
,GAZETA“ IESE ÎN FIECARE pi,

Pe unii an ti 12 fior., pe șâse luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
România și străinătate:

Pe anii 40 fr., pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

SE PRENUMERĂ:
Ia poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANULU XLIX. AKUÎÎCIUBILB:
O seriă. garmondtt 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Sorlsorl nefranoate nu io prlmeaou. — Hanusorlpte nu ae ratrămltu.

M*- 37 Sâmbătă, 15 (27) Fevruarie. 1886.

Brașovii 14 Fevruariu 1886.
Amu anunțați, ia numărulfl trecută, că ilus 

trulă bărbații de stată d-lă Mihailu Cogălniceanu 
a desvoltatii interpelarea sa privitdre la expulsații 
ardeleni, în ședința de Marți a camerei române. 
In aceeași ședință a urmată și răspunsul ă d-lui 
primă-ministru.

Etă cum descrie „2Va/iwnea“, organulă d-lui 
Dumitru Brătianu, impresiunea ce a produsă asu
pra frațiloră noștri de dincolo, interpelarea d-lui 
Cogălniceanu și rSspunsulă guvernului.

„In fine, după numerdse și prelungite amâ
nări de o parte și de alta, d. Cogălniceanu ’și-a 
desvoltată ieri interpelarea anunțată de atâta timp 
în privința expulsațiloră/

„D. Cogălniceanu, încependă, a (Jisă că adre- 
seză acâstă interpelare nu numai guvernului ro
mână, ci și celui din Pesta, ai cărui politici au 
luptată odinibră alături cu d-sa pentru împlinirea 
acelorași dorințe, pentru realisarea acelorași prin
cipii. Ungurii n’ară trebui că uite că, în cursă de 
veacuri, au suferitu jugulă celu mai durerosă și 
mai amară, că au suspinată multă timpă după 
nisce libertăți, pe cari le-au dobândită numai în 
urma unoră împrejurări norocite. In locă de a 
învăța minte din trecutulă loră, în locă de a si 
deprinde să respecteze în alții drepturile, pe care 
ei înșii le-au reclamată când în pace, când în 
răsboiu, conducătorii statului magyară persecută 
astăcjl cu o înverșunare sălbatică pe toți cei ce 
voru să trăiască liberi alături cu dînșii. Dâr nu 
numai atâtă. Nemulțumiți de a denigra în ochii 
Europei pe frații noștri de peste Carpați ca pe 
niște inimici ai Ungariei, ei se încârcă a’i înfiera 
ca pe niște turburători ai ordinei și păcii din re- 
săritulă continentului nostru. In acâsta vecinii 
noștri au găsită niște complici chiar în consilierii 
Maiestății Sale, cari închidă porțile țării frațiloră 
noștri de sănge, strigându-le în amjulă tuturoră: 
„Afară de aici, voi nu sunteți d’ai noștri!“

„Pe câtă timpă guvernulă austro-maghiaru, 
„a (j.isă oratorulă, a isbită singură pe sora nbs- 
,,tră Transilvania și a ridicată asupră’i săcurea 
„persecuțiunii, noi amă suferită în tăcere, amă 
„plânsă pe ascunsă, pentru că nu eramu în stare 
„să o apărămă. Dâr astăzi când din mijloculu 
„poporului română se ridică ună brață ca să o 
„isbâscă, când alături cu brațulă omorîtoră ală 
„străinălui se ridică brațulă fratricidă, atunci sunt 
„datoră să ridică eu însumi mâna și să ceră a- 
„jutoră !

„Iată pentru ce glasulă meu tremură; iată 
„pentru ce inima mea sânger âză!

„Transilvania a fostă de veacuri matca elemen
tului românescă. Dela Radu negru până astăzi 
„ea nu s’a obosită a ne trimite tot ce ea a avută 
„mai frumosă, mai nobilă, mai inteligentă. Dela 
„Radu Negru până la Lazăr, Maiorescu și Lau- 
„riană, ea ne-a dată domni, bărbați de stată, 
„bărbați de sciință. Dâcă a deschide porțile 
„țării nâstre frațiloră noștri de peste munți în- 
„semnâză a face iredentismă, dâcă acâstă sim- 
„patiă cătră Românii de peste Carpați pune în 
„periculă existența statului maghiară, dâcă ne 
„tememă a atinge legăturile de sânge, ce ne u- 
„nescă cu dânșii, atunci în locă de a înălța o 
„statuă lui .Lazără, aideți să facemă bucăți ima- 
„ginea lui, să ștergemă pentru tot-deauna nu- 
„mele lui din amintirea nbstră! Aideți să des- 
„chidemă mormântulă lui Radu Negru și să a- 
“runcămă țărîna lui la cele patru vânturi 1“

„Oratorulă încheiă frumosulă său discursă 
adresându-se cătră Maiestatea Sa Regele: „Re- 
„gele Carolă I. să-și aducă aminte, că înainte de 
„a fi Regele României, era Domnulă Româniloră 
„și că, dâcă sângele oșteniloră noștri a întărită 
„tulpina neamului său în acâstă țâră, lacrimele 
„exilațiloră îi voră putreiji rădăcinele!“ 

„Ce a răspunsă guvernulă la acâstă mișcare 
patriotică â d-lui Cogălniceanu, ală cărui discursă 
a fostă acoperită cu aplausele cele mai entusi- 
aste ? Totă ce a spusă n’a servită de câtă a a- 
runea asupra-i cu o pată mai multă. A împinsă cu
tezanța până a afirma că ună complotă înfrico
șată să urzea d’alungulă Dunărei și d’alungulă 
Carpațiloră, că mișcarea naționalistă din Rumelia 
și Bulgaria era în legătură cu aceea a Români- 
loră din Transilvania și că elă a făcută totă ce 
era datoră să facă spre a păstra ordinea și 
pacea. “

„Ar trebui să fiă cineva prea naivă ca să 
crât^ă în istorii de felulă acesta. Acei ce cunoscă 
pe exilați știu că ei nu avâau nici o relațiune și 
nu erau nicidecum în curentă de cele ce se pe
treceau peste Dunăre. Cei mai mulți din ei erau 
cu totulă străini chiar de manifestulă aruncată 
în Transilvania, ba unii după publicația mani
festului îlă desaprobaseră categorică și se pro
nunțaseră prin pressă contra lui. Dâr guvernulă 
avea nevoe de expiațiuni crude, avea nevoe de 
victime omenești, ca să dovedâscă mai bine ze- 
lulă ce pune pentru a servi politica veciniloră 
noștri de peste munți. Surprinsă de mișcarea din 
Bulgaria, surprinsă de publicarea manifestului 
despre a cărui alcătuire nu avea cea mai mică 
bănuială, guvernulă nostru puse mâna pe cei 
d’ânteiu ce i se înfățișară și pe cari îi desemnară 
autoritățile maghiare, și astfelă potoli o furtună 
închipuită, născocită numai de imaginația politi- 
ciloră din Pesta, cari găsiseră aci niște instrumente 
servile și gata a mulțumi timorosele loră capriții.“

