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Numita f<5iă recun6sce, că d. Tisza a avuţii N i c o l a i e f . Intre cei decoraţi se află căpitanulfi rume
causă de a se teme, ca nu cumva mâne poimâne liotă P a n i t z a şi voluntarii S t a m b u l o v , C a l c e o v şi
la
s6-lu trânt^scă oposiţia.
Tisza, <|ice ea, e fără G o i o v i n ; celO d ntâiu este preşedintele Sobranjei bul
G a z e ta T r a n s ilv a n ie i“ .
gare. Prinţula A l e x a n d r u , la intrarea sa In Sofia, a
D
îndoială
omfl
de
stătu
distinsa
şi
a
făcută
mulţii
salutata pe membrii eol6nei sanitare de voluntari italian!
Cu I lanuariu 1886 st. v., se începa u n i i n o u
a re $ Italia \
> şi la primirea eorpua b o n a m e n t ; ; lâ care învitâmu pe toţi onoraţii amici pentru maghiarismû în ceşti fece ani de când lrigânda.
e ministru, dar numèrulü adversarilorü lui pen- Jlui diplomaticü mulţămi deosebitü représentantului italianü
şi sprijinitori ai foiei nostre.
tru aceea nu e mai micü.
Cele doué partide pentru serviciile făcute.
Pretulă
Abonamentului:
î
oposiţionale maghiare îlu combătu cu înverşunare,
P e n tr u A u s tr o -U iig a r ia :
SOIRILE PILEI.
pe trei luni 3 fl.
unora nu le este destulü de maghiară d. Tisza,
» ş6se ,,
Q „
altora le este prea ealvinü, şi aşa mai departe.
Duminecă în 22 Decemvre 1885 (3 Ian. n. 1886),
„ u nu anu 12 „
De
altă
parte
vinü
Românii,
Slovacii,
Sêrbii,
o
societate
de diletanţi va representa în sala Redutei de
P e n ti n R o m â n ia şi s lr â i n ă t a t e :
aici în favorulü >Reuniunei femeilorü române“ piesele:
Croaţii
şi
Germanii,
şi
numai
o
lege
electorală
pe trei luni 10 franci
sub t6tă critica, ca cea unguréscâ, a pututü sè 1. „Nu te juca cu dracului'1 comedie íntr’unü actü de
>> ş>6se ff 20 yf
„ u n u anu 40
„
paraliseze cu totulü vocea acestora în parlamentü, laeobü Negruzzi Persónele: Zoe Castelli, ténérá véduvá,
Uugămu pe domnii abonenţi, ca să bine-voiascâ fàcêndü din elü urü domeniu alü maghiaris Berbecánu, Timur, prietinü cu Berbecénus Măndiţa, ín
serviciulü d-nei Castelli, Zarzavat, asemenea, CondulicI,
a-şî reînoi de cu vreme abonamentultt, ca să nu se
mului încarnatü ; deşi însè naţionalităţile suntü ín serviciulü lui Timur. 2. „La Turnn-Măgurele1', scenă
întrerupă espediţiunea diarului.
a(}i fără putere în statulü ungarü, totuşi ele în versuri de V. Alexandri. Persónele: Adela, ténérá
Domnii ce se vorU abona din nou să binevoâscă
potü së întaréscâ oposiţiunea maghiară şi sè pre véduvá, Horcea, sergentü de dorobanţi, Unü doctorü.
ff, scrie adresa lămurită şi a arăta şi poştei îilttwză.
P r e ţ u l ü l oc a r i l o r ü : Balconü şi fotoliu 1 fiorinö,
pare perplexităţi guvernului.
«Administraţiunea*.
bănci pe balconü 70 cruceri, locü de statü pe balconü
De aceea d. Tisza scie ce face. Elü a de60 cruceri, bănci ín parterre 60 crucerí, locü de statü
claratü pe faţă, că ar fi periclitată supremaţia ín parterre 45 crucerí, biletü de studenţi si garnisóná 25
B ra şo v tt, 2 0 D e c e m v r e 1885.

Nou abonam entù

Inima omului asupriţii se mai mângâia, când,j maghiară, dacă sar aduce îmbunătăţiri în siste- cruceri, locü ín fundü 25 crucerí. Véntjarea biletelorü
în librăria d-lui N. I. Ciurcu şi séra la casă. — Bilete
jmulü electoralű de faţă.
vede că se gásescü ici şi colo în lum ea mare
„Frankfurter-Zeitung“ vede bine, dar nu pentru studenţi vorü fi numai în librüria d-lui N. Í.

óm eni, cari înţelegfl şi dau pe

faţă

apucăturile

şirete ale asu prito rilo rü séi.

scimti

dacă

d.

Tisza

va

u m b la bine cu a co s tă, Ciurcu.

A trecutü timpulü mistificárilorü opiniunii politică.
----publice europene. Ce e dreptü încă şi acum d-lü
J> . n p e n in s n |a b ^|c a n i e&

începutulo la 7 şi jum. 6re sâra.

Conferinţa ţinută as6ră de d. prof. I6nu

Panţu a
D-sa tractândă cestiunea >popu-

fosiă f6rte interesantă.
larităţii a distinsă popularitatea falsă de

popularitatea
Tisza este stăp ân a pe biurourile de corespondenţă
si fondurile de disposiţiune lu crâză cu putere,
SoA», 30 Decemvre. (Sî.rea „Agenţiei Havas .) E adevératá. In literatură, în sciinţă, în artă, în politică,
“
#
. ,
.
, . * .
i^
n temere, că guvernulu sérbescu nu voesce pace. Despre ţn vi0ţa de tóté filele esistă aceste doué feluri de popudar politica lu i s a
eoc ia
şi meri u u
a
|intenţiunile puterilorü cu privire la încheiarea păcii séu, Jarităţî şi prin esemple potrivite le-a esplicatü pe amén~
demascatű tendinţele ei, îndreptate contra esis- j ja ces^unea rumeliotă circulă cele mai contra^icétóre j doué. Conferinţa a avutü deplinü succesü.
tenţii n a ţ io n a lită ţ ilo r nem aghiare, este alü (^.ia- sgomote. Positivü nu e nimicü cunoscutü pănă acum,
— 0—
risticei d in G e rm a n ia.
G e rm a n ii suntü cunoscuţi

pentru

dér convingerea e, că tractările vorü avea ca resultatü |
Preotulü románü din Hidalmaşti, Graţianu Oiuca,
stăruin- unirea. Intr’aceea noué incidente se ivescü în fiecare 4i j s’a fácutü membru la „Kultur:egylet“ . — Din creştinfl ce

lele lo rü d ’a se in fo rm a tem einic* despre cele ce intre áérbI
BulSarIoUpotebră din Piraţii j a fostö, acesta
veie JU1
^
feste urmátórea: Prinţulă, care dorea sé ia cu sme clopo- értá-lü!
scriu.
D é r póte că M a g hiarii sé a ib ă dreptate j ^
^ ^ anunţată declararea de résboiu, oferi autorităţii |

preotfl s’a HeulO „tăgăduşfi“.

