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Nou Abonamente
Ia

„Gazeta Transilvaniei."
Cu 1 Octomvre st. v. 1884 se începe unft nou 

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

Abonamentulă: Pentru Anstro-Ungaria cu 
posta: pe trei luni 3 11., pe șese luni 6 11., pe unii ană 
12 A. Pentru România și streinâtate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe ună ană 36 
franci.

Rugăm/ă pe d-nii abonați, ca sS binevoiască a-și 
reînoî de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi

terea Șiarului sH nu se întrerupă.REDACȚIUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI,11

E vorba aici numai despre Românii din Unguri. Foile peștane în frunte cu »Pester Lloyd« strigă 
Bănată și Țâra ungurăscă. Câtă pentru Ardălulă mer£$ Pănâ a susțină, că vitele ce s’au bolnăvită în 

1 Pojună au adusă boia din Bucovina, căci de acolo ar fi 
fostă aduse în Ardălă. In cele din urmă guvernulă Aus
triei de josă, vătjendă că epizootia nu se mai estinde, a 
dată ărăși voiă ca să fie aduse dela Pojună vite în 
Austria.

Intr’aceea s’a întâmplată ca între ună transportă de vite 
ungurescă la stațiunea Bruck an der Mur s’a bolnăvită 
ună Ubu îngrășată, avândă iote semnele epizootiei. S’a 
telegrafată în drăpta și în stânga și s’a ordonată cerce
tare. Intr’aceea sosi o telegramă a ministrului de interne 
austriacă, prin care în urma cașului întâmplată în Bruck, 
care se bănuește a fi ună casă de epizootiă, sistăză 
cassarea ordinului guvernului Austriei 
li oprirea importului de vite. Acum 
are să strige din nou foile ungurescl.

*
.Republique Franpaise« dice

desconsiderată și urgisită așteptămă dela depu
tății de partida națională ca, cu ocasiunea dis- 
discursiunei proiectului de răspunsă la discursulă 
tronului, se arate căușele, pentru cari acăstă țâră 
nici astăzi încă n’a mai eșită din starea 
țională, ce i-a creat’o dieta de încoronare, 
plice de ce maioritatea precumpănitdre a 
rațiunei nu este adî representată în dietă
pună din nou pe tapetă cestiunea ardelenă.

Scimă că glasulă deputațiloră ce voră aperâ 
causa ndstră drăptă în dieta ungară va fi înăbușită 
de strigările sgomotdse ale egemoniștiloră unguri, 
dăr nu-i nimică, ei să-și împlinăscă numai dato
ria națională și fie siguri că istoria, tribunalulă 
lumii,

escep- 
să es-
popo-
și să

își face și ea datoria.

de josă privitoră 
să vedeți cum mai

Brașovu în 28 Septemvre (10 Oct.)
Dieta ungară și-a terminată lucrările de con

stituire. Pretutindeni la verificări în secțiuni și 
comisiunl partida guvernului a reușita cu păre
rile și cu candidații ei.

Verificarea nu este adi decâtu o simplă for
malitate. „Pești Hirlap,“ vorbindu despre acesta 
mare inconveniente, arată că după alegerile ce 
au decursă. cu atâta pasiune au fostă înaintate 
dietei relativă fdrte pnține petițiuni pentru anu. 
larea de mandate, în totală abia 18—20. Causa 
acestei aparițiuni surprind&tdre o vede „Pești Hir- 
lap“ de-oparte în temperamentală Maghiarului 
care se liniștesce totă așa de iute, precum se a- 
prinde și astfelă se împacă în cele din urmă și 
cu alegerea cea mai ciudată „și nu mai petițiu- 
ndză în contra ei;“ de altă parte vede causa în 
aceea, că dieta însuși își verifică pe membrii săi. 
Resultatulă este apoi, precum vedemă, că arare
ori se anul&ză ună mandată. Vădendă alegătorii 
acdsta, firesce că își pierdă voia de a mai inco
modă pe „părinții patriei" cu petițiuni.

Dâcă se întâmplă sS fie dificultată vre-o ale
gere, atunci acdsta de sigură este una din vr’ună 
cercă oposițiunală, unde organele guvernului n’au 
putută isbuti cu mijldcele loră de pressiune și 
de corupțiune.

Cetitorii noștri își aducă aminte negreșită 
de ilegalitățile și monstruositățile comise în acele 
cercuri din Ungaria, unde au candidată membrii 
de ai partidei naționale române. Ca esemplu 
vomă reaminti aici numai casulă din Celiulă 
Sfelagiului.

Nu scimă ddcă alegătorii români din numi- 
tulă cercă au adresată vr’o petițiune dietei, dăr și de 
au adresată, nu credemă că mamelucii d-lui 
Tisza au stată măcară ună momentă la îndoiălă 
de a verifică alegerea nelegală a candidatului 
guvernului din acelă cercă, care a fostă scanda- 
lisată chiar și pe oposiționalii maghiari.

Bine scrie „Pești Hirlap," că mamelucă la 
mamelucă nu scdte ochii. Contra-candidatulă 
d-lui George Popă va face parte din svatulă țării 
și va conlucră la aducerea legiloră, cu cari d-lă 
Tisza vrea să fericescă mai departe Ungaria și 
sărmana Transilvania.

Este de datoria deputațiloră de partida na
țională română din dietă, fie ei câți ară fi, de 
a găsi o modalitate spre a aduce la cunoscința 
țărei și a Europei adevărulă despre modulă în 
care este representată poporulă română în dietă.

eri

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

Lai bacii, 10 Octomvre. — .in ședința de 
a dietei provinciale din Carniolia, au decla

rată deputății germani, că nu voiescă se ia parte 
mai multă la lucrările dietei, din causă că căpi- 
tanulă țării, care e totodată și președintele dietei, 
n’a dojenită cum se cade o declarațiune neparla
mentară a deputatului Grossellis (slovănă).

3® ar îs, 10 Octomvre. — In Comisiunea 
bugetară a declarată ministrulă de finance, că 
deficitulă este de 57 milidne. Elă doresce ca 
acestă deficită să fie acoperită prin reducțiuni și 
prin urcarea

despre relațiunile 
F r an ci ei cu A nglia: »Pe calea concesiuniloră am mersă 
câtă se pote de departe și din respectă cătră amiciția 
cu Anglia amă suferită chiar vătămarea amorului nostru 
propriu. Amă stată pe locă numai, după ce amă vă
zută, că Alianța cu Anglia nu eră decâtă o amăgire. 
Acăstă politică ne-a isolată, n’amă simțită însă multă 
acăsta isolare. Nici nu ne pră grăbimă ca să eșimă din 
acăstă isolare. Nu ne sfiimă de a mărturisi, că silita 
apropaire de alte puteri, la care ne voră duce interese 
de același felă, nu va pută înlocui pentru noi 
gerea cu Anglia."

