
REDAOȚrCKEA ȘI ABStlNISTRATIENEA t 
BRAȘOVU, piața mare Nr. 22.

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

ANUNOIURILE:
0 seriă garmondtt 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

,GAZETA" IESE ÎN FIECARE ț)I.

Pe unii anii 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
România și străinătate:

Pe anii 36 fr., pe ș6se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

ANULU XLVIII.
Sorlsorl nefranoats nu se prlmesou. — Hanusorlpto nu se retrămltu.
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Brașovâ, 16 (28) Februariu 1885.
Foile din România, și mai cu s6mă „Româ

nului adeseori au atrasu atențiunea Maghiarilofl, 
într’unu modu fdrte cuviincioșii și chiar frățesce, 
că nu duce la bunii sfârșită purtarea lorii față 
cu naționalitățile și mai alesu cu Românii. Le-au 
spusiî adeseori, că numai împărțiudu Maghiarii 
dreptatea și libertatea cu celelalte nemuri convie- 
țuitdre, statulu se consolidâză și în vremuri de 
grea cumpănă e ferită prin puterea brațelor!! unite 
de orice periculu.

Ba au mersă uneori mai departe foile din 
România, învinovățîndu-ne adeseori pe noi, că 
amă fi neastempărați, și vorbindă de împăcare. 
Nu ne-amă mirată de acâsta, ( 
ne cunoscea traiulă nostru, f 
cu capulă încă totă pe umere, au putută fi amă-, s’a făcută între cei doi său cei trei imperatorl, învede- 
giți să credă câtva timpă, că pericululă ce ame-’rală însă este pentru ori cine că învoirea s’a făcută.

. • , ’ , , . „ „ Urmărindă interesele și logica loră suntemă asemeneanmța esistența nostra nu ar fi atatu d.e incornu- . ,
. i fârte dispuși a crede că peninsula balcanică, fiind peste

iată precum îă cescuemu noi. . 'putință d’a rămâne astfelă precum a ticluit’o congresulă
Trebuia insă să sosăscă unu timpă, când ■ dela ger]jn, regularea iei s’a refăcută în conferința dela 

foile streine și prin urmare și foile din România,' Skiernewicl. Totă din acestă punctă de vedere suntemă 
să se convingă, că amă fostă multă mai cruță-1 tare dispuși a crede că ducele d’Abrantes are dreptate 

torl față cu Maghiarii, decâtu ca să putemă arăta c&nd dice: 
starea năstră în tdtă goliciunea ei. Acelă timpă 
a sosită.

Nemulțumirea ce se

latinesce pentru a nu vorbi nemțesce, cum nu înțelegă 
că Slavii, și când o veni cuțitulă la osă chiar Românii: 
mai lesne voră vorbi rusește, pentru ca să-și răsbune 
de Unguri, de câtă unguresce?

Ungurii suntă bărbați politici. Când pasiunea ma
ghiarismului nu-i orbesce, ei •.>Jă și întrevădă eveni- 

■ mentele politice, presinte și viitore. Cum dăr nu vădă 
! că, cu lâte solemnelele făgăduințe pentru manținerea 
I păcii, este peste putință chiar făgăduitoriloră d’a să țină 
j de cuvântă ? Pe ce temeliă aședat-au acum pacea ge- 
' nerală puternicii tăgăduitori ? P’aceea a prea puternicei 
armate germane, în virtutea căreia cei trei imperatorl 
se întâlniră și se înțeleseră la Skiernewicl. Stăruimă a 
crede că toți sciu că, ori câtă de puternice suntă învoi
rile aședate pe mănunchiurile baioneteloră, ele suntă cu 
totulă trecătore îndată ce nu este deplină identitate de

‘'interese. Vine o (ți in care interesele deslipescă manun- 
căci nimenea chiurile baioneteloră, ori câtă de bine așezate ar părea 

și fiind-că ne ved6u ele că suntă. Negreșită că nu putemă sci ce învoire

»Când cerceteză cineva cum congresulă dela Berlin 
a dată Austriei Bosnia pănă dincolo de Mitrovitza, pre- 
ședenția conferinței celoră patru pentru legarea căiloră ferate 

Ungaria din' turcesc), poliția câstelor Muntenegrului și comisiunea rîurână 
................. a Dunării, pare învederată că înțelegerea celoră două

t6te unghiurile țării din partea 'naționalităților^. imperii R’a preocupată de sortea peninsulei Balcaniloră, și
în contra dominațiunei 
Maghiarilor^, a deschișii 
urmărindu cu atențiune actele (jilnice ale Maghia- ' 
riloru, au ajunsti la convincțiunea, că actuala;

arbitrare si apă.sătdre a este greu să nu se ia în considerare eventualitatea cea 
ochii celortt aro«giți ,i, i “a‘ •• W» ucis .pirita patrio-

: ticu: — împărțirea Turciei făcendu-se in aceleași con- 
dițiuni ca și împărțirea Poloniei.» *).

Decă dăr se va fi făcută o asemenea învoire —-
stare de lucruri în statulu ungaru e într’adevărfi' pare forte logică — credă <5re Ungurii că prin opu-

nerea loră voră isbuti se împedece pe Germania, pe 
Austria, cu miliănele ei de Slavi, și pe Rusia, d’a pune 
în lucrare a loră tocmălă? Dăcă au acăstă credință, 
admirămă încrederea ce au în patriotismulă și în ar
mata loră; afirmămă însă, că totă lumea va cjice cu noi, 

lorii asupra periculelorii, la cari espunii ei sta-'că acestă speranță este cu totulă ilusoriă. 
tulii prin purtarea loru despotică față cu națio
nalitățile, și încă în nisce împrejurări esterne, 
cari nu suntu nicidecum de natură de a le asi
gură o situațiune trainică.

Eată articululu „Românului“, din care Ma
ghiarii multe potiî învăță în interesulii loru pro
priu și alu esistinții statului:

»De multă, adese și chiar mai deunăzi, mărturirămă' să lupte, cu sorți de isbândă, contra tuturoră naționali- 
aci că recunăscemă și admirămă patriotismulă Unguriloră.1 tățiloră din Austro-Ungaria, dăcă Ungurii voră stărui a 
De multă asemene amu d'sh adese Unguriloră, în desele le jicni, a-le lovi în drepturile loră, în locă d’a câștiga a 
convorbiri ce avurămă p’atuncl cu dânșii, că espună loră iubire și frățietate printr’o deplină egalitate pentru 
patria loru la mari pericule, stăruindă în a face concista toți cei din regatulă S-tului Ștefană? 
celorlalte naționalități, prin puterea brutală. Au triumfată
Ungurii prin patriotismulă loră, prin multele și necurma-' Ungurii nu voră intra — și încă câtă mai curendă — 
tele sacrificii ce au făcută și prin multele și gravele lo-1 pe calea egalității și a frățietății, rău voră face națio- 
viri ce au căzută pe imperiulă Austriei. Și după isbânda nalitățiloră, rău voră face Austriei, dăr mai multă de cât 
loră, (jiserămă adese aci Unguriloră, și uneori și prin' toți ei voră suferi, căci voră sili pe toți în contra loră 
graiu: acum c’ațl triumfată, vă vine și mai lesne să ! a se ridica.
vedeți periculele ce vă încunjără și cari amenință Orien- 
tulă, și multă mai lesne să întindețl o mână într’adevără 
frățâscă naționalitățiloră, multă mai lesne să le cuceriți pentru tâte naționalitățile
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nesuferita.
In astfelu de împrejurări, „Românulu“ dela 

Faurii nu’șl pdte înăbuși vocea, d’a atrage j 
modă seriosu din nou atențiunea Maghiari-j

i

Slavii sunt cu 
cunosce deplina loră 
face în vâra viitore 
naționalitățiloră din 
egale ca cele acordate Unguriloră.

