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14.

Ministrulu Brătianu și Românii ardeleni.
II.
Brașovă, 17 Ianuariu 1886.

„Să ne lăsați...în pace,11 (jâce ministrulă Bră
tianu cătră Românii de dincăce, „să ne regulămă 
noi politica năstră, căci noi nu venimu să vă 
dămă lecțiune, nu ne amestecămă în luptele 
d-văstre.11

Acăsta apostrofare este ea câtuși de puțină 
întemeiată ?

Ori câtă de multă ne-amă încordâ memoria 
nu putemă afla nici măcară ună singură casă, 
care să justifice imputarea ce ni-o face d-lă mi- 
nistru-președinte Brătianu.

Ne aducemă aminte numai, că într’unu 
timpă când d. Ionă Brătianu\ nu era la cârma 
țărei, ci făcea oposițiune, mulți Români de din
căce, din cei ce s’au așezată în România, sim-

ANULU XLIX.

Sâmbătă, 18 (30) Ianuariu.

acolo și de unii și de alții f 
binele, prosperarea și întărirea României.

Când, prin cine, în ce împrejurări și unde 
s’a făcută dăr de cătră Românii de dincăce vre-o 
încercare de a da direcțiune politicei guvernului 
română ?

Vorbindă de pressa năstră ne vine în minte, 
că pe la sfârșitulu anului 1883 unulă din orga
nele d-lui Ionă Brătianu, amărîtă fiindă din pri
cina atacuriloră foiloră oposițiunale de dincolo, 
cari se provocaseră și Ia nisce articuli din „Ga
zeta Transilvaniei", a făcută organului nostru o 
analogă imputare susțiindă, că „amă voi să în- 

I vățămă pe bărbații de stată români ce trebue 
să facă?1

Ce se întâmplase? Ne aflamă tocmai în acea 
epocă, când se efectuise alăturarea României la 
așa numita „ligă de pace“ germano-austriacă.

Ungaria și din străinătate despre intrarea Ro- 
i „alianța de pace?4 Mai multă decâtă 

luptele | tăte scriau însă foile unguresc! și când vorbiau 
primită de alianța cu România nu uitau niciodată de 

j Românii din statulă ungară, cărora le dedeau 
sfatulă ca să capituleze, căci de aci înainte trebue 

ună amestecă ală Româniloră de dincăce în l-up-jsg cu prietini.
că nu sun-1 Nu era nimică mai naturală decâtă ca noi 

pe d. mi- Românii asupriți, în fața unui evenimentă insem- 
• L monar. 

chia năstră, să nu fimă nepăsători și să ne <ji- 
cemă: dăcă Maghiarii s’au gândită la noi când
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0 seriâ garmondfi 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Scrisori nofranoata nu se prlmosoii. — Hanuoorlpte nu ae rotrămltu.

se fiă făcută pentru I mână din partea Româniloră de aici, și rămâne 
'deci se cercetărnă dăcă și în câtă au încercată 
să-o influințeze cei șăse espulsați ardeleni și dăcă 
și în câtă faptele loră potă constitui ună punctă 
de acusațiune contra năstră a tuturoră.

patisau cu principiile liberale ale d-sale și astfelă Multe s’au scrisă p’ațunci în diarele din Austro-
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lecțiune, mâniei în
nu puțină au contribuită la popularisarea loră. 
Nu cumva aceștia au voită să dea o 
d-lui Ionă Brătianu și să se amestece în 
d-sale? Dăcă așa a fost, atunci de ce a 
d-sa aderările loru?

O altă faptă, care să păta fi interpretată ca

tele celoră de dincolo, mărturisimă, că im •
temă în stare a descoperi. Rugămă — L ,, ,---------- ----------
nistru Brătianu să ne vină în ajutoră și să nejnată, ca acela ală alianței României cu 
spună dăcă a descoperită d-sa ceva în privința 
acăsta.

D-10 primâ-miniatru dice în vorbirea sa, c& au s.Ur',i“ Pent™. alianța cu România, negreșM
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suntu Români de dincăce în România în diferite 
servicii publice și că unii dintrânșii ocupă posi- 
țiunile cele mai înalte în stată. Nu cumva
aceștia suntă cei ce se :----- -- --------------
mâniei? Apoi dăcă suntă chiămați a servi 
cum n’o să se ocupe ei de afacerile publice ale ei ?

Dăr afară de cei ce ocupă posturi, mai 
suntă și alțl Români de dincăce: proprietari, 
comercianți, industriași, advocați, medici ș. a. 
cari s’au așezată în România. D-lă ministru] 
Brătianu n’a vorbită nimică de aceștia, dăr de! 
sigură că-i scie, că suntă mulți. Ore acestora, 
dăcă s’au stabilită în România, parte mare din 
ei fiind chiară împământeniți, să nu le fiă per-' 
misă a avă părerile loră independente cu pri
vire la afacerile publice și la luptele politice din 
țăra, în care trăescă și muncescă?

Acăsta suntemă siguri, că d. ministru nu o 
atunci, vrândă a fi 
ar trebui' să o 
de dincolo de 
precum Greci, Bul- 
dintre cari ocupă

că și frații noștrii de dincolo se voră fi gân
dită la noi când au încheiat’o. In politică mai 
multă ca ori și unde fiecare își este șieși celă

amestecă în afacerile Ro- mai de-aprăpe și așa ne-amu gândită și noi la 
i tărei P‘elea ndst.ră, mai cu sămă fiind-că adversarii noș- 

_ ’ . . a..:_ ______ _______ _ _ i„

va pretinde dela denșii, căci 
consecuentă și nepărtinitoră, 
tindă și dela locuitorii veniți 
năre și stabiliți în România, 
gări, Sârbi și alte nămuri, ------ ---- —r
posturi mici și mari neasămănată mai urniți de- 
câtă Românii de dincăce de Carpați și cari au 
ajunsă a esercita o influință nu neînsemnată 
chiar și asupra corpuriloru legiuităre române.

Se nasce acum întrebarea dăcă nu cumva 
noi cești de aici, adecă pressa năstră și condu
cătorii noștri, au întreprinsă vr’ună pasă care 
să se pătă restălmăci ca ună amestecă în afa
cerile guvernului română?

Noi, Românii de dincoce, nu putemă birui cu 
afacerile năstre proprie, necum să mai avemă timpă 
a ne ocupă cu afacerile țărei vecine. Păte însă că 
în strîmt.orarea năstră să se fi adresată unulă său 
altulă la frații de dincolo cu rugarea, ca să con- 
tribue pentru câte vr’ună scopă de binefacere, 
umanitară și de cultură. Vrut’au ăre aceștia să 
influințeze asupra politicei d-lui Brătianu?

Presa năstră s’a ferită câtă a putută, mai 
alesă în cei cjece ani din urmă, d’a se amesteca 
în luptele de partidă din România. Amă fost 
și suntemă simpli cronicari față cu cele ce se 
petrecă în țăra vecină și n’amă esprimată nici
odată altă dorință, decâtă ca totă ce se lucrăză

pre- 
Du-

tri politici ne spuneau, că au adus’o la tergu la 
Friedrichsruhe și la Viena.