Dómne

— 0—

când <^.ícü, că Saşii ardeleni suntü aceia, cari in * j bisericesc! sé-i plátéscá clopotulü. Autoritatea biseri-|
Cu privire la recâştigarea maghiariloru valachisaţî (?)
formézá pe conaţionalii lo rü d in G e rm a n ia despre ’ eéscá réspunse, că clopotulü e unü darü alü regelui ,,Ellenzék“ scrie următorele: „Cu bucuriă suntemü infor
cele ce se petrecü în T ra nsilv a n ia şi U n g a ria , j Serbiei, nu-i cunósce preţulO, dér i-lü va face cunoscutü maţi, că comunele: Ciucudelu de susu şi de josu, DomU nffurii le facú Sasilorü Im p u tă r i pentru acésta, |prinţului In Sofia. Ert rtmăseseră pe páméntü sérbescü brou, Mahaciű, Feldióra şi Hidaşu, din comitatulü Tur,, o „ i
^
rj •• a v / w A . •_
• fQ_s încă doué cáré de regimentü; acestea au fostü încun- da-Arieşu, cari erau în renumele valachisării, în timpulü
dér făra
rep . ^ aşu iş
Ş
^
! giUrate de cavaleriă sérbéscá şi păzite. Recriminările şi din urmă facü progrese grandióse în limba maghiară;
şl-o toţi.
A su p rito ru lu i nu-i p te p ăc , can j jnvjnujrjje netemeinice, precum şi actele de violenţă din gratuiámü din inimă bravilorü preoţi şi înveţătorl“ .— Nese scrie adevérulü despre elü, îi place ínsé asu- , p a r ( e a Sérbilorü dela încheiarea armistiţiului suntü puţinO greşîtă că „Ellenzék“ are datele aceste dela „Kultur-egylet“. Trebue cu orî-ce preţfl sé se ţină publiculü ma
pritului, şi fiecare îşi este sieşi celü m ai de favorabile încheiării păcii.
aprópe
!
Constantinopolu, 30 Decemvre. (Soirea >Pol. Corr.“) ghiarü in credinţă, că mare trébá facü patrioţii, căci la
D o v a d ă , că o p in iu n e a p u b lic ă européná n u ; La circulara Porţii, privitóre la despăgubirea de resboiu din contră nu va mai contribui nimeni nici unü banü
din partea Serbiei, cele mai multe puteri au réspunsü, pentru reuniunea lorü,
se mai p6te mistifica, este şi unii interesantu arcă acésta este unü punctü, ce cade în tractările de pace.
— o—
ticulil, ce-lu scrie „Gazeta de Francfurt1* cu pri Fóia guvernamentală turcéscá „Tarik“ <|ice, că marele
Eri în 19 (31) Decemvre s ’ a g ă s i t ă sub podulü
vire la legea votată, prin care se prelungesce puteri aducü pe Turcia într’o fatală situaţiune, décá nu canalului dinaintea porţii uliţei „Térgulü cailorü« unü
mandatulu deputaţilorâ dela trei la cinci ani. vorü lua în curéndü o hotărîre în cestiunea rumeliotă, de c o p i l ü m o r t ü în verstă de 9 luni şi 2 cjtle. S’a conN um itulu 4iaru caracteris^ză de m in u n e adevSra- 6rece cheltuelile cu armata devină nesuportabile. Se vor- statatü, că copilulü aruncatü ín canalü, de sigurü de vr’o
tele scopuri ale acestei m ăsuri 4icSndti:
I besce de reîntrunirea conferinţei. Ministrultt de rtsboiu servitóre din locü, a muritü prin sugrumare.
— 0—
.
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turcescd e în tratări pentru cumpărarea a 2000 de cai
„Tisza
a pricepută
s6 stnvesca de pamentu
"
l
i
t nnmirocni
Totü
erî
s
’
a
f
u
r
a
t
ă unei femei o păreche de de
unguresc!.
naţionalităţile. Acum vrea s6 trânt^scă oposiţi
sagi
conţinendă
nisce
pânză
de vén<Jare.
Londra, 30 Decemvre. (Scirea ,,Pol. Corr.“) Scir!
unea politică (maghiară).
Prin reforma camerei sosite în ofieiulü de esterne constată, că în séptémána
— 0—
Ni se comunică, că t é r g u l ü de érná, numitü alü
magnaţiioru elfi a delăturatti influinţa unei no- din urmă s’au comandátü în fabrice engleze de cătră
18,
biliml neliniştite şi pericul6se prin încăpăţînarea Turcia, Serbia, Bulgaria şi Grecia mar! cantităţi de ar Crăciunului, ţinută în Cetatea de baltă în 4i^le
19
şi
20
Decemvre
n.,
a
fostü
cátü
se
póte
de
slabü.
ei (faţă cu guvernulii). După ce i-a succesă a- me şi muniţiuni. Mai departe, rapórtele agentului diplo
maticü din peninsula balcanică anunţă, că numitele state Vite s’au véndutü puţine, mai cu sémá bői mari de frunte,
c6stă reformă, d. Tisza îşi înt6rse privirile asu
facü cu mare zelü pregătiri de resboiu. De aceea pu câte-o vacă şi puţini viţei, tóté cu preţO fórte eftinü. Ca
pra camerei şi, de6rece nu’i venea la socot&ă să bliculü englesü nu e optimiste in privinţa evenimentelorü de obiceiu la térgurí, aşa şi la celü din Cetatea de baltă
restrîngă dreptulu de alegere, îi veni idea de-a balcanice. Dér speră, că influinţa puterilorü va impedeca trâmbiţa esecutorului de dare — tobă n’a avutü — asurprelungi perioda legislativă.
Durata de cinci isbucnirea unui nou résboiu între Serbia şi Bulgaria. Ca- 4ia urechile; mulţime de vite, oi, din Séncelü şi din alte
ani a mandatului s’a întrodusu dar spre a slăbi j binetulQ din Londra nu e de părere, ca Serbia să plă- comune, s’au lápédatü cu preţuri de batjocură: 1 fl. bu
oposiţiunea m a g h ia r ă ; o adevărată reform ă elec- 'tocă Bulgariei despăgubire de riSsboiu, şi va da sfatnrj cata. In cailele de térgü evreii arândaşî, fiindü că unii
de alţii nu ’şî.au pututü vinde otrava după placü, de doué
Bulgariei şi Turciei în acestü sensü.
torală nu se va face, ca nu cumva naţionalită
Sofia, 30 Decemvre. (Scirea ,,Pol. Corr.“) PrinţulO ori s’au ciomágitü: odată în sinagogă şi a doua 0ră în
ţile s6 ajungă de-asupra. Ac6sta’i politica d-lui A l e x a n d r u a împărţită 60 de d e c o r a ţi u n i militare mijloculü térgului. Póte că le-a căzută bine pe frigulü
Tisza; ea de sigurü este fórte şirâtă, dar libe oficerilorü şi soldaţiloră, car! cu deosebire s’au distinsü. ăsta.
— 0—
! Cea dintéiu decoraţiune s’a datü colonelului rumeliotă
rală nicidecum.“
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Cursulü de moşitâ la Universitatea^din Cluşiu j

