre „diferitele soiuri de p6me“. Prelegerii ’i va servi 
ca basă ună asortimentă mai mare de păme iernatice; 
acestea se voră arăta, se voră descrie și se voră gusta. 
— Mai departe se voră pune la desbatere nesce întrebări 
pomologice de importanță generală.

Brașovă, 13 (25) Ianuarie 1886.
Direcțiunea secțiunei.> >

Mulțămite publice.
I. Eforia școlară a foștiloră grănițerl, compag. II, 

din fostulă regimentă română I de graniță, esprimă mul- 
țămită publică tuturoră aceloră pră stimați și marinimoșl 
domni — cari ne-au donată cărți pentru înavuțirea și 
înmulțirea bibliotecei scolei nostre — îndeosebi generosei 
D-șâre Lucreția Munteanu, la a cărei stăruință amă pri
mită pentru biblioteca școlară următârele donurl:

Dela Domnii: Ioană Stoicescu, advocată în Craiova, 
(România) 24 volume în limba francesă : «Biblioteque des 
âcoles. Constantină Lipană maioră în regimentulă de 
infanteria în Tergu-Jiu 10 opuri prețiâse. Nicolae N.., 
căpitană în regimentulă de infanteria în Tergu-Jiu, 2 vo
lume. Victoră Nestoră magislr. în Târgu-Jiu 4 broșuri 
deosebite. Basiliu Craiu grefieră la Trib. în oTergu-Jiu 
ună opă prețiosă Titu D. Frumușană advocată Târgu- 
Jiu 20 diferite volume. Constantină Hurezann subpre- 
fectă de plasa, Jiu, 5 lei noi. Nicolae Popoviciu proprie
tară 5 lei noi.

Primescă deci cu toții mulțămita uostră cea mai 
sinceră pentru marinimâsele donurl în preță de peste 120 
lei, ce pe acâstă cale li-o împărtășimă cu recunoscință.

II. Eforia școlară a foștiloră grănițerl români a
comp. II din regimentulă română I de graniță esprimă 
mulțămită publică generâsei D-șore Emilia Romanu din 
Hațegă, care a donată pentru biblioteca scâlei nostre urmă
târele cărți: 1. Catechismă edată în Blașiu 1857. 2.
Educațiunea în scălă și acasă de Michaelă Velceaau,

-' 1886.,

Sibiiu 1877. 3. Statutele băncei de asigurare »Transilva
nia*.  4. Istoria Ungariei pentru scdlele poporale de Dr. 
Nicolae Popă, Brașovă 1877. 5. Istoria pentru începutulă 
Româniloră în Dacia de Petru Maioră. Buda 1812. 6.
Entropii breviarium romanae historiae Claudiopoli 1800. 
7. Amiculă scâlei de Visarionă Romană 1860.

Primescă deci sincera’nâstră mulțămită, ce pe acâstă 
cale i-o împărtășimă ca recunoscință.

Din ședința eforiei școlare grănițărescl de reuniune 
ținută in Hațegă la 8 Ianuariu 1886 st. n.

George Oiuciu Nicolae Sânzianu
președinte. secretară.

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

ATENA, 26 Ianuariu. — Ministrulă-preșe- 
dinte Delyannis a conferită cu regele, care a 
declarată, că împărtășesce simțămintele națiunei 
și că atitudinea sa și-o va conforma atitudinei 
guvernului grecescă, dedrece și elă — regele — 
este Elină. Numerdse meetinguri se țină espri- 
mându-se în contra pasului colectivă ală pute- 
riloră și provocândă pe ministrulă-președinte 
Delyannis să stărudscă și mai departe pentru 
causa națională.

LONDRA, 26 Ianuariu. — In camera co- 
munel’oră comunică guvernulă, că răspunsulă 
Greciei la nota colectivă a puteriloră europene, 
care cerea desarmarea, nu l’a primită încă.