„In anulă 1868, cu ocasiunea aesbaterii asu
pra răspunsului la mesagiu, Primulil ministru ac
tuală, pe atunci simplu deputată, (Jicea făcândă 
alusiune la Transilvania: „Când o soră a mea 
„este măritată, nu am dreptulă să mă ducă să 
„mă amestecă în menajulă său, nu am dreptulă 
„să facă celă mai mică pasă, care să pbtă da bă
nuială soțului ei, că ași voi vreodată să aducă 
„zizaniă și desbinare în casa loră. Inse cândă 
„soțulă ei, cumnatulă meu va merge pănă 
„a o mal tracta cu brutalitate, când o va 
„tracta ca pe o sclavă, când șcie că ea este din- 
„tr’ună sânge nobilă, când voiu vedâ că ridică 
„cuțitulă asupra ei, nu am 6re dreptulă să strigă, 
„să’lă oprescă dela acea crimă ?“

„îțji adunarea acoperise cu aplause vii și pre
lungite cuvintele oratorului

„Oratorulă pronunța atunci aceste cuvinte ca 
să motiveze purtarea sa ca ministru în cursulă 
anului 1868. Dâr, acâstă frumdsă alegoriă se ter
minase cu următdrele durerdse cuvinte : „Ei bine, 
„am mersă cu prudența pănă la lașitate, fiind- 
„că amă năbușită în inima nâstră acelă țipătă!“

„Dâcă pe atunci se califica de „lașitate“ o 
atitudine reservată față cu dorințele Româniloră 
de peste Carpați, cum trebue să calificămă astăcji 
când țâra pârtă titlulă de regată, isgonirea frați
loră noștri din mijloculă nostru numai pentru ca 
să se facă pe placulă unoră vecini nesățioși?11

Din camera ungară.
In ședința dela 22 Februariu a camerei deputați- 

loră se continuă desbaterile asupra proiectului de bugetă 
pe anulă 1886.

Ignaz Helfy <fice, că ar fi de dorită, ca cuventulă 
ministrului președinte să aibă greutate și în acelă ca- 
binetă, în care se decide sârtea popăreloră. Oratorulă 
amintesce marea influință ce o esercitau Bethlen și Ra- 
koczi asupra destinului Europei. Bugetulă nu-lă voteză.

Ministrulă-președinte Tisza răspunde, că n’a uitată 
influință aceloră doi principi asupra politicei esterne, 
dăr ei n’au fostă bărbați de stată unguri, ci principi ai

cu totulă negligeată, starea financiară deplorabilă. Elă 
trebue să refuse a’șl da votulă unui guvernă, care In
troduce prin contrabandă pe jesuițl, care ocupă oficiele 
cu proprietari ruinați și care pune corteșirea mai presusă 
de lege.

Franz PulszJcy Qice că Ungaria nu’și p6te pune 
cuventulă său în politica esternă, în marea politică eu- 
ropănă noi nu ne-amă introdusă. Suntă multe cestiuni 
pe tâte terenele vieții publice, care ne îngrijescă. Ora
torulă critică cu multă sarcasmă justiția, politica finan
ciară ș. a. Oratorulă cunâsce greșelele ministrului-pre- 
ședinte, dăr dice că are și o calitate bună: scie porunci, 
și națiunea maghiară ascultă, cu tâtă nemulțămirea ei. 
Bugetulă îlă votâză.

Alexandru Csanady (S’autfimă! S’autjimă! Renunță 
la cuvântă! Sgomolă în drâpta. Ilaritate.) VejeițI d- 
văstră, on. deputați tiszaiștl (Mare ilaritate), pentru că 
nu vă place d-văstre când vorbescă că (Contraziceri în 
drâpta. S’aucjmiă! S’audimă!), fiindă că sciți, că mă 
folosescă de tâte ocasiunile, ca să rupă bățulă asupra 
apostatului politică (Ilaritate); să rupă bătută asupra 
călcătorului de legi, asupra trădătorului. D-văstră sciți, 
că mă folosescă de tâte ocasiunile, ca să lămurescă na
țiunea mea despre starea deplorabilă și miseră, în care 
acâstă patriă acăstă națiune fu împinsă prin pactulă 
dualistică dela anulă 1867 și 1878 de cătră primulă 
ministrulă Coloman Tisza (Eljen-url sgomMâse în drâpta.) 
Primulă ministru Coleman Tisza.... (£ljen-url sgomotâse 
în drepta. Mare ilaritate), primulă ministru Coloman 
Tisza... (Eljen-uri sgomotâse în drăpta. Ilaritate și vuetă) 
primu ministru Coloman Tisza... (Eljen-urî sgomotâse, 
în drâpta. Ilaritate. S’audimă! S’audimă!), primulă mi
nistru Coloman Tisza... (£ljen-uri sgomotâse în drepta. 
Mare ilaritate), primulă ministru Coloman Tisza... (filjen- 
url sgomotâse în drâpta. Mare vuetă în stânga și stânga 
estremă, președintele sună clopoțelulă), (jică primulă 
ministru Coloman Tisza... (£ljen-uri sgomotâse în drâpta. 
Ilaritate și mare vuietă. Președintele sună clopoțelulă)... 
primulă ministru Coloman Tisza (Eljen-url sgomotâse în 
drâpta. Ilaritate viuă, strigăte: S’audimă pe președintele. 
Președintele îlă întrerupe: Apoi vă rogă să nu sbierațl! 
(Ilaritate). ț)icO, primulă ministru Colomană Tisza țfi'jen- 
url viue în drâpta) a cărui apostasiă politică, să nu dică 
trădare politică, (Strigăte în drâpta. Președintele îi face 
din nou observațiunî), despre care cu dreptă cu
vântă se pâte (fice, că Gârgei în Șiria (Vilâgos) ăr Co
loman Tisza în dietă au trădată patria. (Srigăte sgomo
tâse în drâpta: Acâsta-i totuși multă! La ordine! Preșe
dintele: Pentru acâstă espresîune, suntă nevoită să te 
chemă la ordine. Aprobări vine în drâpta. Strigăte in 
stânga estremă; Gorgei fu rehabilitată! Fiindă bugetulă 
periculosă pentru țâră și națiune nu-lă primescă (Apro
bări în stânga).

După ce a mai vorbită ministrulă de finance, buge
tulă s’a votată

Din Macedonia.
Acei ce astădi umplu cu strigătele loră întrăga 

Europă, suntă Grecii. In numele dreptății și ală uma
nității ei reclamă mărirea teritorului loră actuală; în- 
temeiați pe marele principiu ală naționalitățiloră, ei ceră 
ca toți de aceeași viță cu ei să fiă adunați într’ună 
mănunchiu?

De câte ori, în colânele acestui (fiară, amă avută 
ocasiune a vorbi despre pretensiumle Greciloră, nu amă 
găsită decâtă cuvinte binevoitâre loră, atâtă de sacru e 
pentru noi principiulă pe care ei se întemeiază. Pentru 
aceea însă avemă încă și mai mare dreptă să ceremă, 
ca și Grecii, la rendulă loră, să respecte acelă principiu 
față cu alte naționalități asupra cărora timpurile și îm
prejurările au făcută ca ei să pâtă exercita âre-care 
influență. Din nenorocire însă, se vede că Grecii nu în- 
țelegă ca și noi datoriile ce li se impună de posițiunea 
loră de reclamanți; Albanesii, și mai cu semă Românii, 
cari conviețuescă cu ei, sâu cari au fostă aduși de sârte 
în legături cu ei, își blastemă pe fiecare momentă (fiua

Ardâlului, și numai așa au esercitală influință. în care s’au încumetrită — fie în ori-ee modă — cu
Blasius Orban arată că poporațiunea a sărăcită cu «puii de năpârcă» — cum îi numescă ei — cari le sugă 

desăvârșire din causa impositeloră apăsătâre, justiția e I sângele, cari îi îngenunche, cari îi sfărîmă.