Inţelegenm aicï cestiunile marï ale cjilei, nu

1885.
Vine proclamaţia.

„Tribuna“ e cea dint&u

începe la 15 Ianuarie n. 1886 şi se termină la 15 Iunie înţelegem^ afacerile mărunte ale luptelorü nóstre fóiá, între tóté cele române şi străine, care dâ
n. J 886.
de prin judeţe, cărora „colegii“ dela Pesta pu alarmă, că a apărută. Foile unguresci strigă:
— 0—
ţină atenţiune le dau. Cum se face dér, că în primejdiă ! „Tribuna“ strigă şi mai tare: pri
Ni se scrie din Varadia: „Reuniunea corului vo
cestiunile de căpeteniă şi principiare, ce s’au i- mejdia, !
cală gr. cat. din Varadia (comit. Temişă) va aranja sub
vitu între Români şi Maghiari de unü anű şi
Mai târziu urmézá espulsările. Foile ungu
conducerea tânărului Romulü Iorgovicï, studentü de cl.
jumătate, cam de când a apărută „Tribuna“, — resci suntă vesele, şi „Tribuna.“ e veselă, Foile
VIII gimnasială de Beiuşă, la 1 (13) Ianuariu 1886 con
acéstá fóiá, de câte ori vine lucrulű la adecă, unguresci aprobă şi „Tribuna“ aprobă. Foile uncertü şi balü în favorulű fondului numitei reuniuni cu
merge mână în mână cu adversarii noştri po guresci strigă: va să
totă e lucru seriosű!
urmátórea programă: 1.
Cântecü Sicilianü“ compusü litici? —
„Tribuna“ (J*ce: a fostü unü moftü irredenta
de G. Porumbescu, corü bărbătescă esecutatü în cuartetü.
dér acum este o adevărată calamitate.
Colegii
noştri
din
Sibiiu
ne
spunü
că
nu
2. „Fanfare militareu compusü de 1. Ascher, esecutatfl
Vine şi declararea d-lui Brătianu în privinţa
vorü sé stea de vorbă cu noi. Le suntemü póte
pe forte piano de d-ş0rele 1. Remeşă şi B. Küstnor.
espulsăriloni.
Foile unguresci batü în pălmi.
prea inferiori, prea simpli şi nepoleiţi, „Grazeta“
3 „ Seninii si furtună u comp. de I. Vorobchievici, coră
,,Tribuna“
se
dă
de-a tumba de satisfăcută ce
le mirósá póte prea mulţii a opincă vechiă, bă
bărbătescă esec. în cuartetü. 4. ,,Potpouri din Bellle
este.
—
tucită, şi nu „catadicsescü“ d-loru, cari se înHeléna“ solo esecut. de tânărulă Remulü Iorgovicï. 4.
Care este înţelesul acestei politice a „Tri
vértescű cu cipici de Iacă prin cercurile înalte
„Reíntórcerea victoriósau comp. d. H. Bianchi corü mixtü
diplomatice şi politice din Pesta şi din Bucu- bunei“ ? — Vomü cerceta.
esec. ín cuartetü. 6. ,, Von Blumme zu Blumme" comp, da
resci şi carî „de mai înainte potű prevedé ce
C. M. Ziehrer, esec. pre forte piano de d hl Ernest
atitudine vorü lua aceste cercuri în faţa unei
Deva, 29 Decemvre 1885.
Szalay. 7. „ T&tarulü“ compusü de Nosievici, corü bäreventualităţi
anumite
(„Trib.“
Nr.
289
din
1885),
(Fine.)
bätescü esec. în cuartetü. 8 . Suvenire dela peştera de
Înainte de a începe raportulă aflu cu cale a aminti,
nu se demită, 4iceml’' a întră în vorbă cu noi.
ghiata din Dob&na“ compusü de F. Klein, esec. pe forte
Nu ne este dată nouă ţărănoiloră neferecaţi dela că oraşulă Deva nu are nieî o avere de vre o valóre^
piano de d-ş0ra I. RemeşO. 9. „Cântecü vênetorescuu
j „Gazetă“, cari putem ă fi „încăpăţinaţî“ dér „nu órec^re, prin urmare susţinerea magistratului costă mari
comp. de Tudor de Flondor, corü bárbátescü esec în
„ ~
tt 'j 7•• 7 7 a
„ T
, scimu ce facem u“ . ca să afiam u d in g u ra m u ltu jertf« pe c o n trib u iţi; magisiratulă s’a compusü totdéuna
cuartetâ. 10. „ Heideglockchen“ comp. de G. Lange,
• , -i v
x
w
& A
„
(
, ,
r, ir.. ,
..
, j sciutonloru n ostn colegi pe ce se întem eiază pe ba^a unei reciprocităţi, decretându-se de limbi proto
esec. pe forte piano de d-ş6ra B. Kiistner. 11. „Cântecul n
i * j-i
* .
- * • 7
u , m
A
. w
T
. î nal t a loru diplom aţia şi Ia ce capătu voru să îasa colare limbele maghiară şi română. Scurtü, amü avutö
de pnmavera corii mixtă esec. m sextetă. — Intrarea! c
1
y ’
1
şi avemú o sută şi o miiă de neajunsuri casnice, dér
de personă 60 cr. Gu stimă: — Victorii Alexandrescu. j
••
, • i i
^ a *
_q_
Adversarii noştri dela guvernu insă precum cu bună cumpănălâ şi bună înţelegere, s’au ajutatü şi
piarelorii „L’Independance Roumaine“, .Democra-! v 64UI*™*>. n u ţinti conţii de aceea d<Şcft „ T r ib u n a “ s’âu complanată multe bune şi de interesü publică. —
tuia-, „Drepturile omului., „Revista societ&ţii „Tinerimea! a r e Plăcere Sl5u 11u s6 dicute m noi seriosii afa‘ La restauraţiunea din urmă de astă tómná buna înţe
Română“ li s’a interdisu debitulu poştalii pentru Ungaria. ( er“ e naţionale, ci so tolosescu de cele ce se scriu legere în mânia unorü intrige meschine a isbutitü şi s’a
Pănă acum suntfi oprite cu acestea 38 de «are din R o - “ ac&!tă M iă > în. direcţia politicei lorii, cum le alesü de primai u unü armeanü, fostü n> g iţatorO în Hamânia.
jv in e loru m ai bine la socotălă.
F a ţă cu acostă ţegO, căci se qlieea că e omü de verstă, omü cu taclü,
—q—
împrejurare nu putemu fi nepăsători, căci să trac- cunósce neajunsurile din opidulü nostru, nu are pretenOficerii streini, carï au asistatü la esperienţele cu téza de causa nóstrá naţională, de atitudinea Ro- siuni. — Apoi unü numérü órecare de armeni din ora
cupolele aduse pentru fortificaţiile Bucuresciloră mâniloră în grăua luptă pentru recâştigarea drep- şul ü Deva, credeau a avé şi ei órecare trecere, alegânau admirata siguranţa şi precisiunea cu care tragă la turiloră naţionale. Destulă amO răbdată pân’ du-se unulü din neamulă loră, fiindă şi ei mai multe
acum, nu mai putemă suferi, ca să ni se pericliteze familii aici.
ţintă artileriştii români.
— 0—
prin nechipsuinţele unoru confraţi interesele soli
In prima adunare generală sub presidiulü noului
In T u r n u - S e v e r i n ă s’a instalată o fabrică de darităţii n<5stre naţionale. De aceea ne vomă da primară s’a şi văzută deja presiunea soviniştilorO. Biecarne conservată. E o societate belgiană care cumpără silinţă a esamina şi fără concursulu loru ade- tulú primarü, ca să arete, că este omulü reformelorü,
porci, îi taiă şi ’i trimite în străinătate,
văratulă caracteru alii ideiloru, păreriloru şi prin- a propusü — prin magistratü — o mulţime de reforme
— 0—
cipieloră, ce le propagă „Tribuna.“
câtil să póte de réu combinate, căci nu se ţinea sămă
Autorulă furtului sumei de 300,000 de franci sus
De basă în cercetările n6stre ne va servi de banii, ce suntü de trebuinţă spre a le puté pune in
traşi d-lui Alcaz în gara Romană a fostă prinsă în Galaţi, j m ai alesă a rtic u lu lü d in N r. 285 a lü „ T r ib u n e i,“ viăţă, ér de altă parte, neţinendă contü de împrejurările
Marţi séra* Elü se numeşte A v r a m M o s c o v i c i şi i ce l ’a m ü reprodusü in n u m é ru lü nostru de eri locale, şi apoi ca stf-şî arete şi patriotismilü, a adusü
din declaraţiunile lui s’a constatată, că face parte dintr’o şi care este unu capo di l’opera de nesinceritate, în disensiune cestiuni, de cari se putea sci dinainte că
asociaţiă organisată de pungaşi, caii operâză în ţără şi de mistificări şi sucituri viclene.
vorü provoca resensă.
în streinătate. Pungaşulă a făcută şi alte mărturisiri im
Articululu din vorbă vrea să fiă unu feliu
După ce adecă s’au fácutü câteva urcări de plăţi
portante.
de dare de sămă a „Tribunei“. Elu se ocupă şi s’au discutatü unele modalităţi relativa la darea pe
— 0—
de cestiunea mare princi piară a serbărei aniver- consumă, şi după ce s’a; alesü mai multe comisiuni —
Cu începere dela 1 Ianuariu, monetăria din Pesărei revoluţiunei dela 1784, de cestiunea fatală
cari de sigură nu voră lucra mai multü, ca cele
t e r s b u r g ă va bate monete de aură de câte 20 franci. a proclamaţiiloru, de cestiunea pretinsei „irrealese pănă aci, — a urmatü la ordinea cjilei desbaterea
Rusia adoptă prin urmare moneta uniunei latine.
dente,“ de emigraţii noştri (tema de predilecţia asupra întrebărei: că ore să se facă şi în ce limbă să
— 0—
a „Tribunei,“) de afacerea durer6să a espulsări- se facă table, arátötóre de numele stradelorü. Unulü
B i s e r i c a A n g l i c a n ă a comunicată tuturoră bise
loru Români loru ardeleni din România, de de d ntre representanţii români, a (Jisă că bine va fi să se
riceloră Ortodoxe, că de acum înainte formeză cu Bise
clararea ministrului Brătianu şi în fine de „poli facă acele table şi a propusü, ca inscripţiunile să se facă
rica Ortodoxă a Răsăritului u n ă s i n g u r ă cor pi i , în
tica Tribunei.“
în ambele limbi pratoco'.are, în Jimba maghiară şi ro
totă ce privesce dogmele credinţei şi ale moralei creştine
Cum se potrivesce ca „Tribuna“ să voiască mână
ortodoxe, păst.rându-şi numai formele cultului.