Organulă ministrului - președinte ungurescă 
vorbea chiar de nisce „promisiuni obligătăre,11 
ce le-ar fi făcută guvernulă română cu privire 
la „agitațiunile române“ din statulă ungară și ne 
<Ș.inea: „Lasciate ogni speranza —căci România 
său nu voiesce său nu păte să ajute Ro- 
mâniloră din Ardălă și Ungaria?1 („Nemzet11 din 
Octomvre 1883.)

Câtă pentru afirmarea dintâiu noi amă răs
punsă atunci făiei oficiăse maghiare, că „guver- 
nulă unui stată străină nu păte lua nici o răs
pundere pentru mișcările naționale dela noi11 și 
că „mișcarea năstră, a Româniloră de dincăce, 
încâtă s’a manifestată ea, este cu totulă de sine 
stătătăre și nu ne trebue agenți străini, ca să ne 
învețe, care este dreptulă nostru încălcată de re- 
gimulă ungurescă?1

Ear la a doua afirmare amă răspunsă totă 
atunci: „Omenii de stată din România vădă 
prea bine, că prigonirea elementului românescă 
din acestă stată este o amenințare pe față a 
elementului omogenă din statulă română; cum 
ară pută ei dăr să nu voescă a contribui din 
parte-le, ca să se curme acăsta persecuțiune ? Și 
earăși nu înțelegeam de ce România să nu potă 
pune unu cuventil bunii în favărea Româniloră 
asupriți din imperiulă austro-ungară, tocmai acum, 
când acestă imperiu caută alianța ei și precum 
vedeam, îi atribue ună mare preță“. (Gazeta 
Trans.“ dela 2 (14) Octomvre 1883.)

Cuvintele năstre au fostă esploatate de presa 
oposițiunala de dincolo și astfelă ni-au atrasă 
imputarea amintită. Noi amă arătată atunci, că 
ea era nemeritată și nejustificată și diarulă din 
cestiune ni-a și dată satisfacerea cerută recunos- 
cândă, că n’amă vrută să dămă lecțiuni ămeni- 
loră de stată români. („Telegraphulă“ dela 1 la- 
nuariu 1884.)

Așa dăr nu găsimă absolută nici o încer
care de înrîurire asupra politicei guvernului ro-

Gestiunea naționalităților^ și Kultur- 
egyletuItL

„Egyetărtăs11 în numărulă său celă mai re
centă dela 26 Ian. a. c. face următărea dare de 
sămă asupra unei scrieri volante, sub titlulă 
„Reuniunile de cultură maghiară și naționalită
țile?1 deX. Y. de curândă apărută în Budapesta:

«Autorulă anonimă ală broșurei susține, că mișca
rea socială, începută în Ardeală, continuată în nordulă 
Ungariei și lățită și în părțile locuite esclusivă de Ma
ghiari, care a creată reuniunile de cultură și lucră pen
tru întărirea loră, nu are de scopă altceva, decâtă ma- 
ghiarisarea naționalitățiloră nemaghiare din țâră, și vo
iesce ca pe spinarea acestora se înmulțăseă elementulă 
maghiară și astfelă reuniunile de cultură maghiare, au față 
de naționalitățile nemaghiare o natură pură agresivă.

Purcedendă de aici, autorulă deduce, cu deplină 
cunoștință a relațiuniloră naționale, scopulă periculosă 
ală mișcăriloră »Kulturegyletiste <

Autorulă, prin grămădirea istăță a argumentelor^ 
puternice, se pare a fi ună oină rutinată. F6rte mulți 
voră fi îngrijațî după cetirea acestei broșuri. Autorulă 
se nisuesee a arătă, că mișcările „Kulturegyletiste* nn 
suntă deeă'ă efectulă șovinismului maghiară, celă atâtă 
de lățită în timpii din urmă, și că urmările acestei miș 
cărl au să fiă nu înmulțirea elementului maghiară, ci 
ațîțarea și amărîrea naționalitățiloră. Acusă pe «Kultur- 
.egyletulă' din Clușiu cu totala lipsă a sincerității, care 
n’a mărturisită că tinde a maghiarisa, ci numai că vo- 
esce a lăți spiritulă patriotică și cultura maghiară. 
Autorulă nu crede, că fundatorii suntă conduși de o pură 
marinimosftate, ca să lățăscă în sînulă poporului nema
ghiară limba maghiară, și ca dovadă se provâcă la co- 
mitatulă Săfmar lui, care a cjisă în publică, că >toțl fiii 
patriei au o datorință sfântă, ca adică să fiă Maghiari. 
Inlrăbă însă, că de unde își ia comitatulă Sătmarului 
dreptulă, ca să facă pe toți fiii patriei Maghiari? Dăr 
ore din punctă de vedere morală este ună păcală a fi 
de altă naționalitate în acăstă patriă, care 1000 de ani 
a putută susta ca țeră poliglotă ?. Adausulă la contri
buția de 1 la sută ală contelui Ștefan Kârolyi e o ne
dreptate, căci vrea să întrebuințeze și banii naționalită- 
țiloră pentru desnaționalisarea loră. Efectulă positivă ală 
acestei mișcări nu pole fi altceva, decâtă alarmarea na
ționalitățiloră, și încercarea maghiarisării cu forța dove- 
desce numai neputința fundatoriloră »Kuituregyletului“. 
După aceea arată autorulă, că mijldcele prin cari să pre
tinde a se lăți limba maghiară, nu potă ave succesă și 
trece la articolulă de lege XVIII din anulă 1879 dicendă 
că introducerea limbei maghiare în tote scălele popo
rale a fostă ună pasă neprecugetată, recomandândă ca 
acestă disposițiune să se introducă numai în orașe mai 
mari, în părțile locuite de Maghiari și alte naționalități, 
în acele locuri unde locuitorii ei înșiși ceră introducerea 
acestei dispos'țiuni. In scălele naționalitățiloră numai 
ca studiu extraordinară ar trebui se se propună limba 
maghiară Autorulă recomandă mai departe o politică 
mai conciliatore față de naționalități, recomandă a se 
esecuta legea de naționalitate, și a se înainta cultura na
ționalitățiloră, care e o parte a culturei Ungariei.

