
•* j

ANULU XLIX.

SE PRENUMERA:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUHOIURILE:
O seriă garmondti 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Horiaorl nefranoata nu se prlmesou. — Hanuaorlpto nu se retrămltu.

Pe unti ană 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
Eon (Inia și străinătate:

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

,GAZKTA“ IESE IN FIECARE ț>I.

Luni, Marți, 18 Fevruarie (2 Martie). 1886.

Brașovu 17 Fevruariu 1886.
De când e lumea, esclusivismulă a dată nas- 

cere cel oră mai triste aparițiuni de netoleranță 
și de tractare despotică. Dovadă viuă pentru 
acdsta este esclusivismulă ungurescă, care pe di 
ce merge produce resultate mai pocite și mai 
estravagante.

In timpulă dintâiă, după ce au ajunsă la 
cârmă Ungurii, ei se dau mai cu frumosulă și 
mai cu blândeță pe lângă naționalitățile nema
ghiare, le promiteau marea cu sarea și erau în 
tdte privințele mai toleranți față cu ele, luândîî 
afară mișcarea anti-unionistă a Româniloră ar
deleni dela 1868, din causa căreia au fostă trași 
în judecată o mulțime de conducători și fruntași 
ai noștri.

In proporțiunea aceea, în care a crescută 
puterea guvernului maghiară și în care esclusi
vismulă maghiară s’a manifestată mai tare, s’a 
mărită și netoleranța celoră dela putere în ra- 
portulă loră cu naționalitățile. Tdte au înaintată 
gradată, așa că putemă cu deplină cunoscință 
afirma, că astă(|i, după 19 ani de regimă un
gurescă popdrele nemaghiare întâmpină de 19 
ori mai mare intoleranță din partea Maghiariloră 
ca la 1868.

Dâr — ceea ce este și mai amenințăt.oră — 
astăzi nu se pdte prevedâ nicidecum pănă unde^ 
p6te să mai mdrgă acdstă crescere necontenită a 
inteloranței și a despotismului maghiară. Ddcă 
amă dispune de mai multă timpii, amă putd , 
arăta cu precisiune matematică crescerea rapidă 
a netoleranței maghiare. Ne vomă încorda însă 
puțină memoria, ca sS ilustrămă celă puțină 
c’ună singură esemplu afirmarea ndstră de mai 
susă.

Vomă vorbi de însemnele naționale.
Când au venită la putere Ungurii, la 1866, 

au aflată pe Români în esercițiulă unoră drep
turi politice naționale de sine stătătdre. Națiunea 
română era recunoscută prin articululă de lege 
transilvăneană dela 26 Octomvre 1864, sancționat 
de Impăratulă și marele principe Francisă Iosifă 
și Introdusă în cartea de legi a marelui princi- 
pată ală Transilvaniei, ca a patra națiune po
litică egală îndreptățită între națiunile Transil
vaniei. (Maghiari, Sași și Săcui). Românii se fo
loseau prin urmare nu numai pe basa vechei 
tradițiuni, ci și pe basa dreptului de stată tran
silvan de însemnele loră naționale la ocasiuni festive. 
Memoratulă articulă de lege transilvană dispune 
chiară în § 6 ca în marca marelui principată 
ală Transilvaniei să se introducă o emblemă 
propriă pentru națiunea română.

Maghiarii vrându nevrândă trebuiau dâr să 
tolereze la începută însemnele ndstre naționale, 
mai alesă că ele erau mai multă sâu mai pu
țină tolerate chiar sub absolutismulii nemțescă ; 
ei, cari făceau promisiunile cele mai seducătdre 
naționalitățiloră, nu puteau să le bruscheze 
violândă vechiulă loră usă și dreptă de 
a purta culorile lorii naționale la ocasiuni 
festive. Curendă după încoronarea din Pesta 
unde s’au cărată tdte steagurile naționale 
ba înță și stogurile și emblemele principateloru 
învecinate dunărene, a urmată însă campania 
contra Transilvaniei, care s’a terminată cu răs
turnarea constituției ei și cu fusionarea ei for
țată cu Ungaria. De aici încolo se începe în 
gdna specială în contra tricolorului nostru na
țională, care representă colorile vechi ale Tran
silvaniei. La alegeri, când se cerea să învingă 
câte ună candidat al guvernului, călăreții mergeau 
cu tricolorulă nostru națională înainte și solgă- 
birăii tdte le aflau la locă; când însă Românii 
se adunau pentru a săverși vr’ună actă națională 
atunci tricolorulă română făcea să turbeze 
toți argații guvernului. Încă ne este în viuă me- 
moriă, cum la o ocasiune cu totulă nevinovată

vice-comitele din județulu Huniăddrei a dată or
dină să se ia josă în fața poporului adunată stâ- 
gtilu nostru națională de pe arculă de triumfă, 
ce se înălțase în ondrea episcopului dela Lugoșă, 

La 1874 s’a dată prima ordonanță în con
tra folosirei insemneloră naționale, aceste fiindă 
numite „insemne străine." Vechiulă usă însă 
avea prea puternice rădăcini și ici și colo se to
lera purtarea însemneloră naționale, dăcă alături 
cu ele se arbora și tricolorulă ungurescă. Dăr 
intoleranța crescă mereu cu îngânfarea de putere 
a guvernului; ministrulă de instrucțiune Trefort 
se simți fdrte ofensată la 1882, când îlă primi 
într’o localitate 6re-care din Ardeală ună banderiu 
de călăreți români cu stdgulă tricoloră națio
nală și în anulă trecută nu s’a tolerată în Orăș- 
tiă tricolorulă nostru lângă celă ungurescă nici 
atunci, când înșiși Maghiarii din acelă orașă au 
cerută acăsta, case se dovedăscă, că ei trăescă în 
pace cu Românii.

La sferșitulă anului trecută ministrulă de 
interne Tisza a aflată de lipsă a da o nouă or
donanță, prin care interzice cu tdtă rigdrea
trebuințarea „însemneloră străine", precum stăgurî, 
embleme și altele, la orice ocasiune sub orice felă 
de pretecstă și concede numai folosirea stăgului 
națională ungurescă și a pajurei unguresc!, ame- 
nințăndă pe cei ce voră lucra în contra cu arestă 
pănă la 15 ȘÎ cu amendă pănă la 100 fl.

Vomă reveni asupra acestei ordonanțe mi
nisteriale, a d-lui Tisza. Deocamdată însă con- 
statămă numai minunatulă efectă ce l’a avută 
ea asupra șoviniștiloru Unguri, încuragiându-i 
precum se va vedă din articolulă ce-lă repro- 
ducemă mai josă, de a începe acum o campaniă 
și în contra portului nostru națională română.,.

versală? Guvernulă d-văstre creată de o adunare mo- 
narchică nu e decâtă o oligarchie parlamentară, care 
trăesce din persecuțiunl, aventuri și risipe și va sfârși cu 
isolarea națiunei și cu miseria publică, nu trebue răs
turnată ci reformată. Poporulă trebue să-și alăgă șefulă 
supremă. Democrația are lipsă totă atâtă de mare de 
autoritate, ca și de libertate. Decă e o crimă a spune 
acesta, pedepsiți-mă. Francia și istoria vă voră judeca. 
(Semnată :) Napoleonă.