Armata ungară este negreșită viteză, patriotă, dâr 
ea se compune acum, după sistema cea nouă, și din re
gimente din celelalte naționalități. Cum der putâ-va ea

li se va re- 
cari se voră 
și mai mare 

cari luptă pentru drepturi

Austria pe câtă timpă 
autonomiă. Alegerile 
voră da o majoritate 
Austria,

Câtă despre noi, cu mare durere afirmămă că dăcă

mintea și inima, prin dreptate, prin egalitate 
identitatea intereseloră.

Monarchia austriacă are Italian!', Români și 
lione de Slavi. Austria a începută să înțelegă bine si- 
tuațiunea și tinde mereu a transforma imperiulă într’o 
confederațiune în care naționalitățile să fiă legate între 
densele prin dreptate, prin libertate și prin identitatea in
tereseloră.

Cum 6re Ungurii nu s’au convinsă încă, că ur- 
mândă d’a impune cu sila maghiarismulă îșl perdă în 
acăstă lucrare cele mai prețiâse puteri și silescă astfelă 
naționalitățile să-i urască și la (ți de cumpănă să se ră
dice împreună contra loră? Ei, cari au preferită a vorbi

17 mi-

Să sperămă însă că, pericolulă fiindă învederată, 
, voră înțelege în fine și vitejii noștri vecini că salvarea, 

i în genere și în parte pentru 
cea ungară, este numai în legăminte de egalitate și fră
țietate cu naționalitățile din Austro-Ungaria, și că voră 
intra îndată pe acâstă cale cu sinceritate și cu cre
dință.

Speranța 
și căldurosulă 
cursulă său d. 
naționale cehe, 
parlamentulă austriacă de polonulă cornițele Adalbert 
Dzieduszycki în favârea drepturiloră Ruteniloră din Ga-

iI
năstră se întemeiăză încă pe înțeleptulă 
apelă ce-a adresată Unguriloră prin dis- 
Rieger, capulă necontestată ală partidei 
Ea se întemeiază pe cuvintele rostite în

*). Ducele d’Abrantes Naționalitățile din Austro-Ungaria. 
»Revue Nouvelle* dela 1 Decemvre 1884.

liția. Ea se înt.emeiâză în fine pe cuvintele ițise în ca
mera din Peșta de cătră renumitulă scriitoră lingură d. 
Maurice Jokay, în privința nedreptății Unguriloră contra 
naționalitățiloră nemaghiare din țâră.

«NicăirI, dise d. Jokai, puterea brutală n’a putută 
să’șl stabilâscă o domnire dăinuitâre. AcoperițI cu pei 
de tigru și cu ferfi am cucerită, în secolulă ală 9-lea, 
câmpiile Dunării, și ne servimă astăzi cu aceleași arme 
pentru a ne păstra posițiunea ca minoritate domnitâre 
în acăstă țâră.

»In secolulă ală 19-lea pelea de tigru ș’a perdută 
farmeculă și șorțulă lucrătorului are dreptă la mai multă 
respectă.

• Dăcă voimă să recucerimă Ungaria, numai prin 
lumină, prin sciință și mai cu sâmă prin împăciuire pu
temă spera s’ajungemă la acestă scopă.

,Să ’ncetămă d’a sili prin apăsare pe Slavii din 
Ungaria d’a reveni inimicii noștri neîmpăcați; să lepădămă 
rolulă de temnițară nedemnă ală unui poporă, care nu 
disperă de viitorulă său.*

Cu tâte că d. Jokai a uitată pe Români, totuși îi 
strîngemă măna cu frățietate și, în interesulă Ungariei 
ș’ală celorlalte popăre, poftimă din inimă ca cuvintele 
sale să devie noua evangeliă a națiunei ungare ș’a tutu
roră poporeloră din Austria și din peninsula balcanică.

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

CRONICA POLITICĂ.
Se pare că Slavii din Austria îșl strîngă totă mai 

multă rândurile, mai cu sâmă de când cu pregătirile 
pentru aniversarea de 1000 de ani a lui Cirilă și Meto- 
diu. Cumcă nu puțină îngrijire inspiră acâsta mișcare 
a Slaviloră austriacl Maghiariloră ne-o dovedescă foile 
acestora. »Pester Lloyd* e informată telegrafice din 
Viena, cădemonstrațiunile naționale în cercu
rile slave de acolo esă fotă mai multă la ivâlă 
avândă adeseori ună caracteră panslavistă pro- 
-nunțată. La 12 Februariu n. și-a ținută adunarea ge 
nerală societatea slavă .Akademicky Spolek,« la care au 
asistată delegați d’ai tuturoră reuniuniloră slave din Viena 
ca »0gnisko,« >Tatran< (slovacă,) »Svonimir* (croată) 
și -»Sicz» (rutână.) S’a vorbită despre comunitatea na
țională a tuturoră Slaviloră din Austria, fiindă violentă 
atacați Ungurii. Pe de altă parte reuniunea cehă »Ko- 
mensky» ârăși întocmesce o visitare în massă a teatrului 
națională din Brunn pentru diua de 8 Marliu. Ungurii 
o consideră acestă procesiune teatrală ca o demonstra- 
țiune, fiindcă în invitare se cjice: »E vorba de a întinde 
frațiloră noștri din Moravia mâna de amicițiă, spre a-i 
înteți la nou lucru pe terenulă naționalității.»

. *
Abia s’a terminată conferința Congului, și deja se 

vorbesce despre o nouă conferință ce se va țină 
în Berlină și care se va ocupa cu diferențele ce esistă 
între Italia și Turcia în privința ocupării porturiloră dela 
Marea roșiă. Sgomotulă despre acăstă nouă conferință 
își are isvorulă în cercurile diplomatice și »N. fr. Presse» 
îi dă încâtva creițământă, din causă că Italia s’ar fi în
tinsă prâ departe cu ocupațiunea porturiloră de pe lito- 
ralulă Mărei roșii. Deja o parte a espedițiunei va plecă în 
curendu, precum se scrie din Roma. De astădată va 
pleca și artileriă de munte și cavaleriă, și corpulă de 
espedițiune va număra vre-o 3000 de omeni. Prin ur
mare pe la mijloculă lui Martiu Italianii voră avă în 
Massauah 6500—7000 de omeni cu ună însemnată parcă 
de artileriă și voră și începe a merge înainte. Se ițice 
că Italianii au de gândă să ocupe pănă în primăvâră Sin- 
hatulă, Tacca și Cassala.

