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ANULU XLVIII.

BR- 3®. Vineri 15 (27) Februariu

Brașovii, 14 (26) Februariu 1885.
Cetitorilor^ noștri le este cunoscută că se 

făcu pregătiri pentru iubileulu de o miiă de ani 
ai apostolilor^ Slavismului, Cirilă și Metodiu.

Mișcarea, care a pornită din Austria și este 
condusă de Slavii catolici, a deșteptată mari ne
dumeriri între Rușii ortodocși. Ei vedă întrînsa 
unu curentă de sine stătătorii, care sub egida 
sceptrului Habsburgiloră și sub aceea a Scaunului 
papală tinde a uni pe Slavii apuseni într’o fede- 
rațiune opusă Slavismului ortodocsă rusescă.

Cundscemă direcțiunea politicei slavo-file ce 
o face guvernulă de adi din Austria, scimu câtă 
de multă s’a schimbată atitudinea guvernului 
centrală imperială față cu popdrele slave din 
Orientă, ne este asemenea cunoscută propaganda 
catolică ce se face în țările ocupate, Bosnia și 
Herțegovina, și în călătoria cea mai nouă a prin
țului nostru moștenitoră în Orientă vedemu ună 
nou semnă alu acelei politice, care are de scopă 
a atrage Austriei catolice simpatiile popdreloră 
creștine de pe peninsula balcanică.

In fața acestoră aparițiuni este de-o impor
tanță deosebită enunciațiunea cea mai nouă a 
diarului „Nord11 din Bruxela, care este scrisă în 
limba francesă și trece de organă ală ministru
lui de esterne rusescă.

Eată ce scrie acâstă 16iă despre viitdrea ani
versare de o miiă de ani a apostoliloră slavi 
Cirilă și Metodiu :

„Se apropiă iubileulă de o miiă de ani ală 
celoră doi apostoli ai Slavismului, Cirilă și Me
todiu, din care causă tdtă lumea slavă este agi
tată. Festivitatea se va țină, cum se Zice în 
Velehrad (Moravia), căci celă din urmă din sân- 
ții numiți'a fostă îngropată, după cum spune 
tradițiunea, în acestă orașă. Ea va da prilegiu 
la manifestațiuni imposante și la ună peregrina- 
giu, la care voră lua parte sute de mii dc cre
dincioși. Acăsta mișcare însemnată va scăte la 
lumină multe și diferite, ba chiar contraijicătăre 
tendențe și năsuințe și vedemă chiar că la acea 
serbare apare pe scenă ună nou factoru, căruia 
i s’a dată numele de „panslavismă latinescă său 
austro-catolică.11

„Acestă panslavismă nu e tocmai de eri 
alaltaeri, dăr în anii din urmă a făcută mari 
progresse. Parte mare a avântului, ce elă l’a 
luată, este a se mulțumi unui prelată fărte esce- 
lentă și fărte zelosă, monseniorului Strossmay&r, 
episcopulă de Diacovară, care l’a plântată pe 
pământă croată. Polonii din Austria s’au grăbită 
de a se folosi de acestă mijlocii de acțiune pentru 
scopurile loră personale“.

„Grrațiă acestei cooperări de stăruințe și 
sprijinului celă întâmpină acestă mijlocă de ac
țiune din partea sântului scaună ală Romei, elă 
a produsă deja în lumea slavă ună curentă fărte 
marcată și animată printr’o impulsiune continuă. 
Nu-i nici o mirară, că la o rassă, la care reli- 
giunea și credința jăcă ună așa mare rolă, par
ticularitățile confesionale dau tuțuroră lucruriloru, 
cu cari vină în atingere, ună timbru deosebită, și fap- 
tulă acestei abateri a marelui curentă slavică nu păte 
apără la prima vedere decâtă ca ună faptă naturală. 
Ba elă ar pută să aibă și părțile sale bune. Re- 
dicarea și desvoltarea unui panslavismă catolică 
și apusană, strictă deosebită de slavismulă ru
sescă și ortodocsă, ar trebui să aibă în adevără 
efectulă de a nimici acele temeri — prefăcute 
său sincere — cari deschidă din când în când 
perspectiva, că tăte fracțiunile rassei slavice se 
voră alătura la egemonia rusâscă.“

„Deși din punctă de vedere ală viitorului și 

a intereseloră generale ale rassei slave, nu ve
demă ună mare inconvenientă în acea împreju
rare, că mișcarea despre care e vorba nasce în 
sînulă ei ună curentă marcată, totuși ar fi re
gretabilă, dacă acestă curentă ar lua ună carac- 
teră dușmănosu față cu marele stată slavă, Ru
sia, și cu religiunea greco-ortodoxă, ce-o profe
sează maioritatea precumpănitdre a popdreloră slave. 
Insă tendința acăsta ostilă tinde a se furișa în 
organisarea aniversărei dela Velehrad nu nu
mai Ia stăruințele naționaliștiloră poloni cari se 
silescă din răsputeri de a esploatâ acăsta festivi
tate pentru scopurile și mânia loră, ci și sub in- 
fluinta unoră anumite năsuințe ambițiăse ale ul- 
tramontaniloră.“

„Incuragiați prin atitudinea Vaticanului, care 
reclamă deja în modă oficială, ca pe ai săi, pe 
sfinții Cirilă și Metodiu, cunoscândă farmeculă, 
ce’lă esercăză ei asupra rassei slave, a cărei a- 
postoli au fostă, matadorii panslavismului austro- 
catolică nu țintescă la nimică mai puțină, decâtă 
de a-și reserva privilegiulă și monopolulă asupra 
acestoră nume adorate, eschi^ândă pe ortodocși 
și pe Ruși dela orice participare.

„Este o ciudată contrazicere, chiar în aceea 
d’a se confisca aniversarea mariloră apostoli ai 
slavismului tocmai în favărea acelora dintre Slavi, 
cari s’au depărtată de învățăturile loră și cari 
mai alesă au lăpădatu alfabetulă inventată de 
sf. Cirilă pentru trebuințele Slaviloră și numită 
cirilică după numele lui, spre a primi alfabetulă 
latinescă. Ceea ce însă cade și mai greu în 
cumpănă, este închipuirea falsă, ce se nutresce 
cu zelă în unele sfere politice și clericale, cari 
ară vof să readucă la sînulu papismului întrâga 
biserică său și numai o parte abisericei ortodoxe, pe 
calea propagandei preoțesc! ori și mirene.“

„Fără îndoială nu trebue să esagerămu și 
fără a pierde din vedere evoluțiunile panslavis
mului austro-catolică, este de însemnătate, să 
judecămă cu sânge rece adevărata lui importanță. 
In totală acestă panslavismă apare mai ame
nințătorii pentru maghiarismă și pentru germanis- 
mulă austriacă, decâtă pentru Pt,ussia.11