Trebue, elice autorulă memoratei broșuri, să tindemă 
intr’acolo, ca naționalitățile nemaghiare să se sîmță a- 
casă în acestă patriă, s’o iubăscă și în casă de nevoiă 
să aibă causă a-o și apăra, și pentru întărirea acestei 
idei să provocă la o scrișdre a Iui Kossuth. Autorulă 
accentuăză în deosebi, că Ungaria nu e destulă de tare 
ca în unulă și același timpă să se lupte defensivă con
tra tendințeloră de centralisațiune ale Austriei, și ofen
sivă pentru desnaționalisarea nemaghiariloră din țără. 
Recomandă însă ca mai bine Ungurii să caute a-șl ma
ghiarisa aristocrația loru propria, care încă e ună corpă



Nr. 14. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Noi firesce, scrie «Magyar Polgâr*, amă purcesă 
fără colâre politică confesională națională.*)

«Pentru ce, întrebă aceslă foiă, amă rămasă pănă 
acuma numai singuri? Pentru ce nu șî-a ridicată până 
acum nici ună omă cu greutate vocea pentru noi?**)

Pentru ce"a resimțită între Sași vocea patriotică 
ca în pustia. Pentru ce îșl risipescă poncetățenii noștri 
Români banii loră spre scopuri, cari ne strică și nouă 
și loră și nu îi împreună cu banii noștri. — «Magyar 
Polgâr« și aci pune vina totă pe conducătorii români și 
apoi descrie periculele, cari ar pută răsări din impor
tarea considerațiuniloră^naționale în Ș relațiunile sociale, 
și anume pe terenulă politică.—Reuniunea nâstră, dice, 
este fundată pe basă patriotică și drăpfă și chiară cu 
astfelă de scopuri.***)

Față cu acăstă reuniune se ridică o mișcare egoistă, 
nelegală, antipatriotică și dușmană adevărului. Lupta, care 
o întreprindemă în interesulă patriei nostre, nu va fi 
cea dinteiu dără, decă ne vomă face toți datoria va fi 
cea din urmă.

Pănă aici .Magyar Polgăr".
«Magyar Polgăr* împreună cu iote diarele ma

ghiare de tâte nuanțele politice predică în tâte dilele cu 
celă mai mare fanatismă și șovinismă națională, că Ma
ghiarii în interesulă maghiarismului se caute a introduce 
considerațiunile naționale maghiare în t.6te relațiunile 
sociale, ba chiară «Magyar Polgăr* din 3 Aprilie 1885 
vorbesce forte clară și limpede îndemnândă pe toți Ma
ghiarii din tote părțile ca in comitatele maghiare se în
cuviințeze bani Kulturegyletului pentru lățirea maghiaris
mului, ăr în comitatele unde Maghiarii locuescă cu na
ționalități nemaghiare să înființeze reuniuni ca cea din 
Clușiu și să se pună în legăturăjcu acea reuniune. Ba este 
forte de dorită, ca pentru lățirea maghiarisării să se fun
deze în comitatele curată maghiare astfelă de reuniuni, 
ca acestă mișcare națională să-și aibă în fiecare centru 
locală organulă său, care să potă câștiga totă publiculă 
comitatului pentru marele scopă națională. Apoi în
demnă pe publiculă patriotică maghiară consumătoră, ca 
în transacțiunile (jilnice să nu cumpere numai dela Ma
ghiari, ca banii Maghiariloră să mărgă numai în pungile 
producențiloră maghiari. In modulă acesta irredentistică 
predica »M. Polgăr’ cătră conaționalii sei în anulă tre 
cută și acum totă ,M. Polgăr* face Româniloră cele 
mai grave împutațiunl, că ei voescă să fundeze societăți 
economice cu tendințe naționale și că Românii voră să 
împorteze consideratiuni naționale în tote relațiunile vieții 
sociale. Apoi chiară de ar face Românii acâsta în in 
teresulă conservării și prosperității loră naționale, n’ar 
fi nimica nou și n’ar fi originali, ei ar fi numai nisce 
simpli imitatori decopietorl ai Maghiariloră din Ardălă

*) Minciună mai grosolană ca acăsta n’a>mai fostă 
de când e lumea. Nu e destulă de națională titlulă 
«Magyar Kulturegylet* adecă reuniune de cultură maghiară? 

Red. «Gaz. ‘
**) Aici «Polgăr* glumesce, au dâră nu scie, că 

marele bărbată Moldovân Gergely și-a ridicată nu numai 
vocea, dâră s’a făcută și membru ală Kulturegyletului, 
s’au dâră pe Moldovân nu-lă socotesce mai multă între 
Olahi? — Red. ,Gaz.*

***) Tâte potă fi bune și frumâse, tâte câte ni le 
spune »M. Polgăr* potă fi adevărate, numai noi Românii 
fiindă mușcațl de șerpe și sciindă, că de când strămoșii 
noștri au făcută frățietate cu străbunii acțualiloră Un
guri la Esculeu alegendu-șl domnă peste părțile So
meșului în loculă domnului loră mortă, Gelu, pe Tuhuturn, 
și pănă astăcji au fostă totdâuna păcăliți, apoi Românii 
ținendu-se de proverbulă latineseă »times Danaos et dona 
ferentes* își mergă în drumulă loră fără de a-șl mai 
face sembră cu cineva în acăstă țâră.

streină în sînulă nației maghiare și se se îngrijiscă pen
tru înaintarea culturei maghiare.

Din spiritulă întregei broșuri, continuă, „E- 
gyetdri.6s“ — reese semțulu celă mai patriotică, 
de aceea d6r nu trebue și nici n’avemă causă 
să ne supărămu pe autorulă ei, pentru că elă 
prin unii șirU de argumente, — cari potă 
servi de arsenală bogată celoră ce se luptă 
contra tendințelor^ „Kulturegyletiste/ — a do
vedită, că Maghiarii au rătăcită pe calea șovi
nismului. Broșura va avă acelă merită, pentru 
cei ce o voră ceti, că dă o icdnă fidelă despre 
relațiunile naționalitățiloru, și că pe mulți îi va 
scdte din calea șovinismului. “

E caracteristică că „Egyetărtăs" se pronunță 
cu atâta respectă față cu persdna autorului bro- 
șurei amintite mai susă. Acăsta ne face să cre- 
demu, că autorulă este în adevăru Maghiară și 
păte chiar ună bărbatu de frunte din sînulă „in- 
dependențiloră." Ne pare rău că fdia pestană 
nu ne spune, unde e tipărită cartea întitulată: 
„A kozmiîvelodăsi egyletek ăs a nemzetisăgi 
kărdăs.“

Șoviniștii din Clușiu — se’nțelege — sca
pără focă de mâniă din causa acestei broșuri. 
„Ellenzăk" strigă, că „numai vr’ună (Jiaristă ji
dană a putut’o scrie după inspirațiunea vr’unui 
Valahă", ear „Kolozsvâri Kozlbny" nu- 
mesce pe auctorulă acelei scrieri ună malcontentă, 
care nu scie ce vorbesce."

Kulturegyletulil și Nemaghiarii 
piarulă ungurescu din Clușiu, reședința reu

niunii de cultură maghiare, „Magyar Polgâr" 
dela 14 Ianuarie scrie sub titlulă banca ro
mână următdrele:

«Relațiunile naționale degenerăză din ce în ce mai 
multă și pe d' ce merge devină totă mai acute. Este 
datoră nu numai statulă, ci datdre este și societatea, ba 
datoră este fiecare patriotă adevărată și leală, să țină 
contă de aceste relațiunî și să lucreze în cerculă său 
pentru potolirea loră, și să nisuescă ca diversele națio
nalități să se apropie, eră nu să se depărteze unele de 
altele. In casulă contrară unitatea patriei, libertatea 
constituțională și independința patriei va avă de a în
tâmpina mari pericule, ca nici odată.