Nr. 37. GAZETA TRANSILVANIEI 1886

Vomă reveni cu altă ocasiune asupra suferințeloră 
ce îndură Albanesii din partea Greciloră; avemă în 
acâstă privință o mulțime de amănunte din cele mai 
bune isvâre. Pentru acjî vomă vorbi în scurte 
numai de suferințele Româniloră Macedoneni.

Și nu ne vomă întinde multă pentru a 
reiasă aceste suferințe; vomă reproduce numai 
sâre, pe care ună preotă română din Macedonia 
sâză unuia din bărbații noștri politici 
și care multă s’a ocupată de sârtea 
cadonenî.

Stă acâstă scrisâre :
Serfige, 23

cuvinte

face să 
o scri- 

o adre- 
cei mai cu vacjă
Româniloră Ma-

Simplitatea expunerei acestui nenorocita preot!!, 
vorbesce mai bine decâtă orice declarațiunl. Grecii în
țelegi! respectulă naționalităților!! numai întru câtă a- 
câsta Ie folosesce lor!!. Aceea ce în curândă vomă re
lata despre relațiunile dintre Albanezi și Greci vorii arăta 
încă și mai bine neomenâsa purtare a călugări loră greci.

„ Națiunea.«

SOIRILE PILEI.
Mulțl oficerl din statulă majoră s’au adunată în 

filele acestea în casina oficeriloră din Pesta la joculă 
de răsboiu, ce se ține în fiecare Vineri. Intre âspețî se 
afla și contele Iuliu Andrassy, care însoțise pe coman- 
dantulă de corpă baronulă Edelshelm Gyulai. Ca inimici 
erau locotenentulă-colonelă baronă Scottier din ală 69-lea 
regimentă de infanteria și locotenentulă-colonelă de hon
vezi Clair. Armatele inimice operau în împrejurimea 
orașului Bruck Joculă de răsboiu începuse deja din 
Vinerea trecută, și nici chiar acum, cu tâte că durase 
pănă la 9 bre săra, nu s’a finită. Ca judecătoră func- 
ționăză colonelulă Sterneck din statulă majoră generală.

—x—
«Egyetârtâs*  scrie, că .reuniunea de cultură ma

ghiară din Vârșeță» face progrese „grandiâse*  în pri
vința maghiarisării. »Limba maghiară e generală în sa- 
lânele din Vârșeță. In tâtă săptămâna se ține odată 
câte o prelegere publică în favorulă >Kulturegyletului,“ și 
la aceea prelegere vină sute de ascultători. Numerulă 
membriloră cresce din di in d1- Semne bune pentru noi, 
agitațiunile pară deja a se potoli. Față cu acâstă miș
care patriotică nu se observa nici ună resensă în sînulă. 
Valachiloră și Serbiloră.“ — Mai mare neadevără ca 
acesta nici că se pâte. E numai o reclamă, cum obici- 
nuescă a face vândătorii fără vendare și cari în lipsă de 
cumpărători strigă mere : ,Nu vă îmbulziți că vă dau 
la toți.*

Ianuarie 18B6.
Stimate D-le ... 1 Prin acâstă umilă epistolă am 

onâre a vă anunța suferințele ce îndură din partea ar- 
chiereiloră greci fanarioțl, starea scâlei nâstre din Peri- 
voli-Grebina și persecuțiunea sâu exilulă la care sunt 
supusă.

In cursă de trei ani de d>le« adică dela 1880 până 
la 1883, am pățită multe popriri și blăstemurl din par
tea archiereiloră Fanarioțl, pentru că nu voiam să le 
ascultă nedreptele loră ordine și etnopoliticile loră sco
puri de a mă retrage din profesiunea mea și de a nu citi 
în biserică românește. Ca să scapă din ghiarăle celoră 
ce voiau și voescă sorbirea sângelui și perderea națio
nalității române, am alergată la venerabilii preoți cato
lici dela Bitolia (Monastir), părintele Resină și Faverială, 
dându-le o petițiune scrisă cu propria mea mână. Prin 
aceea petițiune declaraiă lâpădarea mea de sub jugulă 
patriarchului grecă dela Fana, odată pentru tot-deauna 
recunâscerea protecțiunei spirituale a Papei dela Roma 
și rămânerea mea de supusă fidelă ală M. S. Sultanulă. 
Archiereulă Chirilă din Grebena, care să afla pe atunci 
la Constantinopolă nu sciu pentru ce, îndată ce a aflată 
de fugirea mea de sub protecțiunea lui, a lucrată pe câtă 
a putută prin intrigele sale, de m’a exilată la o mănăs
tire grecească, Zaborda numită, din eparchia sa unde 
am stată trei meșl (luni) și trei dile. Grație Exc. Sale 
Pașei din Serfige, care s’a informată de causa exilărei j 
mele, am fost liberată.

Nesăturatulă de nedreptate archiereu din Grebena, 
întorcându-să în anulă trecută din Constafftinopolă, a re
începută să mă acuse pe la onorabilele autorități locale.

In vara trecută de 4 orî fui depusată (pogorîtă) 
în Grebena la Grebena ca ună făcătoră de rele și am 
fostă poprită peste 25 dile, când onor. Luchemate din! 
Grebena, informându-se de nevinovăția mea, m’a libe- tului Vincențiu 
rată, 
gătiam a mă duce la Bitolia, să petrecă sărbătorile ruțuj catastralti de prețuire suma de 526 fl. și din causa 
crăciunului, fui trimisă aci în Serfige cu o scrisâre, de 
cătră caimacamulă din Grebena cătră Ex. Sa Pașa Ha-' 
lil Bei, unde sunt și pănă astăcjl- Earășl grație Pașei 
că, presenlându-mă nu mă arestă și mă lăsă să mă plimbă 
liberă prin orașe și a luată măsurile cuviinciâse pentru 
deplina mea liberare. Erî am fostă ârășî la Ex. Sa, 
l’am întrebată de cestiune și mi-a promisă că după 
câte-va dil^ — căci adastă respunsă — voiă fi liberată 
cu totulă.

Șcdla și biserica română din PerivolI, cu t<5te per- 
secuțiunile ce a suferită și sufere din partea inamicului 
archiereu din Grebena, care voește închiderea și desfiin
țarea loră, mergă fdrte bine. La comuna Turghia (Gra- 
nia) din districtulă Grebene s’a fundată o șcâlă română 
acum de curândă și numără peste 70 de elevi, Și 
acâsta a suferită și sufere nu puține persecuțiunl din 
partea archiereului Grebenon Kyril, care a scrisă și o 
scrisâre îndemnândă pe locuitori să nu ’șl schimbe sim
țămintele și să nu primâscă pe profesorulă română. Și 
aci n’a reușită susă tjhsulă arhiereu; autoritatea locală 
informându-se de amăgitârulă lui plană, nu numai că nu 
l’a ascultată ca să închidă scâla, ei dă și tâtă protecțiu
nea cuvenită.

N’am scire să scriu în tâte părțile lumei ca să 
vac^ă purtarea Fanarioțiloră față de noi Românii; vă 
rogă însă pe d-vâstră faceți ca vocea nâstră să găsescă 
ecou în fiarele românesc! din țâră...

jp>\ D. Constantinescu.

—x—
advocațială din Stuhlweisenburg s’a ocu- 
trecute cu afacerea disciplinară a advoca- 

i Holossi-Somogyi din Vaal. Somogyi a 
In fine la 19-lea mensului trecută, când mă pre- defraudată dela Ludwig Szombati spre paguba comisa-

Camera 
patQ în cjilele

acâsta a fostă închisă două luni. Afacerea ajunse apoi 
înaintea camerei advocațiale, care pedepsi pe Somogyi 
cu perderea diplomei de advocată.