„Acăsta este impresiunea ce domnesce în 
Petersburg, căci chiar autoritățile de acolo nu 
pară a fi peste măsură iritate, de aceste 
uneltiri și de manifestațiunea dușmană, ce se 
pregătescu a o face în Velehradă. Guvernulă 
russescă se mulțumesce a veghiâ, ca acâstă com
pania să nu producă nici o reacțiune în imperiu. 
Astfelă s’a văzută silită să procâdă cu asprime 
în contra episcopului din Vilna, monseniorulă 
Hrynievicki, a căruia provocătâre atitudine de
venise insuportabilă, internându-lă în fortărâța 
Iaroslav.“

-----o-----
Proiectului de reformă a camerei 

magnațilorft.
In șepința dela 23 Februariu n. a camerei deputa- 

țiloră s’a primită, cu 233 contra 157 voturi, proiectulă de 
reformă a camerei magnațiloră ca basă a desbaterei spe
ciale. Ședința a fostă fărte agitată, edificiulă parlamen
tară încungiurată de numeroși curioși, și numai câțiva 
preferiți au fostă lăsați pe galerii. In tribunele reservate 
ale deputațiloră ședâu damele aristocrate în mare nu
mără, fiindă atente la cele ce se petreceu în sală. Chiar 
și galeria magnațiloră era ocupată de membrii camerei 
magnate Celă dintâiu vorbi Geza Onody aducândă 
propunerea antisemițiloră, dar abia fu ascultată. După 
elă vorbi o oră și jumătate profesorală Szilagyi, cău- 
tândă a nimici efectulă discursului lui Apponyi. Multe 
replice personale și observări au fostă în acestă ședință, 
așa că președintele abia putu păși la punerea întrebări- 
loră. Din trei părți se ceru votarea prin apelulă nomi
nală și anume dela litera W. Wahrman votă celă din- 
tăiu și anume pentru proiectă. Când pronunță cuvântulă 
da, antisemiții strigară: «Naturală, dor elă e jldovăl* 
Wahrman, făcândă ună glumeță complimentă cătră

ei, răspunse: »Da, jidovă sunlă !* și eși din sală 
pe lângă băncile partidei liberale, care îi pregătiră 
o ovațiune prin strigări demonstrative de »Eljen.c 
Resultatulă votărei a fostă: din 452 deputați unguri și 
croațl verificați, au votată 233 pentru, 157 contra, 61 
au absentată, președintele se abținu dela votă, Dintre 
cei 40 de CroațI au fostă 16 de față, cari fără escep- 
țiune au votată pentru trecerea proiectului în desbaterea 
specială. Toți deputății aristocrațl, cari au fostă de față, 
au votată pentru proiectă. Dintre deputății naționali, 
toți Sașii ardeleni și Vincențiu Babeșă au votată contra, 
âr Sârbii și ceilalți Români pentru trecerea proiectului 
în desbaterea speciala. Resultatulă se scia mai dinainte, 
e destulă de docilă maioritatea d-lui Tisza.

----- o-----
Procesulîi de pressă din Aradti.

In numărulă de alaltaeri ală fâiei nâstre amă dată 
pe scurtă decursulă acestui procesă de pressă, arătândă 
motivulă care a adusă la ivâlă acestă procesă. Credemă 
că nu e rău să cunâscemă unele amănunte din per
tractare.

Acusatulă Tiszti a fostă actoră, âr în urmă redac- 
torulă ală fâiei «Aradi Hirlap.» In Aradă e așa de rău 
văzută, încâtă acusațiunea nici nu mai vrea să între în 
amănuntele vieții private a acusatului. Principii n’are, 
iindă mai nainte oposițională moderată. Trecutulă nu 
e de natură a-lă îndreptăți să judece faptele altora. 
Fubliculă aplaudă).

Acusatulă, deși recunâsce că n’are simpatii la pu- 
jliculă aradană, totuși cere să fie achitată nu ca (fiaristă, 
ci ca «bună patriotă.» Incăpăținaroa ce o arată în apă
rare îlă dejosesce și mai multă. Elă susține fără ru
șine, că Ioană Moldovană e trădătoră de țâră ca toți 
aceea cari țină de programa din Sibiiu. (Șuerăturl în 
publică, sromotă și mișcare).

Apărătorulă lui Tissti că sub regimulă lui Bach 
și Schmerling, lână Moldovană lucrâ în contra Maghiari- 
loră, agita în contra loră și-i batjocurea; când s’a dată 
ordină să fie închisă, elă a alergată la Viena, de unde 
s’a întorsă cu ună «salvus conductus»; elă a adusă urări 
casei imperiale; — de aceea e vânejetoră de țâră. După 
acestea apărătorulă îșl face quasi reclamă că e unulă 
din cei mai mari «patrioți,» măcară că e sârbă. Amintesce 
apoi de procesulă «Tribunei,» le trage ună perdafă Sa
șilor ă făcându-i. «nerecunoscători» și cere să achite ju
rații pe acusată, fiindcă e Maghiară.

E curiosă verdictulă ce l’au datu jurații din Aradă. 
Ei au afirmată că e calumniă în articulă și insultă per
sonală; că Tiszti e autorulă articolului calomniosă și in- 
sultătoră, și deducă de aici că acusatulă nu e 
vinovată, âr d. lână Moldovană e condamnată să plă- 
tăscă 50 fi.

Nu este acăsta o demonstrațiune în contra Româ- 
niloră și o nouă încuragiare de a ne insultă și mai de
parte în modulă celă mai nedemnă foile fanatice ungu- 
resci? A dâ prin noroiu totă ce nu e maghiară, însem- 
nâză a fi «bună patriotă maghiară,» asta a dovedit’o ju- 
riulă din Aradă.

-----O-----

SOIRILE PILEI.
In 20 Februariu n. s’a adusă în adunarea generală 

a congregațiunei comitatului Bistrița-Năsăudă apelulă reu- 
niunei de maghiarisare din Clușiă. Adunarea a respinsă 
orice participare la lucrările reuniunei și apelulă s’a pusă 
ad acta. Cornițele supremă n’a vrută la începută să 
pună la votă propunerea de respingere a apelului, dar 
silită de adunare a trebuită s’o facă, mărturisindă însuși 
că e în contra acelei reuniunei din principiu, fiindcă se 
turbură pacea dintre națiuni.

—0—
Notarulă Bărbosu din Ghirocă lângă Timișâră a 

fostă omorîtă de țărani, fiindcă dispusese să se vânejă 
prin licitațiune pășunile comunale. Numitulă notară era 
forte nepopulară în sată și odată s’a și împușcată asu
pra lui.