*în-

Cine e pricina trăgănirii păcii.
Corespondentului din BucurescI ală unei foi vieneze 

avemă să mulțămimă cunăscerea «adevăratei*  cause, că 
s’a trăgănită atâtă de multă conferința de pace. Acestă 
corespondentă scrie cu totă seriositatea, și încă sub tit- 
•ulă .Mișcarea în Orienta :*  că conferința nu s’a putută 
ține în 21 Februariu n., deorece, fiindă Duminecă, sala 
ședinței nu se încălzise. Totă respectulă de pietatea și 
de stricta păzire a sfințeniei Duminecei din partea ușie
rului din BucurescI, care era însărcinată să facă 
sobă. Diplomația europenă însă ar trebui să 
înr’ună modă ărecare acestora domni punctulă 
vedere, păte printr’o .demonstrațiune*  cu tuburi
caldă, cum suntă în trenurile ungurescl, și să-i facă a șl 
împlini îndatoririle loră internaționale. Căci ce folosescă 
tote «bunele sfaturi*,  avertismentele și amenințările, ce 
ajută bunăvoința și iubirea de pace a d-loră MijatovicI, 
Geșov și Madjid-pașa, dăcă cele mai frumăse planuri și 
cele mai bune intențiunl se «zădărnicescă*  prin aceea, 
nu-i place ușierului salei conferinței, să facă focă 
sobă? Cum-că cei trei apostoli ai păcii nu voescă 
desbată într’o odaiă nencălcjită, nu le putemă lua 
nume de rău; căci ei sciu forte bine, că dela răcăla
s’ar ivi între ei, ar pută căpăta catară (guturaiu) tătă 
Europa.

fîtă singurulă corespondentă, care a «pătrunsă*  
secretulă trăgănirii păcii!

foca în 
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Cestiunea espulsării prințilorflt francesi.
In camera francesă s’a presentată ună pro

iectă pentru espulsarea principiloră francesi din 
familiile care 
s’a respinsă, ddr s’a împuternicită guvernulă să 
decreteze elă espulsarea prințiloră când va găsi 
că e cu cale a face acdsta. Din acestă incidență 
prințulă Jeroine Napoleon, unulă din pretendenții 
la tronulă francesă, a adresată camerei următd- 
rea scrisdre, care a produsă mare înverșunare 
între republicani:

Domniloră deputațl! Vi se propune să alungați peste 
graniță pe membrii aceloră familii, care au domnită odi- 
nioră în Francia. Legea esilului și a osiracismului, — 
lucrulă e fărte lămurită. Celă mai tare lovesce în celă 
mai slabă, de care să teme. Voițl să faceți acăsta? Nu, 
d-v6stră nu veți voi să creați o lege pentru bănuițl fără 
să aveți curagiulă de a numi pe acești bănuițl. II indi
cați într’o formă aproximativă, generală. E o primă ca
tegorie, pe care o dațl pradă capricieloră ministerului.

Celă din urmă criminală are 6re-cărl garanții, d-vds- 
tră le nimiciți și înlocuițl justiția cu poliția. Puteți ore 
să puneți pe Napoleoni pe aceeași treptă cu Burbonii? 
Urmașii lui Filip Egalită, cari prin ironia sdrtei repre- 
sintă dreptul monarchică, și pe mine, urmașulă lui Na- 
poleOnă I., care nu păte fi nimică fără suveranitatea na
țională? Eu cunoscă esilulă, m’am născută și am cres
cută într’nsulă. Ai mei, cari au fostă prescrișl de alianța 
sfântă, au dusă în străinătate o pasiune neînvinsă pentru 
patrie. Care dintre noi n’a fostă văzută o dată celă 
puțină în rîndurile emigrațiloră? Și d-voslră voițl să 
confundați în aceeași proscripțiune pe acești protivnici 
seculari: pe Bonaparte, apărătorii și soldații revoluțiunii 
și pe BurbonI, a cărora țintă e s’o combată său s’o tră
deze. Ce crimă am făcută ? Ce lege am călcată ? Sunt 
cetățeană franceza. Acestă titlu nu păte să mi-lă ră
pească nimeni. Chiar dv. l’ațl recunoscută. Judecătorii 
dv. ml au esaminatu atitudinea, mî-au răscolită hârtiile. 
Ce au găsită în ele? Nimică. Cu 7.300.000 voturi na
țiunea m’a desemnată pe mine.

Am așteptată eu ore amenințările d vostre, ca se 
recunoscă, că republica e consecința logică a votului uni-1 amintirea loră pentru a aduna bani de maghiarisare l

au domniți! în Francia. Proiectulîî

SOIRILE PILEI.
Ministeriulă de interne a trimisă tuturoră pretori- 

loră o circulațiune, ca sg facă o colectă pentru nenoro- 
ciții din Sătmară, cari au suferită pagube însemnate din 
causa inundațiuniloră.

—x—
Ună raportoră’ală cjiarului „Kolozsvâri Kozlăny*  

îșt bate jocu de balulă română din Olușiu și dice că 
„Românii din provinciă s’au săturată de agitațiunile inte
ligenței române din Clușiu, că nici la balulă loră nu se 
presenteză*.  — De ce umblațl cu șălda „patrioțiloră*  ? 
Credeți că puteți îmbăta lumea cu neadevăruri? Nu cumva 
ați vrea sg faceți din balurile românescl «agitațiuni?*  
Fii câte odată și cu minte, „Kolozsv. Kozl.«, că fără 
minte ești destulă!*

—x—
Ni se scrie din Roșia-montană cu data 26 Faură 

n. următărele: «In Nr. 34 ală .Gazetei" am cetită între 
scirile (filei, că la balulă arangială de filiala dn aci a 
,Kulturegyletului“ au luată parte șăpte Români rătăciți, 
cari în folosulă întreprinderiloră naționale nu participă 
cu nimică. D-lă corespondentă n’are dreptate, căci între 
cei șâpte inși, d-nii Almășiană, Al. Ciăra, și Carolă Hen- 
zel totdeuna au luată parte și la alte petreceri, ba la 
balulă reuniunei femeiloră din Abrudă C. Henzel a dată 
S fl. Apoi venitulă curată n’a fostă de 200 fl., ci de 
101 fl. Rătăciți suntă aceia, cari voescă a seduce pe 
alții despre buna înțelegere dela noi*.  Ună altă Roșiană. 
— Crede d. «Altă Roșiană*  că ’i scusă ceva participa
rea la balulă «Kulturegyletului*,  când însuși Mocsary a 
condamnată tendința și scopulă acestuia? Nimică nu’i 
scusă, Cine strică buna înțelegere ? Afirmămă, că cei 
cari se pupă ’n botă cu ‘Kulturegyletiștii. Acesta spre 
sciință.