*

In ședința din 20 Febr. Escelența sa Szontâgh 
Păi, deputată guvernamentală, în fulminantulă său dis- 
cursă, ițise între altele »că despre o parte a imperiului 
sântului Ștefană se obiclnuesce a se ițice, că este măr- 
gâua imperiului maghiară. Acesta numire o revindecă mai 
cu sâmă Fiume pe sâma sa. Insă țâra are o parte pre 
care nu o numesce nici mărgeauă, nici mărgăfitară, ci 
o numesce stânca de graniță, care în răsărită a pă
zită în timpurile trecute și în tăte privințele unitatea 
Ungariei, intregitatea regatului sf. Ștefană, și acâsta 
parte este: Ardâlulă. In ce legătură stă acâsta cu 
principiulă denumiriloră? Astfelă, că despre magnații ar
deleni nu pă'e ițice ce a despre cei ai Ungariei.
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Pre magnații ardeleni nici mânile de catifea țbârson) 
ale guvernului Măriei Teresiei nu i-a putută a- 
bate de la cărarea naționalității și a patriotismului. 
Turcii și Tatarii au rărită șirurile loră, și cu ocasiunea 
ultimeloră mișcări din 1849 magnații ardeleni aă jertfită 
din greu sângele și averea loră sacrilegeloră de ja- 
fuitori române, (gyilkos olâh-rablobandâknak). Con- 
siderândă numai în ultimele verdicte ale curțiloră cu ju
rați, apoi dacă se va acceptă principiulă alegerii, ușoră 
se pâte prevede ce elemente voră ajunge în casa de 
susă...» Așa am aflată în nr. 50 din 1885, reprodusă în 
«Egyetertâs» din Budapesta, organulă oficială ală partidei 
deputațîloră Kossuthiani, pentru că organele celorlalte par
tide n’au avută curagiulă a reproduce ceea ce s’a vorbită în 
dieta maghiară. Insă în nici ună cjiară, t|ice „Lumină- 
torulă», n’am aflată, ca președintele Pâchy se fi ad- 
monită pe escelența sa d. Szontagh pentru manifesta
rea amabileloră sale semțăminte patriotice, culturale de 
mai susă, față cu Românii.

*
De câtva timpă se urmâză o viuă discuțiune între 

pressa russă și englesă asupra Heratului, și pe (ji ce 
merge cestiunea se înăspresce. Guvernulă rusă a des- 
mințită sgomotulă că ar voi se ocupe Heratulă, spre a 
se apropia astfelă de India englesă. Opiniunea publică 
englesă, cu totă desminterea, e neliniștită și nu 
vrea să credă în lealitatea celoră din Peters- 
burgă. Mai neliniștitoră pentru EnglesI este fap- 
tulă, că guvernulă rusă e împinsă, se t|ice de opiniu
nea publică din Rusia se procedă cu energiă în cestiu
nea Heratului; ba încă în cercurile guvernamentale se 
consideră ca bine venită acâsta, mai cu sâmă că, după 
cum se vorbesce în Petersburg, în Herat ar esista chiar 
o partidă puteruică, favorabilă protectoratului rusă.

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

Interzicerea parastasului lui Horia.
Escelența Sa Mitropolitulă Mironă Romanul ’șl-a 

înavuțită seria vestiteloră sale circulare încă prin urmă- 
torulă, care l’amă primită tocmai înainte de încheierea 
numărului de față și asupra căruia vomă reveni: 
N. 8—9 Res.

Prea On. D-le Protopresbitere l

Interesele vitale ale bisericei nâstre naționale, pen
tru a căroră salvare sunt datoră să mă espună și în fir- 
mitalea convingeriloră mele, ce mă animăză totdâuna cu 
ajutoriulă lui D-deu, mă voi și espune și de aci înainte 
cu totă resoluțiunea, fără nici o privire la neplăceri, său 
chiar la prigonirile, care in situațiunea năstră fatală de 
astăcjl, potă să le întâmpină dintr’o parte seu alta, — 
îmi impun astădatădatorința nedispensabilă, să facă atente 
oficiile nâstre protopresbiteriale, și prin ele înlregă clerulă 
nostru parochială la aceea: că nu este ertată a profană bise
rica, altariulă pietății nâstre religiâse și naționale prefăcând’o 
într’ună terenă ală lupteloră ^politice, și acâsta nue ertată 
nici chiar atunci, când ni s’ar părea, că în afaceri de ase
menea natură umblămă de altcum în cea mai bună di
recțiune.

Urmândă acestei datorințe a oficiului meu în spe
cială atragă atențiunea Titulată d-tale, la o ispită nouă, 
carea precum aflu ni se pregătesce, când o făiă periodică 
română căreia pâte că voră urmă și altele, vine a pro
voca și îndemnă pe clerulă nostru română, ca memoria 
unoră persone, cari au avută rolă tragică în istoria po
porului română în Transilvania, să o serbeze prin pa
rastase rituali, pentru cari aceea fâiă află de oportune 
chiar 4'lele sânteloră păresimi, în cari ne aflămă.

lndemnulă la astfelă de provocări suntă considera- 
țiuni politice și nicidecum motive adevărată creștinescl, 
care în curățenia loră au se fie ridicate peste orice alte 
priviri și mai alesă peste cele ale politicei fluctuante; 
rămâindă fiecărui creștină bună libertatea consciinței și 
libertatea de a cultivă în inima sa memoria bărbațiloră 
meritați pentru națiune și biserică, fără ca prin demon- 
strațiuni de natura politica să se profaneze sânțenia acelei 
biserici, carea între orice împrejurări politice a fostă și 
va fi adăpostulă nostru în tâte năcasurile vieței și carea 
deci trebue cu totă adinsulă scutită de influințele pati- 
miloră, ce se ivescă pe terenulă politică.

Credă că Titulată D-ta mă vei pricepe de ajunsă și 
fără alte esplicări mai detaiate, cugelulă meu îlă vei afla 
nu numai: ci cu Înțelepciunea Ia care multă conteză îlă 
vei și sprijini, pentru aceea în interesulă instituțiuniloră 
nâstre bisericescl, la care ne alipimă toți cu tâtă căl
dura sufletului, dar cari prea ușoră potă suferi lo
vituri grele în casulă unoră rătăciri nesocotite. Te 
provocă și chiar îndatoreză: că atâtă în centrală 
ce-lă ocupi, câtă și în fotă tractulă preste care ești 
pusă ca priveghitoră asupra intereseloră bisericei, să fii 
cu cea mai ageră atențiune și îngrijire, ca nu cumva bi- 
sericele nâstre să se prefacă — fie măcară pe ună mo- 
mentă — terenă pentru demonstrațiuni politice, cari între 
împrejurările actuale potă avea urmări triste nu numai 

imediată pentru organele locale bisericescl, ci în cele din 
urmă chiar și pentru întregulă nostru organismă bise- 
ricescă.