Pănă acuma agitatorii naționalitățiloră cu senti
mente dușmănăse s’au mărginită numai la terenulă po
litică. Pe acesta terenă cunâscemă pretensiunile Ro- 
mâniloră și ale Sașiloră, precum și programele, pronun- 
țiamentele și nisuințele loră, cari suntă în contra legiloră 
și în contra constituțiunei. Acuma voescă să mărgă 
ună pasă mai departe, voescă să se întindă agitațiunile 
loră și pe terenulă economică și în viitoră vomă vedă și 
vomă autji: o bancă românăscă, bani săsesc!, cucuruză 
românescă, ună agru săsesuă ș. a. De aici este numai 
ună pasă pănă la importarea considerațiuniloră naționale 
în tâte relațiunile vieții sociale și prin aceea pănă la 
disoluțiunea societății. Și dăcă ar începe odată destră
marea, atunci și vieța statului se află în mare periculă.* 
—«Magyar Polgâr« arată, că intenționata întemeiare a unei 
bănci române, urmăresce încâtva scopuri naționale și 
apoi întrâbă, că — dăcă fundatorii nu urmărescă scopuri 
naționale, pentru ce nu se grupăză împrejurulă reuniunii 
de cultură maghiare? ! 

cari de multă au fundată totă felulă de institute cu ca- 
racteră și tendințe curată maghiare. Firesce că ceea ce 
la Maghiari este virtute și mândriă națională și actă 
patriotică, aceea la Români se declară și să consideră 
de crimă capitală, de actă antipatriotică și de trădare 
de patriă.

SOIRILE DILEL
Gomiletulă „Reuniunei archeologice* din Deva a 

însărcinată pe vice-președintele ei Solyom Fekete, pre
ședintele tribunalului de acolo, să facă pașii necesari la 
eomitată, pentru ca comunele române ale comitatului 
să’și primescă «numele loră maghiare originale.« — AucJI 
ce-a fostă să fiă! Vorba e numai, că apa trece, er pe- 
trile rămână.

—x—
La 20 lanuariu n. societatea cismariloră sași din 

Cohalmă șl-a serbată „diua țehnlui.* Autoritatea a o- 
pritu d'așî desfășura societatea steagulu ei, sub pretextă 
că e însemnă «streină."

—x—
Mare consternațiune a produsă între Românii din 

Cohalmă arestarea fostului loră condueăLoră George 
Lungu. Acesta s’a descoperită că e nnă mare șarlatană, 
esploatândă pe bieții Români din Cohalmă și împrejurime 
în iotă modulă, ca să-și asigure o bună stare materială. 
Foștii săi adoratori îlă blaslămă cumplită. Soirea ne o 
dă „Sieb. Deutsch Tageblatt."

—x—
E interesantă ună apelu alu reuniunei de maghia- 

risare din Deva, în care se provâcă publiculă iubitoră de 
petreceri, ca din câștigulă curată ală diferiteloră petre
ceri de danță, concertă ș. a. șă destine câteva procente, 
d. e. 3:-°/o> reuniunei poreclite de „cultură." — Ne miră 
atâta îndrăsnâlă.

—x —
E vorba să se’nființeze în Sebeșă o scâlă de 

stată și dela 1 Septemvre a. c. să și încâpă a func
ționa. Inspectorulă școlară dă din colții în colță ca să 
închirieze o casă.

- —x —
Vorbindă „Kolozsv. Koz « despre broșura apărută 

în Pesta în contra «Kulturegyletului,* esclamă: «Pri- 
vâscă autorulă diarele române, săsesc!, slovace și sâr- 
bescl și va afla, că nu de societatea maghiară le dâre, 
ci de guvernulă națională; ele nu’șî aștăptă mântuirea 
dela ruinarea scâleloră ungurescl, ci dela răsturnarea 
constituției; nu înjură ele pe învățătorii poporali și nici 
pe profesorii dela universitate, ci pe fișpanii și solgă- 
birăii*. — Ne pare rău, dar trebue să spunemă fdiei 
bugetare, că s’a cam fâstâcită.

Noua întocmire de circulare a trenurilor^ din Ar 
dilă a produsă în diferitele părți nemulțămire. Pe lângă 
alte representații ce se voră adresa ministerului de co- 
municațiune ungurescă în contra nouei disposițiunî, a 
adresată o asemenea representare și comanda militară 
de corpă din Sibiiu la ministerulă comună de răsboiu 
din Viena,

RaportU polițienesc!!.
Brașovu, 26 lanuariu n. 1886.

Ca și în anulă trecută, aducemă și la începutulă 
acestui nou ană câteva date interesante asupra unoră 
ramuri mai importante ale activității polițienescl în anulă 
1885, și anume și de astă dată în formă statistică, și

FOILETONU.

Păsărea cântătfire domnul!! întineresce.
(Poveste culâsă din poporti de Romulfi Raca.)

A fostă odată ca nici odată, că de n’ar fi nu s’ar 
povesti, că nici eu nu stau a minți ca ună purece a 
plesni, că nici eu nu să de când e lumea, ci numai de 
când purecele ducea o majă de feră pe rușoră și striga: 
vivat, că elă e ușoră; de când purecile ara după cup- 
toră cu lingură de cositoră, cu lingură scurtă, să i-o bage 
în gura cui n’o ascultă.

A fostă odată ună împărată bătrână, bătrână de 
nu mai zărea lumina Qilei. Impăratulă avea o împărățiă 
fârte mare și pe lângă aceea mai avea trei feciori, care 
de care mai drăgălașă și mai vrednică. Odată se gândi 
împăratulă, că âre cum ar pută elă să mai vedă odată, 
și să fiă tînără. Dete răvașe în tâte orașele și cărți în 
tăte părțile unde s’ar afla lecuitâre să-lă vindece de or- 
bulă găinii, făgăduindu-i că îi va da ună mare dară. 
Nu trecu multă vreme și veni o momâiă de babă gâr
bovă, cam de optă-decl de ani, urîtă cum nu mai era 
alta, mai urîtă ca năptea.

„Bună diminâța înălțate împărate, am aurită o 
veste nu tocmai bună, dăr gândescă la Dumnedeu că 
nu va fi așa rău." Impăratulă începu a povesti babei!

i — pe care nu o vedă, căci de ar fi zădut’o l’ar fi bă- 
| gată în altă bâlă, din care nu l’ar fi scosă altulă, decâtă 
sapa și lupata — și a o întreba, că âre cum ar pută 
face să vâdă și să mai fiă odată holteiu cum a mai fostă. 
Baba nu făcă mulți pureci si începu a vrăji, și din vră
jită îi eși, că împăratulă atunci va întineri, când va avă 
în casă „Pasărea cântătore domnulă întineresce." Că 
unde va fi aceea pasăre, deu ea nu-i p6te spune cu anu
mită. căci nu i se arafă curată. Destulă că împăratulă 
erășl dete răvașe în tâte orașele și cărți în tâte părțile, 
că cine va aduce „Pasărea cântătâre domnulă întine
resce," îi va da împărăția de jumătate.