—x—
După ce comisiunea de încercare constătătâre din 

9 oficerl, a aprobată cu 6 voturi contra 3 sistema fran- 
cesă de cupole, guvernulă română a hotărîtă să aducă 
cupole de ale majorului Mongin din Saint-Chamond; 56 
de cupole Mongin suntă întrebuințate pentru întărirea 
fortificațiuniloră Parisului, și acum și Bucurescii voră fi 
întăriți cu astfelă de cupole.

—x—
Ministrulu de interne ungurescă a dată următârea 

circulară cu privire la <Ș.* aruIă «Americai Nemzetor» din 
Newyork: >F6:a ungurâscă ce apare în Newyork» >Ame- 
rikaiNemzekor,*  conține în numărulă ei dela 15 Decemvre 
a. c. sub titula .Nemzeti unnep» (Sărbătâre națională) 
o comunicare, care a vătămată adâncă obicinuita vene
rare a fiecărui patriotă pentru sfânta corână maghiară 
și pietatea cătră celă dintâi rege ală țârei, cătră sfîntulă 
Ștefană. Deși fâia acâsta a făcută servicii însemnate 
prin schițarea fidelă a sorții supușiloră maghiari emigraț1
în America, totuși lățirea astoră felă de comunicări, și prin urmare nu e ună organă politică.

carl
tate

profanăză pietatea patriotică și cari suntă îndrep- 
în contra ordinei esistente nu se p6te permite.

—x—
primesce din Petersburgă comunicarea, 
secvestrată la 16 Noemvre anulă tre- 
secretarului dela agenția diplomatică 

Sofia cătră regele Milan, în care îlă

„Tageblatt» 
că Bulgarii ar fi 
cută o scrisâre a 
austro-ungară în
provăcă de a intra cu trupele imediată în Sofia, pentru 
că de altmintrelea întreprinderea ar întâmpina greutăți 
îndată ce ar sosi trupele rumeliote. »Tag-blatt« observă 
la acâsta, că între Petersburg și Viena au începută din 
nou a se încurca ițele.

—x—
Ucigașulă Molnâr Lajos din Remetea a fostă prinsă 

de gendarmî în Elisabetopole. Victima este Elena Loyda 
din Sighișâra, Ia care ucigașulă învăța țăsătoria. 
vulă omorului a fostă jăfuirea.

—x—
Pentru mărirea gării din Niederbahn-stein 

să se cumpere o|holdă vecină, în care se afla
reșă și care negreșită trebuia tăiată. Proprietarulă ceru 
însă o despăgubire de 3600 de mărci și constată prin 
martori și acte, că cireșulă producea în fiecare ană 
fructe, cari în bani valorau atâtă, câtă dobânda anuală 
dela capitalulă de mai susă. După multe tractărî i s’au 
plătită acum proprietarului ca despăgubire pentru cireșă 
suma de 2400 de mărci. Scumpă cireșă!

Moti-

trebuea 
unii ci-

că

Concentrări de trupe turcesci.
Din Ianina să telegrafiază farului «Polit. Korr. * 

pela mijloculii acestei luni s’a observată timpii de 
mai multe cjile o mare mișcare de trupe turcesci cătră
granița grecâscă a Epirului. Din Albania s’au dirigeată 
spre Elassona încă două bataliâne de nizaml și o bate
ria de câmpii. Totă asemenea se sporescfl și trupele 
concentrate la granița epirotă a Greciei, 
militare au primită cele mai 
țiunl, ca să concentreze câtă 
Ja Janina și Prevesa, spre a 
țiuni contra unei surprinderi
toritățile esecută strictă aceste instrucțiuni și cete de 
bașibuzuci pornescă în aceste direcțiuni. Din Bitolia 
plâcă două baterii de fortăreță și patru bataliâne de in
fanteria la granițele grecesc!. Din Dibra a pornită Os- 
man-pașa cu ună puternică despărțământă de arlileriă 
cătră Janina.

Autoritățile 
severe și urgente instruc 
se pâte mai multe trupe 
asigura aceste două posi- 
din partea Greciloră. Au-

Sigilulti notariatului cercuala de Hidigft.
Primimu a doua corespondență despre acestă 
de șovinismă, căreia încă îi dămu locu.:

Din marginea Șlmleului, 10 Februariu 1886.
Suntă convinsă, că îndată ce voră vedea cetitorii 

prețuitei „Gazete,*  (jicerea citată mai susă, voră gâci că 
•cam ce p6te să fiă năcaznlă și că ce l’a îndemnată pe 
subscrisulă la scrierea acestoră rânduri. E vorba de 
batjocura ce se pune din partea șoviniștiloră pe o co
mună românâscă și prin ea și pe blândulă și multă râb- 
dătorulă 
gurescă.

In 
dactâză 
Somlyâ*
jurulă Șimleului și are de scopă de a face cunoscută 
publicului comitatensă, celea ce se întâmplă în comitată,

actă

poporă românii de sub vitregulă guverna un-

Șimlăulă-Silvaniei, acum în alo 4-lea ană se re- 
o fâiă săptămâna lă-socială numită „Szilăgy- 

Ea este organul!! reuniunei de economia din

FOILETONU.

Balulii românii în Viena.
Viena, 22 Februariu 1886.

Sâra de Duminecă, 21 Febi., a fostă pentru Ro
mânii din Viena și pentru o parte din elita vienesă o 
sâră de plăcută petrecere și de dulci suvenir! — căc! în 
astă sâră amă avută «balulă română». Sala cea pom- 
pâsă a «reuniunei de musică*  (Musikverein), unde se 
ținu acestă bală, era deja pe la orele optă strălucită ilu
minată, astfelă că prin ferestrile sale cele mari, lumina 
îșl arunca tainicile sale rade în mare depărtare prin în- 
tunereculă ce învâlea în mantaua sa frumâsa Vienă...

însemnătatea balului română în Viena nu e de 
lipsă sâ-o mai arătă publicului română, elă o cunâsce 
din trecută, o sâmte când vede o mână de tineri ro
mâni, ajutată de puținele familii române — și filoromâne 
— ce se află aici înălțândă numele de română, la o- 
nârea ce i se cuvine. înălțarea numelui celui bună îm
preunată cu filantropica ajutorare a tinenloră săraci și 
cu asigurarea esistinței societății academice „România 
jună,*  singurulă centru de adevărată viață și cultură 
română la Viena,... âcă sublimulă scopă ală acestui bală 
care se susține deja de mulțl ani pe o trâptă în ade- 
vără înaltă în acestă capitală.

Pena-ml nu e în stare se descrie nici grandiosa

decorațiune a salei, nici aceea a buffet-ului pentru dâm- 
nele patronese, nici bogatele toalete a dameloră, cu atâtă 
mai puțină a descrie simțămintele tinerime! și a Roinâ- 
Diloră din Viena, când vădă ajunsă la ună bună finită 
balulă din 21 Februariu. Balulă a fostă elegantă în tâtă 
puterea cuvântului. Atâtă notabilitățile, cari au dală 
onore balului română cu presența loră, câtă și decora- 
țiunea salei, musica au fostă din cele mai alese.