—0—
Cetimă în Luminătorulă: Sinodulă protopo- 

pescă ală tractului Timișârii s’a ținută in lunea
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trecută în localitățile d-lui protopopii. Deputății se pre- 
sentaseră aprăpe în numără completă, desbaterile au de
cursă în bună și frumăsă ordine. In raportulă generală 
s’a constatătă cum că în agendele protopresbiterale și 
ale scaunului protopopescă nu este restanță, averile bi- 
sericiloră sporescă, dâr comitetele totă nu s’au grăbită a 
asigura prin întabulare pretensiunile bisericii. Numărulă 
popor» țiunei de legea gr. or. ar fi sporită, încâlă pri- 
vesce relațiunea între cei născuțl și cei mortl, der 
a scăzută prin emigrarea omeniloră săraci 
Școlile și instrucțiunea poporală s’au susținută în bună 
ordine, salariele învățătorescl în puține locuri suntă în 
restanță. Pe la ora 1 sinodulă finindu-și agendele și-a 
încheiată ședința.

—0—
ț)iarulă «Pozor* din Agramă susține susă și tare, 

că hotărîrea deputațiloră croațl din dieta ungară cu pri
vire la reforma camerei magnațiloră învdlvă o 
nouă ciocnire între Ungaria și Croația. Oposițiunea 
va sci să esploateze acăstă greșală a partidei guverna
mentale croate.

—0—
țtiarulă »Sloboda* din Agramă, declară în numele 

Starcevicianiloră, că nu primesce Invitarea de a 
lua parte la serbarea apostoliloră slavi C i r i 1 ă și M e - 
todiu în Velehradă, deorece acăsta serbare este în
dreptată în contra Rusiei. Totodată numita făiă 
condamnă năsuințele, cari au de scopă de a readuce pe 
ortodoxl în sînulă bisericei catolice. Din incidentulă ani- 
versărei dela Velehrad, Sârbii din Croația să fi primită 
dela cornițele Belcredi o provocare de a se reîntărce 
ărăși la sînulă bisericei-mame. Acăstă provocare să fi 
provocată la unii rîsă, la alții indignațiune.

—0—

Cetimă în «Voința Națională:* »D. ministru de 
răsboiu a luată o disposițiune pentru care nu-lă putemă 
îndestulă felicita și care denotă solicitudinea ce d-sa are 
pentru toți acei bravi soldați cari au servită țărei sub 
drapelă. D sa, după câtă suntemă informați, va presentâ 
Corpuriloră legiuitore ună proiectă de lege prin care se 
acordă sub-ofițeriloră ce au servită în armată cu acestă 
gradă 12 ani, afară de prima de reangajare pentru 5 
ani și pensiunea viageră, medalia «Virtutea Militară* 
pentru servicii, o proprietate fonciară rurală de 20 hec
tare în Dobrogea, precum și o casă, ună cară, 2 boi și 
tăte uneltele necesare la lucrarea pământului, cu înda
torirea de a nu avea dreptulă a vinde său înstrăina 
acestă pământă.*

—0—
Dunărea este aprope curățită de ghiață. fiarele 

gălățene spună că la pornirea gheței s’au întâmplată săp
tămâna trecută mai multe accidente. Vineri s’a ruptă 
schela dela agenția franceză Fraissinet, lovindă va- 
porulă «Gladstone* și acesta vaporulă «Linet.* Sâmbătă 
ghiața a luată vapărele »Aneta< și jGladstone* și le-a 
dată peste vaporulă «Linet* care, fiindă legată, a putută 
opri pe celelalte de a fi luate de cursulă apei.

—0—

Jntimă-clubă* este numele unui cercă artistică-li- 
terară ce s’a creată în Bucuresci și care se compune din 
architecțl, pictori, sculptori, literați, artiști dramatici, pre
cum și din toți iubitorii de arte. Scopulă acestui cercă 
este, după cum spune «Voința Națională,* de a contribui 
la răspâudirea gustului frumăseloră arte în țară 
și de a face cunoscute operile de artă ale tineriloră ar
tiști români. Președinte de onăre ală acestui cercă a 
fostă proclamată în unanimitate marele nostru poetă, Va- 
sile Alexandri, iar președinte ordinară ală cercului a 
fostă alesă cunoscutulă iubitoră de artă și protectoră ală 
artiștiloră d. dr. N. Calenderu. Pentru a’și ajunge 
scopulă ce urmăresce, cerculă îșl propune a deschide 
peste câte-va 4>le o esposițiune de frumose arte, în care 
tinerii și cunoscuții noștri artiști Mircea, Georgescu, 
Grantă, Mincu, Băicoianu, etc. își voră espune unele din 
operile loră necunoscute încă publicului. La acâstă es
posițiune se va putâ admira tabloulă Vârfulă cu doră, 
care a figurată în salonulă din Paris și a atrasă asu- 
pra-i atențiunea publicului cunoscătoră francesă. Apoi 
cerculă va da și două concerte, din cari unulă în săp
tămâna mare, concertă religiosă, în care se va face 
numai musică religiăsă, cu choruri, orgă, etc. Crearea 
acestui cercă umple ună golă simțită de multă în socie
tatea nostră și este menită a face ca artele la noi să fie 
mai apreciate și artiștii mai considerați decâtă suntă acjî. 
Scopulă acestui cercă fiindă nu se pote mai nobilă, îi 
urămă viață lungă și isbândă în tăte întreprinderile sale.

—0—

Ună nou 4'ard a apărută în Rîmniculă-Săratft. 
Numele și l’a împrumutată dela orașulă în care vede lu
mina; ca principii, comitetulă ce-lă redactâză spune că 
va profesâ pe cele liberale. Ii urămă viață lungă.

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

Persecuțiunile tinerilor!! români.
Recomandămă celoră cari mai au naivitatea a 

crede, că dându’șl copii la scălele ungurescl ca să învețe 
limba ungurăscă îi fericescă, următăvea corespondență: 

Baia-mare, 22 Februariu 1885.
Domnule Redactoră! Nu de multă cetirămă 

răspunsulă lui Tisza dată Corănei: «La noi tăte merg 
în regulă, p o p ă r e 1 e sunt mulțumite, numai unii 
agitatori singuratici cari conspiră în contra unității 
statului facă gură, dar avemă destulă putere 
de a nimici uneltirile loră.* Dar să mi se per
mită a arăta ună esemplu, că e tocmai contrarulă de- 
cum a (Jisă ministrulă. Tenărulă I. L. absolută de VIII 
cl. gimn. recurge la înalta direcțiune de finanțe din S. m. 
pentru ună locă vacantă de practicantă la oficiulă de 
contribuțiune din B.-m. unde’Iă și denumesce direcțiunea, 
cu îndatorirea de a depune esamenulă recerută pentru 
deregătorii perceptuall la 6 luni, — fără de care esa- 
menă nu păte nimene înaintâ, și pănă atunci nici lâfă 
nu capătă — unii, nu treb e comentară. Insă cuge- 
tândă acestă tânără că o jumătate de ană nu e așa multă 
timpă, că nici o carieră nu e mai scurtă ca acăsta, apoi 
îndulcindu-lă d. perceptoră etc. dela oficiu cu cuvinte de 
frumăsă speranță, s’a otărîtă să ocupe dar postulă acesta 
fără lâfă.