Cu alte cuvinte foia francesă vrea să (jică: 
rău, dăr’ e mai rău făr’ de rău.

*
Teșcherăua ce a adresat’o înalta Portă

cerea alegerei patriarchului cătră fanară cjice între 
altele:

»Considerândă, că adunarea patriarchatului, precum 
se păte vedă din ultimulă tacriră patriarchală, n’a înțe- 
lesă intențiunile guvernului împărătescă, care niciodată 
n’a avută de gândă de a retrage imunitățile și privele- 
giele națiunei grecescl său de ale restrînge; considerândă, 
că beratulă dată patriarchului din urmă în asemănare cu 
beratulă ce s’a dată antecesorului lui nu cuprinde nici o

I

înțele-

E rău
cu

în afa-

câtorva tacse vamale.

CRONICA piLEI.
oficiosă ală cancelarului germană >Nord- 
Zeit.< face asupra vi si tei prințului

Organulă 
deutsche Allg. 
de corănă Rudolfă la Sinaia următorele observări:

>Visita de acuma a archiducelui Rudolfă, care a ur
mată așa de curândă după visita ce-o făcu în primăvara 
trecută Curții române la BucurescI și petrecerea prințului, 
care a fostă dedicată numai și numai comunicațiunei 
personale în reședința de veră a părechei regale române, 
au fostă de-o intimitate deosebită și suntă o nouă pro
bă pentru escelentele relațiunl, cari legă pe Domnitorii 
și guvernele Austro-Ungariei și 
evenimentă, ce este salutată cu 
parte a pressei române, este afar’ 
semnificativă pentru posițiunea ce și-a creat-o tânărulă 
regată prin alăturarea sa la alianța de pace germano- 
austro-ungară. Totă mai multă' câștigă tărâmă în Ro
mânia acea convicțiune, că numai ecăstă direcțiune a po
liticei române observată cu statornicia corespunde intere- 
seloru vitale ale țârei și-i asigură viitorulă. Prin acăstă 
politică România pentru partea ei a devenită ună fac- 80 de regimente de infanteriă

Românei ? Acestă 
bucuria de-o mare 

de aceea forte

schimbare și că prin urmare nu esistă nici ună motivă 
spre a dâ din nou privilegii, precum și că procedura pe
nală în contra preoțiloră acusațl d’a fi comisă ună de- 
lictă va decurge după vechile formalități judecătorescl; 
considerândă tăte acestea, biserica întră ărăși în funcțiunile 
ei regulate, tăte documentele schimbate până acum se 
declară de nevalabile și patriarehatulă conformă prescrie- 
riloră ce suntă în valăre va avă să procădă la alegerea 
patriarchului.»

NOUA ORGANISARE A ARTILERIEI.

Acum doi ani infanteria a fostă supusă unei întinse 
ieorganisărl, îmulțindu-se regimentele dela 80 la 102, 
fără»însă ca numărulă totală ală batalioneloră de infan
teria și de vânători să se mărescă. Infanteria și vânătorii 
numără în totală 450 debalaliăne. Acum doi ani cele 

„ ! numărau câte cinci
toră ală susținerei stărei create la Dunărea bataliăne. Prin urmare desființându-se acestea și ală- 
de josă prin tractatulă de la Berlină și a consolidării turându-se la ele 8 batalione de venărorl, s’au formată 
păcii. Ultima visită a archiducelui austro-ungară în j din ele 22 de regimente de înfanteriă. 
Sinaia, deși n’a avută ună caracteră politică, a dată o 
nouă espresiune acestei posițiuni a României și este o 
garanțiă mai multă pentru durarea și tăria regatului față 
cu alianța germano-austriacă."

* 
firășl s’a iscată mare căită între Unguri și Nemți 

pentru boi. In Pojună (Pressburg) între vitele ce se 
adună acolo la tărgă s’au întâmplată cașuri de epizootia. 
Vitele bolnave au venită la Pojună din Ardelu, din co- 
mitatulă Bistrița-Năsăudă. Foile oposițiunale au făcută 
și din causa acesta .prefectului de modelă» grave Impu
tări, din causă că organele lui nu și-au făcută datoria 
și au trimisă la Pojună vite bolnave. Guvernulă Aus
triei de josă înțelegândă despre cașurile de epizootia în
tâmplate în Pojună a oprită intrarea viteloră din Unga
ria. Mare turburare și mâniă din causa acăsta între

Acăstă reorga- 
a fostă motivată pe împrejurarea, că în modulă acesta 
se inlesnesce armatei o mai mare mișcare.

Acum vine la rendă reorganisarea artileriei. Acum doi 
ani s’a reformată artileria de câmpă. Pănă atunci, fie care 
din cele 13 regimente de artileriă de câmpă numără 5—6 
divisiunl de baterii, avândă în totală 15 baterii. In loculă 
acestei organisațiunî s’a făcută în 1882 o altă împărțălă 
și anume: 11 regimente au 15, 1 regimentă 18 si 1 re- 
gimentă numai 14 baterii grele și 2 ușore. Cinci regimente 
au câte 2 baterii călărețe pentru înarmarea divisiuniloră 
de cavaleriă cu artileriă. In casă de mobilisare, fiecare 
regimentă își formăză 2 baterii grele de reservă, care 
deja suntă socotite în conpunerea de mai susă. 0 divisi- 
une de bateri e formată din 2 său 3 baterii grele, 2 
ușore său 2 călărețe, și de regulă din fiecare regimentă 
divisiunile de baterii grele Nr. 1 și Nr. 2 se împartă la



divisiile trupeloră de infanteriă, pe când a treia divisiune 
de baterii grea și a patra divisiune de baterii ușâră 
formâză artileria de corpii. A cincea divisiune de ba
terii grea din fiecare regimentii și a șâsea divisiune de 
baterii grea, ce esistă la unii regimentii, suntii destinate 
să doteze cu artileriă corpulii 14 de armată din 
Tirol și ală 15 din Bosnia, precum și divisiile de land- 
wehr, care ajungă în prima liniă a fi întrebuințate, și 
corpurile de reservă. Pe lângă acesta, fiecare regimentă 
de artileriă de câmpă are se’și formeze îr timpă de răs- 
boiu câte o bateriă de munte. Pe lângă artileria de 
câmpă suntă și 12 batalione de artileriă de fortărâță, fie
care de câte 6 companii. Artileria austriacă după or- 
ganisarea actuală este în stare să ridice: 159 baterii grele 
și 26 ușâre de câte 8 tunuri, 10 baterii călărețe de 
câte 6 tunuri și 23—26 baterii de munte cu câte 4 
tunuri.

Desavantagiulă acestei reorganisărl este, că cor
purile de armată 14 și 15 n’au artileriă propriă, ci în 
casă de operare ară trebui se împrumute dela celelalte 
corpuri. Afară de acâsta, întocmirea artileriei e așa de 
complicată, încâtă suntă oficeri de artileriă cari nu o potă 
pătrunde.