şi să semţă totu ceea ce voiescti şi semtu în aLa au(}ulü acestei propuneri, ca muşcatO de şârpe
ceste grave şi delicate cestiuni şi afaceri colegii sare în süsü Dr. Solyom Fekete, preşedintele tribunalului
Principiele şi politica „Tribunei“.
ei dela „Nemzet“ şi „Pester Lloyd“?
şi cu emfasă începe a esplica »idea de statü m>ghiarü«
I.
D6că foile unguresci suntu în contra sărbă- şi ajunge Ia conclusiunea, că propunerea făcută ar fi
Nu scimü cum se face că „Tribuna“ apróbA rei lui „Horia“ e şi „Tribuna“ în contra; d£că ilegală, ar vătăma legile esistente şi ar atinge noua orşi desapróba consecventü — şi ea fără índoiélá ele o desapr6bă, o desapr6bă şi „Tribuna“, decă dinaţiune a ministrului relativă la însemnele străine. —
„scie ce face“ — ceea ce aprdbă şi desapróba ele strigă, că este „irredentă“ , strigă şi „Tri Să înţelege de sine, că d-lü preşedinte şi-a primilü răscolegii ei dela „Nemzet“ şi „Pester Lloyd.“
buna.“
í punsulü meritată dela ceilalţi membri români. — Pe d-sa

F O I L E T O N U.
Colinde din Ardeal îl
(culese de I. P. R e te g an u lű.

C o l c ’n

josTo. r r x a â î n

Colo ’n josü mai în josü
Diminăţa lui Cráciunü !
La rîtuţulă cela frumosă
Pascemi-să-adapămi-să
0 turmiţă de oiţe.
Dar la oi cine-mi şedea?
Frăţioră cu soru-sa,
Şi pe nume mi-i chema
Da Ioanü cu Maria,
Peste 4i ei le pă4iau
Şi la strungă le mânau.
Grăi soră cătră frate:
Măi frate frâţiorultt meu.
Mulge două
Slobozi nóué
Că grei nori de plóie vinu.
Grăi frate cătră soră:
Ba <}ău ăia că nu-sü nori
Că aceia-sü peţitori:
Vinü la min’, te ceră pe tine.
Lângă tine ceră multă bine,
Cerü cinci sute de oi şute
Şi pe atâtea oi cornute;
Lângă tine că-mi mai cerü
0 sută şi dóué (Jeeî

jo s iă ..

De cârlani şi de berbeci,
Ceră pluguţulă din şopruţă
Şi murguţulă din grăjduţă
înşelata şi înfrânată
Cum e bună de ’ncălecata,
— Tote frate mi se cadă
De cinstea părinţiloră
Şi de fala fraţilorâ.
Să fi gazdă veselosă
De ast colindă frumdsă.

In curţi nalte
Minunate
Ci josă în iesle dobitoc6scă
Ca pre noi se ne mântuâscă
De osînda strămoşâscă.
(din ReteagiS)

Din colecţiunea larnik-Bârseanu.
(Varianţa unei colinde din Ţ6ra Bârsei.)

(Ac6sta o colindă la fete mări 6r după ce
gată, unii june dice

Câţi cărbuni în vatră
Aţâţi peţitori la fată!
(Şi după aceea fugii junii).

(din Reteagfl).

Mulţămită după colindă.
Multămimă jupâne gazdă
C’am ajunsă sântulO Crăciună
Cu pace, cu sănătate
Cu iertare de păcate.
C’acestă prasnică luminată
Noi cu dragă l’amă aşteptată
S’aufjimă ângerii cânlândă
Cu steaua călătorindă.
Sărimă în grădina floriloră
Asemenea prunciloră
Florile ni-au mirosită,
Duhulă sântă ni-a poruncită
Să aducemă veste bună
La totă neamulO dimpreună:
Că Christosă n'a născută

Sculaţi, sculaţi măi boeri,
Flori dalbe de mărfi,
Că vă vină colindători!
Dar cu dânşii cine ’şCvine?
Vine Domnulă Dumnedeu
Mititelă, înfăşeţelă
în scu ecă de bumbăcela.
Mâna dreptă crucea dulce,
Mâna stângă busiocă.
Crucea-i a bătrâniloră,
Busiocă nevesteloră,
Mără de aură feteloră,
Sănătate tuturoră . . . .
Intră ’n casă după mâsă,
Peste mesă grâu reversă. —
Noi cântămă şi colindămă
Şi la gazdă o ’nchinămă,
I-o ’nchinămO cu sănătate,
Că-i mai bună decât0 t6te.
De la noi
De la vre-o doi;
Mai vârtosO
De la Christosă!

Nr. 282.
1% rtiai

părtinitd

GAZETA/TRANSILVANIEI
unü

singurü

Maghiarö,

1885.

advocatulü

atribui acésta spiritului positivü de care credü că e mai
Imets, care deja în magistrata făcuse încercări de a pro muîtü animatü {ëranulü de dincolo de câtü celü de 50 cr. Veres Gyula 50 cr. Mihailü Cozma 1 fl. Dionisiu
Sida 1 fl. Ulain 1 fl. Obădău Nic. 10 cr. Huţ Marc 1 fl.
voca neînţelegeri între Români şi Maghiari, propunéndü
dincôee.