Văijendă feciorii Ini că nu ar fi bine ca tatălă loră 
să le împartă împărăția și ei să rămână de rușine, fiindă 
că n’ară fi vrednici, să sfătuiră la ola'tă să ceră, celă 
mai mare, dela tată-său o armată și să se ducă pănă 
la împăratulă acela, care are „Pasărea cântătâre dom
nulă întineresce," și să-lă sfarme, să-i răpâscă pasărea 
Dăr unde era acelă împărată nu scia nimenea. — „Tată, 
să-mi dai mie armată să aducă „Pasărea cântătore dom
nulă întineresce," dise celă ““ “are. împăratulă îi 
răspunse: — „Bine, fiule, numai să fi harnică."

A doua <ji se și luă feciorulă de împărată la drumă, 
multă cale împărățiă ca D-deu să ne țiă, că din poveste 
multă mai este. S’a dusă pănă într’ună câmpă frumosă 
verde, unde ave se se tăbărască ca să se odihnescă vr’o 

câteva d’’e, numită „câmpulă floriloră." Pe vremile 
acelea umbla D-cJeu cu Sf. Petru pe pământă. Intr’o d' 
veni D-deu cu Sf. Petru la feciorulă de împărată prefă.- 
cuțl în omeni săraci și îi (jise: — „înălțate tecioră de 
împărată, noi suntemă nisce ârnenl săraci, lipsiți de mân
care, nu ai face bine să ne dai și nouă vr’o bucată de 
pâne?" — „Nu deu, răspunse feciorulă de împărată cu 
asprime, că eu încă sunt călătoră." D-deu cu Sf. Pe
tru, vădendă neîndurarea feciorului de împărată o luară 
'a drumă pănă la ună locă și numai decâtă făcură pe 
feciorulă de împărată cu armată cu totă stană de petră,

Trecură săptămâni, trecură luni întregi și feciorulă 
de împărată nu se mai întârse. Frații cei doi de acasă 
vă(jăndă că nu mai vine fratele loră, se sfătuiră ca să 
mărgă și ală doilea ără cu armată. Se rugă acesta de 
tată-său și cu mare greutate căpătă și elă o parte de ar
mată și plecă la drumă. Ajunse și elă în „Câmpulă flo
riloră." Lui asemenea îi să întâmplă ca și fratelui său, 
căci nici acesta nu era mai îndurătorii,

Celă mai mică frate se supără fârte tare, că frații 
lui nu se mai întorcă ; se hotărî să-și încerce și elă no- 
roculă, cu tâte că era tânără și neumblată în lume. Se 
duse la tatălă său și se rugă să-i dea și lui o armată 
câtă de micuță, ca să-și încerce și elă noroculă. Tată- 
său se mâniă forte tare pe elă și i rase o palmă de 
văiju tolă stele verdl, dicendu-i; — ,,Der și tu, nemer-
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spre a face mai înțeleși numerii, în sine și pentru sine 
seci, îi vomă compara cu numeri și date din ani ante
riori, și din acăstă comparația vomă trage conclusiunile 
ce facil posibilă o mai bună pricepere.

Mai ânlâiu constatămă, că în anulă 1885 a dom
nita o activitate polițienescă mai vină decâta în anii 
precedenți. Acâsta o dovedesce număruia arătăriloră ce 
s’au făcuta căpitănatulni orășenescă, ca autorității com
petente, anume 1894 față cu 562 în anula 1884. Din 
acesta fapta trebue să se tragă îmbucurătârea conclu- 
siune, că corpula pelițiștiloră, care în parte mai mare a j 
făcuta acele arătări, prin instrucțiunea și scâla sistema
tică ce s’a introdusa de mai multa de unu ană ’și-a în
sușiți! mai multă destoinicia și pricepere pentru serviciula 
polițienescă, cu tâte că o mare parte dintre polițiști a 
constata și constă încă din începători (recruți.) Și acăstă 
împrejurare ulteriâră îndreptățesce încă la o conclusiune, 
că în viitorii va fi și mai bine.

Aceste 1894 arătări sunta făcute în contra a 1355 
bărbați și a 544 femei. Din acestea din urmă face parte 
una mare număra dintre servitârele de aci, a cărora 
purtare imorală și necuviinciosă peste totâ dă multa de 
lucru autorității polițienesc! și din nou dovedesce câta de' 
puțina înțelegă stăpânii, că servitorele ca aparținendă , d. e. una hoța intră noptea într’o casă neînchisă și co- 
familiei sunta supuse și supravegherii și disciplinei cas
nice. Imoralitatea între servilorime este înspăimântătare 
și în mare parte se atribue împrejurărei, că stăpânii nu 
usăză în moda corăspundătoră de dreptulă casnica de 
pedepsire ce li-la dă legea, — căci nu este o rară a- 
panțiune, că servitorele pună espresă condițiunea, d’a li 
se permite să umble două ore înedee și încolo pe strade 
după ce ’și-au terminata lucrula; și stăpânii, când ase- ■ Dumnezeu nimărui nu’i pâte face pe voiă; 
menea servilâre sunta duse înaintea autorității ca să fiă'e slabă, o’njură ;
pedepsite, se provocă cu tată seriositatea la aceea ca
racteristică învoială.

Ce privesce număruia contravențiuniloră în contra 
măsurilora sanitare (47 în anula 1885 față cu 5 în 
anula 1884’, ce’i dreptă nu dovedesce, că lucrula merge 
mai rău, căci număruia mai mare în anula trecuta tre
bue pusa îa contula imprejurărei deja amintite, că cor
pula polițiștiloră mai bine și mai destoinica instruita a 
desvoltata o activitate mai viuă. Cu t6te astea trebue 
să amintimă și aceea, că și poporațiunea Brașovului are 
puțină simța și pricepere pentru interese sanitare și mulți 
priveseă în disposițiunile șl pedepsirile din partea auto
rității polițienescl privitore la acelea o șicanare, pe când 
o singură mergere în locuințele chiar din interiorulă ora
șului lasă pe observatorulQ nepreoeupată și cu pricepere 
să recunoscă îndată, câtă de multa are încă să se facă 
în ce privesce curățenia și simțula de ordine ș. a.

Pentru aceea însă e cu atâta mai imbucurătora a 
constata, că vada și autoritatea poliției a crescută, de- 
ârece în anula trecuta s’au pertractata 26 contravențiunî 
în contra organelora autorității față cu 42 în anula 1884 
și se pare în fine că institutulă vechilora «servitori ai 
poliției* — cărora fiecare ștrengara era obicinuită să li 
se strâmbe și fiecate cetățenă să’i pună la regulă — 
mai viețuesce numai în memoria poporațiunii.

Bâtătâre la ochi e apanțiunea că, deși legea servi- 
târeloră esistă în putere de dreptă de aprope 4ece ani 
și că aci se schimbă pe ani mii de servitore, întâmpini 
încă atâta necunoscință de lege chiarh în cercurile ma* 
bune, anume cu privire la timpula de denunțare a bi
letului de concediare prescrisă. Intre mulți e lățită ră
tăcirea, că o servitâre păta fi îndatorată, că înainte de 
a eși din serviciu să procure în locu’i o altă servilâre, 
ceea ce după lege nu e nicidecum întemeiată.

de pedepsă pentru 
s’au pedepsitei cu 
mai puțină de o

50—300 fl. 4, cu

contraven- 
arestă de 
di 98, cu 
10—50 fl

1606 indivizi- 
in favorea 

510 fl. 50 cr. față

Ce privesce măsura 
țiunile amintite mai susă, 
1—15 4<)e 169, cu arest0 
bani peste 300 fl. 1, cu 
46 și în fine cu mai puțină de 10 fl. 
Din amintitele pedepse bănescl au intrată 
fondului orășeneștii alu seratiloru: 
cu 449 fl. în anulă 1884 și 226 fl. 5 cr. în anulă 1883, 
așa dară cu mai multă decâtă îndoită ca în anulă amin
tită în urmă.