După noulă proiectă, din anulă 1885 fiecare corpă 
de armată va ave artileria sa propriă. Unitatea admi
nistrativă în artileriă va fi brigada de artileriă. Fiecare 
brigadă de artileriă se va compune din 2 divisiunî de 
baterii grele independente, care se voră împărți încă în 
timpă de pace pe la divisiile de infanteriă, apoi din re- 
gimentulă de artileriă de corpă și eventuală din 1—2 
bataliâne de artileriă de fortărăță. Artileria de corpă o 
formăză o divisiune grea și una ușoră din regimentulă 
de corpă. Apoi 9 regimente de artileriă de corpă ’șî 
voră formă câte o divisiune de baterii de cadru de re
servă, destinate atâtă pentru divisiile de infanteriă câtă 
și pentru cele de landwehr, care iau parte la operațiune. 
Fiecare brigadă de artileriă mai are o bateriă de munte, 
și 8 brigade câte o divisiune de baterii călărețe de câte 
2 baterii fiecare cu 6 tunuri. Acestea din urmă se îm
partă încă în timpă de pace pe la divisiile de cavaleriă.

După noua organisare, numărulă tunuriloră se mă- 
resce cu 4 în timpă de pace, numărulă bateriiloră grele 
se micșorâză cu 6, ală bateriiloră uș6re se măresce cu 
2 și ală bateriiloră călărețe cu 6. După organisarea de 
pănă acum artileria austriacă are 1540 tunuri, după noua 
organisare 1544. Avantagiulă nouei organisațiuni este 
mobilisareâ mai repede a artileriei. Ministrulă de răs- 
boiu va cere chiar în actuala sesiune a delegațiuniloră 
ună sporă în bugetă și pentru mărirea numărului tunu
riloră, de 6rece Austria stă mai rău în acâstă privință. 
Germania are 2808, Rusia 2812 și Francia 2496.

--------o--------

MAGHIARII SI ÎNTREVEDEREA DELA SKIENEVICE.

„Le Nord“‘ organu. oficiosu alti ministerului 
rusescd de esterne, spune că la Skiernevice nu 
s’a încheiatu nici o alianță formală. Elu scrie:

Amă avută de mai multe ori ocasiunea de a con
stată nemulțămirea ce a provocat’o în Ungaria întreve
derea dela Skiernevice. Pecând celelalte poporațiuni ale 
imperiului austro-ungară privâu cu satisfacțiune ună eve- 
nimentă, care promite o lungă eră de pace, Maghiarii 
nu’șî ascundâu iritațiunea ce li-o căusâ. Nu pentrucă 
Ungaria nu și-ar luă o bună parte din binefacerile ce 
trebue să resulte de acolo; din contră, nu e țără în 
Austro-Ungaria, căreia conservarea păcii și menținerea 
statului quo în Orientă n’ară fi chemate să aducă atâta 
profită ca tocmai regatului S-tului Ștefană. Dar Un

gurii primescă bucurosă binefacerea, respingendă 
mâna, care li-o aduce; ei voră fi cei dintâiu, cari 
voră trage din întrevederea împărațiloră tote folâsele ce 
se potă trage din ea, și cu iote acestea ei protestăză 
în contra acestei întrevederi. E copilărescă și ridiculă 
lucru, e puțină logică, dâr »rusofobia« (frica de Ruși) ma
ghiară așa o vrea. Discursulă de deschidere a parla
mentului ungurescă a crezută că trebue să ție contă de 
acestă simțămentă, trecândă cu totulă sub tăcere întâl
nirea celoră trei împărați. Dâcă acesta pâte face ferici
rea Ungariei, nu’i imnică de obiectată. Din fericire 
acâsta tăcere nu p6te ascunde că întrevederea n’a 
fostă și că nu produce fericitele efecte ce e per
misă a se așteptă. Foile austro-ungare conchidă din 
discursulă tronului, că singura alianță ce există este aceea 
dintre Austria și Germania. Ele astupă o portă deschisă. 
Noi amă disă și amă repetată înșine de câteva ori, că 
nu s’a contractat o alianță formală între cabinetulă din 
St. Petersburgă și celelalte două Curți, dar acăsta nu 
scade nimică din însemnătatea și din eficacitatea apro- 
pierei celoră trei împărați. In Berlină mutismulă discur
sului de deschidere a camereloră ungurescl asupra între- 
vederei dela Skiernevice a părută alâtu de singulară si 
ueesplicabilă, încâtă principalulă organă ministerială, 
«Nordd. Allg. Ztg,« reproducendă acestă documentă, a 
omisă cu totulă pasagiulă relativă la politica esterioră. 

CORESPONDENȚA N6STRA DIN COMITATE. 
Năsăudă în dilele lui Octomvre 1884.

In bătrâna și multă iubita nâstră »Gazelă» au eșită 
mai adeseori și mai cu sâmă în articlii de fondă între
bările : Ce facă Năsăudenii ? Ce măsuri de apărare an 
lualu față cu voinicosulă comite-supremă Banffy?

Dâcă trecutulă gloriosă de-o parte ală militariloră 
din timpuri critice pentru tronă și dinastiă nu ar fi fostă 
trecută cu vederea de cei competenți: âr de altă parte 
dâcă conducerea pentru noi a neuitatului districtă ală 
Năsăudului nu ar fi fostă în multe privințe atâtă de ne- 
glesă, atunci de sigură astădl nu ar veni atâtea și atâtea 
întrebări, la cari ca să răspundl îți trebue timpă să cu- 
geți și cugetându să plângi....! Sic fata voluerunt.

Ce facă Năsăudenii?
Voiu răspunde deocamdată scurtă. O panică mare 

domnesce astădl în întregă ținutulă, de-o parte pentru 
neproductivitatea țârinei, âr de altă parte pentru proce- 
sulă intentată în contra nâstră de familia Kemenyi. Cu 
atâtă trebue să fimă mai .îngrijațl de acestă procesă cu 
câtă sistemulă de guvernare ni este contrară și cu câtă 
cornițele supremă actuală este interesată în acestă pro
cesă. O altă cestiune totă atâtă de gravă și de temută 
este intențiunea ministrului de culte de a se amestecă 
în administrarea fonduriloră nostre grănițăresci. In astă 
privință se povestesce, că chiar se va desbate în actua- 
ele camere ună proiectă ministerială cu respectă la ad

ministrarea fonduriloră din partea regimului, âr președinte 
ală fonduriloră grănițăresci sâ fie denumită Bânffy....! 
Acâsta e o apucătură de natura Nemțiloră, cari pretindâu 
ca banii fonduriloră să sâ împărțâscă comuneloră și ad
ministrarea să rămână pre mâna cnmuneloră, ca cu tim- 
pulă nu urmașii acelora, cari au îngrășată cu sângele 
loră câmpiele Europei dela Renă până la Dunăre si dela 
Padua până la isvorele Dnistrului să tragă ne’nserftnatele 
binefaceri de astădl, ci lipiturile sateloră și adușii de ape. 
Tendința Nemțiloră o au observat’o bravii noștrii stră
buni, și forte înțelepțesce au lucrată opunându-se mâr- 
șaveloră loră machinațiunl....! E întrebarea acum: 
Sci-va actuala generațiune conduce nava încredințată 
ei astfelă, ca ferindu-se de Scyla să nu se cufunde 
în Caribde? Geniulă» națională va lumină pre vr’o cale 
mințile nâstre și precum cu ajutorulă lui D-(fi?u amă în
vinsă multe, vomă reeșî și cu acesta pre vr’ună drumă 
la ună resullată mângăitoră.