—X—

„Egyetărtăs" face apelă la publiculu maghiarii, ca 
în tăte părțile se serbeze diua de 15 Martie și cu acea 
ocasiune să întreprindă femeile maghiare o colectă pen
tru «Kulturegylet*,  în amintirea eroiloră dela 1849. Pu
țină respectă de eroi au »patrioții', dăcă se folosesce



Nr. 39. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Maurițiu Jâkay publică în (jiarulă »Nemzet«, cari, 
e organulă oficiosă ală guvernului, ună articulă despre 
primirea sa de mai deună^ile în Vie na. Scrie, că 
pie3a sa «Baronulă țigănescă» a suta 6ră s’a represen- 
tată în celă dintăiu teatru din Viena. »Când am fostă 
chemată de publiculă entusiasmată, ca să mă arătă îna
intea lui, scena era o mare de flori. Nu puteamă face 
nici ună pasă, deârece pănă în genunchi îmi ajungâu 
florile. După representațiune toți îmi gratulară, 6r bă
trânii îmi spuseră, că ei încă n’au vădută așa mare în
suflețite la publiculă vienesă, ca la acâstă representa
țiune. Aslfelă de succesu grandiosă am raportată cu 
piesa uiea »Baronulă țigănescă*.  — Totă țiganuld îșl 
laudă ciocanulă.

*) Suntă aprăpe doi ani de când amă publicată 
sub acestă titlu dela același autoră ună scurtă tractată. 
De astă-dată publicămă o prelegere a d-sale care trac- 
tăză aceiași temă mai pre largă. — Red,

—x—

Pănă unde merge șovinismulu, ne spune foia »Hu- 
nyad. « Șefulă atelierului de feră dela Simeria, Skertits, 
pe care mai multe foi maghiare l’au învinovățită că nu- 
tresce sentimente antimaghiare, a fostă pensionată, fiindă 
că a permisă ca petrecerea cu danță a lucrătoriloră din 
atelieră să aibă caracteră germană.

In Sânt-Ana, comitatulă Aradului, ună țărână șl-a 
bătută nevasta și după aceea a înfipt’o într’ună pară 
lungă și ascuțită. Spurcată inimă!

—x—

La notița publicată în «Gazeta" dela 4 Februariu 
sub titlulă »Proprietate literară», d. lânii Weiss, tipo
grafă în BucurescI în firma »Thiel și Weiss», ne trimite 
o întămplinare în care Z'ce) câ d. Theochar Alexi a dă
ruită d-sale »tâtă cartea“ (dicționarulă germană-română) în 
anulă 1868, când d. Alexi s’a stabilită în Brașovă, Pe 
basa acestei cedări, tipografia »Thiel și Weiss» a retipă
rită în 1874 ediția a doua, și d. Alexi în intervală de 
12 ani n’a făcută nici cea mai mică obiecțiune, deși 
adeseori s’a vădută cu d. Weiss atâlă în BucurescI câtă 
și în Brașovă. »Decă n'așă fi fostă în dreptă a retipări 
cartea, 4lce d- Weiss, așă fi putută'face unefe modificări 
schimbândă și frontispiciulă, și așa numele d-lui Alexi 
s’ar fi dată uitărei, dâr l’am ținut fiindcă amiciția dintre 
noi m’a sfătuită a face acăsta. Tocmai adî. când apare 
a treia edițiune și sub aceeași formă ca și cea de a doua, 
d. Alexi reclamă proprietatea literară pe care a cedat’o. 
Afacerea fiindă pendinte înaintea justiției așteptămă cu în
credere hotărîrea acesteia». Celelalte obiecțtunl ce le 
face d. Weiss, amă găsită cu cale să nu le amintimă, ca 
să nu fimă siliți a trata cestiunl ce de sigură nu i-ar 
veni la socotălă. Câtă pentru carte, tribunalulă va sci do
vedi dăcă și dreptulă s’a cedată, ori numai cartea, cum 
c)ice însuși d: Weiss.

—x—
Christina, infanta Spaniei și mătușa defunctului rege 

Alfonso XII, a murită la 24 Februariu st. n.
—x—

Ună (jiară oficiosă din China aduce scirea, că gu- 
vernatorulă insulei Formosa, după porunca guvernului 
chinesă, trebue să mărgă la Paching, ca se hă decapitată. 
întrebarea e că va merge, fără să fiă dusă cu forța ?

Portulti naționalu.
Sub titlulu acesta scrie f6ia maghiară guver

namentală „Kolozsvâri Kozlony“ dela 28 Fe
bruariu următdrele:

„Totdâuna amă cetită în fiarele române din Bra
șovă și Sibiiu, că balurile române suntă fărte elegante 
și însuflețităre, din causă, că femeile române mai tote se 
presentă în costumă națională. Lucru naturală, că ra

portorii baluriloră suntă încântați de astfelă de apari- 
țiunl. In costumurile naționale raportorii vădă însufle
țirea junimei române pentru aventurăsele aspirațiunl po
litice. Au dreptate. Acele costume șoplescă mai fru- 
mosă ca vorbele tuturora diariștiloră, și fluturii și 
mărgelele de pe costumări strălucescă și orbescă mai 
tare ochii tineriloră, decâtă obrajii Românceloră.

Acăsta-i, <jău, demonstrațiune și n’avemă ce-i 
face. Vorbe libere, gânduri libere, portă liberă, aceste 
suntă darurile Ungariei, și decă bărbații abusâză de cele 
dintăiu, pentru ce să nu abuseze femeile de cea din 
urmă, adecă de libertatea portului?

Și noi amă făcută acâsta, când amă vrută se dămă 
simbolicesce espresiune asuprirei nâstre, că ce simțimu și 
ce arde în peptulă nostru. De ce se nu o pătă face și 
ei? De ce nu ?

Unii pretindă, că cestiunea naționalitățiloră din Ungaria 
s’ar pută resolva mai ușoră prin căsătorii mestecate, ar 
ridica încă frumsețea, vârtoșia și voinicia a miliăne de 
6meni locuitori aici, căci tocmai prin aceea se distinge 
aici în Europa centrală rassa maghiară, că prin 
amestecă de sânge a primită în sine mari contraste 
dela Eschimo pănă la Rusă, și dela Slavă pănă Ia 
Neamță. Și în fine se mai pretinde, că Românii n’au 
nisuințe centrifugale; 6re inteligența română nu de aceea 
îșl botâză copii, dându-le nume vechi d’ale Romaniloră, 
unii chiar și câte două, ca prin acăsta să dea espresiune 
visuriloră răsturnătâre de stată?

Se vede, că din tăte acestea nimică nu e adevărată, 
nimică nu e posibilă.

Copii se boteză, contrară calendarului orientală, cu 
numele: Aureliu, Valeriu, Petroniu-Scipione, Crescenția, 
Agrippina, cu tote că în calendarele grecesc! nici vorbă nu 
e de astfelă de sfinți păgâni; femeile române asemenea 
prin costumurl naționale voescă a face efectă, voescă a 
vorbi ilusiuniloră și fantasiiloră aceloră advocațl, preoți, 
învățători, studențl și meseriași, cari suntă dispuși su- 
fletesce spre dacoromanismă!