Sibiiu, la 14 Februariu 1885.
Mlronu Romannl, 

arcnepiscopti.
--------O--------

ROMANII și UNGURII.

„ Orientulă Românu “ dela 14 Februariu 
se ocupă în articolulii său de fondu de suferin
țele nâstre. Reproducem!! din elă următdrele 
pasage:

«Pre când noi ne perdemă <ji cu <|i din viața năstră 
în certe personale și, aruncându-ne unulă altuia în față 
epitete cari de cari mai grațiâse, ne micșorămă valârea 
morală în fața poporului nostru; poporală maghiară lu- 
crâză într’ună singură gândă la desnaționalisarea popo
rului românescă de peste munți.»

«Societățile literare române se închidă 
fără multe formalități. In scâlele române confe
sionale, formate prin donațiunl particulare, se im
pune limba maghiară. Scâlele sătesc!, întreținute 
de comunele românesc!, se maghiarisâză. Fondarea de 
scâle române chiar prin contribuir! particulare se împe- 
dică, refusânduli-se autorisarea; âr din fondurile statului, 
în cari îșl varsă punga și trei miliâne de Români, nu 
numai nu se ajută o singură instituțiune de cultură na
țională, dâr se fondâză scoli, și se întrețină societăți pen
tru desnaționalisarea Româniloră...., cu banulă popo
rului românescă statulă corrumpe — sub titlu de pre
mii — pe învățătorii sătesc!, cari lucrâză la desnaționa
lisarea copiiloră româDi. Funcțiunile statului sunt ună 
apanagiu pentru Maghiari; Românulă ca Română nu pâte 
ocupa nici ună serviciu ală statului.

„Justiția ungurâscă este numai pentru Un
guri; Românulă nu pote ave dreptate din momentă ce 
nu-i este permisă a se apăra în limba lui, din momentă 
ce judecătorulă nu-i scie limba.

„piaristica română de peste Carpaț! e indignată Ia 
culme de modulă aprâpe barbară cum e tratată Româ
nulă în propria sa țâră; dâr țipetele 4^are^011^ mărescă 
furia despotismului maghiară și înăspresce măsurile de 
desnaționalisare și asuprire... ele suntă luate dreptă pre
textă, că Românii gravitâză în afară.

«Dâr cine caută âre fericirea în afară de câtă acela, 
care nu o pâte ave în casa sa? Și dâcă ei ar gravitâ, 
cine ore ar fi culpabilulă, decâfă aceia, cari nu permită 
Româniloră a fi fericiți acasă la ei? Și cine 6re e cri- 
minalulă, celă ce ar dori a scutură jugulă sclăviei, său 
celă ce în secululă luminei nu se mulțămesce a se hrăni 
din sudârea și sângele unui poporă, ci tinde a-lă ucide, 
a-lă estermina din charta Europei?

«Dela 904, de când nefericita Transilvaniă a pri
mită în sînulă său pe nobilii âspețl, nechemați, poporală 
românescă de aci n’a fostă mai rău batjocorită, ca aslătjl, 
în secolulă naționalitățiloră. Maghiarii în furia șovinis
mului loră au perdută orl-ce simță de dreptate; ba sunt 
atâtă de orbiți, încâtă par a nu vedâ, că înșiși îșl pre
pară mormentulă....

»Cum credă, cum suntă atâtă de orbiți Maghiarii 
de a pute numai crede, că acestă poporă s’ar pute con
topi într’o rasă exotică, cum e cea maghiară? Și decă 
Românii nu se potă stîrpi, unde pote duce acesta ten
tativă de a ucide ună întregă poporă? Cum potă ei 
crede, că Românii cu tâtă răbdarea loră proverbială voră 
pute pănă în sfârșită — să fie batjocoriți, umiliți, loviți 
în drepturile loră, în (limba, naționalitatea și cultulă 
loră ?!

«N’ar fi bine ore a se lucră din răsputeri pentru 
a încunjurâ acestă amară pahară, ce se pregătesce po
porului română? Să ne preocupămă seriosă de acâstă 
cestiune: la granițile nâstre se grămădesce multă dina
mită și o sguduire înspăimântătâre se prepară de niște 
politici maghiari puțină prevăzători!

SOIRILE PILEI.
Parastasuliî solemnelii de adl, Sâmbătă, la care au 

oficiată trei preoți, din Cetate, din Scheiu, și din Brașo- 
vulă vechiu, a reeșită strălucită. Forte numărosă po
poră a asistată. Intre cei ce au luată parte se vedeau 
o mulțime de costume roinânescl de ale fruntașiloră din 
Scheiu și din Brașovulă vechiu. Era ună momentă forte 
sărbătorescă acela, când între luminele a peste trei sute 
de făclii ținute de poporală adunată din tâte clasele so
cietății, escelentulH corii din cetate de sub conducerea bra
vului dirigentă F. Dima întonă jalniculă cântecă: «Plângă 
și mă tânguiescă» și «Vecinica loră pomenire.» Impo- 
sante erau cununele de laur! cu spini așezate pe-o pira
midă de pâni, pe care se aflau colivele. Cununele erau 
de-o frumseță cum nu s’a mai văZută în Brașovă. Pan- 
tlicl late de ună jumătate de metru din mătase grea 
avândă colorile roșă, galbenă, vânătă și una din ele albă.

A fostă o serbare în adevără înălțătâre de spirită 
și de inimă!

—0—
Mâne Duminecă în 17 Faură se va țină adunarea 

generală pentru 1884 a »Reuniunei de gimnastică și cân
tări, la 3 6re p. m. în sala de desemnă a gimnasiului 
română.

—0—
La adunarea ce o va țină reuniunea de maghia- 

risare ardelână din Clușiu la 14 și 15 Martiu, după cum 
spune „Magyar Polgar* voră lua parte mai mulțl prefecți 
vice-perfecțl și notari superiori, inspectori de scâle și 
fârte mulțl deputațl dietall. Se vorbesce că în acâstă 
adunare Bela Grunwald va ține ună interesantă discursă 
în cestiunea naționalitățiloră, pentru a căroră maghiari- 
sare a jurată. Numita fâiă din Clușiu provâcă comi- 
tetulă să reserve locuri 'și pentru damele «patriotice,» 
fiindcă și loră le incumbă o parte din problemele reu- 
niunei. Prefectulă comitatului Năsăudă-Bistrița, baronulă 
BanfTy, a declarată că hotărîrea adunărei comitatense o 
va supune ministrului de interne, deârece prin acâstă 
hotărîre se răstrînge convicțiunea individuală a func- 
tionariloră.

Va să Z'că dela ministru cu deputațl cu totă pănă 
la celă din urmă funcționară voră lucră din tâte pute
rile pentru maghiarisarea naționalitățiloră, fiindă secun
dați de pressă prin agitațiunile ei. Românii să fie cu 
luare a minte.