Ferâscă-ne D-deu să nu ajungemă acelu timpă. 
când streinulă să ne împărțâscă pânea, când streinulă 
să dispună peste ajutârele date) de-o parte corpului pro
fesorală didactică preste totă, âr’ de altă parte tineri- 
mei studiose.

In casulă acesta presimțescă, cum-că adevărații lup
tători și conducători ai fonduriloră pe una sâu altă cale

voră fi scoși din administrarea loră și înlocuiți cu scie 
D-(Jeu ce felă de âmeni. Va fi destulă să fie înlocuiți 
cu de acei âmeni, cari voră depinde dela celă mai mare, 
ca dânșii să lucre întru tâte după calapodulă lui. In 
punctulă acesta tragă deosebita atențiune a grănițeriloră: 
că dâcă s’au recerută când-vă puteri unite, 
în casulă acesta au lipsă de ele.

întrebați ce măsuri de apărere au luată Năsăudenii 
față cu Banffy?

Prâ puține sâu așa dicândă nimică. Cu respectă 
la limba oficiâsă a comuneloră nu a întreprinsă nici ună 
pasă oficiosă. E dreptă, că astădl trebue să tacă, de- 
orece e vorba de calea ferată, care se face sub îngrijirea 
lui, și așa de-o camdată are lipsă de omeni. Mă temă 
că după terminarea acestei rățele dela Deșiu-Bistriță, va 
lucră conformă apucăturiloră lui recunoscute si conformă 
mandatului lui Tisza.

Rușine însă le fie câtorva notari, cari pentru a se 
îmbunl cu Baron-pașa au și începută a îndrugă, fără însă 
să pricâpă, ici și colea câte ună actă în limba ungurâscă. 
Astăzi le tacă numele în speranță, că cetindă aceste șire 
și înțălegându-le, se voră corege, âr dâcă nu, cu proxima 
ocasiune îi voiu arătă lumei românescl, ca pre nisce 
âmeni — instrumente, sâu ca pe unii, cari jocă ca ur- 
sulă....!

Limba românâscă e la noi limbă oficiâsă protoco
lară, limbă oficiâsă să rămână.

Dione.

SOIRI MERUNTE.
Din Aradă primimă următârea comunicare:
Junimea studiosa de la institutulă teologică-peda- 

gogicu gr. or. rom, din Aradă în Dumineca trecută, 
5/23 Septemvre 1884 și-a reconstituită societatea sa de 
lectură, literară. Revdiss. domnulă prof. Vasiliu Man- 
gra a bine-voijă a primi și în acestă ană scol. 1884/5, 
patronagiulă și conducerea societății de lectură. Astfelă 
societatea, sub presidiulă Revdiss. domnă prof. Vasiliu 
Mangra, se organisâ în modulă următoră, alegându-se: Vi- 
ce-președinte Nicolau Fizeșană teologă a III., secretară 
Corneliu V. Lazară teol. a II., notară ală ședințeloră 1. 
Petranu teol. a II., cassară I. Micloș teol. a III. și biblio
tecară Traiană Vațană teol. a I. In comisia literară s’au 
alesă: Ilie Moță și Z. Bejană teol. a III., V. Pantoșă și 
G. Dragană teol. a II., N. Gacica și D. Blaga teol. a I., 
și N. Paliciu ped. a III. In comisiunea revisâră : 
Traiană Mageră teol a II. Enea Ioldea teol. a I. și N. 
Rașia pedag curs. III. Afară de aceștia s’au alesă 
ună vice-bibliotecară I. Negru, ună vice-notară Sim. An- 
dronă pedag. a III. și ună controloră N. Gărăbașă ped. 
a II.

—0—
Din Reghinulă săsescă ni se scrie, că la 7 Octomvre 

st. n., pela 7 bre diminâța, A. S. prințulă Rudolfă a tre
cută pe acolo, mergândă să facă vânătâre în hotarulă 
comunei Maereu. Acolo a fostă frumosă primită de oră
șeni, înșirându-se atâtă bărbații câtă și femeile în două 
rânduri dela hotelulă orășenescă pănă la Reghinulă un
gurescă, âr musica orașului întonândă imnulă austriacă. 
La reîntârcerea A. Sale prin Reghină se va face ilumi
nația și conductă cu facle. Venătârea va mai dură încă 
vr’o 8 (file. Timpulă este frumosă.

—0—
La 7/19 Octomvre se va sfinți biserica românâscă 

gr. cat. din Năsăudă. Cu acâstă ocasiune la 2 âre d. a. 
va fi banchetă cu prețulă 2 fi. de persână. Săra la 8 
âre se va da bală. Intrarea e 1 fl. de persână, âr în 
familiă 80 cr. de persână.

-^0—
țfiarulă »W. Allg. Ztg* aduce într’unulă din nu- 

merii recenți ună lungă foiletonă despre piesa «Domni-

F O I L E T O NU.

Biserici și predicatori americani.

(Urmare și fine.)

Sărbătoritulă preotă începe a vorbi și avemă oca- 
siune a autfi o voce sonoră, rară și o retorică, care se 
pâte numi clasică. Când vorbesce cu patosă plină de 
efectă, cu satiră mușcâtâre. ori când emoționâză până la 
lacrimi auditorulă femenină, pentru ca 4ece minute mai 
târziu să producă pe aceleași buze cele mai drăgălașe 
zîmbirl, totdâuna elă rămâne marele oratoră, deși cu pași 
gingatici se mișcă iute, aprâpe neîncetată, dela ună capă 
ală tribunei la celălaltă, aruncându’și mânile încâce și’n 
colo ca aripile unei mori de vânlă, ca în fine, adesea 
scăldată în sudori, să’și termine cuvântarea. Beecher e 
numai în America posibilă, de aceea se esplică mai de
parte, pentru ce intrepidulă raționalistă este ună apără- 
toră declarată ală drepturiloră femeesci și ună aposto'ă ală 
băutureideapă. țlicerea: »Eu cred, că căsătoria este o curată 
afacere de companiă. — Compagnie-Geschăft —; că fe- 
meea are tâte drepturile, care le are bărbatulă, ba 

încă unulă mai multă, adecă dreptulă d’a fi apărată,» 
care Țcere o repețescă d’alâlea ori aderenții emancipa- 
țiunei femeiloră, încă derivă dela elă.