Se observă aici vr’o tendință de apropiere, vr'o 
tendință de împăcare? Pentru ce ne legănămă dâr în 
credința, că inteligența română, ce mereu cresce, va fi 
câștigată de noi? îndată ce careva a încetată d’a fi 
„Valachă*,  s’a făcută Română, a încetată d’a mai fi pa
triotă și oftâză după panromânismă. Femeia însă merge 
cu elă acolo, unde interesele și dorințele lui suntă mai 
bine îndestulite. Astfelă dăr contopirea cu elementulă 
maghiară devine imposibilă.

Lăculă în asta privință păte să fiă de trei feluri: 
1.1 Celă dintăiu e politică, său cu metoda lui Bismarck 
său cu a lui EotvOs. Ală doilea e religionară, adecă 
creștinescă — de pe care se vede că, luândă afară for
mele, alunecămă totă mai tare. Ală treilea , leacă este 
socială.

Fiecare rassă este o plantă deschilinită. Datorința 
plantei este se crăscă, să’nflorăscă și să aducă rode.

Societate maghiară! Nu te amăgi, ci cresce, în-< 
floresce și dă râde!'’

SenatalfiL românii.
In ședința de Sâmbătă, 15 Februariu, era la or

dinea dilei interpelarea d-lui senatoră G. Mârzescu asu
pra espulsațiloră români. In tribuna dâmneloră se afla 
și d na Ciurcu, soția espulsatului Al. Ciurcu. Intrarea 
publicului se făcea cu greu, spune »Epoca," deârece po
liția se temea ca ministerulă să nu fiă desaprobată de 
publică și de astădată, ca în răndulă trecută, când 
s’a mai discutată asupra espulsațiloră.

Ședința a fostă presidată de principele^Gr. Ghica, 
care anunță, că la ordinea <|ilei • interpelarea d-lui 
Mârzescu.

Primă-ministru Brătianu: In cestiunea espulsațiloră 
s’a răspunsă în destulă în Cameră și Senată, și ceea ce 
ne face d-nu Mârzescu nefiindă o interpelare ci ună actă 
de acusațiă, eu declară, că nu primescă să se desvolte.

D. Mârzescu: D. Primă-ministru (|ice, că interpe
larea mea are formă de acusare, der ca membru din 
parlamentă am dreptulă să atacă ori ce actă ală pu
terii esecutive — am Z'să în interpelare, că decretele 
de espulsare suntă anti-naționale — credeți ore că 
nu potă a vă califica actele? — Nu am făcută încă 
actulă de acusare, căci trebue să vă audă răspun- 
sulă și apoi decă voiu crede de cuviință și voiu găsi 10 
Senatori cari să iscălăscă, vă voiu face și acesta. — 
Prin expulsările făcute a-ți călcată spiritulă legei din 
1881, căci Românii din Transilvania nu se cuprindă în 
aceea lege.

Primă-ministru: Ceru senatului să închidă ^discuția 
căci nu potă primi acâstă acusare.

Discuția se închide.
D. Mârzescu, contra închiderii, adresându-se cătră 

Senatori, ^ice, că d. Primă-ministru voesce să anihileze 
dreptulă de interpelare cu acăstă sistemă. De Ore ce 
atunci primulă-ministru va (Jice la orice interpelare: In
terpelarea aceasta e ună actă de acusare și deci nu o 
primescă. Aveți puterea numărului s’cu d-vostră, faceți 
ce voițl, eu însă vă (jică: cu acăsta căleați regulamentulă 
și nu aveți drâpta judecată.

■ Primă-ministru: Nici unulă nu ne a terfelită ca 
d-ta.

D. Mârzescu: Atunci interpeleză pe Primulă-mi
nistru asupra decreteloră de expulsare^a celoră șâse Ro
mâni.

Primulă-ministru: Și eu voiu întreba Senatulă, dăcă 
voesce să o desvoltațl.

Maioritatea bătândă din palme strigă: nu voimă! 
nu voimu\ Așa s’a și făcută.

Limba preoților!! predieătorl.
„Românulă"- a publicată în numărulă trecută ună 

artieulă prin care atrăgea atențiunea preoțiloră predica
tori din BucurescI asupra limbei, ce întrebuințau în cu
vântările loră dominicale, arătândă cu adâncă mâhnire 
păgubitorulă obiceiu luată de unii din tinerii predica
tori, obiceiu, care ’i sfătuesce a băga în elocința re- 
ligiâsă română, bine hotărîlă prin scrierile celoră vechi, 
o mulțime de cuvinte radicale, nesăbuite, nepotrivite, rău 
alese, rău înțelese, rău Zise, și cari suntă cu totulă și 
cu totulă radicale în locașulă în care se spună.

D’atuncI și pănă acum, — cjice «Românulă» — 
obiceiulă preoțiloră bucurescenl, după câte ne-a fostă 
dată să vedemă, nu s’a părăsită cu desăvârșire; efec- 
tulă rămâne același; credincioșii, obiclnuițl din copilărie 
cu stilulă și cuvântarea cazaniei, se uită lungă la celă 
care le aruncă din amvonă cuvinte năsdrăvane în ismuri, 
și în itate și în ență, antă, și așa mai încolo. Acestă 
păcată, care s’ar numi procedură și strîmbare a limbei de 
cei ce vădă lucrurile drepte, nu e numai ală preoțiloră 
bucurescenl, căci âcă ce scrie »Candela, “ revista isto- 
rico-religiOsă din Cernăuți:

»De cum cască gura preoții noștri, ori pună ceva 
pe hârtie, în dată îi cunosc! d-ta, că nu sciu nici vorbi, 
nici scrie românesce. Ei nici nu se sfiescă a o măr- 
turi acăsta. Dăcă este așa, apoi cum să poți crede, ca 
predicele loră să aibă urmare. Preoții noștri s’au de-

FOILETONU.
Publicitatea la Romanii cei vechi.*)

(Prelegere publică ținută la 12 Decemvre 1885 în sala 
gimnastului română gr. or.

Stimabile Domne și D-re și stimabili Domni!
Mai nainte de a întră în desvollarea temei de față, 

mă vădă silită a apela la buna voință a d-vostre, ca să 
mă scusațl, dăcă o indisposițiune fisică îmi va conturba 
pâte cursulă armonică ală prelegerii, și a Vă ruga de 
paciință, de cumva subiectulă prelegerii Vi se va părâ 
cam secă și păte chiară neinteresantă!

Dați-ml voe, stimabile Dâmne și D-șore și stimabili 
Domni, a Vă da nesce esplicațiunl său lămuriri, ce am 
aflată de neapărată trebuință a face, esplicărl filologice 
relative la titula temei, despre care eu voescă a Vă în
trețină astă sără.