DIVERSE.
Numărată fatalu 13. — Anulă trecută cu ocasiunea 

visilei ce o făcu colericiloră din Aranjuez, regele Alfonso 
ală Spaniei prânzea la paiață cu suita sa. De abia se 
puseră la mâsă și una din persâne ceru să se retragă. 
Neapărată fiă-care voi să afle că pentru ce, și cu cea 
mai mare naivitate aceea persănă răspunse, că se retrage 
pentrucă erau trei-spre-ejece la mâsă, ceea ce era esactă. 
Regele rîse multă de acestă incidență și insistă ca nimeni 
să nu plece dela mâsă. Apoi totă rîijândă, se întârse 
spre ducela de Las Castillejos, fiulă generalului Primă, 
adjutantulă generalului Pavia, și îi dise: „Tnsemnâză nu
mele persâneloră presente, pentru ca să putemă verifica 
dâcă acâstă credință este adevărată; suntă curiosă să 
sciu, care dintre noi va muri în cursulă anului,*  adăugă 
elă cu obicinuita-i veseliă. Din cei trei-spre-dece âspețl 
elă muri celă dinteiu. Cu acâstă ocasiune, să reamin
tim ă cuvintele unui mâncăciosă plăcută și cu minte. Elă 
dicea: ,,A fi trei spre-tjece la mâsă nu este o neno
rocire decâiă numai atunci, când n'o fi de mâncare de
câtă numai pentru două-spre-ijece persâne.

** *
Ună deputată teribilă. — Din Roma se scriu ur

mătârele : Triumfurele deputatului Sbarbaro nu mai în- 
cetâză, cu 1âte că deja duoi numeri din cjiarulă său, 
„Penna*  s’au confiscată. Sbarbaro călătoresce întrâga 
Italiă, și în totă loculă îlă primesce poporulă cu entu- 
siasmă, și improvisâză ovatiuni demonstrative pentru elă. 
Sbarbaro ține cuvântări înfricoșate, de pe balcâne și în 
petreceri, contra guvernului actuală și a politicei sale. 
Noulă tribună în scrisă și în vorbe vestesce, că inten- 
ționâză a forma o nouă partidă, voesce a funda o „Nu- 
ova Italia,*  care se va lupta contra statului modernă ita
liană și contră demoralisării \parlamentului. Guvernulă 
nu scie ce să încâpă contra acestei mișcări. („Penna“ 
pretinde a avâ 150,000 de abonați), piarulă „Pungolo“ 
află, că prinsulă ministru Depretis, ar fi începută per
tractări cu Sbarbaro. E în interesulă guvernului de a-lă 
-ace să tacă. %

Nou abonamente.
la

„ Gazeta Transilvaniei".
Cu I Ianuariu 1886 st. v., s’a început unii nou 

abonamente, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulă Abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
,, șâse ,, 6 ,, .
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franoî 

„ șâse „ 20 „
„ unu anu 40 „

Rugămă pe domnii abonenți, ca s& bine-voiască 
a-șl reînoi de cu vreme abonamentulă, ca sd nu se 
întrerupă espedițiunea diarulzii.

Domnii ce se voră abona din nou s& binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arata și posta, ultimă.

Administrațiunea.
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Curau? n Ia buraa de Viena

din 25 lanuariu st. n. 1886.

Rentă de aură 4% . . . 10110
Rentă de hârtiă 5°/o • • 92 85 
Imprumutultt căilorfi ferate 

ungare...........................152.00
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.60

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 112 50

Bonuri rurale ungare . . 103 75
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C3 75 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști............................. 103 75
Bonuri cu cl. de ’sortarel03 75 
Bonuri rurale transilvane 103.80 I

Bonuri croato-slavone . . 103 75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................. 98.25
Imprumutultî cu premiu

ung...................................117 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.25 
Renta de hărtiă austriacă 84 10 
Renta de arg. austr. . . 8425
Renta de aurtt austr. . . 112 25 
Losurile din 1860 . . . 140 40
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 869 —
Act. băncel de credită ung. 304 00 
Act. băncel de credită austr. 297.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .... 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 */ 2 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 95 

I Londra 10 Livres steriinge 126.35

Bursa de Bucur esci.
Cota oficială dela 11 lanuariu, st. v. 1886.