Născută la 24 Iunie 1813, în statulă Connecticut 
la începută Beecher. avea intențiunea a se dedică mari
nei americane de răsboiu. Intr’aceea mai târdiu studiă 
cu diligință teologia, filosofia, cum și sciințele naturali, și 
la 1847 fu chiemată la biserica Plymouth în Brooklyn. 
Angajată la începută cu 4000 dolari, astătjl, afară de 
alte spese considerabile, trage ună venită de 25.000 do
lari. Cu tote acestea precum s’a amintită, ține prele
geri, cari totdâuna i-se plătescă fârte bine. Pe lâr.gă 
aceea, ca scriiloră la numerâse reviste și (jiare, lucră ne- 
întrerunptă. Vila sa dela Hudson este adjustată ca pentru 
ună principe.

Concurentulă lui Beecher este Thomas de Witte 
Talmage, principalulă oratoră dela labernacululă din 
Brooklyn. Născută Ia 7 Ianuarie 1832 în Boundbrock, 
statulă New-Yersey, Talmage frecventă seminarulă de 
preoți din New-York, se ordină deja la 1856, în 1858 
se duse la Syrakus, în 1862 la Philadalphia și șâpte ani 
mai târdiu în Brooklyn, unde funcțiunâză și astădl ca 
preotă. Până la 1870 Talmage a fostă silită sâ predice 
într’o biserică modestă. Noulă tabernaeulă nu eră încă 
gata pe atunci, ba ce eră mai multă clădirea, aprâpe 

de terminare, eră hipotecată pentru suma de 50.000 do
lari. Suma acâsta s’a acoperită prin inițiativa lui Tal
mage într’o singură di. Abia îșl termină adecă predica 
— Talmage predică ca și Beecher, în haină negră și 
cravată albă — și luândă ună cilindru înaltă adresă 
auditorului mai ântâiu o scurtă cuvântare înflăcăiătâre 
de cuprinsulă ca publiculă să binevoiâscă a acoperi de- 
ficitulă în suma rotundă de 50.000 dolari, apoi în per
sână, întreprinse singură o colectă cu cilindru în mână. 
Talmage a dăruită celă dintâiu. Elă depuse o asignațiă 
asupra salarului lui dintr’ună cuartală, asupra căruia re
nunțase de bună voiă în favorulă tabernaculului, și ci- 
lindrulă la momentă se umplu cu cecuri, diamante 
din mâni gingașe, cu bilete de bani, mari și mici, cu 
dolari de aură etc. După două âre, dexterulă colectoră, 
cu fața veselă, putu anunță c’a adunată 48,000 dolari. 
Organele răsunară, chorurile jubilară și imposanlulă 
numără de trîmbițașl bisericescl suflă din răsputeri, 
ca să închee mai sărbătoresce ună actă atâtă de 
măreță.

Ascullândă pe Talmage, nu numai te edifici, dâr 
îți și petreci și rîcjl. In jocă de cuvinte și în glume 
originale Talmage este neimitabilă. Ca și Beecher, pre
dică despre ori și ce temă. Odată despre divorțulă ame
ricană, după optă d.Ue despre cestiunea lucrăLoriloră, a 
treia 6ră despre educația c-opiiloră, dâr totdâuna cu spi- 



ș6ra de Laury (das Frăulein von Laury)* ce a foștii 
readusă pe scenă după unii restimpă de vr’o 12 ani. 
După ce numitulă diară caracterisâză disa piesă, închiă- 
iă cu immătarele:

«Interesulă reînscenării se îndreptă mai cu deose
bire asupra D-rei Bărsescu, care a jucată, rolulă princi
pală ală piesei «Domnișâra de Laury.* Publiculă scie 
bine, că acestă puternică și eminentă talentă oferă o 
disposițiune pentru unu nou avântă ală representațiunii 
nâstre dramaiice. Publiculă simte respirațiunea ce pur
cede dela ea și o doresce atâtă de multă. Pentru acea 
elă întâmpină cu cea mai mare simpatiă și cu cea mai 
căldurosă bunăvoință ori-ce j*olă ce-lă jâcă D-ra Bâr- 
sescu. Durere însă că «Domnișâra de Laury (das Frău- 
lein von Laury)* nu este o temă, în care D-ra Bărsescu 
s’ar putea desvoltâ. Tinărei tragedisle îi trebuescă ro
luri pură tragice. Greațiunî fără fisionomiă , precum e 
»D-ra de Laury* nu oferă nicl-ună nutrimentă pentru 
D-ra Agata Bărsescu.«

—o—
«Monitorulă oficială* publică următorulă decretă 

regală:
«Porlulă haineloră civile este interdisă în viitoră 

tuturoră comandanțiloră de regimente, de brigade, de 
divisii, de corpuri de armată, șefiloră de stat.-maioră ai 
acestora, adjutanțiloră, comandanțiloră de garnisână și 
șefiloră de servicl dependințe de comandamente. Portulă 
haineloră civile nu va mai fi tolerată oficeriloru superi
ori penă la gradulă de locotenenți-colonelî înclușivă și 
generariloră comandanți, de câtă în congediu seu în afară 
de zona comandamentului loră.*

—0—
«Telegrafulă* află, că marele poetă M. Emine sc u 

va fi numită directoră ală bibliotecii centrale din Iași.
—0—

Cetimă în «Vocea Covurluiului: Ieri, 23 curentă, 
6rele 3 p. m., cu vaporulă «Tegethof* a sosită în ora- 
șulă nostru banditulă Palmă-Lată, ferecată cu fere de 
gâtă, mâni și piciore. Acestă bandită cu banda lui a 
devastată tată Dobrogia; acum se află în arestulă pre
ventivă din orașulă nostru. Elă a fostă prinsă de poteră, 
împreună cu tovarașulă său Cârnu, în județulă Constanța ; 
banditulă Cârnu, omorândă Santinela, a scăpată din 
arest ă.

—0—
Din Triestă se telegrafăză farului »N. fr. Presse*-: 

Oficiulă «Gazzetta di Venezia,* care a fostă retăcută ună 
casă de bălă de coleră întâmplată Sâmbătă în 4 Oct. în V e- 
neț ia, a nunță acum că în <|iua acâsta a murită în acestă 
orașă o țărancă de coleră asiatică. Patriarchulă de Ve
neția, cardinalulă Agostini, a adresată o circulară cătră 
preoțime, în care o provâcă, de a da sfaturi higienice 
credincioșiloră săi, de a-le recomandă să asculte de dis- 
posițiile sanitare ale autoritățiloră și de a-i dispensă de 
datoria d’a țină dilele de postă.