Cuvântulă publică (lat. publicus, formată din populus- 
poporă, nemț. âffentlich) însemnăză în traducere româ- 
născă aceea, ce privesce pe poporă, pe stată; privitoră 
la poporă, la stată-, este deci contrarulă dela secretă, 

va să aceea ce este pentru âmeni, pentru lume, ce 
păte fi cunoscută de tâtă lumea, la ce păte participa, 
ce păte audi ori-tine; — publicațiune (lat. publicatio) 
însemnăză: înștiințare, vestire; aretare la totă poporală, 
la tâtă lumea; a publica insâmnă, a înștiința, a vesti, 
a da de scire, a face cunoscută, a scâte la lumină-, — 
publicistă însămnă: profesoră, cunoscetoră de dreptulă 
publică, scriitoră despre afacerile publice, politice; apoi 
chiară diăristă, jurnalistă; — și publicitate adecă stare, în 
care se întâmplă ceva, ce e publică, ce privesce pe totă 
omulă-, cunâscere comună, obștâscă; actă publică, faptă 
publică; apoi modulă, mijloculă (mijlâcele,) prin cari se 
face ceva publică, cunoscută tuturoră; de aci apoi di- 
cerî ca: a da publicității, a da, a eși în publicitate ș. a. 
— „Publicitate11- se întitulâză și prelegerea mea: Publi
citatea la Romanii cei vechi", la poporulă acela din ve
chime, care a domnită în timpă de mai mulți secuii 
aprăpe peste totă rotogolulă pământului cunoscută pe 
atuncia, cari au adusă acum vr’o 1780 de ani pe stră
moșii noștri în părțile acestea.

Dăcă ne gândimă la lucrurile acelea, cari deose- 
bescă timpulă de față de timpurile trecute, de adânca 
vechime, la deosebirile, cari caracterisăză viăța modernă 
și o despartă de viăța clasică, de anticitatea clasică, nu 
putemă să ne cugetămă și la progresele minunate, ce 
aborulă și schinteia electrică le-au făcută, după ce omulă 

și le-a aservită, și cu acestea și la acelă puternică mij- 
locă, factoru de publicitate, pe care îlă numimă ,^resa“. 
— Permiteți-ml a da esplicare și acestui cuvântă. Cu- 
vântulă „presă" însemnăză pe românesce tâscă, va se 
<Jică o mașină, cu care se produce apesare, pentru ca să se 
îndesâscă și netezâscă corpurile și pentru a stârce sucu 
mustă din ztnele corpuri. — Apoi, fiindcă în timpurile 
mai vechi, ba chiară pănă acum vr’o câțiva ani, tipo
grafiile erau mai tâte provădute cu ună felă de tăscă, 
s’a întinsă noțiunea presă și asupra unoră scrieri perio
dice, ba chiară și dilniee, asupra diareloră, ce nu suntă 
specială științifice. Sub „presă" dară în înțelesă strânsă 
se cuprindă tâte jurnalele și scrierile, cari nu se ocupă 
specială cu sciința. — Arta tipografică este pentru cei 
ce trăescă în secululă ală nouă sprezecelea, supranumită 
secululă luminiloră, o condițiune fundamentală, ea este 
basa Ziaristicei, a presei. Deci ei suntă convinși pe de 
plină, că jurnalulă, ală cărui cuprinsă le direge cafâua 
la dejună cu ună substrată spirituală, amusantă și înăl- 
țătoră, este nu numai după formă, ci chiară și după 
idee ună resultată enormă, o archisițiune dintre cele mai 
mari ale fericitului timpă modernă.

Și într’adevără productele perfecte, flârea deplină 
desvoltată a publicității timpului nostru modernă se deo- 
sibesce totă așa de tare de stările seculiloră de dinaintea 
lui Ghristosă, der mai alesă de ale evului mediu, pe câtă 
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prinsO a întrebuința cuvinte, frase și construcțiunl gra
maticale, carî nu se împacă cu firea și usulă limbei ro
manesc! și dică: »eu nu-mi facă dintr’aceea nimica,< 
vrândă să t}ică: ,pe mine nici capulă nu mă dâre.*  
Germanismele suntă în vorba și scrierile loră ațâță de 
dese, în câtă Românulă, care nu scie germanesce, nici 
nu’i pote pricepe, ce voescă să (Jică. Ei îșl dau de 
sămă, că ’șl au făcută studiile în limba germană și cum 
că spiritulă limbei aceleia li-s’a împlântată cu timpulă 
așa în mintea și simțulă loră, în câtă nu se mai potă 
desface de dânsulă. Loră chiar le e rușine, când scriu 
său vorbescă în limba aceea, dăcă greșescă în privința 
ortografică său gramaticală, pe când, dăcă scriu în limba 
română, „nu le merge după așa ceva,“ vrendă să (fică, 
că nu le e aminte*  de ortografia și gramatica limbii ro
mânesc!. Și întru adevără, prea puțini suntă, aceia carl> 
cunoscăndu’șî o dată scăderea acăsta, au avută tăria su- 
fletăscă să arunce o ochire și în cărțile literaturii româ
nesc! și să pună urechia cu Iotă luarea aminte și la 
limba cea dulce și frumosă din gura țăranului română 
din părțile acele, unde poporulă română nu este ames
tecată cu alte elemente. Ecă deci și altă causă, de ce 
predicele preoțiloră noștri nu se potă lipi de inima creș- 
tiniloră'. Recunoscemă și noi, că nu îi șăde omului cultă 
a totă pune vina pe cursulă studiiloră și a nu’șl adăoga 
sciința, ce’i lipsesce. Omulă cultă se pune chiar în etate 
mai înaintată de învață ori-ce limbă străină, decă vede, 
că are trebuință de dănsa. Cu atâtă mai multă să nu 
se câră dela preoți, ca să o facă acăsta față cu limba 
moșiloră și strămoșiloră loră, cu acea limbă, în care so- 
ciile loră îșl desmărdă cu dulcâță copii și de care au și 
trebuință neapărată în referințele 4^n*ce CQ cei ce_> 
pastorescă.*

Vorbindă aci de publicitate la Romanii cei vechi 
nu înțelegemă nicidecum acea publicitate a vieței, care 
încă din timpurile cele mai vechi a fostă caracteristică 
pentru întrâga Italiă și în multe privințe putea în locui 
publicitatea în înțelesă strînsă. Roma a fostă fârte bogată 
în privința localitățiloră de totă felulă, localități, unde â- 
menii se adunau fără grijă, îșl schimbau ideile și-fcl co
municau împresiunile primite în decursulă dilei sâu săp- 
tămânei, în Roma însăși sâu în alte localități ale Italiei 
sâu chiar și ale lumii afaaă de Italia, cu deosebire în 
Grecia, puneau în circulațmne și discutau atâtă afa
ceri pualice câtă și private, precnm șî întâmplările dilei 
— dela celă mai dc curendă decretă împărătescă până 
la celă mai de pe urmă epigramă ridiculă, făcută de 
celă mai ticălosă parasîtă, perde-vară sâu bate-lela. — 
Mai nainte de tâte se aflau în Roma încă din timpurile 
lupteloră între patricii, aristocrațl, boeri și între Plebei, 
poporulă preste totă în contrastă cu patricii, cari lupte 
se sfârșiră cu câștigarea drepturiloră politice pentru cești 
din urmă, va se dică cam până pe la anulă 260 îna
inte de Christosă, se află ună numără mare de locuri 
și de strade privilegiate, bună-âră cam ca casinele, cafe
nelele nâstre, ca grădina Cismigi lui din Bucuresci, cari 
locuri sâu strade serviau de întâlnire, va să (fică de așa 
numitulă rendez-vouz la anumite âre din (fi pentru lumea 
curiosă să afle, ce s’a întâmplată cu cutare și cutare, ce 
a făcută cutare sâu cutare, ce decretă a emanată dela 
împăratulă seu dela pretorulă (solgabirăulă) orașului sâu 
dela altulă din provinciă. (Va urma.)