Cump. vând.

Renta română (5%). . 87 88
Renta rom. amort. (5%) 92V4 9P/2

» convert. (6%) 85 86
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30 32
Credit fonc. rural (7°/0) . 101 101 v»

’ „ » (5°/o) • 83 84 l/i
» » urban (7%) . 95 98

, (6°/o) « 88 89
> (5°/0) • 80 81

Banca națională a României 1111 1130
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 16. 16V.
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.04

Gursuiu pieței Brașovo
din 26 lanuariu st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.56 Vend . 8.61
Argint românesc . . . . * 8.50 8.55
Napoleon-d’orI................. « « * 9 98 J 10 02
Lire turcescl..................... 11.26 > 11.36
Imperiali......................... 10.22 » 10 32
Galbeni............................. > 5 88 » 5.94
Scrisurile fonc. »Albina» • . > 100.— * 101.—
Ruble Rusesc!................. 122.8/a » 124.—
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe anii.

8W3T*  Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 

Transilvaniei^ se potu cumpăra în tutungeria 
lui I. GROSS.

Qu.uuiu i o

O

BOLNAVILOR!?
de 

plumâni și gătu, ofticoșii, 
și celoră cari suferii de Asthma se face cunoscută, că pentru bălele 
indicate folositărea. „Tliea Homeriana“ se p6te procura ca ve
ritabilă numai directă prin subscrisulă. Broșura respectivă se tri
mite fără spese și franco. Unu pacheță cu 60 grame Homeriana, 
suficientă pe 2 tjile, costă 70 cr. Admoneză contra cumpărărei a 
plantei Homeriana oferită de t6te celelalte firme, fiindă constatată 
de nendevărată.
PAUL HOKERO in Triest (Austria).

Descoperitorulă și preparatorulu unicei veritabile plante Homeriana.
mm.inTOW.......->n..............n.......... .............................  -- ............

IHHl® fcstitata & Ctelta si & 1

19-20

O

rsi
1i ••

17

Filiala Brașovu
a) primesce bani spre păstrare dela 50 cr. în au să

pe lângă SVa’/o fără denunciare 
pe lângă 4°/o cu denunciare de 1 lună, 
pe lângă 5°/o cu denunciare de 3 luni.

și plătesce singură darea de lO°/o.
b) vinde și cumpără scrisuri f u n c i ar e proprii de 6°/o, cari 

suntu assigurate cu hipotecă întreită, cu ună fondă de garanțiă de 200 
mii fiorini, precum și cu întrăgă ceealaltă avere a institutului.

4 6.

Nro. 434-1886. 3 -3.

Publicatiune!
9

Conformă punctului 3 din art. de lege XXVII ex 1880 se provăcă 
atâtă cei indigeni câtă și cei străini locuitori în Brașovă, cari sunt obli
gați la solvirea taxei pentru eliberarea de miliție, ca să arate subscrisului 
magistrată pănă la finea lunei Fevruarie a. c. posițiunea de cetățiană, 
locuința, numele și locuința dătătorului de lucru, numele cercului de a- 
sentare resp. a acelei comune, unde din causa unui motivă au fostă eli
berați de serviciulă armatei permanente său acelei pentru apărarea țărei, 
mai departe, anulă decându se compută eliberarea, și în fine să’și docu
menteze suma contribuțiuniloră directe, măsurate pentru anii trecuți.

Recerutele liste de fasionare să potă procura în decursulă ăreloră 
de oficiu din localu conscrierei militare, ulița Căldărariloră Nro. 519-a, 
etagiulă I.

Brașovă, 12 lanuariu 1886.
Magistraturii orășenescu.

Anunțămă aceloră onorați cetitori, cari voră binevoi a se abonâ la făia 

năstră de aici încolo că avemă încă în reservă numeri dela începutulă anu
lui 1885, prin urmare potă să aibă colecțiunea întrăgă.