Sosindă terminulă esamenului prescrisă se presen- 
tâză I. L. la. direcțiune în S. m. simțindu-se și tânărulă 
amintită destulă de preparată. Esamenulă se începe în 
ărele a. m. și’lă țină păn’ la 3 ore p. m. dându-le totă 
răspunsuri nimerite, cu tăte că unulă voia mai tare de
câtă altulă să-lă încurce. (Comisiunea esaminătăre a 
constată din 5 membri ase.). Ne succedându-le scopulă 
și per^ându-șl acuma paciența respectivii suspindă pe 1 
6ră esamenulă. Ințelegândă numitulă tânără intențiunea 
loră, nu mă miră că s’a clătinată în speranță. Trecândă 
timpulă de 1 ără, se continuă tortura, penlru-ca tână
rulă să se vâ<|ă săra respinsă cu acea consolare, că peste 
2—3 luni îlă voră supune ărăși la esamenă și dînșii 
spereză că îi va succede splendidă etc.

Nu peste multă timpă primesce perceptoria din B. 
m. însciințare în causa esamenului lui I. L. practicantă, 
care âr mai capătă ună termină de 6 luni pănă la de
punerea esamenului din nou. Dar cum a petrecută cu 
multe năcazuri o jumătate ană, cugeta elă, va mai petrece 
o jumătate, căci paciința trebue să aducă fructulă mulță- 
mitoră.

Terminulă ală 2-lea a fostă luna lui Februariu a.
c. , — mai bine de ună ană întregă de când e în ,mă- 
rețulă* serviciu de stată. — Tânărulă amintită a făcută 
âr pașii pentru fixarea ținerei esamenului. In sensulă 
statuteloră, prima ără trebue să se supună unei probe 
la deregătorii superiori din locă, unde servesce ună prac
ticantă, apoi se face informarea îndatinată respective re
comandarea cătră direcțiune. Tânărului i-a succesă a- 
câstă tentațiune peste său bareml după așteptare. D. 
perceptoră Th. B. și d. controloră W. Zs., ambii Ma
ghiari fanatici, capete mari, consultându-se la olaltă, că 
ce ar avă acuma de a face, ca să înmormânteze ca
riera unui »olâh,* — care ună ană le-a servită înzadar — 
ei au vorbită astfelă: Noi nu-țl recomandămă dtale ofi- 
ciulă acesta, căci nu e de dta, pentru dta ar fi mai con
sultă să’țl alegi altă carieră, nu posezi limba patriei după 
cum se recere, probabilă că făcândă din nou esamenulă, 
âr vei fi respinsă și faci spese zadarnice etc.« E de 
notată că numai de 2 ori se păte proba esame
nulă acesta.

Nu trebue dâr nici aici comentară pentru ce n’au 
voită nici a-lă lăsa să facă practicantulă și a 2-a ără e- 
samenulă; de nu ar fi fostă dânsulă aptă, atunci de sigur 
îlă lăsâ să se presenteze la esamenă să-și rupă grumazii. 
Apoi ăre nu posede ună bărbată limba maghiară care 
a frecuentată 12 ani în scălele maghiare ca d e. 
I. L. ? Că șl-a câștigată destulă praesă, des- 
teritate în lucrurile oficiose, -dovedesce aceea, că 
din timpă în timpă, când era vr’ună locă vacantă în 
decursulă anului — fiindă careva său denumită la altă 
deregătoriă, său în concediu, — dânsulă a suplinită tot- 
dâuna loculă respectiviloră, și totdâuna și-a condusă ofi
ciulă încredințată cu cea mai mare punctualitate, despre 
ce și dânșii mărturisescă în certificatele loră date Iui I. L.

I. L. la sfaturile celoră două capete fanatice a răs
punsă: ori ce va fi, eu voiu probă, acuma după atâta 
timpă, deși nu va fi altă remunerațiune, bareml voiu 
avă diploma, să nu 4'că lumea că am fugită de esamenă. 
Vecjendă d-nii superiori că dânsulă nu abdice de hotărîrea 
sa, i-au răspunsă: Bine, noi te vomă recomandă, te vomă 
.prolegiâ*.

După promisiune au și suscernută dar petițiunea 
lui I. L. prelângă informâțiunea loră îndatinată.

Ce a conținută recomandația loră se păte deduce 
din răspunsulă, care a sosită îndărălă dela direcțiune, că
d. I. L practicantă nefiindă aptă pentru servirea la ofi
ciulă de dare prelângă tătă diligința lui esemplară, se 
eliberâză din serviciulă de stată.

Acăsta d. perceptoră Th. i-o îmânâză pelângă ună 

certificată, în care îlă laudă fărte pentru serviciulă lui 
punctuosă de ună ană și-i «urâză din fundulă inimei fe
ricire și norocă pe cariera ce va începe*. II dice ună 
>Adieu« ferbinte și mulțămită mare în numele tuturoră 
conoficiriloră. I. L. dar îșl luă rămasă bună dela pânea 
statului, care totuși a avută norocire a o gusfâ ca sol
dată.

Nu înzadară dice ună ministru ungurescă: «Avemă 
destulă putere de a nimici uneltirite loră*, adecă stră
duința Româniloră de a se ferici în serviciile statului.

pice Latinulă: «tentare non nocet.* Adevără că 
din încercări învățămă fărte multe, însă vai celui ce în- 
cârcă a trăi ac)! în statulă ungurescă 1

O, multe, multe așă pute enerâ asemenea și mai 
scandalăse fapte. Ls.

Eeunlunea de lectură a Bomâniloră din Câmpiă.
Din Cămpiă, 22 Februar 1885.

Cu viuă bucuriă aducemă la cunoscința onoratului 
publică română zelulă înfocată și distinsa bună-voință 
cu care dela mică și pănă la mare, dela domnă pănă la 
opincă, se vede a fi îmbrățișată idea înființărei unei bi
blioteci românescl — respective — reuniune de lectură 
în Câmpiă. Deși tinerimea română din causa timpului schim- 
băciosă și de totă nesigură nu a putută aranja în decursulă 
acestui carnevală balulă cu a căruia ocasiune era proiec
tată și constituirea unei comisiunl pentru formularea sta
tuteloră, Iucrulă însă nu a rămasă mortă, căci cei ce 
dela începută au fostă pătrunși de mărirea acestei idei, 
astăzi lucră cu diligință constantă și neobosită la for
marea aceloră statute. Acuși vomă avă bucuria a vedâ 
publicată în acestă prețiosă (jiară proiectulă aceloră sta
tute și toți cei ce voră consâmțl cu ele voră fi rugați 
a-șl esprimâ consensulă loră în scrisă plenipotențiindă pre 
o anumită comisiune, care în numele tuturoră Români
loră din Câmpiă să le înainteze înaltului guvernă spre 
aprobare.