— fără resultatü astădată— cassarea notarului románü.
A mai vorbitü — fácéndü o propunere mijlocitóre,
dér totü numai cálérindü pe idea de statü maghiarü şi
notarulü Cs. E de insemnafü, că apoi s’a íncinsü o
disensiune de coloritü politicü, íncátü bietulű primarü
acutn nu scia cum sé stingă foculü, care însuşi l’a
aprinsü. Câţî-va dintre Maghiarii mai conoiliabilí au pă
răsita adunarea, érá alţii au tácutü, sciindü bine, că
oraşuia Deva are alte trebuinţe cu multü mai mari decátü ca sé se certe asupra politicei,

Impregiurările prin care a treeutü şi unulü şi altulü ne fiindü totü-de-auna de o potrivă şi vecinătăţile
neasëmuindu-se pe alocurea, modulü de a pricepe şi de
a da, de a cânta sentimentele şi sensaţiunile diferü fórte
uneori. Credü mai poeticü pe ţăranula nostru de câtü
pe fratele séu de dincolo de Carpaţi. Chiar în doinele
de cătăniă
ăsttt biciu sub loviturile căruia poetulü
transilvàneanü geme şi sé vaită adeseori fórte poeticü şi
câtü mai din adênculü inimei, — chiar în aste doine
vei găsi p’alocurea unü versü ori doué, décâ nu mai
După inchdarea disputelorü reciproce s’a pus la vot şi multe, care .s0-ţi arête, că celü ce le a fácutü, de şi ră»ideea de statü maghiarü« şi râuşi de ínvingétóre şi de pitü adesea în norii poesiei, de şi pare că uită pàmênastădată. Deva deci e mântuită, căci stréinii, décá vorü tulü, totuşi are din când în când precauţiunea prosaică
judeca după inscripţiunea tablelorü de prin colţurile stra- a se coborî şi în lume şi a vedé cum s’ar putea scăpa
delorü şi strigăturile dobaşului, de locü se vorü convinge, tênërulü flăcău de amarulü cătăniei. Acéstá precauţiune,
că se află íntr’unü oraşti curatü ungurescü unde şi pă adeseori fórte manifestă, dă unu felü de aspectü prosaicü
sările ciripescO în limba statului.
multora din părţile poesielorü din Ardélü.
ín schimbü, multe, fórte mulie de asemenea suntü
Suntemü d i ori a spune şi aceea, <-ă domnii cei
cu »idea de statü maghiarü,« nu suntü moşneni din părţile, unde versulü poeţilorfi populari transilvăneni
Deva, ci veniţi aici, unulü de pe la Orade, ér celalaltü atinge sublimulü de simplicitate, de simţimento şi de po
din Secuime şi că şi unulü şi celalaltü au chemare multü eticü adevërü, cu aceeaşi uşurinţă şi cu aceeaşi nimemai sublimă, deeátü sé combată limba, după care se; réïâ ca şi versulú poeţilorO populari de dincóce de munţi*
De altmintreli, partea versurilorü populare din Ar
hránescü ei şi copii lorü între urgisiţii de Valachi, ér
d-lui notarü îi aducemü aminte, că înainte de născocirea délü pentru noi óre-cum noué şi necitită şi coleeţiunile

loan Loos 1 fl. Vencelü Adolf 30. Faur Pant. 50 cr.
losan Gligor 50 cr. David Const. 40 cr. Faur P. 20 cr.
Simon I. 10 cr. Vişia 10 cr. N. Mateiu 1 fl. Neag George
50 cr. Roşea M. 20 cr., cu totulü 10 fl. 40 cr.

4. Pe lista d-lui Perianu loanü a incursü dela Gerge
Bocanu 1 fl. v. a. MoţO Nicolae 50 cr. M. Galu 50 cr..
cu totulü 2 fl.
5. A incursü dela preţurile fixe ale intrărei în séra
dela balü cu totulü 102 fl. 81 cr. Venitulü brutü 164 fl,
71 cr. Spesele 64 fl. 11 cr. Venitulü nettó 100 fl. 60.
Subscrişii în numele societăţii diletante vinü a esprima profunda mulţămită tuturorü binevoitorilorü contri
buitori, în specie domni lorü colectanţî.
B r a d ü la 25 Decemvre n. 1885

Stefanu Albu.
preşedinte.

loanü Germanii.
___________

secretarü.

DIVERSE.