—0—
Corespondentulă din Bistriță ală fâiei fanatice gu

vernamentale «Kolozs. Kozl.» s’a supărată focă pe Ro
mânii și pe Sașii din comitatulă Bistrița-Năsăudă, fiind
că nu se lasă a fi maghiarisațl. Sârmanulă «patriotă» 
găsesce că situațiunea Maghiariloră d’acolo se asâmănă 
cu a Eogleziloru în Chartum. E întrebarea, Z>ce «Sieb. 
deutsch. Tagbl.», cum prefectulă Banffy-pașa să ajute 
âmeniloră săi strîmtorați de Mahdii sași și români, după 
ce elă n’a admisă idea reuniunei de maghiarisare; ori 
e ceva neînțelesă în acâstă afacere?

Negreșită e o apucătură șirâtă sovinistică maghiară.
—0—

Ună sărmană preotă română, care plecase alaltaerl 
dela Gyorgyfalva la Clușiu, a fostă jăfuită, aprâpe de 
viile Becheșului, de nisce necunoscuți «cavaleri*, de suma 
de 70 fl., de bundă și de păturile de pe cai.

—0—
Procesulă de pressă intentată fâiei «Cyancali* de 

cătră societatea austro-francesă «Azienda» s’a terminată 
în favârea societății. Charlotte SchifT a fostă condam
nată, pentru dalictulft de calomniă în pressă, la 7 luni 
închisâre și 400 fl. amendă, eventuală încă 40 Zile în
chistare; Moritz Fischer de asemenea pentru delictulă de 
calumniă la 7 luni închisâre și 300 fl. amendă, even
tuală 30 Zile închisâre. Pe lângă acâsta amândoi să plă- 
tâscă cheltuelile de judecată în sumă de 3174 fl. 71 cr. 
în timpă de 15 dile.

-0-
«Budp. Tgblt.» comunică, că anarchiștii ar fi plă

nuită ună atentată asupra palatului ministrului-președinte 
Tisza. Poliția a dispusă deja de câtva timpă, ca pala- 
tulă să fie bine păzită de polițiști civili. Să nu fie 6re 
o glumă a fâiei oposiționale, ca să sperie pe ministrulă?

CORESPONDENȚA NOȘTRADIN COMITATE. 

Roșia de Secaști în Febr. 1885.
Comuna năstră confessională greco-catol. și-a zi

dită ună edificiu pentru scâlă cu mari spese, pre lângă 
învingerea a multe obstacule, care edificiu ar putea în- 
frumseța ori ce opidă cu atâtă mai jârtosă însă una 
comuna rurală cum este a nâstră ai cărei locuitori prin- 
cipalmente se ocupă cu agricultura.

In presente fiind prețulă cerealeloră tare redusă, 
repartițiunl însă multe, la ce e de însemnată și contri- 
buțiunea mai duplicată, după lucrurile nouă catastrale 
au fostă necapacl mai mulțl repartițiați de a corăspunde 
de unde au și rămasă scâla fără de recuisite ne
cesare.

Din acâstă posițiune neplăcută și dăunâsă pentru 
școlari voindă a o scăpâ, 13 inși cu stare mai bună 
ne-amă învoită pre lângă oferirea articliloră de con
sumare a arangiâ o petrecere cu danță în sala cea spa- 
țiâsă a numitei scâle, ală cărei venită curată să se fo- 
losâscă spre cumpărarea recuisiteloră ce lipsescă.

In sâra primei lune a avută locă petrecerea amin
tită ală cărei decursă modestia ne opresce ală descrie — 
’lă lăsămă altora din participanțl — avemă însă obliga
țiunea morală de-a aduce tuturoră participanțiloră mul
țumită nâstră sinceră pentru concursulă dată acestei în
treprinderi filantropice.

In specială însă se aduce mulțămita nâstră publică 
aceloră pre stimați d-nl cari au solvită fără de a parti
cipa din locă: Ilustrată d-nă Mactachich Franciscă de 
Seethal posesoră 5 fl., știm, d-nă Farkas Zalânyi pos. 
1 fi. v. a., știm, d-nă David Kohn 1 fl. din Blașiu: Re-
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verendis. d-nti Alimpiu Blasianu prot. tr. 1 fl., din Be- 
sineu: știm, d-nii Ioană Balogh dregătoriu 1 fl. din Spa- 
tacă. on. d-nă Dionisiu Velicea par. gr. cat. 1 fl. din 
Csik gyimes Biikk: on. d-nti Iosifă Littea teol. abs. și 
docente conf. 2 fl., au solvită peste tacsa intrărei, din 
Blașiu: Știm, d-nti Basiliu Olteană advocată 3 fl. din 
Thiuru, știm, d-nă George Făgărășană docente conf. 1 
fl. din loco: spect. d-nă losefă Dobolyi posesoră 3 fl., 
spect. d-nă Francisă Poppă sub-st. not. tr. 4 fl., spect d-nă 
Totă KUman adj. not. 1 fl.

Venitulă curată ală acestei petreceri este 48 fl. 3 cr. 
care se-a și transpusă cassaruiui scolei spre scopulă a- 
mintită.

Repețîndă mulțumită nâstră sinceră ii asigurămă 
de recunoscința micuțilorâ în a căroră favore au sacrifi
cată obolulă, numele prea stimate voră remânâ în inima 
nâstră șt a loră precum și în analele scâlei nostre.

loanu Deaou, Nioolae Burnste,
paroch gr. cat. și președ. casariu

Blmeonu Spataolanulu, Proooplu Ivanâ,
controlorfl. aranjerQ.

Mila împ6răt£scă.
Cetitorii noștri îșî aducă aminte, că mila împără- 

tâscă, din care se ajutorau preoții săraci, a fostă luată 
fără nici ună dreptă de ministerulă Trefortă, ca s’o îm
partă elă după cum îi va plăcea și după cum îi va con
veni. Sinodulă archidiecesană, a renunțată a se’mpărți 
mila în astfelă de condițiunl și a hotărîtă să mârgă o 
deputațiune a consistoriului gr. or. la Maiestatea Sa mo- 
narchulă, în casă când ministrulă Trefort nu va țină 
sâmă de pașii ce-i va întreprinde consistoriulă în acâstă 
privință.

Lucrulă se pute sci, că Trefort nu va băga în 
sâmă dreptele pretențiunl ale bisericei, și așa consisto
riulă s’a hotărîtă în fine după atâta timpă ca să trimâtă 
aceea deputațiune.

După cum ni se scrie din Sibiiu, deputațiunea și-a 
fixată plecarea la Viena pe atjil Sâmbătă și se compune 
din: Prăcuvioșia Sa păr. archimandrită și vicară episco- 
pescă Nicolae Popea ca conducătoră, și d-nii asesori 
consistoriali: Zaharia Boiu, Dr. Ilarionă Pușcară, Anania 
Trombitașă și Eugenă Brote.