—0—
Asilulă orfaniloră din Lufaye lângă Zimozes (Fran- 

cia), care este condusă de călugări a fostă supusă 
unei inspecțiuni din partea autorității. Procurorulă a 
aflată mai mulți școlari ai orfanatului într’o închisăre în
tunecată din pivniță unde bieții sufereau cumplită și de 
fome și a constatată mai departe că cu 9 copii au abu- 
sată călugării. Superiorulă a fugită și uuă frate ală lui 
cu numele Laurent a fostă arestată la graniță pe unde 
a voită să trâcă îmbrăcată în haine țărănesc!.

-------- O--------

Bl a și u, 25 Septemvre 1884.
M. On. D-le Redactorii! Vă rogă a da locă co- 

respondinței mele*) în prețuita »Gazetă,* apărătorea cau- 
seloră nâstre naționale.

In N-rulă 138 ală «Gazetei* în articlulă de fondă 
se dice și aceea, că: generațiunea tânără arată puțină 
progresă pe câmpulă literaturei și acâsta din causă că 
sâu nu cunâsee istoria sâu e lipsită de simțăminte ro- 
mânesci etc. La acesta îmi permită a face și eu o obi- 
ecțiune.

La gimnasiulă gr. cat. de aici e prescrisă istoria 
de Meșotă după Putz — afară acuma de tomulă evului 
modernă, care e esilată de ministru. Dar durere, că nu 
se urmeză după prescrisă, căci când urmâză și câte unu 
tractată despre Românii din Muntenia și Moldova, audi 
spre cea mai mare mirare din gura profesorului: «acesta 
deocamdată o vomă lăsă-o afară și dâcă ne va rămâne 
timpă, vomă luâ-o mai târdiu.« Și din nefericire, tim- 
pulu nu se lungesce de dragulă d-lui profesoră ca să ia 
ceva și despre Românii din România, încâtă nici pome- 
nâlă n’ai despre starea loră din evulă mediu și nou pănă 
la 1877, dâcă nu cumva vei studiâ prin diligință privată 
studii de istoriă, ce nu se țină de învățământă. Apoi 
lasă că și cu aceea îți inspiră simțăminte naționale când 
îți esplică despre martirii din 1784, — deducândă ori
ginea loră — după autori maghiari. Și în fine, căci 
«finis cnronat opus« abia îți amintesce numele lui Iancu, 
Axente și Balintă tractândă despre evenimentele Româ- 
niloră din 1848, âr dâcă vrâi să scii mai multă te în- 
drâptă să citesc! pe Horvâth Mihâly și Vesselânyi și ca 
să fie și ună Română pe Papiu llariană. Din istoria pa
triei forte pe scurtă se ia despre noi Românii și afuri
sită e acelă tractată unde se arată că Românii au în
vinsă pe Maghiari, și acâsta se face, ca la bacalaureată 
să nu ajungă la urechile comisarului reg. ceva. Așa 
dar fiii să nu scie nimică despre bravurile tătâniloră și 
moșiloră loră — 1 Ce se va întâmplă de noi dâcă se va 
urmă totă așa? Dâcă nu vomă câștigă aici cunoscința 
și simțăminte naționale, unde să le câștigăină la străină? 
elă te-ar sorbi într’o lingură de apă! E timpulă su
premă! Să nu ne înfricămă de tâtă umbra! —

Prin legile scolastice e oprită purtarea a totă ce e 
națională, ca nu cumva să se surpe «unitatea de stată 
maghiară.»

Quo usque....! Brutus.
--------o--------

DIVERSE.
Romanulu unui cămătarii. — Albert Scheiber, ne- 

gustoră, însurată, de 50 ani, a sărită în 3 1. c. de pe 
'o plută de lângă podulă Margaretei în Dunăre, dar’ îlă 
scâseră încă viu din apă.

In 6 Octomvre a murjtă, în spitalulă Râkus, otră
vită de alcoholulă, ce de multă timpă neîntreruptă îlă 
bea acelă nenorocită, care odiniâră avusese mai bune 
Zile; negoțulă său înfloriâ, dar’ în timpii mai din urmă 
îlă părăsi noroculă și din acâstă'causă s’a aruncată în 
brațele beției. Ajunsese în mare miseriă și de aceea a 
vrutu să se sinucidă.

Acestă secă raportă ală poliției, făcută după șablo- 
nulă îndatinată, ne spune pe scurtă ună romană întregă. 
Acelă bărbată, despre ală cărui tristă sfârșită vorbesce 
raportulă poliției, odinioră, și încă nu tocmai așa de 
multă, erâ o figură cunoscută și înfricoșată în societatea 
din Pesta. Cetindă tragedia lui Albert Scheiber, în mulți 
âmenl se va întări credința, că D-deu întârcjiă dar’ nu 
uită nici-odată. Căci forte mulți omeni suntă în acâstă 
țâră, cari, pentru ruinarea bunăstărei loră de odinioră, 
blastămă pe acelă scăpătată sdrânțosă, ajunsă la sapă 
de lemnă, care .odiniâră avea Z'^6 niai bune.* țtilele 
lui bune erau <Jile de suferințe, de nâcază și de lipsă — 
pentru alții. Albert Scheiber fusese cămătară, sgârcită,

♦) îi dămu locu așteptândti lămuriri din partea compe
tentă. Redac. 