Jules Grévy. — Despre Jules Grévy, fiarele francese publică mai multe anecdocte forte interesante »La
Paix« descrie convorbirea ce a avut’o bétránulü preşe
dinte alü Republicei francese cu fratele séu înainte de
asta cu 7 ani, când fü alesü prima órá de preşedinte.
, Jules, scólá-te!» strigă fratele séu. — »Pentru ce?«
—
„Nu scii că a abejisü mareşalulO?“ — ,,Sciu.“ __
.ideii de statü maghiarü«, d-sa a avutü mai multü spri-jn^stre
ac* e partea doinelorü de cătăniă, unü subiectü,
jinü la Români, deeátü la cei pe cari îi támaiézá acum. j care a
cântâreţilorO munteni şi moldoveni. Fá „Te vorü alege de preşedinte alü republicei.-‘ — „Pro„Aşadară scólá-te odată!“ — ,,Mai am încă
in fine d-lui primarü avemü sé-i spunemü atâta, că p e jceamii
reias& acestü punctü de deosebire anulü tre- j babilü.‘
|
timpü
de
o
oră sé dormü.“ Acéstá convorbire arată,
viitorü sé se feréscá de a suscita asemeni polemii, şi cufö > vorbindü de colec-ţiunea de poesii populare făcută
jcă
preşedintele
în cele mai grave momente îşî pástrézá
„idea de statü maghiarü“ sé o lase ^iariştilorO, ca sé şi
am*cu'ű nostru d. I. G. B i b i c e s c u prin ţâra Bârj
liniştea
şi
récéla.
Liniştea lui admirabilă e dovada cea
facă reclamă mai departe, ér d-sa caute-şi de trebă. se* ^ citamü atunci mai multe bucăţi, în care cu multü
precum a fostü parola.
j
Ş* multă poesiă, poetulü popularü făcea sé résune ! mai eclatantă, că Grévy stătea nemişcată şi era cons
___________
Corespondentulü. ^córdele lirei asupra acestui subiectü. Observaţiunile de tantă, atunci când toţi păreau a fi nestatornici, când
atunci se potrivescü în tocmai şi pentru „Cătănescile“ I toţi făceau câte o prostie eroică. Décá nu i-ar fi íntréga
BIBLIOGRAFIA.
|colecţiunei I a r n i c ü B â r s e a n u . (In „Gaz. Trans.“ fiinţă atátü de naturală şi simplă, ar trebui sé credemü,
că are vr’unü misterü, care-lü apérá de sórtea schimbăDoine şi strigături din Ardealft, date la iveală de 8 aU PJ^icatü ma* mufte doine din acestea
Red. G. Tr.)
I tóre a celorlalţi politici. Tótá lumea s’a íncercatü a-lü
Dr. Iónü Urbanü Iarnik şi Andrew Bârseanu, editura ! ocl_
ne 6 volumului< începe apoi altă lucrare de
A fostü obiectü de batjocură alü celorü mai
şi tiparulü Academiei române; Bucuresci, 1885.
i ! * Pa8*ne» lucrar6 scienţifică şi cu timpulü de fórte mutlü j defăima
vestiţi republicani. Monarchiştii şi clericalii s’au încerDespre
de poesn
Doesii poporal,
Donorai*» scrie
scrie mteres
pentm
sfndiulü
Despre acéstá
acéstá colectiune
colecţiune de
te datori(â
W ui
dp i a rlimbei
n j k jpopulare.
inde ,Acéstá
limbalucrare
fran. jcatü în totü chipulü a-lü umili. La ínceputü s’au ín
monfi, in »Románulü“ de Marţi următorele:
I
«
-(
, ,. ..
*
.
cesü unü felü de dicţionarfi alü folklorului románü. Fie- cercatü preoţii a-lü face ridiculü prin (Jiare, mai tárejiü
Ta prefaţa pusă la îneeputulO colectiunei, d. An- care cnvéntü cu tóté accepţiunile ce primesce în versu- s’au amestecata în afacerile lui familiare. Tóté ínsé ín zairetu Bárseanű face istonculü acestei îndemnate colecţiunl rj|e populare române este data ta limba francesă D |darű. A sciutü lumea prea bine, că prestităţii lui Grévy
şi ne spune, cum s'a Începută formarea ei sub direcţiunea iarnik a lucrata con amore ace3(ft d i c ! j o n a r ű |ucrare de nimeni nu-i póte împuta nimicü. „D-le preşedintei,“ ílü
zelosului şi eruditului canonica metropolitana din Blaşiu, benedictina; d-sa iubesce fórte multa literatura şi limba întrebă ministrulü de justiţiă, când erau sé isbucnéscá
ă. lin ă M. Moldovană. Idea de a Invita pe şcolarii ‘r 0 mâ n ă pe care f(Srte b i n e oclln(5sce
jturburările socialiştilorfl, ;,ce mé sfătuiţi în aceste modin clasele superióre ale scólelorü din Blaşiu, sé scrie j
---jmente critice?“ — „Lasă ’i sé 4ică ori ce numai nu-i
versurile şi povestele, ce autjiau pe la vetrele părintesc! , 1
Convorbiri literare. Aparü la l-a a' fiăcărei luni, ^lăsa sé şi facă,“ réspunse preşedintele. Acéstá (Jicere
a datü nascere unui numérü ínsemnatü din versurile ^ rector^ I ac(>bu Negruzzi. Broşura a 9-a din anulü 1885, ílü caracterisézá fórte bine pe Grévy, care e omulü decolecţiunii Iarnik-Bárseanű. Şi în România acésta ideă, *^ Decemvre, cuprinde următorele: După o lectură din . fensivei. îşî mănţine loculü ocupatü.
pe unde a fostü pusă în lucrare, a produsü minunate H °raţ& (ele8'â) de A. Naum. — Corespondenţa cu V. '
manierele preşedintelui este ceva din nemişcarea
resultafe. Ni se spune, că totü astfelü d. Creţu, a<JI Alecsandri (Scrisórea XXII) de Iónü Ghica. — ,,Frică“, j nordică, acéstá nemişcare ínsé nu sé prea observă din
profesorü de limba română la liceulü Mateiu Basarabü j comediă intr’unü actü, în versuri, de I. Cerkez. — Do j causa complesanţei şale. Intre cunoscuţii şi prietinii séi
din capitală, a urmată în Moldova, la Bárladü de nu cumente dela Mihailü Racoviţa V. V. de St. Emilianu.— I e fórte veselü. Ii placü maliţiele fine, pentru aceea ínsé
I nu e prea confidenţiala
In tótá viéja îşî putü atrage
mé înşela, şi resultatulü a fostü o bogată colecţiune de j Idealulü popórelorü în secolulü nostru, de C Leonar(stima tuturora.
E náscutü preşedinte. Ip camera debasme scrise de elevii scólei unde profesa. Colecţiunea ! descu- — Notiţe bibliografice, de Ioanü Bogdanü. — putaţilorO arareori a vorbitü, nici când au fostü disputele
d-lui Iónü M. Moldovanü şi a tinerilorü séi colaboratori j Zulficare, Copila bălană, şi décá n’ai pututü.... (poesii), cele mai vehemente şi interesante nu vorbea. In ce
a fostü dată apoi d-lui dr. Iarnik , care cu multü dor üj ^e
Ollănescu. — Dacă... (poesiă), de N. Volenţî. i mésurá ílü stimé/á poporulü s’a doveditü când cu dedestinulă, De ce luna.... (poesiă), de B. Necrologă. I monstraţiunile făcute ín Parisü contra regelui Spaniei4
şi cu mai multă răbdare a studiat’o ânteiu ş’apo; a sis-1E
sis-j
reíntorsü din Germania. Când poporulü turbulentü, vé(Jü
|Corespondenţă. Bibliografiă. — Editura şi administraţia
tematisat’o în unire cu d. Andreiu Bárseanű.
|pe cäruntulü preşedinte, deodată a tácutü. Regele AlDoinele íncepü volumulü d-lorü Iarnik şi Bârseanu; stabilimentului graficii SocecO et Ter-lu Bucuresci. Preţulfl fonso, care în iritaţiunea sa a declaratü, că în fruntea
a 300,000 de Spanioli se va reíntórce în Parisü, pănă
ele suntü împărţite în doine de dragoste, de jale şi dorü, pentru Austro-Ungaria 6 fl. pe and.
la lacrimi a fostü pétrunsü, când Grévy i s’a presentatü
de mustrări şi blăstemurî, doine haiducescl şi doine de
esprimându şi părerea sa de réu asupra celorü înMULŢAMITA PUBLICĂ.
cătăniă. Vinü apoi versurile, poesiile numite în Ardélü
témplate.
strigături şi anume: strigături glumeţe şi strigături saCu ocasiunea representaţiunei teatrale dela 22
Grévy dă mare atenţiune desvoltărei materiale a
tirice; şi’n fine sub numirea de Varia, colecţionarii au Noemvre n. a. c. ţinute în sala gimnasială din Bradü în Franciéi şi. pentru acésta, totdéuna cu plăcere primesce
pusü cântecile bétránescl, doué colinde şi închinarea cu favorulü înfiinţărei unui „fondü pentru studenţii morboşl deputaţiunile comercianţilor şi ale industriaşilorfl. în a 
inte de asta cu trei ani, Parisienii au trimisü o deputapaharulü.
După cum recunoscü şi cei doi foikloriştl, dela gimnasiulü din Bradü,“ au incursü:
ţiune la elü. Preşedintele a ascultata plângerile şi rudivisiunea nu e rigurosă, şi íntr’adevérü multe din doine
1. Ca suprasolvirl în séra de teatru delà P. T. gămintele lorü, pentru conducétorulü deputaţiunei ínsé a
ar putea trece la cântecile bétránescl, şi multe din stri d-ne şi d ni: Brady Lipoth 2 fi. 40 cr. G. Parau, prof. fostü neplăcută audienţa
Monsieur Trois-Etoiles, con
gături ar merge şi ca doine, décá ar fi sé le judecámü 60 cr. A Onit 20 er. D-na Feier 20 er. I. Costea 40 cr. ducétorulü deputaţiunei, deodată a trecutü la politică şi
şi sé le potrivimü cu bucăţi din folklorulü de dincoce, N. Florea 40 er. I. Rus 40 er. I. Fărcaş 50 cr. Balia a datü sfaturi preşedintelui cu afacerile interne şi esadecă dela noi. Divisiunea rigurósá, aşezarea definitivă Oedőn 50 cr. Hergesheimer Laj 70 cr. Schmit R. 40 cr. terne ale Franciéi. Grévy nu s’a supératü, ci i-a cjisü:
»Ah, d-ta esel totü acelü domnü Trois-Etoiles, care faci
nn se va face deeátü atunci, când tóté colecţiunile fiindü Perianü I. 40 cr. N. Bedea 40 cr. Vilmos S. 40 cr.
cămăşile cele bune?« — Trois-Etoiles (fericitü.) »Da,
publicate, folkloriştii vorü putea face unü studiu amé Ulain 40 cr. VinţelerO I. 20 cr. Beneke 1 fl. 20. N. d-le preşedinte.« — Preşedintele: Şi gulerele cele ele
oanţitO alü geniului popularü románü din tóté ţ6rile, şi BureţD, paroch roman. cat. 1 fl. Vas. Danianü, ppresbit, gante
. — « Trois-Etoiles: »La disposiţiă, d-le
vorü fi şi în posiţiune a indica cu siguranţă felulü cu- 2 fl. v. a. Konya D., paroch réf. 1 fl., cu totulü supra preşedinte. — Preşedintele: „Şi cravatele frumóse.... *
D-nulü Trois-Etoiles nu sé afla prea bine. Presimţea
tărei şi cutărei bucăţi de poesiă poporală.
Pănă atunci solvirl au fostü 13 fl. 70 cr.
ceva réu.
Preşedintele: *Aşa-e, că nu suntü lesne de
divisiunile nu se po!ü face definiţivü, nici deplina cunós2. Pe lista d-lui P. Gligorü din Baia de Criş aîneursü fácutü cămăşile, gulerele şi cravatele. — Trois-Etoiles :
cere a caracterului fiecărui genü de poesiă nu se póte dela : Teodorü Popă, advocată 5 fl. v. a Petra G. 2 fl. »He! he! ţ)0u nu e uşorO lucru sé le faci bine.« —

avea.