Pe la ârele 91/,, marea sală, înverzită cu felă de 
felă de plante exotice, șî decorată cu covâră și tapete 
persiane și turcesci — obiecte de mare valâre și preță 
— era plină de publică. Cătră ârele dece patronesele 
balului — cari erau presente — și anume dâmnele: 
Maria Dumba, Clarissa de Lindheim, baronâsa de Vaux, 
baronâsa de Drasche, baronesa Oppolzer, Therese Ka- 
nitz, după ce s’au întrunită în salonulă anume pregătită 
pentru dînselc, — și care salonă de asemenea era de
corată cu covâră persiane, țăsute numai cu firă de aură 
și avândă misteriâse inscripțiun! persiane, arabice sâu 
turcesci — în sunetulă «Horei junimei române vieneze» 
compusă pentru acâstă ocasiune de D-lă Const. cav. de 
Buchenthal (Bucovina) și dedicată Inălțimei Sale impe
riale Arch. Rainer, percurgă sala pănă la logiele desti
nate pentru D-loră. îndată după acâsta tinerimea nerăb- 
dătâre începu dansulă, pe care l’a deschisă președintele 
comitetului D-lă Dr. St. Ciurcu cu D-șâra Irina Dumba.

La 10x/a proteclorulă balulqi, înălțimea Sa impe
rială, archiducele Rainer, însoțită de principii Filipu și 
Ferdinand de Coburg — membrii ai înaltei familii im
periale — sosiră în sunetulă «Imnului poporală» și 
luândă locă în logea anume pregătită pentru înălțimile 
Loră, ne onorară cu înalta Loră presență timpă de o oră 
și jumătate. Archiducele Rainer purta uniforma de co
lonelă. înălțimea Sa, după ce conversă mai multă timpă 
cu dâmnele patronese, onoră cu vorba pe mai multe no • 
tabilitățl și pe câțiva membrii din comitplă. Mai multă 
timpă se întreținu In. Sa cu d-lă prof. N. Teclu, ilus- 
trulă nostru chimică și membru ală Academie' române, 
convorbindă între multe altele despre eleganta decora
țiune, succesulă materială ală balului ș. a. D-lă Ed. 
Kanitz, mare bancheră, care în calitatea sa de membru 
de onâre ală balului încă era de față, esprimă — fiindă 
trasă în vorbă de In. Sa — temeri față cu spesele mari, 
ce se facă cu arangearea acestui bală. D-lă N. Teclu 
replică, că dâcă spesele s’ar micșora magnetulă ar perde 
din puterea lui atrăgâtâre. La car! cuvinte înălțimea 
Sa adause, că «într’adp.vără dâcă magnetulă și-ar însuși 
puterea contraria, în locă să atragă,., ar respinge și în 
acestă casă efectulă magnetului n’ar fi celă dorită.»

Intre multele notabilități ce luară parte la balulă 
română voiu însemna aici pe Escei. Sale domnii miniștri 
austriacl: Ziemialkowski, Fino și Dunajewski-, apoi am-



Nr. 37. GAZETA^TRANSILVANIEI 1886.

Totuși a vândă acâstă fâiă de redactorii pe Nagy 
Lâszlo, preolulă reformata dmȘimleu, pe acestă prietina 
de cruce ala lui Bartha M. și Ellenzek-iștiloră din Glușiu 
care ara înghiți — dâcă ara putea — într’o lingură de 
apă pe foia Jnâmulă valacha. Acesta mare erou un- 
gurescă nu pâte să nu dea câte o lovitură peste nasulă 
Româniloră — și cu deosebire notariloră, căci ei o sus
țină — în fâia sa, care de altmintrelea nu ajunge o 
drâmbă.

O astfelă de lovitură a dată acesta »Sz. Somlyâ“ 
notarului din Hidigă Samuilă Bâgy, său pe românesce: 
Bădescu, pentru .impertinența*  că pe sigilulă oficiosă 
notarială ală comunei HidigQ a cutezată a imprima in- 
scripțiunea de lipsă și în limba română. — Eu nu voiu 
să apără pe notarulă Bâgy, care și de altcum e ună 
slabă Română și unu bună Ungură, ci mă voiu măr
gini a arăta numai impertinența și slilulă în care scrie 
foița »Sz.-S.“ despre ună sigilu oficiosă, care are și in- 
scripțiunea românâscă, lăsândă ca d-lă Bagy, acuma ba- 
remă să învețe a cunâsce pe Unguri, dăcă pănă acuma 
nu i-a cunoscută.

*) Figurile s’au sfârșită în >St6ua României*.

In Nr. 7 dela 18 Faură a. c. scrie ,Sz. S.« 
astfelă:

„Sigilulă notariatului cercualu de Hidigu. A hid- 
vigi kdrjegyzosty pecsetje Acâstă inscripțiune duplă se 
află pe sigilulă oficială ală notarului din Hidigă și încă 
deasupra inscripțiunea românâscă, 6r de desuptă cea un- 
gurâscă. Esprimându-ne mirarea, că superioriloră no
tarului respectivă nu le vine în minte, să-i dea preste 
nașă impertinentului fărtată Română, întrebămă totodată 
cu aceeași mirare, că ore ce cugetă notarulă acela, este 
elă în Valahia ori unde este? întrebămă, dăcă pe si
gilulă oficială fiă-cine are dreptulă să imprimeze după placă 
totă felulă de bazaconii? Ore nu este ordinațiune care 
să reguleze și să prescrie cum să se facă inscripțiunea ? 
Dăcă nu este, atunci poftescă d-lă vice-spană a’i lega de 
nașă d-lui notară sigilulă învățându-lă, că o diregătoriu 
maghiară, (! 1!) că râde pită ungurâscă și, dăcă elă to
tuși se crede a fi în mijloculă țărei românesci, imprimeze șl 
pe sigilulă său propriu, ce îi place; dăr să nu dea sâm- 
țăminteloră sale o espresiune ce o poți prinde cu mâna. 
Pre vicespană ilă rugămă, să frece talpa opincei d-lui 
notară.*

Așa sună acâsta în traducere românâscă; der nu 
potă reda espresiunile așa dură cum suntă ele scrise 
în limba maghiară,

fită cum suntă tratate naționalitățile din acestă stată 
poliglotă străinii să potă convinge — Dumnezeu scie 
a câta âră — despre acâstă vitregă tractare. Stă ce 
Imputare mare se face unui notară cercuală a două 
sate curată românesci, în cari în ambele numai unu 
singură Ungură se află, pentru că a cutezată a imprima 
pre sigilulă oficiosă pre lângă inscripțiunea ungurâscă și 
pe cea — românâscă.

Dâr nu-i pentru ce să facemă vorbă, căci precum 
să vede acești âmenl fini la creerl, cari nimică nu res- 
pectâză ce e nemaghiară și în primulă locă ce e româ- 
nescă, uită de articlii cari prescriu și vorbescă despre legea 
comunală XLIV: 1868 §. 20, XVIII: 1871 și V. 1876 
cari i|ică că: limba oficială a comunei în genere o sta- 
toresce representanța comunală fi adecă, dâcă comuna 
este română, cum e și acâsta, limba protocolară e cea 
română, și în furia loră de a face și din petri Unguri 
pretindă ca ună sigilă oficiosă ală unei comune curată 
românesci să fiă provătjută numai cu inscripțiunea un- 
gnrâscă, din simplulă motivă că loră așa le place.