0 mulțime din fii Câmpiei nu numai Români, ci 
chiar și streini, entusiasmațl de mărirea și splendărea in- 
treprinderei năstre, au începută desă de timpuriu a con
tribui în bani oferte mărinimăse, din a cărora capitală 
reuniunea năstră va începe a’și arăta mănăsele sale 
fructe îndată ce va căpăta dorita aprobare.

Celă ce a primită aceste oferte îșl va da rațioci- 
niulă său în terminulă celă mai scurtă.

Ună eâmpdnă.

Societatea geografică română.
Marți săra, scrie ,V. Naț.«, s’a ținută a doua și 

ultima ședință a Societății geografice române, sub au
gusta președinția a M. S. Regelui. Ca și în săra pre
cedentă, tribunele Senatului erau pline de ună numărosă 
publică.

M. S. Regele, însoțită de adjutantulă de serviciu, 
d. maioră Șomănescu, a sosită la ărele 8Va și a fostă 
întâmpinată în capulă scărei de d. generală > Baruți, șe- 
fulă casei militare a M. S. Regelui, âr în vestibululă Se
natului de d. generală Mânu, vice-președintele Societății 
și de d. G. I. Lahovari, secretară generală, precum și de 
mai mulțl membri din Societate, între cari am observată 
pe dd. Socecă, dr. Grecescu, dr. Racoviceanu, St. Mihăi- 
lescu, profesoră de sciințele naturale dela gimnasiulă La- 
zără, cari au fostă presentațl M. S. Regelui de d. gene
rală Mânu și cu cari augustulă suverană a binevoită a 
se întrețină câte-va momente.

Din ordinulă M. S. s’a intervertită ordinea t)ilei și 
s’a dată cuvântulă pe rendă d-loră conferențiari, iarces- 
tiunile de administrațiune, cari se aflau puse în primulă 
rândă la ordinea 4'lei au rămasă a se resolva între d. 
membri ai Societății la finele ședinței.

Astfelă, mai ântâiu a luată cuvântulă d. căpitană 
Vasiliu Năsturelă, din artileriă, care a vorbită despre 
geografia căiloră de comunicațiune în România, apoi d. 
G. I. Lahovari a întreținută auditorulă cu o interesantă 
disertațiune asupra societății africane internaționale, ces- 
tiunea Congului și conferința dela Berlin, și, în fine, d. 
Anghelă Demetrescu a tractată ună subiectă privitoră Ia 
concepțiunea modernă a sciinței geografice.

D. D. Slurdza, ministru ală instruețiunei publice, a 
asistată și la acâstă ședință. Intre ake persăne de dis- 
tincțiune amă observată pe d. G. Ghica, ministru pleni- 
potențiară al țărei la Athena, I. Calenderu administratorele do- 
menieloru Corănei, G. Filitis procuror general Ia înalta Curte 
de Casațiune, Em. Grădișteanu, președintele înaltei Curți 
de Compturl, Racoviță, membru la aceeași Curte, Gr. Co- 
zadini, deputată, C. Esarhu, D. Guști, senatoră, ingineră 
Frunză, Gr. Lahovari, membru la înalta Curte de Casa- 
|.iune, Al. N. Lahovari, colonelă Greceanu, adjutantă ală 
M. S. Regelui, colonelă-adjutantă Al. Candiano-Popescu, 
locotenentă-colonelă Romulus Magheru, maioră Vlădo- 
ianu și mai mulțl militari superiori și inferiori.
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Situațiunea economică, a Americei.
Pănă acuma amă cutrierată Europa, Asia, Africa și 

Australia și amă adusă scirl și bune și rele pin aceste 
continente. Dâr mai cu sâmă amil urmărită și vomă 
urmări t6te mișcările, schimbările ce se facă în Europa 
pentru că in prima liniă ne interesâză Europa, care a 
dată tonulă pe totă globulă terestru și încă va mai 
domni multă timpă peste celelalte continente.

Dintre tăte continentele numai America s’a ridicată 
în tote privințele, atâtă de grozavă încâtă amenință Eu
ropa cu cutropire economică din care causă unele state 
europene caută încă de pe acuma a lua măsuri profilac
tice în contra inundațiuniloră economice americane.

Astăzi ne vomă ocupă cu America, care ne face 
cea mai mare concurență pe piețele europene cu grâ- 
nele, cu cărnurile sale de vită și de porcă, care le im
portă în cantități enorme în totă Europa occidentală și 
centrală. In privința acâsta aflămă nisce interesante 
deslușiri într’o corespondență din New-York din America 
nordică, publicată de >Herm. Ztitung,* care ne dă o 
icână clară și lămurită, despre situațiunea economică, 
ce domnesce în America. Gorespondentulă arată, că 
America a produsă atâtea bucate de nu mai sciu 
ca pământulă ce să facă cu ele. Eată acâstă importantă 
corespondență:

»Când se duce un ană este datină și obiceiu, ca să arunce 
omul o privire asupra lui, să tragă bilanțulă între norocă și ne- 
norocă, între speranțele împlinite și neîmplinite. In depeșile, 
care sosiră aici din Berlină, Viena, Londra, Parisă și din alte 
cetăți, puteai ceti că în revistele anuale ale (Jiareloră 
conducătâre europene domnea ună tonă forte posomorită, 
și întunecată și că Europa peste totă nu era tocmai vo- 
iâsă, în unele locuri, anume în Viena, deprimată ba 
aprâpe desperată. Se pare că și cum la finea anului 
totă pămăntulă ar fi fostă supărată și ca ploată, căci și 
la noi articulele de fondă dela anulă nou erau cu totulă 
desperate, pline de Erimiadele cele mai triste și partea 
cea mai mare a .societății era cuprinsă la finea anului 
vechiu de ună sentimentă apăsătoră și îngrijitoră, așa 
că veselia obicinuită la anulă nou nu se mai vedea ; 
omenii se sileau să-și facă bucuriă și veseliă și să alunge 
tristeța ce-i cuprinsese. Negreșită față cu situațiunea 
cea rea economică din Europa noi amă pută ave o mân
gâiere, că mai avemă soți în nenorocire, dar abstrăgendă 
dela aceea, că o astfelă de mângâiere n’ar avă mare 
preță pentru noi, totuși timpurile năstre cele rele nu le 
putemă asămânâ cu cele europene. Causa și desvoltarea 
crisei economice este la noi cu totulă alta, decâtă din
colo, și de aceea și calculațiunile despre durerea crisei 
se basăză la noi cu totulă pe alte relațiunl. Mai ântâiu 
caută să constateză, că momentană situațiunea economică 
este atâta de rea cum n’a fostă de mulțl ani. Pretutindenea 
se aude despre reducțiunea plățiloră, de închiderea fabrici- 
loră, de falimente, de incendii accidentale în localuri, de 
ămenl fără de lucru, cari astăcjl sunt fărte mulțl. Aici în 
Newyork numărulă lucrătoriloră cari n’au de lucru se urcă 
la 70,600 și acestă numără nu este esagerată. Gu tim- 
pulă acesta ală nevoii celei grele stă fapta într’o con- 
tradicțiune flagrantă că anulă trecută a fostă pentru țăra 
năstră ună ană fărte binecuvântată și norocosă. Ab
străgendă dela aceea, că noi amă fostă cruțați în anulă 
trecută mai de totă de epidemii, de nenorociri, catas
trofe elementare, de care lumea veche a fostă tare cer
cată și a suferită mari pagube, a fostă recolta în tote 
productele forte mănosă. Din nici o parte n’a venită 
scirea, că ar fi fostă recoltă rea, și raportele cele fărle 
favorabile se întindă peste tâtă țâra și peste tâte pro
ductele. Dar târgulă este fărte slabă și tăte afacerile, 
tăte ramurile economice și industriale suferă prin aceea.