„Meseriașul!! românii. “
Așa se numesce noua f6iă română ce a 

apărută alaltăer! în Brașovă, sub redacțiunea pă
rintelui B. Baiulescu. Salutămu cu bucuria apa- 
rițiunea ei, dorindu’i isbândă în tendințele ce 
urmăresce și care suntu arătate în următorulă 
programu. ce-lă găsimu în fruntea fdiei:

Cătră cetitorii
Este âre de lipsă acâstă fâiă? se voră întreba 

de bună sema mulțl din cei ce voră lua în mână ga
zeta de față.

Este! ne luămă voiă a răspunde, și iată pentru ce: 
După cum se scie, în timpulă din urmă a începută 

și la noi a se înființa o clasă de meseriași. Meseriile, ră
mase atâta vreme departe de poporulă nostru, începură a fi 
îmbrățișate cu atâtă mai mare căldură, cu câtă isvârele 
de câștigă de pănă acum începură a seca din (fi în (fi 
totă mai multă, și cu câtă âmenii se convinseră, că dăcă 
voră rămână totă cu chipulă de viețuire de pănă acum, 
voră fi vecinică robii popâreloră mai culte și mai price
pute într’ale meșteșugului.

Precum însă membrii celorlalte clase sociale aflară 
de bine a se pune în înțelegere unii cu alții, a’și îm
părtăși unii altora ideile loră, a comunica între olaltă 
bucuriile și durerile întâmpinate în calea vieții, totă ast- 
felă, credemă noi, este de lipsă, ca și meseriașii noștrii 
să aibă ună organă,/ în care să facă cunoscință unii cu 
alții; ună organă, în care să-șl împărtășăscă unii altora 
aflările loră, păsurile loră; ună organă, care să țină 
totdăuna socotălă de mersulă meseriiloră la poporulă 
nostru românescă și de înaintările pe acesta terenă la 
popârele mai luminate și mai dedate cu învățătura decâtă 
noi. Acestă organă să fiă ună isvoră nesecată de învă
țătură și de informațiunl pentru meseriașii noștri, toto
dată însă să caute a încălzi inima cetitoriloră săi și a 
le face munca mai plăcută prin câte o povestire potri
vită, prin câte ună versă bine alcătuită, prin câte o 
glumă nevinovată și printr’alte lucruri de acestă felă.

Ună astfelă de organă ar voi să fiă și fâia nâstră. 
ț)icemă anume „ar voi*,  deârece suntemă pe deplină 
convinși de o parte de greutățile, cu care este împreu
nată scâterea la ivâlâ a unui asemenea organă, âră de 
altă parte de puțina deprindere a puteriloră nâstre pe 
terenulă, pe care voimă a păși.

Cu tâte acestea întru câtă ne va sta prin putință 
vomă căuta să mulțămimă câtă să pote mai multă aș
teptările cetitoriloră noștri, vomă căuta, ca foia, cu a 
cărei conducere ne însărcinămă, să fiă în adevără folo- 
sitâre acelora, pentru cari este menită.

Vomă căuta să facemă cunoscute cetitoriloră noștri 
întâmplările mai însemnate privi țâre la clasa meseriași- 
loră, și în deosebi vomă căuta a-i informa câtă mai 
desă despre mersulă societățiloră nâstre de meseriași 
și ală tuturoră întocmiriloră privitâre la sprijinirea și lă
țirea meseriiloră între Români,

Vomă face pe meșteșugarii noștri mai de aprâpe 
cunoscuți cu legea de meserii și le vomă împărtăși trep
tată disposițiunile, ce se voră mai lua în privința loră 
din partea locuriloră mai înalte.

Vomă urmări cu totă băgarea de sâmă îmbunătă
țirile, ce se voră face în deosebitele ramuri de meserii 
și le vomă comunica cetitoriloră noștri, ca astfelă să nu 
rămână îndărătă față cu înaintările lumei mai cultivate.

Vomă căuta să deșteptămă și să nutrimă între 
meseriașii noștri simțulă de chivernisire, arătândă tot
odată și mijlâcele, prin care averea adunată s’ar pute 
înmulți mai sigură și mai cu folosă.

Vomă îngriji ca și soția meseriașului să pâtă găsi 
în foia nâstră deosebite sfaturi bune, deosebite recepte, 
prin care să facă viața casnică câtă mai plăcută și câtă 
mai atrăgătore pentru soțulă ei.

Vomă aduce din când în când articulî despre păs
trarea sănătății, care este averea cea mai scumpă a ori 
cărui omă și mai cu semă a unui meșteșugară.

Vomă presăra deosebitele povețe și învățături cu 
câte o povestire său cu câte o glumă potrivită și astfelă 
ne vomă strădui să facemă foia nâstră câtă se pâte mai 
atrăgătore și mai ușoră de cetită.

Să înțelege însă, că cele mai multe din aceste 
lucruri le vomă pute face, numai dăcă cei mai de frunte 
dintre cetitorii noștri voră binevoi a ne da totă ajuto 
rulă loră, decă nu voră pregeta a ne împărtăși esperien- 
țele loră și a ne face cunoscute schimbările mai de că
petenie privitâre la meșteșuguri și la meșteșugari din ți
nuturile, în care trăiescă.

Cu deosebire apelămă la domnii preoți și învăță
tori din tâte colțurile patriei nostre, să binevoiască a ne 
informa despre totă ce se întâmplă în jurulă dânșiloră 
în cestiunea meseriiloră și totodată să îndemne pe deo- 
sebiții noștri meseriași, cari cunoscă ceva carte, să spri- 
jinâscă acâstă foiă.

»Meseriașulă română*  nu este o fâiă de speculă, 
acăsta o p6le vedâ ori și cine din prețulă ei, câtă se 
p6te de redusă (numai 1 fl. 20 cr. pe ună ană întregă), 
ci după cum ni-amă luată voie a spune mai susă, sco- 
pulă ei este a forma o legătură câtă se pâte mai strânsă 
între meșteșugarii români, a-i informa despre totă ce-i 
privesce pe ei, și a-i ajuta la vreme de lipsă cu ună 
sfată isvorîtă dintr’o inimă în adevără pretenâscă. Fie, 
ca fâia nâstră să afle o primire câtă mai căldurâsă la 
meseriașii noștri: fie, ca ea să pâtă contribui în ade
vără la realisarea devisei:

La bunăstare, prin muncă și cruțare 1 
Redacțiunea.