Precum să vede șoviniștii au uitată cecala ungu- 

basadorulă austriacă la Belgradă, de contele Khevenhuller ; 
membrulă casei de susă d-1ă Nic. Dumba; deputății: 
S. Sa archimandritulă Ciupercoviciu, Dr. Zotta, Tomasciuc, 
Lupulu, Baronulu Stîrcea. Profesorii Nic. Teclu și B. 
Grigorovița. Baronulă Drasche și Pureâloo, Oppâlzer, 
Vaux, Reverenția Sa părintele Saca Popoviciu, d. B. G. 
Popoviciu, o mulțime de generali și oficerl înalți, apoi 
oficerl dela regimente române-austriace și din România 
etc. etc.

Animarea a fostă mare la baluiă română. S’a 
danțată multă, căci atâtă dame câtă și cavaleri erau din 
abundanță. Cu deosebire frumosă a fostă cuadrilulă- 
cottilonă, danțată cu multă eleganță*)  împărțindu-se 
între dame o „corabiă tntrâgă*  de buchete fârte fru- 
mâse.

D-lă Th. cav. de Flondor, componistulă și fundato- 
rulă corului vocală ală tinerimei române de aici, ne 
surprinse cu-o novitafe, dedicată dâmneloră patronese, 
intitulată: >Saluts des montagnes,*  ună valsă fârte fru
mosă, compusă din adevărate melodii din munți. D-lă 
Eduard Strauss, care cu orchestra sa rădică splendârea 
balului, dedică comitetului o polcă franțaise nâua, numita 
»Lyra.«

Cătră 12 âre Inalțimele Lor se depărtară.... După

rescă, care dice că: „sokat akarna a szarka, de nem 
birja a farka.“ (Multe ar vrea coțofană, decă i-ar birui 
câda.) Li-se potrivesee acestă (j'ca'ă, căci decă le-ar 
sta în putere, ar potopi pre sârmanulă Română, de âre 
ce conștiința îi ârtă, precum să vede 1 . . .

Dar îi asigurămă, că nu va fi așa căci îndeșertă 
voră cerca a pune chiar sub picioră pe Română, căci 
acela astăzi e ună poporă recunoscută de întrâga lume 
civilisată, ună poporă precugetătoră și prin urmare nici 
când nu se va lăsa, a fi frământată în tină de ni
menea.

Atâta pentru acuma ! Sentinela.

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

BUCURESCÎ, 26 Februarie. — Madjid pașa 
a preaentatu în numele Pârtei unii proectă după 
care cunoscuta propunere a Sârbiei în privința 
tractatului de pace se fiă modificată astfelu, ca 
înainte de subsemnarea tractatului să se restabi- 
lâscă relațiunile amicale între Bulgaria și Sârbia. 
Mijatovicl a cerută instrucțiuni dela Grarașanin.

PARIS, 26 Februarie. — Abia s’a deschisă 
ședința camerei de erl, când deodată ună indi
vidă din auditoriu a slobozită două pușcăturl de 
revolveră în aeră, aruncândă totodată o fâiă de 
hârtia în sală, ce conținea o scrisdre adresată lui 
Clemenceau. Individulă cu numele Tionnier, 
este considerată de publică ca nebună.

MADRIDtJ, 26 Februarie. — Curtea de 
cassație a aprobată sentința în contra ducelui de 
Sevilla, prin care acesta este condamnată la o 
închisdre de 8 ani și la perderea rangului în 
armată. —

Dare de «emă și mulțămită, publicâ.
(Urmare și fine.)

Teiușă, Februariu 1886.

Totă cu ocasiunea balului au mai incursă din locă 
următârele contribuirl: Zahariu Lucaciu proprietară 
1 fl., Iacob Boca proprietară 50 cr., Ținea Hor- 
vâth 50 cr., Szabaszlai Gâbor 50 cr., Amalia 
Toth învățătâre de stată 50 cr., Alesandru Horvâih 
50 cr., Horvâth Dânes jurată 50 cr., Berenyi Kârolyl fl., 
Andreiu Oloieriu respitientă 1 fl., Amalia Izvolski 1 fl. 
Vasiliu Otielu faură 1 fl., Ioană Opatianu 1 fl., Muller 
Mihâly sergentă la gendarmeriă 50 cr., Kis Istvân croi- 
toră 1 fl., Valter Ferencz 50 cr., Ioană Bescheri propr. 
1 fl., Horvalh Gâjza 50 cr,, Simionă Berzană 50 cr., lână 
Puscașu 50 cr., Paulă Popa propr. 1 fl., Valter Karoly 
restauratoră 2 fl., Volf Gero 1 fl., Gavrilă Rațiu 50 cr., 
Frânez Bacher 50 cr., Lovi Salmen 1 fl., Iacobă Mun- 
teanu propr., 1 fl., Molnar losef not. comunală 1 fl., Sza
baszlai Samu 50 cr., Alempiu Barbu morariu 1 fl., Mi- 
hael Klein propr. 5 fl., Nagy Lajos propr, 1 fl., Gidali 
Moricz 1 fl., Gregoriu Fostocă propr. 1 fl., Antoniu Ger- 
gelfi negustoră 1 fl., Vasiliu Rațiu propriet. 1 fl., Pâll 
Lâszlâ negustoriu 1 fl., Ujvâri Daniel turtară 1 fl., Val
ter lanos 50 cr., Leopold Fried negust 1 fl. 20 cr., Ale
sandru Comes 1 fl., Augusiină Fischer 50 cr., Simionă 
Milea morariu 1 fl., Petru Popă-propr. 1 fl., Triperman 
losef 1 fl., Lâve Samuel 1 fl., Ștefană Popă 1. Gavrila 
1 fl. — Cu totulă 104 fl. 50 cr., din cari substrăgendă 
spesele în sumă de 42 fl. 90 cr, rămâne venită curată 

pausă dansulă începu cu nâue poturi și dură pănă în 
gorile cailei.

In genere s’a simțită și în anulă acesta ună pro
gres fârte mare atâtă în arangiare, decorațiune, câtă și 
în organisarea esemplară a comitetului. Președintele co
mitetului balului, D-lă Dr. St. Ciurcu are merite deosebite 
și nedisputabile pentru conducerea esemplară a tuturoră 
afaceriloră balului.

Nu mai puțină simțimă cu cea mai mare bucuriă 
interesulă cu care iau parte frații noștri bucovineni și în 
specială aristocrația bucovineană, la arangiarea balului. 
Ne simțimă toți Românii de bine mândrii, când ne ’ntel- 
nimă aici în vertejulă străinătății, o mână de tineri din 
tâte unghiurile Românimei.

D-lă Nic. Dumba nu ’șl cruță nici o ostenâlă de a 
ne bine-presenta înaintea lumei înalte de aici, cum și d-lă 
Alex. Baronă de Vassilco, președintele de onâre ală co
mitetului balului română.

Fiindă chiară în acestă timpă aici principele Mun- 
tenegrului Nicolae, comitetulă l’a invitată la bală. înălți
mea Sa promise a’lă cerceta, fiindă însă împedecată nu 
putu veni. Totă asemenea fu împedecată spre cea mai 
mare a nâstră părere de rău și principele de coronă 
înălțimea Sa Rudolfă, din causa bâlei, ce’lă reține de 
câteva dile în casă.

Venitulă balului promite a fi îmbucurătoră. Ordi
nele de dansă pentru dame au fostă fârte frumosă lu
crate, representândă ună medaillon, lucrulă din filigramă 
de aură cu imitațiunl de turchise ce conține ună trifoiu 
n patru fo. Să nu însemneze âre acâsta noroc-ă ?

Mercur.

61 fl. 60 cr., v. a., cari bani s’au și predată casarului 
scâlei de fete.