nemilosă. Dar pănă a ajunsă de a trage și cea din urmă 
perină de sub capulă celoră aduși în miseriă și de a 
stârce cea din urmă bucălură din manile vâduveloră și 
orfaniloră, densulă încă multă miseriă și multă frigă a 
suferită. Părinții săi au fostă jidovi săraci d e p e 1 a s a t e. 
La șcâlă a umblată numai până ce a învățată a ceti, 
a scrie și — a socoti, dar la socotâlă forte rea învăță
tură primise, pentru că împărțâla totdâuna așa o făcea, 
că elă luâ totă, âr’ altuia nu-i rămânea nimică. In versta 
sa de feciorandru, ajunsese la Viena, unde vindea ve
chituri și yegetâ de adi pe mâne. Mai târdiu se căsă
tori cu o marșandă de modă, mai bătrână decât dânsulă. 
Acâsta îi rămăsese statornică tovarășă, la începută în 
miseriă și mai în urmă în bună stare. Nevasta deschise 
o prăvăliă cu marșanderiă de modă, âr bărbatulă avea 
alte ocupațiunl, altă negoță, și noroculă așa de multă i-a 
favorisată, că pe când ’și serbară jubileulă căsătoriei de 
douădecî și cinci de ani, din nimică averea loră se ur
case la cptă decT de mii de florini. Atâta avere li se 
păru îndestulitâre spre a se retrage acuma de Ia aface
rile de negoță și a trăi fără griji de aici înainte. ’Și desfă- 
cură deci negoțulă părăsindă Viena și se mutară la Budapesta 
Dâr mulți pomenescă diua când dânșii au sosită în capitala 
ungară! Femeea erâ bolnăviciâsă și lăsă averea, dim
preună câștigată, cu totulă în grija bărbatului, ca se o mai 
îmulțâscă, dâcă va mai putea. Și Albert ’și îmulțiâ ave
rea, răpindă la sine prin carnete fabulâse averea altora. 
Elă îșl culegea jertfele din clasele mai de frunte ale so
cietății din capitală, dar nu desprețuiâ nici părăluțele a- 
mară câștigate ale amploiațiloră mai săraci. Elă ruină 
pe toți, cari îi cerâu ajutorulă. Și dâcă ajungea pănă 
la a licită moșia, casa și mobilele cuiva, zădarnică eră 
orice rugăminte, căci jidovulă nu cunoscea cruțare, nici 
milă. Dâr apoi și elă înzadară se rugâ când râta sorții 
se întorsese, și avea lipsă de ajutorulă omeniloră față 
cu meritata pedâpsă a cerului. Noroculă, care odiniâră 
și pulberea o schimbă, între degetele sale, în aură, deo
dată îlă părăsi, și’i dădu lovituri după lovituri, pănă ce 
în fine devenise așa de sărăntocă, așa de calică ca 
multe dintre jertfele sale de odiniâră. Averea sa cea 
mare i s’a risipită, o fâtă a sa a perită în amărăciunile 
unei căsătorii nefericite, soțiă-sa deveni jertfa unei bâle 
scârbăse, pe fiulă său îlă răpi mârtea încă pe când erâ 
holteiu, fiă-sa mai mică, nemăritată, frumăsă, cultă, cea 
din urmă bucuriă, cea din urmă mângâiere a părintelui 
persecutată de sârte, îșl stinse viața ea însăși. Cămă- 
tarulă fără inimă căută în vină, în rachiu, mângâierea, 
de care îlă despoiase răsbunătărea Nemeșe. Dar’ ce a 
aflată? Ne-o spune seculă raportă ală poliției.

Gladstone și boulă. — Primulă ministru englesă 
Gladstone fusese acum câteva <^ile invitată ca 6spe la 
Andrew Glark în Perth. Fiindcă prim-ministrulă este, 
ca toți Englesii, ună mare carnivoră, Clark însărcină pe 
liferantulă de carne ală curții englese Shaw, să trimâtă 
expresă la Perth ună bou mare, îndată ce va aud! că 
prim-ministrulă a plecată. In cjiua hotărîtă Shaw trimise 
următârea telegramă: >Mr. Gladstone a plecată — boulă 
va sosi de sigură bine.« Lealii funcționari dela telegrafă 
făcură arătare, și abia după lungi esplicări, lucrulă s’a 
lămurită.

Ce sooatesce fomeea mai necesarii. — Lady Bra- 
banzon, una din cele mai binefăcătore dame din Londra, 
a visitată și în anulă acesta, ca totdâuna, tâte casele de 
lucru din capitala Angliei, ca să dea mici daruri, ca și 
în asilurile de fete și de femei. întrebate fiindă lucră- 
târele, că ce dorescă, din 1296 de femei, 1223 s’au ru
gată să le dea oglindi.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

rită și convingătoră. Aprope fiecare cjicere este o idee, 
ună adevără sâu o hipotesă cutezată.

Tarbenacululă în sine, ca multe din bisericile ame
ricane, sâmână cu ună circă sâu cu ună teatru. Nici o 
icână, nici o decorațiă, abstrăgândă dela prețiâsele feres
tre, care jocă în totă felulă de colori. Scaunele se ri
dică ca Intr’ună amfiteatru, și fiindcă acustica este de 
totă escelentă, totă cuvânțelulă de pe tribună se aude 
curată și respicată pănă la celă din urmă colță.

Deodată cu Beecher și Talmage se amintesce și 
Iohn Hali. Hali este predicatorulă plutocrației, biserica 
lui situată în New-York 5. avenne, strada 55, e punc- 
tulă de concentrare ală celoră mai de frunte «monopo- 
liștl,* ală ,regiloră* de căi ferate și mine, ală matado- 
riloră comerciului etc. Cu câțiva ani mai nainte, la 
nisce PascI, convenindă în biserica Iui Hali diferiți mem
bri ai familieloră Vanderbilt, Jay Gould și altele, redac- 
torulă presentă ală unui 4iariii financiară a calculată, că 
predica lui Hali au ascultat’o cu atențiune 700 miliâne 
de dolari. Iohn Hali e scoțiană, născută la 31 Iulie 1829. 
In New-York se duse numai la 1867, și aici, în timpulă 
celă mai scurtă, sciu sâ’și câștige simpatia celoră mai 
bune cercuri ale societății. Predicele lui, lucrate cu grije 
și memorate bine, suntă ținute seriosă

Intre predicatorii germani merită a fi amintită în 
linia primă Dr. Walther și profesorulă Mann în St. 

Louis. Boston e renumită pentru Richard S. Storrs. 
Intre metodiști se află câteodată și femei ca predicatori. 
Miss Henrietta V. Da vis, care în momentele de față 
aranjâză numai recitațiuni dramatice și prelegeri libere, mai 
de multă timpă îndelungată a petrecută în sudă într’o 
biserică arăpâscă, unde pănă astăzi părinții preoți arapi 
obicinuescă a se urcă pe tribună cu pălăria pe capă și 
bățulă în mână.

Numerâsele secte și congregațiuni mici au firesce 
și ele ună numără considerabilă de predicatori și pre- 
dicatare. Apostolulă atheistiloră este R. G. înger soli, 
ba chiar și Chinesii au în persâna cunoscutului Hee- 
Sing o putere oratorică plină de talentă. Hee-Sing, care 
vorbesce bine ^ece sâu unsprezece limbi, împreună cu 
actualulă consulă chinesă din New-York, Ah-Yung-Ming, 
întemeiă așa numite «societățile ceresci,« ună felă 
de lo.je, respective societăți de ajutare, care în New-York, 
San Francisco și în alte orașe mari ale Stateloră-Unite, 
au fostă adevărate binefaceri pentru compatrioții loră din 
imreriulă mitică.

Dâr pe toți oratorii aceștia, cum și pe alțl predi
catori de secte îi întrece președintele mormoniloră de 
astădi din Salt Lake, cu numele Iohn Taylor. Acesta 
te surprinde cum vorbesce de liniștită, e aprâpe mono
tonă, încunjură ori ce imagini și frase, într’ună cuvântă 
ori-ce înfrumsețare oratorică. Totuși entusiasmâză mulți

mea și o fanatisâză, încâtă privesce la buzele lui ca 
fărmecată. Logica fapteloră, arta de a face se vorbăcă 
numerii suntă armele prin care subjugă inimile ascultăto- 
riloră.