Şi în colecţiunea Jarn:c-Bárseanü ca şi în celelalte,
cetitorulü vede în versurile necunoscuţilorfl poeţi ai po
porului nostru aceeaşi pricepere poetică şi naivă a na
túréi, aceleaşi descripţiunî, cu atátü mai frumóse cu cátü
suntü mai simple, ale priveiiştilortt ce se înfăţis0ză ochi
torii în tăcerea câmpului, sub pomii pádurilorü, pe mar
ginea ríurilorü; iubirea cu tóté bucuriele şi întristările
ei, amarulü şi dulcele paharü alü vieţei, poetulü de din
colo de munţi ílü spune cu acelaşi tonü de pétrunsá şi
sindere inspiraţiune ca şi fratele séu de dincócl de Car
paţi. Şi décá în veseliă ca şi în jale pare a nu avea
aceeaşi sprinteniâ de inspiraţiune şi de limbă, eu unulü

Darvarş 1. 1 fl. Adamovits 2 fl. Gyukits P. 1 fl. Vasiliu
Tomuţa 1 fl. Tamuş Pas. 1 fl Vëduva Borlea 1 fl.
I. Oana 50 er. I. Oncu 1 fl. Stupnitsky 1 fl. 1. Inco 1 fl.
F. Ignatü 50 er. M. Tott 1 fl. I. Bubenik 2 fl. I. Indriu 40 cr.
Kerczo K. 50 er. Christianü lossef 20 cr. Verner 50 cr.
Vukovics 50 er. Popp Albert 20 cr. N. N. 50 cr. N. N. 50 cr.
Schiel K. 1 fl. Beoviciu George 2 fl. v. a. Incu Antone
1 fl. Petrescü 1 fl. v. a. Halmic I. 1 fl. Azare Hent
I fl. v. a. I. Iurca 1 fl. I. Roman 1 fl. Todor Zariu
50 er I. Câmpeanü 2 fl. v., cu totulü a incursü pre
acéstá listă 35 fl. 50 cr.
3. Pre lista d-lui Dionisiu Sida notarü în Ribiţa
a incursü dela Loginu Comşia 50 cr. Gerasimu CleşO

Preşedintele: »Ai dreptú. Sé presupunemü acum, că eu
aşfl merge la d-ta şi ţi-aşO spune: Domnule! Nu aşa sé
facü cămăşile şi cravatele, ci almintrelea; nu-i aşa, că
mî-ai réspunde: D-le preşedinte, D-vóstrá nu vé price
peţi la acésta. Şi ai avea dreptate.
Dar nici guver
narea nu e lucru uşorO, deşi omulü vrea sé guverneze
bine. Vedeţi d-vóstrá, fiesce care cu meseria sa, d-le
Trois-Etoiles.“
Rectificare. In numérulü de éri alü „Gazetei“, la
sfîrçitulü articulului de fondü, rêndulü alü 2-lea din
urmă, în locü de : aehitândü cu totulü pentru acusatü,
së se cetéscü : achilândû cu totulü pe acusatü ş. a.
Editorü : lacobü Mureşiaim.
Redactorü responsabila : Dr. Aurel Mureşianu.

GAZETA TRANSILVANIEI
B u r s a de B u c u r e s c I.

din Bl Deceravre st. n. 1885.

Cota oficială dela 18 Decemvre st. v. 1885.

Rentă de aurii 4% . . . 101,35
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92 —
ImprumutulG căilorii ferate
u n g a r e ...................... 150. —
Âmortisarea datoriei căi
lor 0 ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98,40
Âmortisarea datoriei căilord ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) . . . . 126 90
Âmortisarea datoriei căi
lorâ ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . . 110.75
Bonuri rurale ungare . . 103 50
Bonuri cu cl. de sortare 1C3 00
Bonuri rurale Banat-Tim i ş t i ...........................103.00
Bonuri cu d . de sortarel02 50
Bonuri rurale transilvane 103 25

i

Bonuri croato-slavone . . 103.—
Despăgubire p. dijma de
vinii ung................... ... 98.—
împrumutul»! cu premiu
ung................................118.15
Losurile pentru regularea
Tisei şi Segedinului
. 123.10
Renta de hărtiă austriacă 83.75
Renta de arg. austr. . . 84.—
Renta de aurii austr. . . 110.70
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acţiunile bănceî austrou n g a r e ....................... 872 —
Act. băncel de credita ung. 30150
Act. băncel de credită austr. 300
ArgintulG — . — GalbinI
împărătesei . . . . .
5.97
Napoleon-d’o r I ...............
9 98
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90
Londra 10 Livres sterlinge 126. —

Iosiiu
Iosifű A

®

IN

<$%,

®

Renta
Ren! a
»
împr.
Credit
■

„

»

»

(&“/•) •

urban (7%)
>
(6% ) *
»
(5% ) ■ •
Banca naţională a României
Ac. de asig. Dacia-Rom.
« » »
Naţională
Aurii contra bilete de bancâ .
Bancnote austriace contra aurii.

’

I NA B uR A
ii ii
v Şu,O V Ü,

81
1180

81V*
1190

17
2.04

16.
.

2.00

recomandă
recomandă
depositulü
depositulü
séu bineséu
asortatü
bine asortatü de
de

%

o r o lo g ie

p e n t r u

m

se

3- - 4 orï
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20°9
30°o
40°|.
501,

...................................

Dela 20 de repeţiri în susu

jg

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facti în
voiri şi reduceri şi peste cele însemnate mai susu.

#

b is e r ic i

de construcţiune eseelentă, în line spre aşedarea de telegrafurî de odăi şi
de legături telefonice

•

,,

V

f

Se recomandă şi la furnisare de

S

11 1 2 --15

.
.
.
.

de

mai cu séma OCHELARI şlifuiţi optic-periscopic deaurft, argint, nicél, oţel ş. a. |j|
^

cr. 6.

P e n t r u r e p e ţ i r i se a c 6 r d ă u r m â t 6 r e l e r a b a t e .

m

^

apoi tóté productele optice,

lui I. GR OSS.

Pentru inserţiuni şi reclame pagina a II I linia â îl.

c e a s o r n ic e d e H e lv e ţ ia , p e n d u le , c e a s o r n ic e î n p r o v a s | |

•

5 cr. din „ Gazeta

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 liteie gaimond fl.

ţjj^

strada poştei
Nr.poştei
661. Nr. 661.
strada

Numere singuratice ă

Transilvanieiu se potu cumpăra în tutungeria

®ü

şi de Schwarzwald,

^
lH

87
92
84V.
32
104
86»/i
98

Wa ainjiirilorşiiiserţinnilor.

1

anű si mecanicianü

Zènri. 8.4S
|Bancnote românesc! . . . . Cump
8.42
8.38
! Argint ro m ân e sc .....................
»
9 99
9.95
; Napoleon-d’orî . . . . . .
»
11.36
11.26
Lire turcesc!.............................
10 32
10.22
I m p e r ia li......................... . .
*
5 98
5.95
G a lb e n i.....................................
*
>
101
.100.00
Scrisurile fonc.
.
123.122
—
Ruble Rusesc!
10 °/0 pe anö.
Discontultt

91
831/*
30
103
85 V,
97

86

română (5°0).
rom. a mort (5%}
convert. (6 °/0)
oraş. Buc. (20 fr.)
fonc. rural (7% )

din l Ianuariu st. n. 1886

vend.

Cump.

Both,

• ceasornicarii, optici-

^

Cursuiu pieţei Braşov»

Onnolií la bursa de Viena

GO
KJ

Nr. 283.

TÓTE REPARATURILE DE RES0RTÜ
e f e c t u é z à i u t e şi e f t i n ü cu g a r a n ţ i

#

Anunţăm ii aceloru onoraţi cetitori, cari voru binevoi a se abouâ la f6ia

#
•

n6stră de aici încolo că avemu încă în reservă numeri dela începutulu anu

m

lui 1885, prin urmare potu s6 aibă colecţiunea întingă.

m

Administratiunea »Gaz. Trans.»