Administratiunea »Gaz. Trans.»

MersulU trenuriloru
pe linia I*re<lealîi-Biidapesta  și pe linia Teiușii-Aradîi-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—IPredealiI

BucurescI

Predealu

Timișd

(
(

( 
(

Trenă 
de 

peradne

Tren Trenă Trenă 
accelerat omnibus omnibus

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodd 
Hașfaleu

Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediaș® 
Copsa mică 
Mieăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Teiușft 
Aiudtt

(
(

Vințulti de susft 
Ui6ra
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
GhirbSu
Aghiriști
Stana 
Huiedin ti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny
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 6.05

7.4E
12.5C

1.0£ —
1.4C —
2.27 _
2.5E
3.38
4.17 __
4.47
5.42
7.37

8.01 —
8.21 —
9.05 —
9 43 —

10.02 —
6.20 —

6.59 —
7.15 —
7.43 —
8.29 —
8.55 —
9.04 —
912 —

10,23 —
12.32 —
12.59 —
— 8.00
— 8.34
— 8.59
— 9.34
— 10.16
— 11.04
— 12 17
— 12.47
— 1.21
— 2.05
— 3.08
— 3.39
— 3.55
— 4.0 o

10.37 —
12 59 —
4.45 8.22
10.05 10.30

10.50 —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladiny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbfiu
Nedeșdu

Clușin

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uiâra
Vințultt de susfl
Aiudti
Teiușii
Crăciunelti
Blașfi
Mieăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Slisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva
Apatia 
Feldiâra

Timișfl

Predealu

Bucurescl

Nota: Orele de nâpte sunttt cele dintre liniile grdse.

Trenă 
omnibu

Tron 
accelera

Trenă 
omnibu

Trenă 
a de

peradne

Trenă 
omnibus

— — —
1 1

6.47 3.15 6.2C 8.00
10.37 7.2S 9.11 11.40

1.44 — - 8.27 11.26 2.31
5.33 — 1.28
— — 9.45 2.00 .
— — 9.59 2 11
t— — 10.28 2.34
— — 11.36 3.18
— — 12.K 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— — 1.31 4.26 —
— — 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —
— — 5.05 6.43 —

12.05 — — 7.03 —
12.31 — — 7.26 —
2.16 — — 8.51 —
3.12 — — 9.31 —
3.32 — — 9.43 —
3.41 — — 9.51 —
3.50 — — 9.58 —
4.25 — — 10.24 —
4.50 — — 10.44
5.41 — — 11.28
6.09 — — 11.44 —

6.40 — — 12.18 —
7.00 — — 12.36 --
—jj — — 1.22 6.01

_ — 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.3
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — — _ 1.50
— — — — 2.48
— — — — 3.23
__ — — _ 4.56

9.4C

Tipografia ALEXI Brașovă.

Teiușft- IradA-Budapest» Budapesta- AradA-TeiușA.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibua peradne peradne accelerată omnibua

TeiușA 11.09 — 3.56
i

Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia ,11.46 — 4.27 Budapesta 8.0o 1.45 8i O
Vințulă de josti 12.20 — 4.53 11.02 3.44 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 kiZOillOK 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 AradA 3.37 7.53 5.25
Simeria (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
llia 3.36 —. 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — ' 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — P.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
BSrzova 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 llia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
AradA 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Sznlunk l 2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — ! 8.00 6.05 TeiușA 12 05 — 2.24

AradA-TimișAra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenă Trenă do Trenă de Trenă de Trenă Treni
omnibus peradne persdne peradne omnibua omnibua

Aradft 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 39 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 753 1.19 3.49
Vinga 7.19 2 18 9.13 Pui 8.4.6 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
TtmișAra 8.42 3.40 10.66 Petroșeul 10.43 4.04 6.39

TimișAra-AradA Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne peradne omnibua omnibua omnibua de pers.

TimișAra 6.07 12.25 5.00 Petroșeul 6 49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08,
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.4^
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 1L37 7.35
Nămeth-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
AradA 7.50 3.10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