I Din acăstă espunere comparativă a acestoră nu
meri resultă evidentă, că corpulă polițiștiloră sistematică 
nstruită. deși încă tînără, a desvoltată o activitate multă 
mai viuă ca în anii precedenți, anume în ce privesce 
contravențiunile în contra statutului penală orășenescă, 

i la cari pedepsele bănescl au se curgă în fondulă orășe
nescă ală săraciloră. Cu acăstă ocasiune nu pdte ră
mână neamintită, că chiară hotărîrile statutului penală 
suntă și în astfelă de cercuri necunoscute, despre care 
nu s’ară presupune, anume hotărîrile privitâre la pro
prietarii său îngrijitorii de case. Citațiuni din partea au
torității polițienescl se consideră ca incomodări, ce nu 
suntă necesare, dăr nu se gândesce la aceea, că dăcă 

a

imite ună furtă, îndată se strigă: Da, pentru ce autori- 
i tatea polițienescă nu controleză introdusa închidere a 
i porțiloră? Și dâcă cineva își frânge erna piciorula pe 
| trotoarulâ alunecosu, atunci ărășl strigă: Da, pentru ce 
i poliția nu îngrijesce, ca pe trotoară să fiă presărată nă- 
jsipă, cenușe seu tărîțe de lemnă, ș. a. Mai că se pare, 
1 că cu poliția merge așa ca cu vremea, cu care nici

; decă poliția 
decă e severă și îngrijesce după pu

tință pentru prompta esecutare a legiloră și ordinațiu- 
niloră esistente, ârăși o’njură.

Demne de amintită suntă mai departe arătările pe* 
nale, ce s’au făcută din partea căpitanatului orășenescă 
în cursulu anului 1885 jndecătorieloră penale compe
tente pentru crime și delicte. Nu mai puțină ca 88 de 
asemenea arătări s’au făcută autoritățiloră penale, care 
se împartă în singuraticele crime și delicte după cum 
urmeză: pentru păgubirea averei străine 4, pentru în- 
șelăloriă 2. pentru mitnire 1, pentru jocă de hazardă 
1, pentru avorțiune 2, pentru defraudare 3, pentru 
omorîre din negligență 2, pentru violență contra orga- 
neloră autorității 6, pentru grea vătămare corporală 13, 
pentru încercare de jăfuire 2, pentru jăfuire comisă 1 și 
pentru furtă 50. Aceste date din urmă în legătură cu 
cele 1894 arătări amintite mai susă dovedescă mai multă 
ca ori ce altceva, că statulă actuală ală corpului polițiș- 
tiloră nu e îndestulitoră și, decă se ține sernă de sără
cia ce cresce din 4' în 4' de urmările ei, atunci 'nu 
se pote privi cu mare încredere în viitoră. Când se co
misese în Sibiu cunoscutulă omoră și jafă de cătră 
Kleeberg și Marlin, imediată s’a pusă în lucrare înmul
țirea corpului polițiștiloră de atunci! Ore și noi să aș 
teptămă mai ântâiu ună asemenea evertimentă ?

Mișcarea privitore la escortări arată următârele 
date: au fostă escortați de aci pentru contravențiunî în 
contra prescrieriloră relative la pașapârte 412 bărbați și 
102 femei, pentru refusare de serviciu și 
elă 18 bărbați și 30 femei, pentru lipsa/ 
și lipsa de destinațiune 52 bărbați și 27 
însărcinare 12 femei, cu totală deci au 
de aci 1966 indivi4i. In fine observămă asupra mișcării 
la oficiulă polițienescă orășenescă de anunțare în anulă 
trecută următorele: pentru ședere permanentă s’au anun- 

sustragere dela 
de documente 
femei, pentru 

fostă escortați

țață 374 partide, schimbări de domiciliu 4245, sodafl 
1351 și s’au dusă de aci 1390, învățăcei s’au anunțată 
266 și s’au dusă de aci 232, copii în costă (școlari) 
560 s’au anunțată și 544 s’au dusă, servilâre s’au anun
țată 5794 și s’au dusă 4556, s’au anunțată 4ilerl pentru 
ca să lucreze câtva limpă în Brașovă 612 și s’au dusă 
452, călători streini în hotele și case particulare s’au 
anunțată 9214 și s’au dusă 9167, în spitală au Intrată 
652 și au eșită 607, în aresturile: penală, cercuală și 
comitatensă au intrată 557 arestanțî și au eșită 551, 
dela oficiele parochiale s’au anunțată 993 născuțl și 
754 morți. Cu totulă în anulă 1885 au fostă 42,871 
anunțai!. Lămuriri s’au dată la persâne oficiale și la 
particulari 4620. Pedepsite pentru contravențiunî în 
contra prescrieriloră de anunțare au fostă în anulă tre
cută 300 partide.

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

BERLINtT, 29 Ianuarie. — (Camera depu- 
tațiloră). Cu ocasiunea desbaterei asupra propu- 
nerei conservativiloru cu privire la măsurile în 
contra polonisărei provincieloru ostice ale 
Prusiei, principele B i s m a r k aruncă o reprivire 
asupra nisuințeloră de independență ale Poloniei, 
declară idea restabilirei regatului polonu de-o 
ficțiune, cere energică germanisarea provinciiloru 
ostice, impută, Germaniloră lipsa de senti- 
mentu naționalii, care este causa că, ele- 
mentulii germană este respinsă în Elsația, 
Ungaria, Boemia și Prusia-O. Bismark adause, 
că nu-i pasă de locu de ceea ce va decide Reichs- 
tagulu, că va face pașii neapărați pentru înmul
țirea elementului germană și împuținarea Poloni- 
loră în ostulă Prusiei'.

In Reichstag comunică Richter: Bismark a 
amenințată tocmai acum cu lovitură destată 
în camera deputațiloră ddcă Reichstagulă va face 
obstrucțiune (pedecî prin vorbiri lungi) și va 
respinge monopolulă rachiului. Pentru însemnă
tatea cașului propuse amânarea ședințeloră. Amâ
narea s’a încuviințată.

LONDRA, 29 Ianuarie. — Guvernulă a a- 
nunțatu parlamentului, că Salisbury a fostă chiă- 
matu de Regina în audiență. Resultatulă se p6te 
afla numai Luni. Parlamentulă va fi amânată 
Luni.

ATENA, 29 Ianuarie. — Se pare că s’au 
schimbată deodată părerile cabinetului. Grecia 
voiesce să se supună voinții Europei. Cabinetulă 
va conduce deocamdată afacerile mai departe.