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

PESTA, 1 Martie. — Er! nbpte între 10 
și 12 bre, pe când șalele edificiului redutei erau 
pline de o mare mulțime de publică la balulă 
mascată c alico, se ivi focă în podă, isbucnindă 
flăcări din grinzile tavanului. La provocarea 
funcționarilor^ poliției, publiculti se depărtă păs- 
trândii o atitudine esemplară. Numai la garde
robă a fostă îmbulzblă mai mare. Nu e de sem- 

nalatu nici unu incidență. Causa incendiului nu 
e cunoscută pănă acum.

PESTA, 1 Martie. — Congresului producă- 
toriloră de vină a esprimată necesitatea d’a se 
înființa ună institută pentru conducerea comer- 
ciului cu vină și a se desființa drepturile regalie. 
S’a alesu o comisiune esecutivă pentru aducerea 
la îndeplinire a hotărîriloră congresului.

SOFIA, 1 Martie. — Scirea „Agenției Ha- 
vas.“ —Milițiile ostrumeliote au primita ordinii si 
pornescă la Sofia, unde se întorce și prințulu Alec- 
sandru, pentru ca de aci si m&rgd la granițele 
serbesci.

DIVERSE.
Ună gâde nobilă de nascere. — La esecuțiunea 

întreită ce s’a făcută în (filele acestea la Garlisle, se 
afla pe lângă gâdele Berry ună ajutoră de gâde voluntară 
și fără plată, care se numea Charles Maldon și după 
cum spună foile locale, la sosirea sa în Garlisle trăsese 
la hofelulă celă mai de frunte și acolo trăia pe picioră 
mare. Acum s’a dată pe față voluntarulă gâde, ca fiindă 
ună baronetă, care nu cunâsce altă plăcere mai mare, 
decâtă a lua parte la esecutărl și chiar a ajuta și elă 
la ele.

< **
Descoperiri archeologice. — Intrâga Atenă, dâr 

mai alesă cercurile archeologice suntă în mare ferbere 
asupra importanteloră descoperiri, ce s’au făcută cu oca- 
siunea desgropăriloră în Acropole în filele din urmă. 
Ună șiră de inscripțiunl, de colâne și statue de <jei, de 
o frumsețe deosebită, pictate și mai tâte bine conservate, 
s’au găsită în partea sudostică a Erechtheionului, într’o 
adâncime de doi metri sub suprafață. Archeologii suntă 
de părăre, că voră urma încă multe astfelă de desco
periri, deducândă acâsta din posițiunea statueloră aflate, 
care arată, că ele au fostă cu intențiune așezate și în
gropate acolo. Se crede, că acâsta s’a întâmplată pe 
timpulă răsbâieloră persice, așa dâră cu multă înainte 
de Phidias.

* **
Ună scopti. ideală ală vieții. — Impărătâsa Au

gusta a dăruită 25 funțl sterlingi reuniunei englese de 
sprijinire pentru guvernante fără postă, adresându-i și o 
scrisâre, în care bătrâna monarchă îșl esprimă adora- 
țiunea ei pentru femei și fete, care suntă în stare a-șl 
câștiga pânea pe cale onestă. Scrisârea șî-o încheiă: 
»Să se pită mărita, dâr să nu fiă silite a se mărita, 
acesta este celă mai ideală scopă ală vieții, ce-lă pâte 
ajunge o femeiă.»

BIBLIOGRAFIA.
A apărută Cartea a Il-a din Cărțile Sătânului ro

mână *și  conține: Ioană Baracă și opurile sale. — A- 
flatulu (poveste, continuare din Cartea I și fine.) — Ce 
se lucre economulă în luna lui Februariu? — Ce ne 
spună bătrânii despre timpă? — Ghicituri. — In tâtă 
una apare odată, de o câlă de mare, în formată de 
carte și cu învălitâre colorată. Prețulă pe ană numai 
1 fl. 20 cr. Cine vrea să aibă, ori dâră numai să vâcjă 
acâsta scriere, binevoiâscă a se adresa la redactorulă ei.

lână Popă Reteganulă, în Blașiu (Balâzsfalva.)

Editoră : Iacobă Muresianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiaun.

este de depărtată timpulă nostru de acele timpuri. — Pe 
vremea lui Luther, pentru esemplu, nu era încă nimica, 
nu esista absolută nimică, ce s’ar putâ asemăna câtuși 
de puțină cu presa modernă.

Invățații cei puțini din epoca aceea au trăită isolațl 
fără nicl-o legătură, fără mci-o atingere cu evenimentele 
timpului loră, ei au petrecută, ca să (ficemă așa, ca în- 
tr’ună visă, și numai după ună timpă îndelungată ajun- 
gându-i undele, cari s’au produsă pe suprafața secuiului 
stăgnătoră, au tresărită și au săvârșită o faptă istorică, 
o faptă de mare importanță. Cetățenii aceloră timpuri 
căpătau scirl despre lucrurile memorabile, ce se întâm
plau prin alte orașe sâu ținuturi, numai prin călători, cari 
umblau în afacerile proprii. — Sâu că din centrulă pu
terii statului se răspândia scirea pe cale oficială spre 
periferia. Une-orI trecâu ani la mijlocă pănă să se afle 
de ună evenimentă întâmplată într’o localitate numai de 
câteva miiurl depărtată. — Insă întâmplarea a fostă o- 
cârmuitorea cea mai puternică a acestei publicități de sistemă 
— de sigurițate sâu posivitate nici că mai încăpea vorba.

Scirile erau purtate, duse, după cum amintii, de 
călători, va să (fică din gură în gură, firesce schimono
site și esagerate său micșorate. De aicea urma, — ba 
să o spunemă curată, că și astăcJL când dispunemă de 
o pressă escelentă, se întâmplă, că lumea își închipuia 
lucrurile cu totulă altfelă, de cum erau, și le zugrăvia 

în creerii săi intr’ună modă fârte ne autentică, precum își 
zugrăviau evlavioșii zugravi italian! ai evului mediu ce- 
riulă și pământulă în tablourile loră. De sine se înțelege, 
că contrazicerile în cari ajungâu raporturile, scirile cu 
faptele înseși, au rămasă nedeslegate, și nici că se putâ 
altcum. Frumâsa iconă dela altară, care înfățișăză pe 
Mântuitorulă nostru Isusă-Christosă răstignită pe cruce și 
la piciârele lui pe feciâra Maria cu copilulă Isusă în brațe, 
tote în composițiune uniformă, pâte fi privită de o zăpă- 
câlă naivă, — grotâscă, care predomnia preceperea isto
rică de pe acelă timpă. Dâr n’ar trebui să ne mirămă 
noi de evulă mediu, adecă de creațiunile pictoriloră din evulă 
mediu, căci și în (filele nostre mi s’a întâmplată să vădă 
icâne, cari înfățișăză pe feciâra Maria ținândă pe Isusă 
ca copilă în brațe și cu tâte acestea Isusă este zugrăvită 
cu barbă și mustață, — Nu voră fi vrândă cumva acei 
zugravi să arate prin acâsta maturitatea divină în fra- 
gedulă copilă Isusă 1 ? — Precum în multe alte privințe 
așa și în acâsta evulă mediu înfățișăză partea retrogradă, 
va să dică aceea, care dă înapoi, care înapoiâză, din 
spirala desvoltării spiritului omenescă 1 — Roma antică, 
deși se despărția de evulă mediu cu mai multe sute de 
ani, nu suferia de acestă neajunsă, nu era bântuită de 
neajunsurile estravagantei conbinațiunl ale minții ome- 
nescl. Ea avâ nu numai o publicitate bine organisată, ci și 
o jurnalistică, care era în stare să săvârșâscă lucruri mari.
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Cursul fi Ia bura a do Vieaa
din 28 Februariu at. n. 1886.