>Gausa acestui contrastă fulminantă trebue căutată 
într’aceea, că în anii din urmă ne-au mersă prea bine, 
său că noi amă trăită în credință, că suntemă fărte bo- 
gațf. In acâstă părere deșartă amă lucrată prea multă, 
amă produsă prea multă, amă sămânată prea multă și 
amă speculată prea multă. In mijloculă bogăției năstre 
reale ne-a lovită trăsnetulă, producțiunea prea multă și 
speculațiunea prea mare a trebuită în urmă să ne aducă 
la stagnațiune și la regresare, și acâsta a produsă crisa 
în care ne aflămă momentană. Judecândă situațiunea 
năstră nu trebue perdută din vedere faptulă, că cu tătă 
crisa noi totuși încă suntemă fărte bogați și este 
evidentă, că crisa nu este periculâsă, ci ea pe cale 
naturală se va complana. Țâra năstră este în faptă 
fărte bogată, noi încă avemă pe lângă tăie crisele eco
nomice în forțele neîntrebuințate ale țării năstre ună 
fondă de reservă și tocmai pe acestă basă solidă, care 
nu se află în țările lumii vechi, se desvoltă o echilibrare 
multă mai repede și mai sănătăsă ca în Europa. Omenii, 
cari față cu situațiunea cea rea momentană zugrăvesce 
intr’ună paroxismă pesimistică viitorulă țării năstre cu 
colori posomorite, facă acestei țări nedreptă, că perple- 
sitățile năstre suntă numai trecătăre și noi în scurtă 
timpă âră vomă apuca pe văgașulă adevărată. Gu re- 
lațiunile năstre politice nu putemă face negreșită paradă, 
dar pentru aceea totuși putemă să fimă mulțămițl cu si

tuațiunea năstră politică momentană. Staturile unite au 
luptată o luptă cumplită politică, care s’a terminată cu 
o schimbare totală a mașinăriei guvernamentale de pănă 
aci. Partida guvernătăre, care a stată 24 de ani la 
cârma statului, a fostă răsturnată, și partida contrară 
peste o lună va primi moștenirea partidei bătute. Lupta 
a fostă înverșunată și partidele n’au fostă nici de câtă 
alegătăre în întrebuințarea mijloceloră. N’a fostă numai 
o luptă înverșunată, ci în același timpă și urîtă și gre- 
țosă, dar după ce a trecută lupta și s’a decisă lucrulă, 
poporulă s’a supusă cu o liniște admirabilă și a primită 
situațiunea creată.*

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

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz Trans.«)

Berlin, 26 Februariu. — Președintele gu
vernului din Breslau a interdiaă. importarea por- 
ciloru din Austro-Ungaria, pentru ca să se îrn- 
pedece introducerea bălei de gură și de unghii.

Viena, 26 Februariu. — Regina a plecată 
eri la amâȚl la Amsterdam.

Bagusa, 26 Februariu. — Părechea prin
ciară de cordnă a sosită pe Yachtulu „Miramare“ 
în Lacroma. Orașulu e împodobită sărbătoresce. 
Bucuria pentru înalta visită este mare.

Brnxela, 26 Februariu. — Alți 3000 
de lucrători în minele de cărbuni au încetată a 
mai lucră. Numărulă greviștiloră este acum de 
9000.

Baris, 26 Februariu. — Camera a pri
mită cu 316 contra 175 voturi sporulă la taxa va
mală pe cereale.

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

Avisîi pentr» învățătorii români din 
Selagiu.

Spre încuragiarea și ajutorarea învățătoriloră ro
mâni Selagieni prin aceste se escrie concursă Ia două 
premie.

Premiulă I. o vacă cu vițelă.
Premiulă II. 4 oi cumieisâu o scr6fă cu 5 

purcei.
Aceste premii se voră conferi și, cu ocasiunea adu- 

nărei generale a despărțământului, ce se va ținâ în Au
gustă a. c. cu solenitate se voră distribui celoră duoi în
vățători români Selagieni, cari combinândă tâte studiele 
obligate în scâlele poporale, la esamenele de primăvâră 
voră putâ arăta mai mare progresă cu școlarii.

Cei ce ar dori a compeți la aceste premie au a se 
însinua la biroulă despărțământului celă multă pănă în 
20 Aprilie a. c. st. n.

Din ședința comitetului despărțământului XI (Sela- 
giană) ală Asociațiunei transilvane pentru literatura și 
cultura poporului română, ținută în Șimleu la 10 
Faură 1885.

Alimplu Barbolovicl, Andreiu Cosma.
directorulă desp. XI. actuarulă desp. XI.

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

DIVERSE.
Judecători și avocațl. — Nunta și crâșma. — Ci- 

timă în »Noua revistă* din Iași: Nimică mai frumosă, dar 
în același timpă și mai jalnică, n’a fostă decâtă ună fapt 
petrecută (jiua în n’amâtja mare, sub ochii parchetului și 
a tuturoră celoră ce s’au întâmplată a fi față: Ună avo
cată de cei înscriși pe timpulă alegeriloră la fabrica din 
Băcău, numită Sc. T., se angajâză a face nisce acte de 
căsătoria unoră muncitori săraci și fără sciință de carte. 
Le promisese — se c|ice — că Joia cealaltă, potă să se cu
nune, căci actele voră fi gata. (In România e căsătoria 
civilă). Bieții âmenl pregătescă totulă, tocmescă lăutari, 
facă pregătiri pentru masa cea mare, mirâsa îșl așâză be- 
tâla, mirele fionculă de cordele, și cu vătășei și druste, 
nunta plâcă la primăriă să se cunună. Mare le fu mi
rarea când li se spuse la primărie că nu au acte, și 
prin urmare, nu se potă cununa. Plecă mirele, mirâsa 
după elă și după dânșii tâtă nunta, și cu toții alârgă 
dreptă la judecătoria ocolului I ca să caute pe advocatul 
în cestiune, dar nu’lă găsescă. Acolo începă a se jălui 
că l’au tocmită să le facă hârtiele, au pusă sarmalele la 
focă, au dată doi franci arvună la lăutari și au să mai 
dea încă ună restă de doi franci advocatului care însă 
nu le-a făcută hârtiele. Nimeni însă nu le putu face dre- 
tatea ce o așteptau. Nunta o ia pe josă de a dreptulă 
la procuroră, unde ’șl îndreptă jalba loră. Dar legea 
e ciudată și li se spuse să facă procesă în despăgubiri. 
Ce despăgubiri?! Nu le trebuiau loră astfelă de lucruri. 
Ei voiau cu ori ce preță să se cunune. Biata mirâsă ’șl 
pune pâlele în brâu — căci era cam glodă — și se pune 
cu mirele să urmărâscă pe advocată. Gurile rele (Țcă 
că, deși era cam de vreme, advocatulă se adăpostise cu 
judecătorulă într’o crâșmă pentru a’și mai alina suferin
țele, căci de! nu fie cu banată, moșu Kiriak caută să 
iasă mai de vreme dela judecătoriă și se duce când cu 
unulă, când cu altulă de ’șl alină suferințele. Ciudată 