Nou abonamentu
» la
„ Gazeta Transilvaniei".

Cu I lanuariu 1886 st. v„ s’a început ună nou 
abonamentu. la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Domnii ce se voru abona din nou să binevoăscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.
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Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

nicule, să ta mai duci, când frații Ui nu o au putută Feciorulă de împărată se bagă în odaia, unde era
aduce? Să-mi prăpădiți totâ armata? Cară ta în mâna...*1 pasărea, fără nici o pedecă, luă pasărea și eși cu ea în 
După multă rugăminte, se înduplecă împăratulă, îi dete curie, aci însă stătu în locă gândindu-se că acum va 
armată și fiu-său plecă, ajungendă și elă în „Câmpulă pută duce pasărea fără galiscă. Se întâree înapoi și a- 
floriloră,“ de unde frații săi nu se mai întorseseră. ■ pucâ de galiscă, care deodată începu a sbiera. Tâte

Nu trecu mullă vreme și veni D 4eu cu Sf. Petru străjile se treziră cu împărată cu tată și-lă prinseră, 
să câră milă: — „Înălțate feciorii de împărată, nu-i face împăratulă porunci argațiloră ca să nu-i facă nimică. 
bine să ne dai și nouă ceva de mâncare, căci suntemă numai să-lă aducă înainte. împăratulă vădendă unu așa 
nisce âmenl săraci și perimă de fome?11 — „Bine, noi feciorii frumosiif îi fu milă de feciorulă de împărată și 
încă suntemă călători și avemă cam puțină, dăr din câtă'nu-i dete altă pedepsă dacâtă că atunci îi va da „Pasă- 
vomă avă vă vomă da.“ D-4eu se făcu nevă4ută. Sf.; rea cântătâre domnulă întineresee,11 când ii va aduce
Petru începă a întreba pe feciorulă de împărată, că! pe „Murgulă dovedită câmă cănită suliță aurită11. Fe-
unde se duce și ce caută. Elă începu a’i spune cam1 ciorulă de împărată se supără fârte tare și eși ca și o-
mâhnită, căci scia câtă de greu e a împlini dorința1 părită pănă la Sf. Petru, care sta la pârtă. Sf. Petru
tată-său. 1 îlă înfruntă fârte tare pentru neascultare. Feciorulă însă

Sf. Petru îlă mângâia să nu se supere. „Lasă tu îi făgădui că de acum îaainte ii va asculta poruncile, 
armata aici și să mergemă amândoi,“ 4'se Sf. Petru. Și j numai să mârgă cu elă. Sf. Petru îlă însoți și mai de- 
luară mâncare în straiță și ajunseră la împăratulă roșu' parte pănă la împăratulă albă.
chiar la me4ulă nopții. Stătură la pârtă și Sf. Petru1 Când ajunseră acolo, era nopte. Feciorulă de îm- 
îi 4ise feciorului de împărată, că va adormi tâte străjile ■ părată, asculiândă de sfatulă Sf.-lui Petru, se duse în 
și va pute intra neimpedecată pănă în odaia aceea unde grajdă și acolo vă4u trei păzitori cari îngrijeau de cală,
se află ,,Pasărea cântătâre domnulă întineresce,1' și acolo' dăr pe cari Sf. Petru îi adormise. Elă puse mâna pe
se voră afla trei păzitori, cari țină de galiscă (coliviă),' cală și eși cu elă în curta. Aci însă se gândi că cum 
dăr și pe aceia îi va adormi, să aibă însă grijă ca nu- să se ducă elă fără șea. Se întârse âră înapoi să ia
mai pasărea să o ia, âr galisca să o lase acolo, căci și șâua. Ce să ve41 însă? Ea încep4 a sbiera de se tre-
altcum nu-i bine. 1 ziră toți argații. îlă legară și-lă duseră înaintea împă

ratului. împăratulă îlă ispiti, că ce l’a îndemnată pe elă 
să vină să ia calulă.

Feciorulă îi povesti, că cutare înpărală a 4isă cătră 
elă că atunci îi va da pasărea cântătâre, când va aduce 
calulă mai spunândui și întâmplarea cu tată-său. Impă- 
ratulă nu’tă pedepsi, ci’lă lăsă liberă, numai să-i aducă 
de soțiă pe „Mama floriloră și a vioriloră.* Feciorulă 
de împărată se supără fârte și totâ odată îi păru rău 
că n’a neascultată pe St. Petru. Eși afară unde’lă aș
teptă Sf. Petru și îi povesti tată întâmplarea. Sf. Petru 
îlă înfruntă forte pentr neascultare, 4*cendui că de acum 
înainte nu’lă va mai însoțiii în călătoriă. Feciorulă de 
împărată se rugă de Sf. Petru încă odată, făgăduindui 
ascultare. Sf. Petru că prea îndurată îi erlă greșelele 
lui, se luară la drumă multă împărățiă, ca D-4eu să ne 
ție, pănă la muntele de sticlă, unde era „Mama floriloră 
și a vioriloră « Ei, dară era greu să o afle, căci ea 
locuia în vârfulă muntelui. Sf. Petru îi spuse ca să se 
silâscă, căci numai la amia4ă se află pre vârfulă mun
telui, când se scobâră din ceră. După o călătoriă grea 
ajunseră în vârfulă munte lui chiar’ pre vremea amia- 
4ă4ilei, când deodată vâdu că se scobâră o căsuliă pre 
ună vârfă de furi.

(Va urmâ.)
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«JnrnuJn la bursa de Viena Bursa de Biieuresei.
din 28 Januari

Rentă de aură 4% • • • 101 35
Rentă de hârtiă 5% . . 92 90 
Imprumutulă căiloră ferate 

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

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.85

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . . 112 75

Bonuri rurale ungare . . 104 —
Bonuri cu cl. de sortare 1C3J90
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă ............................. 104 00
Bonuri cu cl. de sortare 103.90
Bonuri rurale transilvane 103 70

i st. n. 1886

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

vinii ung.............................98.50
Imprumutulă cu premiu

ung...................................118 -
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.10 
Renta de hărtiă austriacă 84.— 
Renta de arg. austr. . . 84 20
Renta de aurii austr. . . 112 15 
Losurile din 1860 . . . 140 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 868 —
Act. băncel de credită ung. 303 25 
Act. băncel de credită austr. 297.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .... 5.98
Napoleon-d’ori . . . 10.02
Mărci 100 împ. germ. . . 61 95 
Londra 10 Livres sterlinge 126.30

Cota oficială dela 13

Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5°/0)

> convert. (6%) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit fonc. rural (7%)

„ » (5%) •
• » urban (7%)

, (6’/0) ■
’ (5%) ■

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

* > • Națională
Aură contra bilete de bancă 
Bancnote austriace contra a

lanuariu, st. v. 1886.

Curnp vend
87 88
92^ 9J^
85 86
30 32

100 101
83Vr 84V,
95 98
85 89
80 81
1111 1130

. 15-Va 16
ă. . 2.01 2.04

Curstdu pieței Brașov» 
dm 29 lanuariu st. n 1886.