Rentă de aurii 4°/o . . . 104.95
Rentă de hârtiă 6°/0 . . 95.75 
Imprumutulă căilori ferate 

ungare..............................153.00
Amortisarea datoriei eăi- 

lorfi ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100,40

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 115.75

Bonuri rurale ungare . . 104 75
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 75
Bonuri rurale Banat-Ti- 

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

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.................................99.75
Imprumutulfl cu premiu

ung....................................... 119 40
Rosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 60 
Renta de hărtiă austriacă 8610 
Renta de arg. austr. . . 86.20
Renta de aurii austr. , .114 — 
Losurile din 1860 . . . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ............................ 874 ~
Act. băncel de credită ung. 303.50 
Act. băncel de credită austr. 296 90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................... 5.94
Napoleon-d’orI . . . 10.01 V, 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 126.—

Bursa de BucurescS.
Cota oficială dela 13 Fevruarie, st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . ’ 91— 92—
Renta rom. amorl. (5°/0) . 95— 951/»

» convert. (6°/0) 87‘/a 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fonc. rural (7°/0) 102— 1027a

» „ „ (5%) • 85*/ 4 86—
» » urban (7%) . 977a 98—

> (6°/0) . 9P/a 92*/ a
> (5°/0) ■ 82— 83—

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

« » » Națională —
Aură contra bilete de bancă ■ . 15 16—
Bancnote austriaco contra aură. . 200.— 2.02

Cursulu pieței Brașovil
din 1 Martie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.65 Vând. 8.68
Argint românesc . . . . 8.50 * 8.55
Napoleon-d’orI................. 9.97 > 10.02
Lire turcescl..................... •» 11.22 » 11.32
Imperiali......................... * 10.20 • 10.30
Galbeni............................. 5 90 ’ 5.9S
Scrisurile fonc. »Albina* 100.— * 101.—
Ruble RusescI................. • ♦ * 123.— . 124.—
Diacon tulii ... » 7—10 % pe ană.

se potu face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactti. arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..................... ... . . 3 fi. —
„ ș6se luni..........................................6 fi. —
„ unii anii........................................12 fi. —

Pentru România ți străinătate.

pe trei luni .................................... 10 franci
„ ș6se luni..........................................20 ,,

,, unii anii.......................................... 40 ,,

Admînîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei.^

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

Pentru repețiri se acârdă următdrele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori ..................................... 10°

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

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

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

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

cuponulii mandateloru poștale, adu că nu suntu destulă de esacte, e6u 
că nu se potu bine descifra, rngămă pe acei D-ni prenumeranțl, a că*  
roru adresă nu ar corespunde, ca să binevoiască a ne face câtă mai cu- 
rândă cunoscută îndreptarea dorită și a scrie adresa câtă să p6te mai 
lămurită. ADMÎNÎSTRAȚIUNEA „GAZ. TRANSA

MersulU trenurilor!!
pe linia Predeald-Budapesta și pe linia Teiașii-Aradd-Madapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-Budapesta

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Trenă 
de 

poradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnibufl

(
(

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 

Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uifira 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezâ-Telegd 
Fugyi-V ăsărhely 
Vărad-Velințe

( 
(

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

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

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9.43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9.12

10 23
12.32
12.59

10.37
12.59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47
1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

Nota: Orele de nfipte suntă cele dintre liniile grdse.

Budapesta—1Predeald

Trenă Tron Trenă Trenă Treflă
omnibus accelerat omnibut de omnibua

persdne

Viena — — —
1

Budapesta 6.47 — 3.15 6.20 8.03 1
Szolnok 10.37 — 7.29 9.11 11.40
P. Ladăuy 1.44 — 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 — — 1.28 —

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 - •
Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2 11 —
Mezo-Telegd — — 10.28 2.34 —

R6v — — 11.36 3.18 —

Bratca — — 12.10 3.41 —-
Bucia — — 12.43 4.01 —

Ciucia — — 1.31 4.26 —

Huiedin — — 2.56 5.08 —

Stana — — 3.29 5.27 —
Agliiriș — —' 4.00 5.50 —

Ghirbău — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —

Clușiu J ___ ___ 5.05 6.43
12.05 — 7.03 —

Apahida 12.31 — — 7.26 —

Ghiriș 2.16 — — 8.51 —

Cucerdea 3.12
3.32 z 9.31

9.43 - .
Uifira 3.41 — — 9.51 —

Vințulă de susiî 3.50 — — 9.58 —

Aiudti 4.25 — — 10.24 —
Teinșft 
Crăciunelă

4.50
5.41 — —

10.44
11.28 - -

Blașă 6.02 — — 11.44 —
Micăsasa 6.40 — — 12.18 —

Cop șa mică 7.00 — — 12.36
1.22

--
Mediașă -4l — — 6.01
Elisabetopole — — -- 1.56 6.40
Sigișdra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03 11.37
Feldiâra — — — 6.35 12.14

Brașovtt
— — — 7.14 1.09
— — — — 1.50

Timișă — — — — 2.48

Predealft

BucurescI

___ — — 3.23
_ — — — 4.56

9.40

Tipografia ‘ ALEXI Brașovă.

Teisișft" .kradik-Budapesta Budapesta- Aradd-Teiușă.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibufl omnibufl peradne peradne accelerată omnibua

Teiușik 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8t0
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 3.44 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 □ZOIUOK / 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 7.53 5.25
Simeria (Pisici) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 1J

Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 ■ — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — ■ 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 -— 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
AradA 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4.53 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 Teinșft 12.05 — 2.24

Aradd-TrimișAra Simeria (Piski) Petroșani

Trenă Trenu de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
oranibna persdne peradne peradne omnibaa nmnihns

Affadft 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou. 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.60 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
Oi’czifaiva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
TSiMlșdra 8.42 3.40 10.06 Petroșani 10.43 4.04 6.39

Tiffliișâra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne persdne omnibufl omnlbuB omnibua de pers.

Timișdra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08|
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8 02

- Aradulă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Ar&dft 7.50 3.10 7.40 Simeria 10.53 1,35 9.15