lucru să vedl ună advocată cinstindă într’o crâșmă cu 
ună judecătoră, diua ’n amâ<Jă mare. Dar se dice c’acestă 
judecătoră, totă de necază, alunecă prin locuri și mai 
scârbâse încă. Ori cum fie, acâsta nu’i tocmai șpre fo- 
losulă târgului și împricinațiloră.

**
Ună ministru cunoscători. — ,Bud. Tagbl.* comu

nică, din parte bine informată, următârea istorfâră: De
unăzi ministrulă comunicațiunii br. Kemâny visită biu- 
rourile în oficiulă poștală și se opri înaintea unei charte 
a țării. ,A fostă bine*, cjise elă cătră cei ce-lă însoțiau, 
*că ați atârnată aci acâstă chartă, căci acâsta e una 
din acele charte, ce am pusă eu să se tacă și pe care 
stațiunile mici poștale suntă însemnate cu simple liniuțe.* 
Cei ce-lă însoțiau începură a rîde. Ună funcționară poș
tală mai tânără nu-șl putu stăpâni gura și răspunse; 
»Dar, Escelență, astea suntă stațiuni telegrafice, âr nu 
poștalei* Br. Kemâny zîmbi modestă și se uită lungă 
la tânărulă funcționară.

* **
La uevoiă și ministru. — In dilele acestea ună 

domnă a fostă numită, la o direcțiune de căi ferate, în- 
tr’ună postă mai înaltă, ce-lă obținu prin protecțiune. 
Curândă după numirea sa, se afla într’o sâră în socie
tatea mai multoră cunoscuțl, cari îlă felicitară pentru 
noua funcțiune. Ună amică îlă luă la o parte și-lă în
trebă: »Dar, scumpe amice, între noi fie disă, cum ai 
putută primi ună astfelă de postă, când tu nu te pri
cepi de locă să-Iă conduci?* — »Ce, trebue dâră să 
trăescă; mă aflam într’o situațiune atâtă de miserabilă, 
încâtă a-șl fi primită și postulă de ministru-președinte.*

* **
Poștele și telegrafele în Europa. — După datele 

statistice pentru anulă 1883 numărulă tuturoră oficie- 
loră poștale din Europa a fostă de 655,000; (din care 
posta germană 11,545), numărulă cutiiloră 125.000, sta
țiuni telegrafice 41,500. Personalulă a fostă compusă din 
356,000 persâne. Poștele Europei au adusă ună venit bu
getară de 763 miliâne, avândă cheltuell de 639 miliâne 
și deci ună escedentă de 123 miliâne mărci. Poștele au 
avută să espedieze 7917 miliâne scrisori de totă felulă 
și pachete (între care posta germană 1566 miliâne) și 
anume 3683 miliâne epistole, 546 miliâne cărți poștale, 
1041 miliâne imprimate, hârtii de afaceri, probe de măr
furi și 1662 milione 4'are< Numărulă tuturoră telegra- 
meloră espediate în Europa a fostă de 17 miliâne.

* *
*

Viață Inngă. — Ună (jiarh din Lipsea, »Leipziger 
Tageblatt*, anunță că ună arendașă germană, d. Senne- 
wald a murită la Eunsnigt, aprâpe de Zerbată (Sacsonia) 
în etate de 109 ani. Elă lasă cinci copii, două-(jăcl și 
șâpte nepoți și patru-ijăcl și cinci strănepoți. Unulă din 
fiii săi are 82 dn ani și celă mai mare din nepoții aces
tuia e de 24 ani. Sennewald n’a fostă niciodată bolnavă.

* *
*

Tramvaiulă electrică funcționâză în strada Legii în 
Bruxelles. E fârte ciudată cutia aceea care merge sin
gură. La tramvaiulă cu vaporă, locomotiva dădea âre- 
care aparență de cală... Dar acum, nimică; e ceva nos
timă de văzută.

* **
0 convorbire cu Osman Digina. — țiiarulă arabă 

»Nusreet« vorbesce despre o convorbire ce ună neguță- 
toră arabă, venindă din El-Damar, a avută cu Osman- 
Digma. — Am întrebată pe Osman-Digma, cjice acestă 
neguțătoră, care este adevăratulă scopă ce urmăresce 
Mahdiulă? — D’a împedeca pe creștini, răspunse Osman- 
Digma rîtjendă, d’a se scălda în Nil, adică că intențiunea 
lui este d’a pune tâtă valea fluviului sub autorita
tea musulmană. — Dâr, adăogă în urmă negoțătorulă. 
creȚf că padișahulă are să stea nepășătoră Ia cucerirea 
Egiptului ș’a Sudanului? — Nu sciu ce voiesce să facă 
padișacjulă, răspunse Osman Digma, dâr ceea ce potă să 
afirmă este că Mahdiulă, îndată ce va ajunge la Cair. 
va trămite mesageri la Constantinopole pentru a învitâ 
pe Sultană a se alia cu dânsulă în contra necredin- 
cioșiloră.

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

Convocare.
Subsemnații venimă prin acâsta cu tâtă onârea a 

convocă pe tâtă inteligența română de ambe confesiunile 
din ținuturile năstre, la conferința ce se va ținâ in sala 
scâlei gr. cat. din Chiachi-Gărbău la 7 Aprilă st. n. a. c.

Obiectele ce se voră pertractâ suntă:
1) Constituirea în comitetă filială de primire pentru des- 

părțământulă ală XII. ală »Associațiunei Transilvane* 
ce-și va ținâ adunarea sa generală aici în 1 Au
gustă a. c.

2) Alegerea unui președinte, vice-președinte, secretară și 
Cassară.

3) Alte inevitabile.
Sperămă la covenirea câtă mai multora. 
Ciachi-Gărbău la 17 Februariu 1885.

Ioană Hațeganu, Ioană Șandoru,
v.protopoptl gr. cat. jude corn. și curatorii prim.