Bancnote românesc! Cump. 8 58 VAnd. 8.64
Argint românesc................. . » 8.50 8.55
Napoleon-d’ori..................... . • 9.98 10 02
Lire turcescl......................... . • 11.26 • 11.36
Imperiali............................. . > 10.22 • 10 32
Galbeni................................. 5 94 » 5.98
Scrisurile fonc. »Albina» > 100.— * 101.—
Ruble RusescI..................... • • 122.8/a > 124.—
Discontulă ... > 7—10 °/0 pe ană.

MS*- Numere singuratice a 5 cr. din „ Gazeta
Transilvaniei1,1 se potă cumpăra în tutungeria
lui I, Gr-ROSS.

tagtrâi ai a
----- - SISTEMUL# TOPEAM CU 14 PÂNZE.r

MwtMMwvc
Ăprope de gara Brașovu se află de dată cu chiriă

® Watt

Totu acolo se mai află unu magazimi,

| Pivniță și terenu liberii 
XX 9

în cari se primescil tottl felulu de mărfuri, pe cari 
la casă de lipsă, se voră da și împrumuturi,

M Condițiunile se se întrebe la „ Albina? insti-
XX tutu de credită și de economii, filiala Brașovu. XX
XX ’ 1 8 J. d. XX

XI

AnunciurI în. pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia â fl. — cr 10.

Pentru repețiri se a c 6 r d ă următdrele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . • * * 10°

n • ț) V 5— 8 h • 15°
H n h 9—11 h 20°
n H H 12—15 H . 30°
V M Î1 16—20 h 40°

Dela 20 de repețiri în susă ............................. . 50°
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în

voiri și reduceri și peste cele înseninate mai susft.

Anunțămft aceloru onorați cetitori, cari voru binevoi a se abonâ, la fdia 
nostră de aici încolo că avemu încă în reservă numeri dela începutulu anu
lui 1885, prin urmare potu s& aibă colecțiunea întrdgă.

Adininistratiunea »Gaz. Trans.»
. • ' ,cr - **r -— *- HTrsr. ;

Mersul u tren urilor u
pe linia ^redesalâ-Bndapesta și pe linia Temșu-Ara«lîi-I5iii«lag»esta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

IPredesalîi-Budapesla Budapesta—S®redealii

BucurescI

Timișă

Predealu

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

( 
(

Trenă 
de 

persăne
Tren Trenă Trenă 

accelerat omnibua omnibus

Sighișiîra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă

(
(

Vințulă de susă
Ui6ra
Cucernica
Ghirisft
Apahida
m • (Clnșiu )

Nedeșdu
GhirhSu
Aghirișă
Stana
Huiedină
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezd-Telegd
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare '

P. Ladtiny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

Nota:

i
_ — 7.45 __
— — 12.50 _
— — 1.09 —■
— — 1.40
— — 2.27 —
6.22 2.55 —
7.01 — 3.38 —
7.33 — 4.17 —
8.01 — 4.47 —
8.45 — 5.42 —

10.10 — 7.37 —
10.29 — 801 —
10.39 — 8.21 —
11.19 — 9.0 —
11.54 — 9 43 —
12.12 — 10.02 —
12.56 — 6.20 —

1.30 — 6.59 —
1.45 — 7.15 —
2.11 — 7.43 —
2.55 — 8.29 —
3.17 — 8.55 —
3.24 — 9.04 —
3.31 — 9 12 —
4.09 — 10.23 —
5.36 — 12.32 —
5.56 — 12.59 —
6.08 — — 8.00

6.29 — — 8.31
6.45 — — 8.59
7.00 — — 9.34
7.26 — — 10.16
7.48 — — 11.04
8.28 — — 12 17
8.47 — — 12.47
9.06 — — 1.21
9.26 — — 2.05

10 01 — — 3.08
10.20 — — 3.39
10.30 — — 3.55
10.37 — — 4.05
10.51 — 10.37 —
12.37 — 12 59 —
2.58 — 4.45 8.22
6 00 — 10.05 10.30,

6.35 — 10.50 —
3.00 — 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
F ugy i-V âsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nedeșdu
Clușiu £

Apahtda
Ghiriș

Cucerdea

Ui6ra
Vințulă de susă
Aiudă
Teiu^ă
Crăciunelă
Blașă
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
SIgișora 
Hașfaleu 
Homorod

(

Agostonfalva
Apatia 
Feldiâra

Timișă

Prodealu

BucurescI

Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

Treniî 
omnlbus

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibu

Trenă 
de 

persăne

TrenG 
omnlbuB

_ — l
1

6.47 — | 3.15 6.20 8.0 J
10.37 — 1 7.29 9.11 11.41

1.44 — 8.27 11.26 2.31
5.33 — — 1.28
— — 9.45 2.00
— — 9.59 211 —
— — 10.28 2.31 —
— . — 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— — 1.31 4.26 —
— — 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.0 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
6.0? — — 11.44 —

6.40 — — 12.18 —
7.00 — — 12.36 --
-j — — 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 11.31
_ — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — .— _ 1.50
_ — — — 2.48
__ _ — — 3.23
— — — — 4.56

9.41

Tipografia ALEXI Brașovu.

Budapesta- țkrudik-'fi’eSușiit.Tei»gșft“ ’ «radft-JBwdapesta

Trenîi 
omnibuH 
»-

Treniî 
omnlbug

Trenă de 
persâne

Trenu de 
pereâne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnlbua

VienaTeiușft 11.09 — 3.56 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46

1220
12.52
1.19

— 4 2?
4.53
5.19
5.41

Budapesta 8.05 1.45 8<O
Vințulă de josă 
Șibotă 4 Szolnok 11.02

11.12
3.44
4.02

ii 4o;
12 00

Orăștia — Aritdft 3.37 7.53 5.26
Sîmeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicîca 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 Gonopă 5.38 — 7.51
Zăm 425 — «.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
Gonopă 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 10.37 Branicîca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 1,0.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23

8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
Szolnok 2.39 12.00 45< Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 ! Vințulă de josă
Alba-Inlia

11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 | 2.10 8.16 11.19 — 1.40
Viena - 1 8.09 6.05 12 05 •— 2.24

Aratlft-Timlșrira ©îiîssea’ia (Piski) SPelroșesiiX

Trenă Trenă de Trenă de Trenu de Tracii Trenă
omnihun persdne persone perudne omnibua omnibua

12.55 țăiasaeirSa 6 30 11.50 2.23Aradfi 6.00 8.25
Aradul;! nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
N6naeih-Săgh 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 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Grivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07

8.42 S.40 10.06 Petroșeni 10.43 4.04 6.39

Timlș6ra-Ara<iik l’etroșesai—Siaaeria (Piski)

Trenîi de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persăne peradne omnlbua omnibufi oranîbuH de perfl.

Timișdra 6.07 12.25 5 00 Petroșeaii 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 Grivadia 8.06 10.54 6.4
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 li ?7 7.35
NCmeth-Sâgh 7.23 2.25 6 53 Hațegă 9.31 12 17 8 02
Aradul ă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44

7.50 3 10 7.40 KSswterîjn 10 53 1,35 9.15