Totă e bine că nu s’a uitată.

bați. Astăzi, suntă 64,423; și dăcă se scade din popo- 
rațiunea secsului bărbătescă, care este de 600.516, 19,000 
omeni din garnisonă, ajungemă la cifra d’aprâpe 82,000, 
ceea ce este ună faptă care să înspăimânte poporațiunea 
bărbătăscă. * **

Bătaia bărbațiloră. — D. Adams, senatoră din 
Pensilvania, care a presentată ună billă propunăndă d’a 
restabili pedepsa bătăii pentru bărbații cari ’șl bată so- 
țiele, 4>ce °ă în fiecare Z1 primesce câte douăzeci de scri
sori de felicitări și de mulțămirl trămise de cătră femeile 
căsătorite, atâtă tinere câtă și bătrâne, din tâte unghiurile 
statului. »Biciulă, a dechiarată d. Adams, vorbindă unui 
raportoră la Harrisburg, este singurulu mijlocă pentru a 
pedepsi pe bărbații cari îșî bată soțiele. Pentru acești 
âmenl, o închisâre caldă și confortabilă nu’i înspăimântă 
și închiderea loră pâte să fie o causă de nouă suferințe 
pentru soțiile loră, privându-le de susținerea la care ele 
suntă obicinuite. Tăma d’a nu li se aplică pe spinare 
»acea pisică năgră cu două code* este singura în stare 
d’a opri pe acești lași, cari uitândă că au fostă crescuți 
pe genunchii mamei loră, cutăză a’șl bate soțiile. S’ară 
Zice pâte că legea propusă este ună pasă înapoi, dăr 
mizerabilii cari îșî bată soțiile nu suntă justițiabill de 
legea comună și nu merită d’a fi tratați ca âmenl demni 
de acestă nume.» ♦ *♦

0 sinucidere fără sinucisft. — In dilele trecute a- 
larmase după miecfulă nopței o pretinsă sinucidere totă 
personalulă și o mare parte a pasageriloră unui otelă 
mare în centrulă orașului Viena. La cele mai multe 
oteluri esistă obiceiulă, că la două-spre-tjece din nfipte să 
se reducă la ună minimum flăcările gazului, astfelă că 
coridorele nu sunt tocmai desăvârșită întunecâse, dar 
fârte puțină iluminate. O servitâre, de curândă anga
jată, fusese reținută în acea di de serviciulă său pănă 
după mieijulă nopții; voindă a se duc« în camera ei și 
trecândă prin coridorulă catului ală doilea, se opri d’o- 
dată coprinsă de spaimă, scose ună țipetă pătrunijStoră 
și fugi speriată josă pe scară pănă la loja portarului. 
Acolo o apucară nisce spasmuri de sughiță și trecu 
multă timpă pănă să se liniștescă și să fie în stare să 
vorbăscă;' atunci comunică personalului, adesea întreruptă 
de sughițuri, că la Nr. 32 se spânzurase ună omă d’un 
cârligă lângă ușă. In acestă intervală se adunară în co- 
ridoră pasagerii catului ală doilea, deșteptați de țipetulă 
fetei, întrebându-se unii pe alții ce s’o fi întâmplată Pe 
când discuțiunea asupra eventualitățiloră posibile ajun
sese la culme, sosise otelierulă însoțită de portară și de 
mai mulțl servitori, âr personalulă femeiescă se ținea la 
o distanță respectabilă la spatele bărbațiloră. După câ
teva secunde ajunseră toți la Nr. 32 și aci lângă ușă 

' văzură într’adevără.... , spânZurată întrâga garderobă a
pasagerului, care, nevoindă ca sluga să-lă deștepte dimi- 
nâța din somnă, o atârnase acolo d’ună cârligă pentru 
a o curăți. * ♦ *

Ună ștrengarii de 58 ani. — Pierde-vară are pe 
spate celă puțină vr’o 80 de condamnări pentru vaga- 
bondagiu. Pierde-vară nu este nici ună făcătoră de rele 
nici ună omă rău, dâr e ună leneșă, ună tembelă, pre
cum a spusă ună martoră adusă înaintea tribunalului. 
Perde-vară este de 58 de ani. — Președ.: Dumneata 
n’ai nici o profesiune? — Perde-vară: Nici o pro
fesiune?....... Nu cunoscă nici ună omă care să aibă
atâtea, amă învățată cismăria, pălărieria, plăpumăria, 
bucătăria.... — Președ.: Tâte profesiunile, atunci pen
tru ce..... — Perde-vară (urmândă): Amă fostă la
cârciumă, la bacăniă, la cafenea.... — Președintele; 
Și din tâte profesiunile astea, nu exerciți nici una, 
ești ună leneșă. — O voce în auditoră: Ți- 
amă spusă eu că n’ai să faci nici odată nimică — 
Președ.: Cine îșî permite ca să vorbăscă acolo? — 
Perde-vară (uitându-se): Este tata. (Cititorii îșî aducă 
aminte că prevenitulă este de cind-ZecI și optă de ani).
— Tatălă: Da, sunt eu. (Inaintândă). Am aflată dela 
văru Ghiță că âr te-a pusă la dubă și am venită. — 
Președ.: Ești tatălă prevenitului? — Tatălă: Numai 
vrâu să mai audă de dânsulă; e o ticăloșia ca la vârsta 
de opt-ZecI și cinci de ani să ai ună stricată de fecior, 
din care nu poți face nimică. Ce creZI că am se mă 
țină de tine pănă când voiu muri, ticălosule? Te mai 
scotă încă odată, dar dacă nu te lași de drăcii, nu mai 
vrâu să sciu nimică. — Președ.: Vrei să’Iă scoți? Se 
pâte scâte ună copilă, dar nu se pâte scâte ună omă de 
cincI-ZecI și optă de ani. — Tatălă: Ce să’i facă, este 
copilulă meu, și ună tată e în totdâuna tată. — Pre
șed,: A fostă osândită de opt-ZecI de ori pentru vaga- 
bondagiu. — Tatălă (uitându-se la fiu-său cu severi
tate): Tătă viața ta atunci!.... n’ai să faci altceva.... — 
Perde-vară: VeZI că, tată,... — Tatălă: Ce tată; 
cum se pâte la vârsta de cincIZecI și optă de ani!.... 
dar nu te gândescl la viitorulă tău ? N’am se trăescă cât 
lumea, nemernicule. (Cătră tribunală). Ertați-mă, dar 
mă dâre inima când îlă văZă că.... na, âtă, acuma plânge.
— Perde-vara (plângândă)! Hi! hi! hi!.........— Ta

(Serv. part, ală »Gaz Trans.<)
Pesta, 27 Februariu. — Deputatulu Fer- 

dinand Eber se aruncă din etagiulu ală doilea 
în curte și suferi grele răni la capă, din causa 
cărora muri după scurtă timpă. — In procesulă 
lui Verhovay martorii au făcută deposițiunl, că 
Ludwig administra cassa; banii întrați și adunați 
pentru Ceangăii i-au luată asuprășl, în timpulă 
absenței lui Ludovică, Iuliu. Olâh declară, că 
ânteia deposițiune și-a retias’o la stăruințele ru= 
deniiloră. A<|i se voră pertracta afacerile cauți- 
unei.