De altmintrelea Taylor, ca și înaintașulă său Bringham- 
'Young, în predice îșl alege tema dela lucrurile cele mai 
de aprâpe. înainte de secere, de pe catedră dă noiloră 
coloniști învățături practice^ meseriașiloră și industriașiloră 
adesea le împărtășesce cele mai nouă invențiuni tehnice. 
In Germania predicile lui rareori s’ară numi «predice.* 
Fără îndoială nu este singurulă de felulă acesta între 
teologii americani. In America, când ascultă cineva o 
predică, vrea nu numai să se edifice, dâr să se și stimu
leze spre ceva. Ascultătorulă vrea să autjă ună organă 
curată, o pronunțare limpede, o limbă netedă plăcută, 
vrea totodată să fie luminată despre cestiunile cele mari 
care agită atâtă pe singuratici, câtă și publiculă. De aici 
se esplică că bisericele din America suntă așa de frecven
tate, ba încă și aceia, cari în Europa nu cercetâză nici 
o biserică, ajungândă acolo nu absentâză cu voiă dela 
nici o predică.

Traducere de P.— P.



Cursulu la bursa de Viena
din 9 Octomvre st. n. 1884.

Bnrsa de SiiicnrescT.
Rentă de aurii ungarâ6°/0 122.80
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.40
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.80 
împrumutul^ căiloră ferate 

ungare .......................... 142.70
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.70

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 119.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 102.75

Bonuri rurale ungare . . 100.80
Bonuri cu cl. de sortare 99.75
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști................................ 99.75
Bonuri cu cl. de sortare 99.50
Bonuri rurale transilvane 100.25

Bonuri croato-slavone . . 100.—
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung.............................98.75
împrumutată cu premiu

ung.................................... 114 60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.40 
Renta de hărtiă austriacă 89.— 
Renta de arg. austr. . . 82.10
Renta de aurii austr. . . 103.20 
Losurile din 1860 . . . 135. —
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 859.—
Act. băncel de credită ung. 282.75 
Act. băncel de credită austr. 283.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’orI................ 9.68 -
Mărci 100 împ. germ. . . 59.75 
Londra 10 Livres sterlinge 121.85

Cofa oficială dela 26 Septemvre st. v.

Renta română (5%). . . • Cump.
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 96.7a

» convert. (6°/0) . . »

împr. oraș. Buc. (20 1.) . .
Credit fonc. rural (7%>) • • » 102.’/s

„ „ (5°/o) • •
» » urban (7%) . . »

. (6%) • • »

• . > (5°/0) . • >

Banca națională a României » 1395
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . „ 367

« » » Națională . . , 243
Aură.................................... . . 5.88.%
Bancnote austriace contra aură

1884.

vând.

6.°/0

în „Gazeta Transilvaniei^
Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6 
Pentru inserțiunl și reclame pag. a III linia ă . „ —„10 

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . . . . 10%

55 5— 8 55 • • • • 15%
55 9—11 55 * ’ ’ . 20%

v v 55 12—15 55 ’ ’ ’ . 30%
» 55 55 16—20 55 * ’ * . 40%

Dela 20 de repețiri în susu • • • • • 50%
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni 

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustt

Brașovă 1,13 Maiîî 1884.

Mersulu trenurilor^
pe linia Predealik-Budapesta a calei ferate orientale (le stată reg. ung.

l*redealft-Biidapesta Budapesta—Predeal îi

Cursulu pieței Brașovu
diD 10 Octomvre st. p. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.07 Vând. 9.08
Argint românesc .... . . > 9.— • 9.05
Napoleon-d’orI................. . . » 9.64 • 9.66
Lire turcesc!..................... . . » 10.90 • 10. °4
Imperial!......................... . . > 9.88 > 9.92
Galbeni............................. . . » 5.64 > 5.68
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.— » 101.50
Ruble Rusesc!.................... . . > 122.50 123.—
Discontulă » . .. . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potti cumpSra în tutunge
ria lui Cîross (în casa prefecturei.)

Societatea comercială română Bassarabianu Calfoglu «t Comp. 

BULETINU

BRĂILA 2G Septemvre 1884.

Veudetoră Cumperâtoră Felulil Kilo Libre Prețulfi Notiteî

Agustato C. N. Cuppa Grâu 270 58— 60 Caică
Tem. Dimitriadis G. Mendl 550 57% 57 — >

D. C. Zavo Ciuciucovitz ÎJ
Secară

120 60% 76 —
P. Curri L. & M. Feitler 180 54’% 55; — Magasiă

Galiat.zato M. Cohen Porumbă 380 59% 56 — >
P. D. Vamvuri P. Carnavali Grâu; 490 59% 65 — Caică

Ionescu L. M. dl. & Comp. Orză 120 42% 37 50
S. Bloch M. Cohen Fasole 470 7o0 20 25 »

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose’

Trentt 
accclorat

Trenu 
do 

personc
Trenu 

omnibuH
Trenu. 

de 
persone

BucurescI 7.15 — — —
Predealu 1.09 — — 9.50
Timișă 1.33 — — 10.15
Brasovu ( 2.06 — — 10.50

J
Feldiora

( 2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28

Apatia 3.03 7.41 7,07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodă 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sigliișdra 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașă 6.00 12.11 1.23
Copșa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelă — 1.45 3.22
Teiușil 7.38 2.26 4.15
Aiudu 7.55 2.48 4.44
Vințulă de susă — 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19
Cucerdca 8.24 3.36 5.47
Ghirișft 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Clusiu

( 10.08 5.59 9.18
< 10.18 6.28 8.00

Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbău — 7.10 ’ 8.59
Aghirișă — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10 16
Huiedină 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
R6v 12.51 9.52 2.05
Mezo-Telegd 1.21 10.27 3.08
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10,56 3.55
Oradia-mare ( 1.49 11.04 4.06

( 1.54 11.14 7.30
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

Trenu 
do 

persdne

Trend 
omnibua

Trenu 
accelerat

Trend 
omnlbus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladăuy 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare 4.11 5.13 ^3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6 28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clnsin [ 8.57 5.40 7.08

( 9.23 6.00 7.18 (
Apahida 9.50 6.29 —
Gliiris 11.15 8.14 8.29
Cucerilea 12.04 9.49 8.53
Uiora ,12.12 9.58 —
Vințulă de susă 12.19 10.07 —
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 1.2.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișora 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44

Brașovă

Timișă

9.20 10.15
6.00

3.15
3.25

— 6.57 4.03
Predeală — 7.32 4.28

BucurescI — 10.26

I

J

1

Tipografia Alexi Brașovă.