Aceita, ca și tâte balurile întreprinse pănă aci de 
Românii TeușianI, a decursă cu multă armoniă și însu
flețire. Era desfătătoră a privi cum frurnâsele Român- 
cuțe în plăcutulă loră costumă jucau »Ardelâna*,  Ro- 
mana“, »Quadiilă« și altele cu o desteritate împreunată 
cu ună felă de eleganță, ce storcea admirațiunea streini- 
loră și lauda publicului. Ca ună visă de fericire trecu 
preste noi acâstă nâpt.e, în urma căreia ni-amă depărtată 
încântați fiindă în inima nâstră de conscitnța de a fi fă
cută ună bună servițiu scâlei și prin ea causei nâstre 
românesci.

încă odată esprimămă dâră cordiala nâstră mulță- 
m:tă tuturoră contribuabililoră și participanțiloră, cărora 
le poftimă, ca Atotputerniculă să le întărâscă zelulă, spre 
a putâ în totdâuna ajutora cause ca acâsta, atâtă de mă- 
reță și salutară scumpei nâstre națiuni române.

Primiți ș. a.
Ștefană Crișanu, presidentă. Efremii Rațiu, v. 

președinte. Ștefană Bretoiu, notară actuală. Gregoriu 
Popă, actuariu Il-lea și cantoră gr. cath. Stefanu Be- 
lanu, casariu.

DIVERSE.
0 sâcră îngrozitâre. — Se anunță din Moulius (Al- 

liers, Franța) următârele: In filele trecute, nâptea pe la 
10 âre, sătulă Baligny a fostă deșteptată din somnă prin- 
tr’ună strigătă înfiorătoră. Omenii, cari alergaseră la fe- 
restrii și la uși, vădură pe ună omă, care ardea în flă
cări, alergândă pe ulița principală. Era Jean Bonneau, 
despre care se scia că de vr’o câteva cjile păzea cu în
grijire pe tânăra sa soțiă bolnavă. Foculă se putu stînge 
dâr medicii declarară, că numai e chipă de scăpare și 
Bonneau muri după câteva âre. Mai înainte de a muri, 
împărtăși elă, că stândă la patulă soției sale, îlă furase 
somnulă, și sâcră-sa vărsândă peste elă gază i-a dată focă. 
Socra însă afirmă, că elă însuși ar fi răsturnată lampa 
peste elă. Ea a fostă arestată și s’a începută cerceta
rea. Atâta este sigură, că sâcra trăia cu fiica ei și cu 
ginere său totă în cârtă și adeseori pe elă Far fi și a- 
menințată. * £ ic

Descoperire antică. — In săptămâna trecută în 
Atena s’au aflată la desgropările ce se făcâu în Acropole, 
nu departe de Erechteum, trei stalue femenine. Acestea 
represintă, după cum se crede, pe Aglauros, Herse și 
Pandrosos, fiicele lui Cecrop, ale miticului rege ală șer- 
piloră din Atena. Statuele suntă lucrate în stilă arc-haică, 
și se crede, că acestea au fostă îngropate în Acropole 
atunci, când Atenienii l’a sfalulă oraculului din Delfi au 
părăsită, în răsboiulă ală doilea persică, orașulă loră și 
s’au retrasă (pe corăbii în sînulă dela Salamina.

* * *
Omorîrea unui episcopă misionară. — O depeșă 

din Zanzibar anunță societății englese de misionari din 
Londra, că episcopulă Hannington și cu cei 50 soți ai 
săi au fostă esecutațl în 12 Februariu. Esecutarea s'a 
făcută la porunca regelui din Ugandia. Episcopulă Han
nington se afla în Usoga, o localitate în ostă de Vic- 
toria-Nil și depărtată de Uganda cam cale de 4 cjile. La 
ordinulă emisariloră -regelui din Uganda, a fostă ares
tată dimpreună cu cei 50 de însoțitori ai lui. După 
opta Qile veni poruncă, ca cei prinși să fiă esecutațl. 
Episcopulă și însoțitorii lui au fâstă conduși la loculă de 
perejare, și pe drumă le succese la 2 din ei să scape și 
să ajungă în Zanzibar, unde aduseră vestea despre omo
rîrea episcopului. Episcopulă Hannington voia să mârgă 
la Uganda, pentru ca să vină în ajutorulă celoră 3 mi
sionari englesl închiși, cari pe timpulă, fostului rege 
Mtesa obținuseră mare succesă în Uganda. Causa prin
cipală la omorîrea episcopului, după cum se scrie din 
Londra, ar fi următârea: In partea sudică a regatului 
Uganda, care e mocirlâsă, a isbucnită ună felă de epi
demia de vărsată, care grassa între locuitori înfricoșată, 
fără ca să i să fi putută pune stavilă. Adeseori bolna
vii în deliră de friguri se învârtiau ca nebunii și se arun
cau în apă. Este o privelisce înfricoșată, de a vedâ 
pe Negrii pațiențl umpluțl cu pete roșii și în durerea loră 
rupându-șl cu unghiile pelea de pe trupă. Regele chemă 
pe episcopulă la sine și-lă rugă de ună ajutoră încon- 
tra înfricoșatei bâle, care era pănă acum necunoscută în 
țâra sa și care pâte, după cum credea însuși Hanning
ton, a fostă adusă de âmenii, carî-lă însoțâu și cari 
muriseră în regată de vărsată. Hannington trimese me
dici, dâr deârece dragomanii (tălmăcitorii) nu voiau să-i 
însoțâscă, se întârseră medicii, fără a fi ajunsă în loca
litățile unde grassa epidemia In urma acesta a fostă 
dată porunca, ca episcopulă și însoțitorii lui să fiă omo- 
rițl, ca bănuițl fiindă de urzitorii bâlei.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă; Dr. Aurel Mureșiauu.
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Orurauln la bursa de Viena
din 25 Februariu st. n. 1886.

Bursii de BucurescI.

Rentă de aură 4°/o • • • 104 25
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.60 
Imprumutulfl căilord ferate

ungare......................... 153.70
Amortisarea datoriei căi- 

loril ferate de ostâ ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.50

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

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 114.50 

Bonuri rurale ungare . . 104 75 
Bonuri cu cl. d6 sortare 104 75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă..............................104.75
Bonuri cu cl. de sortare 104.75 
Bonuri rurale transilvane 104 75

Bonuri croato-slavone . . 104.75 
Despăgubire p. dijma de

vina ung............................99.25
Imprumutula cu premiu

ung................................. 119 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.50 
Renta de hărtiă austriacă 86.55 
Renta de arg. austr. . . 86.80
Renta de aura austr. . . 114 10 
Losurile din 1860 . . . 140 10
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 860 —
Act. băncel de credita ung. 304.50 
Act. băncel de credita austr. 297.70 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesei................ 5.95
Napoleon-d’orI .... 100.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.15

Cota oficială dela 8 Fevruarie, st. v. 1886.
Gump. vend.

Renta română (5%). 89 V2 9P/o
Renta rom. amort. (5%) 94’/t 95Va

> convert. (6°/0) 87— 87
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fonc. rural (7%) 1021/a 1027*

„ » (5°/o) • 851/, 86—
» » urban (7°/0) . 97*/ a 981/»

» (6°/0) < 91— 97—
> (5«/0) . 81— 83’/4

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« » » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 16 16—
Bancnote austriace contra aură. . 201.— 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 26 Februariu st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Gump. 8.58 Vând. 8.62
Argint, românesc . . . . T * 8.50 > 8.55
Napoleon-d’ori................. > 9.97 * 10.G2
Lire turcescl..................... • 11.22 » 11.32
Imperiali......................... 10.20 ♦ 10.30
Galbeni............................. 5.90 » 5.95
Scrisurile fonc. >Albina* • . » 100.— > 101.-
Ruble Rusescl................. . . > 123.— > 124.—
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

3 3 Anunciu.
Societatea de împrumută și păstrare „Aurora" din Năsăudă va 

ținea adunare generala în NăsSudu la 28 Martie st. n. 10 ore 
a m. în edificiulă scdlei normale.