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

DIVERSE.
Conferința profesorului Loebel. — Astă sără Sâm

bătă la 6rele 8, profesorulă Loebel din Viena va țină în 
sala scâlei evangelice de fete o conferință literară cu
următorulă programă: 1. Vilhelmă Teii; 2. Roseg- 
ger: întunecimea egiptănă la iluminarea cu gasă; 3. 
Saphir: Istoria naturală a aniloră feteloră. — In săp
tămâna viităre va pleca la BucurescI, unde fiind învitată 
telegrafice va țină conferințe înaintea Curții regale și 
a coloniei germane. — Atragemă atențiunea publicului 
asupra interesantei conferințe de astă sără.

* **
Invențiune. — D. profesoră 1. Wallenstein diu Plo- 

eștl lucrâză de mai mulțl ani la o pușcă, invențiune 
propriă a sa, care se pare menită a realisa cea din ur
mă dorință a inventatoriloră de acestă genă. întocmită 
cu ună mecanismă simplu și numai cu două mișcări, 
acăstă armă va fi una din cele mai importante născociri 
ale spiritului de progresă militară în care trăimă. Se Zice 
că îndată ce primulă esemplară, lucrată chiar de d-sa, 
va fi gata, d. Wallenstein se va grăbi a’lă supune la 
aprobarea unei comisiunl corapetinte pentru a i se da 
ună brevetă de invențiune. ♦ **

Prea multe femei. — La Berlină se Zice într'una, 
prea multe femeii In adevără, capitala Prusiei care, în 
1874, numără 18,000 lncuitori de secsă bărbătescă mai 
multă de câtă secsulă femeescă, a văzută că de atunci 
proporția s’a întorsă, astfelă că acji numărulă femeiloră 
este cu multă mai mare decâtă ală bărbațiloră. Dela 
1876, numărulă femeiloră a crescută în proporțiunl alar
mante. In 1877, era 14,000; în 1878, 23,000; în 1880 
35,000; în 1881, 41,000 femei mai multă decâtă băr

tălă: Dar nu mai plânge nătărăule. (Cătră tribunală). 
Dați-mi-lă înapoi și am să îngrijescă de dânsulă... ve
deți, nu e ună băiată rău .. . L’am data la o mulțime 
de meșteșuguri, în câtă m’a costată ochii din capă; Zeu, 
credeți-mă, n’are nici ună cusuru. — Președ. (cătră 
prevenită): Dar, în sfârșită, cu ce trăiescl? — Perde- 
vară: Din meseriile care le sciu; când n’am de lucru 
într’o parte lucreză în alta. — Tatălă: E îndemânatecă 
nevoie mare; îi prinde mâna la ori-ce lucru. — Pre
șed.: Da, dar nu vrea să facă nimică. — Perde-vară: 
Ba da, domnule președinte, dar n’am norocă: ori unde 
mă ducă nu mă ține mai multă de trei Zile. — Tatălă: 
Uite, asta este, n’a avută nici odată norocă. — Tribunalulă 
îlă osândesce la o lună de închisâre. Tatălă (apropiin- 
du-sej: VeZI. acum, asta să te învețe minte... Na ună 
francă... Vă salută, domniloră judecători (ese).

»Națiunea.** *
♦

0 execuțiune la Tunis. — O execuțiune capitală a 
fostă la Tunis cu o paradă destulă de singulară. 
Numitulă Mahomed-ben-Abdallah fusese condamnată la 
mârte pentru o crimă fârte rară la Arabi; elă asasinase 
pe tatălă său, și beiulă hotărîse că justiția îșî va urma 
cursulă. Deci, la 31 Ianuariu, la 7 âre diminâța, gene- 
ralulă Bacha-Hamba se presintă cu escortă în închisârea 
Habess-Djedid și reclamă pe prisonieră în numele beiului, 
formalitățile de scâtere din închisâre fundă îndeplinite, 
condamnatulă fu dală în mânile generalului și apucă pe 
osă calea, care duce la Bardo. Miniștrii și înalții func- 
ionarl merseră la palatulă beilicală, pecând lucrătorii 

așeZară spânZurătorea la piciorele marelui turnă de Sudă, 
și după puțină beiulă, însoțită de copii săi și urmată de 
întrâga sa casă, sosesce la rândulă său dela Marsa. I-se 
facă tâte onorurile, garda sună din cornurl, alteța sa 
merge d’adreptulă în salonulă celă mare, miniștrii, 
generalii, toți funcționarii vină de se aruncă la pi- 
ciârele lui. Primirea terminându-se, se introduce con
damnatulă la morte. Elă este ună omă mică de sta
tură, fârte robustă, cu trăsăturile aspre și sălbatice. 
Beyul îlă întrâbă dacă în adevără elă este care a ucisă 
pe tatălă său. Mohammed-ben-Abdallah, îșî plâcă capulă 
în semnă afirmativă; întrebată din nou asupra mobilului 
crimei, de astă-dată elă refusă de a răspunde. »D-Zeu 
a voită astfelă!« Zice alteța sa ridicândă mâna in drep- 
tulă feței, cu pumnulă în afară și împrimându-i o miș
care din susă în josă..... Hotărîrea este nestrămutată.
Garda ia pe Mahomed, tobele scotă ună sunetă funebru, 
funcționarii presintă armele la trecerea condamnatului, 
care este dusă în una din ogrăZile palatului. Călăulă 
îlă desbracă, și nu-i lasă ca haină decâtă o cămașe fără 
mâneci, apoi îi lâgă ochii. Cortegiulă se îndreptă spre 
loculă supliciului. Drumulă ține Zece minute. In fine 
elă ajunge la piciârele spânzurătorii. Mohammed-ben- 
Abdallah nu pare mișcată de locă: unulă din ajutore îlă 
susține pentru a urca treptele spânZuratorii, îlă pune 
josă. pe podișă după obiceiulă arabă, cu piciârele încru
cișate, âr călăulă îi pune lațulă de gâlă. In acelă mo- 
mentă legătura cădu de pe ochii condamnatului. Ei e- 
rau deschiși și rătăciți; — legătura i se pune din nou, 
călăulă se coboră și aruncă cu o lovitură de picioră, 
scaunulă la-o parte, pe când ajutârele sale tragă frînghia 
și ridică în susă pe supliciată. Tobele sună și soldații 
îșî aruncă armele josă și se apropie pentru a nu perde 
nimică din acestă spectacolă sinistru. Agonia paricidu
lui a ținută 12 minute. Acâstă ceremonia lugubră nu 
s’a terminată decâtă la Zece ore și jumătate. Condam
natulă fusese scosă din închisâre la 7 âre.

-------o-------
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Carsulu la bursa de Viana
din 27 Februarie st. n. 1885.