#
# #

Mersulü trenuri lord
pe lin ia P r e d e a W - B u d a p e s t a

şi p e l i n i a T e l i i s t t - A r a d f i - B u d a p e s t a

Predealu
TimişO

6.22 10.51
Feldióra
Apatia
Agostonfalva
Homorodű
Haşfaleu

7.01 11.18
7.33 11.36
8.01 11.51
8.45 12.23
10.10 1.19
10.29 1.30
Sighiştira
10.39 1.37
11.19 2,05
Elisabetopole
11.54 2.25
Mediaşii
12.12 2.36
Copsa mică
12.56
Micăsasa
1.30 3.13
Blaşiu
1.45
Crăciuneltt
2.11 3.40
TeiuştH
2.55 4.01
Aiudü
3.17
Vinţulii de süsü
3.24
Uióra
3.31 4.24
Cucerdea
4.09 4.49
Ghirisü
5.36
Apáhida
5.56 5.58
Cluşin
6.08
6.29
Nedeşdu
6.45
Ghirbéu

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

7.00

Aghirişti
7.26
Stana
7.48
Huiedinü
8.28
Ciucia
8.47
Bucia
9.06
Bratca
9.26
Rév
10 01
Mező-Telegd
Fugyi-Vásárhely 10.20
10.30
Vârad-Yelinţe

Oradia-mare
P. Ladány
Szolnok

Buda-pesta
Viena

7.14
7.43

8 22
8.48

10.37 9.13
10.51 9.18 10.37
12.37 10.31 12 5
2.58 12.07 4.45
600

6.35
3.00

2.10

1 .M

7.15
i 45
3.44
5.21

5.33

6.41

Viena

6.47
10.37

Budapesta
Szolnok
P. Ladány
Oradea maré
Várad-Velencze
Fugyi-Vásárhely
Mezö-Telegd
Rév
Bratca
Bucia
Giucia
Huiedin
Stana
Agliiri?
Ghirbéu
Nede^du

3.15

7.29 9.11 1 1 .4*
8,27 11.26 2.31

1.28

9.45
9.59
7.14 10.28
7.42 11.36
1 2 .1 (

12.43
1.31
8.31
9.01 2.56
3.29
4.0
4.18
4.36
10.01 5.05
Clufin
12.05 10.16
Apahida
12.31
2.16 11.24
GhiriijS
3.12 11.43
(
Cucerdea
( 3,32 11.45
3.41
Uióra
Vinţulii de süsü 3.50
4.25 12.08
Aiudü
4.50 12.22
Teinşă
5.41
8.00 Gràciunelü
6.02 12.57
8.34 Blaşfl
6.40
Micăsasa
8.59
7.00 1.27
9.34 Copşa mică
1,45
10.16 Mediasü
2.06
Elisabetopole
11.04
2.31
12 17 Sigişâra
2.50
12.47 Haşfaleu
3.48
Homorod
1.21
4.19
2.05 Agostonfalva
4.34
3.08 Apatia
4.53
Feldióra
3.39
5.:
3.55
Braşovfi
4.05
Timişii

8.22

10.05 10.30

Prede&lü
BucurescI

2.45 10.50

8 00

6.051 N o t a : Órele de nópte suntü cele dintre liniile gróse.

Tipografia

ALEXI

Braşovfl.

6.20 8.0J

2.00
2 11
2.31
3.18
3.41
401
4.26
5.08
5.27
5.50

6.02
6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58
10.24
10.4411.28
11.44
12.18
12.36

1.22

B u d ap esta* Irad A -T elu şA .
Trenü de Trenù Trenù
persóne acceleratü omnibus

Trenù Trenü de
Trenû
omnibus omnibuB persóne

Trenü Trenü Trenű Trenű Trenü
omnibus accelerat omnibus de omnibus
persóne

Trenü Trenü Trenü Trenü
d® accelerat omnibus omnibus
persóne
BucurescI

TeiuşA- l í ad A -B u d ap esta

Budapesta—P re d e a lű

Predealü-B udapesta

a c a le i t e r a t e o r ie n t a le d e s t a t a r e g , n n g .

TeiuşA

11.09

11.46
Alba-Iiilia
Vinţulti de josü 12 20
12.52
Şibotti
1.19
Orăştia
1.48
Simeria (Piski)
2 35
Deva
3.04
Branicïca
3.36
Ilia
3 50
Gurasada
4 25
Zam
5.09
Soborşin
5.S6
Bërzova
Conopü
6.18
6.57
Radna-Lipova
7.12
Paulişti
7.27
Gyorok
7.56
GlogovaţO
8 10
A rad A
2.39
Szolnok
3.16
B u d a p e s ta
7.10
Viena

6 14
6.30
6.47
7.17
7.32
12.00
12.14

2.10
8.00

Viena
3.56
4 2 ■ B u d a p e sta
4.53
Szolnok
!
5.19
A ra d A
5.41
Glogovaţâ
6.08
6.39 Gyorok
Paulişă
7.O i
7.29 Radna-Lipova
Conopü
7.41
Bêrzova
- .1 2
8.49 Soborşin
9.29 Za m
9.49 Gurasada
10 23 Ilia
Branicïca
1A37
Deva
10.52
11.18 Simeria (Piski)
11.32 Orăştiă
4 5 * Şibotfi
5.10 Vinţulti de josti
8.16 Alba-Iulia
6.05 I T e lu ş A
S im e r ia

A r a d f t- T im iç é r a

6.01

1.56 6.40
2.34 7.20
3.02 8.01
4.41 10.05
5 30 11.02
6.03 11.3 :
6.35 12.14
7.14 1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.4Í

6.00
6.25
6.50
7.19
7.38
7.58
8.42

12.55

8.25

1.21

8.36
8.54
9.13
9 25
9 36

1.46

2 18
2.36
2.53
3.40

10 <6

S im e r ia

Streiu

Haţegfi
Pui
Cri vad ia
Baniţa
P e t ro ş e i l l

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

7.53

5.25
6.19;

6.46
7.00
7.23
7.51

8.10
5.58!
9.28
9.56
10.17
10.38
11.05
11.23
12.24
12.53

6.42

7.14
7.43

8.01
8.21
8.47
9,05
10.Í 0
10.43
11.04
11.19
12 05

1.22
1.40
2.94

i) P e t r o ş e n i

6 30
7 05
7 53
8 46
9.33

10.11
10.4^

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

Trenù Trenù
Trenù
omnibus omnibus de pers.

Trenù de Trenù de Trenű
persóne persóne omnibus
6.07
6.40
6.51
7.08
7.23
7.40
7.50

3.37
4.13
4.38
4.51
5 10
5.38
5.57

11.40

12 00

P e t r o ş e n î — S i m e r i a (Piski)

T im iç é ra -A ra d ù

T im iş 0 r a
Merczifalva
Orczifalva
Vinga
Németh-Ságh
Aradulü nou
A rad A

7.15
1.45
3.44
4.02

Trenù de Trenù Trenù
persone omnibus omnibus

Trenü Trenù de Trenù de
omnibus persóne persóne
A rad A
Aradulü nou
Németh-Ságh
Vinga
Orcziialva
Merczifalva
T l m iş d r a

11.00
8.0b
11.02
11.12

500
5.50
6.07

6.32
6.53
7.24

7.40

P e tro ş e n î
Baniţa
Crivadia
Pui
Haţegti
Streiu
S im e r ia

6 49
7.27
8.06
8.50
9.31
10. i 6
10 53

9 33
10.14
10 54

V ?7
12 17
12.58
1,35

5 28
6.U8
6.4'
7.35
8 0?
8 44
9.15