Obiectel e.
1. Raportulu directorului, casarului și comisiunei censurătâre.
2. Alegerea directorului, casarului, controlorului și secretarului, 

apoi a doi membri de consiliu și a comisiunei censurătdre pe basa statului.
3. Pertractarea propuneriloru relativă la modificarea statuteloră 

eventuelă reformarea societății în acționarie și desbaterea proiectului de 
stătută în privința acesta.

4. Pertractarea altoră propuneri de interesă pentru societate.
Năsăudă, la 6 Februariu 1886. Consiliu administr.

Avisu d-loru abonați!
De 6re ce multe din adresele, ce domnii abonați le însemnă pe 

cuponulă mandateloră poștale, său că nu suntă destulă de esacte, său 
că nu se potă bine descifra, rugămă pe acei D-nl*  prenumeranțl, a că- 
roră adresă nu ar corespunde, ca să binevoiască a ne face câtă mai cu- 
răndă cunoscută îndreptarea dorită și a scrie adresa câtă să păte mai 
lămurită. ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANSA

jty.arti în 2 Affartiu a. c. st n.
va avea locu

alia doilea si ultimulu
5

pentru care învitațiunile făcute la celfl din 3 Fe
bruariu a. c. remânu valabile.

Bilete de intrare ă fi. 1.— și pentru Galeriă ă 
fit. 1.50 se potă prveura pre lângă presentarea învita- 
țiunei în magazinultl de mobile J. Beer’s Neffe și 
șera la cassă.

Cu distinsă stimă
Adolf XiaskaL

MersulU trenurilor!!
pe linia l*redealii-Budapesta  și pe linia a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealfi-Budapesta Baidapesta—Predealîi

BucurescI

Predealu î

Trend 
de 

peraâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibuB

Trend 
omnlbua

Trend 
omnlbua

Timiști

Brașovfi 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

(
(

Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașd 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelii 
Teiuștt 
AiudG 
Vințulti de 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisu 
Apahida 

Clusiu

Nedeșdu 
Ghirbău 
Agbirișfi 
Stana 
Hui <3 dinii 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susfl

Oradia-mare
P. Ladăny
Szolnok
Buda-peata

(
(

Viena

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
6.00

6.35
3.00

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agliiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușin

Apahida
Ghiriș
Cucerdea

6.47
10.37

1.44
5.33

10.37
12,59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.00
8.31
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47
1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.08

8.22
10.30

Ui6ra 
Vințulti de i 
Aiudd 
Teiuștt 
Crăci unei Q 
Blașfi 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mcdiaști 
Elisabetopole 
Sigiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

sustt

12 05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.02

6.40
7.00
-

Brașovtt
Timișfi

Freiloalu

BucurescI

(
(

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibu

Trenă 
de 

peraâne

Trcnfi 
omnibus

— 1
—

3.15 6.20 8.0J
7.29 9.11 11,40
8.27 11.26 2.31
— 1.28 —
9.45 2.00 - -
9.59 2 11 —

10.28 2.34 —■
11.36 3.18 —
12.10 3.41 —-
12.43 4.01 —.

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.00 5.50 —
4.18 6.02 —
4.36 6.24 —
5.05 6.43 —
— 7.03 —
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44 —
— 11.28 - -
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36 - -
— 1.22 6.01

1.56 6.40
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5.30 11.02
— 6.03 11.37
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
— — 1.50
— — 2.48
— — 3.23
— — 4.o6

9.40

Teiușă- tradU-Kudajjesta

Trenă 
omnibufl

Trenă 
omnibns

Trenă de 
peraâne

Teiușii 11.09 _ 3.56
Alba-Inlia 11.46 — 4.2?
Vințulă de josă 12.20 — 4.53
Șibotă 12.5? — 5.19
Orăștia 1.19 — 5.41
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08
Deva 2 35 — 6.39
Branicîca 3.04 r-- 7.04
Ilia 3.36 — 7.29
Gurasada 3.50 --  ■ 7.41
Zam 4.25 — 1-.12
Soborșin 5.09 — 8.49
Bărzova 5.56 — 9.29
Conopă 6.18 — 9.49
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23
Paulișă 7.12 6.30 10.37
Gyorok 7.27 6.47 10.52
Glogovață 7.56 7.17 11.18
Aradiîk 8.10 7.32 11.32
Szolnok ' 2.39 12.00 451

3.16 12.14 5.10
IBudapesta 7.10 | 2.10 8.16
Viena - 1 8.00 6.05

Aradd»Timiș6ra

Trend 
omnlbua

Trend de Trend de 
peraâne peraâne

Aradfli 
Aradulă nou 
Nămeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva 
Timiș^ra

6.00 12.55 8.25
6.25 1.21 8.36
6.50 1.46 8.54
7.19 2,18 9.13
7.38 2.36 9.25
7.56 2.53 9 36
8.42 3.40 10,06

Timiș^ra-Aradik

Tiiniș6ra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nâmeth-Sâgh 
Aradulă nou

Trenă dc 
persone

6.07
6.40
6.51
7.08
7.23
7.40
7 50

Trenu de Trenă 
peraâne omnlbua

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2 54
3.10

5.00
5.50
6.07
6.32
6.53
7.24
7.40

Trend de 
peraâne

Budapesta-A rsaddk-TeiMșfiu

Trenu de 
peraâne

Trend 
accelerată

Trend 
omnlhufl

Viena 11.00 7.15 —
Eudapesta 8.05 1.45 8<0

Szolnok 11.02
11.12

3.44
4.02

11.40’
12 00

Arst.dft 3.37 7.53 5.25
Glogovață 4.13 — 6 19
Gyorok 4.38 — 6.46{
Paulișă 4.51 — 7.00
Radna-Lipova 5.10 — 7.23;
Gonopă 5.38 — 7.51
Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 6.42 — 5.58
Zam 7.14 — 9.28
Gurasada 7.43 — 9.56
Ilia 8.01 — 10.17
Branicîca 8.21 — 10.38
Deva 8.47 — 11.05
Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Orăștiă 10.10 — 12.24
Șibotă 10.43 — 12.53
Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Alba-Inlia 11.19 — 1.40
'S’eiușft 12.05 — 2.24

Simeria (Piski) Petroșemi

Trenă 
omnlbua

Trend 
omnibus

©ianeria
Streiu
Hațegft
Pui
Grivadia
Banița
Petroșeni

6 30
7.05
7.53
8.46
9.33

10.11
10.43

11.50
12.27

1.19
2.10
2.57
3.35
4.04

2.23
3.00
3.49
4.40
5.28
6.07
6.39

Petreșeui—Sismeria (Piski)

Petroșeui
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă
Streiu

Trenă 
omnlbua

Trend 
omnibua

Trenă 
de pers.

6.49
7.27
8.06
8.50
9.31

10.16
10 53

9.33
10.14
10.54
11.37
12.17
12.58

1.35

5 28
6.08|

7.35
8 02
8.44
9.15