Editoră: Iacobtt Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aureltt Mureșianu



Nr. 36. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Cnrsulu la bursa de Viena
din 25 Februarie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98.50
Rentă de hârtii 5°/0 . . 94.15
Imprumutulti căiloră ferate 

ungare.......................... 147.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorij ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) ... 99. —

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 121.75

Amortisarea datoriei căi
lor tt ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 109.20

Bonuri rurale ungare . . 103.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...............................104.50
Bonuri cu cl. de sortarel02.— 
Bonuri rurale transilvane 102.60

Bonuri croato-slavone . . 102,—
Despăgubire p. dijma de 

vină ung......................... —.—
Imprumutulii cu premiu 

ung.....................................118.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.70
Renta de hărtiă austriacă 83.55
Renta de arg. austr. . , 84.05
Renta de aură austr. . . 107 20
Losurile din 1860 . . . 138 40

JSursa de BSueuresci.
Cola oficială dela 12 Februariu st. v. 1884.

Cump. vând.

completă.

Acțiunile băncel austro- 
ungare......................... 866.—

Act. băncel de credită ung. 315.50
Act. băncel de creditti austr. 305.70 
Argintulii —. — GalbinI

împărătesc!................. 5.81
Napoleon-d’orI................ 9.80L/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.55 
Londra 10 Livres sterlinge 124.30

Renta română (5%). ... 91
Renta rom. amort. (5%) • • 93V2

» convert. (6%) . . 907a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32
Credit fonc. rural (7°/0) . . 997/8

» „ „ (5%) • • 87
» » urban (7%) . . 971/»

> (6»/o) • • 9272
» » » (5°/o) • ■ 848/i

Banca națională a României 1200
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 300

« * » Națională . . 240
Aură.................................... 1O740/o
Bancnote austriace contra aură
nr ■ ■IWLIW III I SSJff

Anunțămu aceloru onorați cetitori 
avenul încă în reservă numeri dela

wrr1 n

Cursulu pieței Brașovu
din 26 Februarie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.92 Vând. 8.95
Argint românesc................. . > 8.70 8.75
Napoleon-d’orI..................... . » 9.78 * 9.80
Lire turcescl......................... . > 10.98 > 11.—
Imperiali............................. . > 9.98 > 10.—
Galbeni................................. . » 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. »Albina« . » 100.50 > 101.-
Ruble Rusesc!..................... . » 129.— > 130.—
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
“T. silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 

ria lui I.

, cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo, că 
începutulu anului 1885 prin urmare potu se aibă colecțiunea

Admmistrațmnea „Gazetei Transilvaniei?

Zambach și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesc^

de ritu iatmO și grecii
în Budapesta, strada Vațului, Vâczi utcza Nr. 17.

Falonu s6u Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachinul, 
prapuri. T6te felu
rile de stâguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoru pe

altariu, potiruri, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificalu, candele 
de altaru, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotu, cărți 
de Evangeliă etc.

Comande se efectuescă promptă. — Obiectele, care nu voră conveni, se voră 
schimbă cu altele.

Flasira pentru turiști 

alu lui

(£.
Ună mijlocă sigură și forte eficace în con

tra ochiuriloră de găină tari (bătăturilor^), așa numita 
piele tare pe talpa piciorului, în contra negeiloră și a 
tuturora asprimeloru pielii. Efectulu se garantezi. Pre
țuia unei cutii 60 cr. v. a. Cu poșta 10 cr. mai multă.

Depositulă principală:
Ij. Schweuk.’s, Apofheke in Meidling bei WIEN.

Se pote căpăta și prin farmacii. Este veritabilă nu
mai decă avisulă de întrebuințare precum și fiecare plastru 
părtă marca fabricei și subscrierea de mai susă; de aceea 
să se ceră întotdeuna espresă: Plastru pentru Tu
riști de L. Luser. — Deposită în Brașovă la:

d. I. SfforMWBBg, farmacistă. 2—6
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MersulU trenuriloru
pe linia și pe linia Teiușăi-Aradtt-BSudapesita a călei ferate orientale de stată reg. ung.

IPredealii-ISudapesta ISudapesta—Predeald
Trenu 

accelera
Trenu 

do 
persono

Trenu 
omnibna

Trenu 
de 

persdne

BucurescI
Predealu

•7.15 — — —
1.09 — — 3.50

Timișiî
(
(

1.33 — 10.15
Brașovu 2.0fc — — 10.50
Feldiora

2.16
2.44

6.3C 5.45
7.09 6.28

Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
HomorodO 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sighișora 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediaștî 6.00 12.11 1.23
Copsa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelîi — 1.45 3.22
Teiușiî 7.38 2.26 4.15
Aiudti 7.55 2.48 4.44
Vințulii de susO — 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19
Cucerdea 8.24 3.36 5.47
Bhirisft 8.48 4.10 6.38
Apahida

(
— 5.39 8.51

Clușiu 10.08 5-59 9.18
( 10.18 6.28 8.00

Nedeșdu — 6.54 8.34
GhirbSu — 7.10 8.59
Agbirișfi — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
HuiedinO 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca —. 9.29 1.21
R6v 12.25 9.52 2.05
Mezâ-Telegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-Vâsărhely .— 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. Ladăny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Euda-pesta 7.30 7.44 6.40

Vie na 2.00 6.20 2.00

Trenu 
de 

persone

Trenii 
omnibus

Trenă 
accelerat

Trenu 
omnibus

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. Ladâny 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-Vâsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Rev 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 —

8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulfi de susfl 12.19 10.07 —
Aiudti 12.45 10.42 9.17
Teiușă 1.15 11.32 9.40
Crăciuneltt 1.44 12.03 —
Blașfl 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașfl 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 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

< 9.20 10.15 3.15
Brașovă S 6.00 3.25
Timișă — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

BucurescI 10.25

Nota: Orele de nopte suntii cele dintre liniile grăse.

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teiușii- Aradft-ISndapesta Kisdapesta-Aradft-Teiisșft.

Trenu de Trenă Trenă Trenă de Trenă
persdne omnibus omnibus peradne oînnibuB

Teiwșik 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Aiba-Iulia 3.40 10.42 9.10 ISudapesta 8,00 6.55
Vințulă de joși 4.04 11.09 Szoluok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 1L43 Aradti ] 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branielca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
llia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Bârzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Berzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada , 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 llia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branielca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58

Affadii 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
4.2012.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
BSadapeslii 7.44 6.40 — Aiba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușii 12.53 7.00

Ai’adik-Tisiftîșiiira Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă
omnibus peradne omnibna

Aradsk 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
TinaișOra 8.58 3.15 P etreșeuă 7.00

Timiș6B*a-As'adiî PetroșeMi—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă Trenă
peraâne omnibus omnibus

Timtș6ra 12.25 5.00 Petroșeifii 8.56
Merczifalva 
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06

3.10 8.00 Simeria 12.37