âSursat de Kucuresel.
Rentă de aură 4% . . . 98.40
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 05
Imprumutulu căilortt ferate 

ungare......................... 147.20
Amortisarea datoriei căi- 

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

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 122.—

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 109.50

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

mișu............................. 102.50
Bonuri cu cl. de sortarel02.— 
Bonuri rurale transilvane 102.60

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

vinii ung........................—.—
împrumutul^ cu premiu

ung................................... 118.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.80 
Renta de hărtiă austriacă 83.50 
Renta de arg. austr. . . 83.95
Renta de aurii austr. . . 107 65 
Losurile din 1860 . . . 138 45
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 867.—
Act. băncel de credită ung. 315.25
Act. băncel de credită austr. 315.25 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.81
Napoleon-d’orI................. 9.797a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.bO 
Londra 10 Livres sterlinge 124.25

Cota oficială dela 11 Februariu st. v. 1884.
Cump. vând

Renta română (5%). . . . 92 —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 93V, —

» convert. (6%) • • 90V, —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 31 —
Credit fonc. rural (7%) . . 100 —

» i, „ (5%) 91 —
> > urban (7%) . . 97 —
> » (6°/o) ■ • 91V —
> > (5°/o) • . 85 —

Banca națională a României 1240 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . , 295 —

t » » Națională . . 240 —
Aură IO1/?/,, —
Bancnote austriaee contra aură — —

Cursdu pieței Brașoviî
din 28 Februarie st. n. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.95 Vend. 8.98
Argint românesc .... . . > 8.75 » 8.80
Napoleon-d’orI................. . . > 9.78 • 9.80
Lire turcesc!..................... . . > 11.— * 11.04
Imperiali......................... . . > 10.— > 10.02
Galbeni............................. . . » 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100.50 > 101.-
Ruble Rusesc!.................... . . > 128.— > 129.—
Discontulă » . . 7—10 °/o pe ană.

__ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potă cumpSra în tutunge- 

E ria lui I. <MS»e>ss.

I aici ună

©I

X

Inscmițare. $
. Subscrisulă are onorea a face cunoscută on. publică că a deschisă XI

I
I
I

X

CURȘI?
spre învățarea desemnului de eroielă și a croitului 

pentru Aaine d.e d.a,me
instruândă după celu mai nou metodă parisianti și academică.

Elevii se instrueză după unii metodă ușoră astfelă, încâtă înșiși 
potă luă mesură și croi cu garanțiă și asigurare în timpulă câtă ține cur- 
sulă de instruire. In același timpă se instrueză și în lucrări practice. 
Atestate numerose se potă presenta. Fetele sărace primescă instrucția 
gratuită. Subscrisulu recomandându-se cu totă adinsulă publicului p, t., 
se rogă de cercetare câtă mai viuă. înscrierea eleviloră se pote face 
dela 8—12 a. m. și dela 1—7 p. m.

Locuința mea se află în strada Căldărariîoră, casa lui Montaldo 
Nr. 488, scara I, etagiulu I, ușa Nr. 3.

Cu totă stima
•I. fljh»al, iustructoru de croită.

Mfulțămită, gesaeraîă din Viena, Peșta, Pojună, Aradă, Alba- 
Iulia, Sibiiu.

Adeverimtt că amu învățată dela d-lu J. Graf în timpă de 6 săptămâni com
pletă desemnulă de croită pentru haine femeescl și compunerea lorii. Dreptă aceea ne 
simțimu atinse în modă plăcută, de a exprima dlui I. GRAF mulțumită nostră pentru 
ostenela și diligența sa și de a-ltt pută recomanda pretutindenea cu privire la cunoș
tințele sale speciale și Ia metodulti seu ușoră de cuprinsă.

Alba-Iulia, în Iulie 1884.
Popp GyiirgynS, Ince Sândorne, Emilia Nicola, Irene Frblich, Ana Siebert, 

Ida Lbvv, Hermina Menții, Irena Halasz. Și tote elevele.
y

De obsevtu.

Tractarea în scrisu.

Cei ce suferu de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găseseti ajutoru sigurii prin metoda mea. 
Onorariele se dau după, ce se voru observa succese. 
S’au vindecată sute de dmeni.

Prof. Dr. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă, 
cu marea medaliă de aurii cl. H.

6. Place du Trone, PARIS.

©Ie secrete
le vindecă pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu

rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulă său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale păcateloru tinereței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 

descrierea completă a bălei.

membru ală mai multoră societăți sciențifice etc.
6. Place de la Nation, 6. — PARIS.

MersulU trenurilorU
pe linia ‘Predealtt-JJ&idapesta și pe linia Teiușft-Aradti- Budapesta a căi ei ferate orientale de stafii reg. ung.

-- itwjui..---"--ncc*zrws=T3ZTCxaiuc = oimcgtwi —l-mkuiin u rcManmmaBm-axiimmnaaizxi^niKiiminBnB^DagxMtwvMoaamnDEiaM iw

Nota: Orele de nopte sunttt

DredeaIii=Du«lapesta Diîdapesta —JS^redealii

Trenu Trenu Trenu Trenu T renii Trenu Trenu Trenu
accelerat de omnibus de de omnibus accelerat omnibuspersone peradne persdne

1
BucurescI 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00

Predealu 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timiștt

(
(

1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovă

Feldiora

2.06 10.50 P. Lailăny
Oradea mare £

2.01 2.04 1.59 10.09
2.16 6.30 5.45 4.11 b.13 3.20
2.44 7.09 6.28 k 4.21 9.37 3.25

Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodft 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu
Sighișăra

4.51
5.11

10.18
10.55

10.52
11.56

R6v
Bratca

5.46 11.41
12.15

4.31
6.09 —

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediaștt 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciuneltt — 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —
Teiusfi 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudtt 7.55 2.48 .4.44 Clușiu ( 8.57 5.40 7.08
Vințultt de susu — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiris 11.15 8.14 8.29
Gliirisă 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida

(
(

— 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —
Clusiu 10.08 5-59 9.18 Vințultt de sustt 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudti 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiuștt 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciuneltt 1.44 12.03 —
Aghirișu — 7.25 9.35 Blașfl 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedinu 11.33 8.11 11.04 Copsa mică 2.52 1.22 10.45
Giucia 12.06 8.52 12.17 Mediaștt 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Râv
Mezo-Telegd

12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32

Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Veliiițe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
Oradia-mare ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44

( 1.54
3.14

11.14
1.47

7.30
11.05 Brasovft

Timișii

9.20 10.15 3.15
3.25P. Ladâiiy — 6.00

Szolnok 5.10 4.40 2.37 — 6.57 4.03 •

Buda-pasta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28
Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

cele dintre liniile grose.

Teiwșili-AradB'k-BBadapesta Budapesta- Aradă-Teiușft.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenu
peradne omnibus omnibus peradne omnibuR

Teiușik 9.50 8.25 8.352.39 8.20 Viena
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09. Szolnok 11.14 12.28
Șibotă
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 Aradă .

3.35
4.00

5.30
6.20

Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 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 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 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 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 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
Aradă 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Telwșă 12.53 7.00

A r adtt-Timiș6r a Simeria (Piski) Petroșeaai

Trenu Trenu de Trenă
omnibus persdne omnibus

Aradă 6.00 12.30 ■ SJiraseria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
TTSmișâra 8.58 3.15 Petreșeni 7.00

Timișăra-Aradă Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenă
i

peradne omnibus omnibus

Timișăra 12.25 5.00 PetreșeMi 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
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradă 3.10 8.00 SijwiHeriffi 12.37

Tipografia ALEXI, Brașovă.


