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Brașovu, 11 (23) Martie 1885.
Multele năstre lupte și năcazuri abia ne 

mai lasă atâta timpă, ca să ne ocupămă din când 
în când și de suferințele frațiloră noștri buco
vineni.

Ce e drepții, de câțiva ani încăce Românii 
din Bucovina nu mai sunt.fl așa de asupriți ca 
înainte. Ei potii răsuflă mai ușoru. Politica re
gimului, care se fălesce că are misiunea d’a îm- 
păcâ tdte naționalitățile din imperiu, n’a putută 
să rămână fără de efectă nici asupra desvoltării 
Româniloră din Bucovina.

Dar cu t6te că situațiunea politică a popo
rului română bucovinenii s’a îmbunătățită multă 
în anii din urmă, relele și neajunsurile de cari 
sufere și elă sunt încă legionu și se recere t6tă 
energia, totă zelulă și tdtă abnegațiunea, de care 
este capabilă o inimă de Română, entusiasmată 
pentru nobilulă scopă ală mântuirii poporului 
din lanțurile ignoranței, ale sărăciei și ale străi
nismului, spre a pută țină peptă cu relele ame- 
nințătăre și spre a conduce poporulă la lima- 
nulă justeloră lui dorințe și aspirațiuni.

Când răulă nu este încă învechită, leaculă 
prinde mai ușoru și nu trebue să fie prea tare; 
când însă răulă s’a înrădăcinată și s’a învechită, 
atunci și lecuirea este mai grea și nu mai ajută, 
dacă nu este radicală și dacă nu se aplică cu 
energia consciă de aceea, că se tractăză de viață 
ori măr te.

Unei asemenea cure radicale, credemă că 
este de lipsă a se supune acum și organismulu 
națională alu frațiloru noștri bucovineni, căci 
străinismulu a causată în șirurile loră multă stri
căciune și strănepoții mariloră răsboinici români 
de odiniără suntă atinși în modă fărte îngrijitoră 
de cangrena Nemțismului și a Slavismului.

Din considera țiuni de aceste, ce ni le-a 
dictată semțulă curată de iubire frătăscă, amă 
aflată de bine a da locă în coldnele făiei năstre 
unoră plângeri din Bucovina, cari veneau dela 
nisce bărbați cu seriăsă pătrundere și cu multă 
pricepere a situațiunei poporului română buco- 
vinănă. Le-amu dată locă, pentru că speramă 
că prin acăsta vomă contribui și noi măcară cu 
ună grăunte la aceea, ca cei chiămați să cu- 
născă relele și să-și dă silință a-le delătura.

Amă publicată între altele în n-rii 21 și 
22 ai făiei năstre din 1884 ună articulă, în care 
s’a criticată purtarea preoțiloră români bucovi
neni față- cu poporulă, biciuindu-se abusurile ce 
le comită parte dintr’înșii, cari vrendă a face 
destulă poftei loră miserabile de câștigă consi
deră poporulă numai ca o oie de mulsă și de 
tunsă și nu facă nimică pentru binele și feri
cirea lui.

S’a fostă (fisă în acestă articulă, că preoții 
bucovineni, partea cea mai mare, nu se intere- 
săză de poporă, nu’lă instruăză, nu’i țină pre
dici, nu’lă îndemnă la economia, nu la carte, ci 
se îngrijescă numai de câștigulă loră materială. 
De aceea au fostă admoniați „să se mai îngri- 
jăscă și pentru îmbunătățirea sorții poporului, nu 
numai pentru punga loră,11 căci la din contră 
istoria îi va învinui pe ei, că au contribuită mai 
tare la sărăcirea și la abrutisarea poporului.

Critica a fostă aspră, dar ne-amă (Jistt: mo- 
tivulă din care se face este bună și nobilă, per-

săne nu sunt în jocă, scopulă celă mare și sfântă' 
este pusă înainte și de aceea amă publicat’o, 
esprimândă din parte-ne credința și speranța că 
acei preoți români bucovineni, cari cunoscă șiîmpli- 
nescă chiămarea loră, voră stărui ca să se curme 
neajunsurile și relele.

Speranța năstră s’a împlinită. Conferința 
pastorală din Cernăuți, despre care ne-a rapor
tată cailele aceste corespondentulă nostru din Cer
năuți*),  s’a ocupată cu multă seriositate de cele 
cuprinse în acelă articulă și mărturisimă, că sun- 
temă mulțămiți cu efectulă ce l’a produsă în sî- 
nulă ei. Era naturală ca unii dintre cei de față 
să ceră ca să se cerceteze faptulă și dacă în ade- 
vără ar fi preoți cari comită abusurile, despre cari e 
vorba în numitulu articulă, aceștia să fiă pe
depsiți.

Ba venerabilulă consistoriu archidiecesană a bue că a stabilită de mai înainte încă o înțelegere cu 
mersă ună pasă și mai departe și a trimisă ar- Albania de nordă și avemă cause de a admite că acesta 
ticululă memorată ală „Gazetei11 spre cetire la sa ? făcut0' Dacă nu ar, succede ^Peloru turcesc!

<■ ,„ y t • acum, de-a suprimă cu desăvârșire acăstă mișcare în Al-conterența, „ca să vădă preoții ce să scrie de ei , . . y t J v' ' ” A. r .. .. | bama, atunci Austria se va vede fără îndoiălă necesitată
și în casă de cumva îi musti ă pe unii conștiința, țje_a accentuâ că trebue să înainteze până la Mitrovița, 
că ară avă o asemenea purtare, să se îndrepte.1, și acăsta ca o măsură luată între marginele tractatului 

Nu putea consistoriulă din Cernăuți să dea'dela Berlină pentru siguritate și ordine.
ună răspunsă mai nemerită acelora, cari cereau vesce în fine cestiunea bulgară în Macedonia 
să ni se facă procesă, pentru desă numitulă ar
ticulă, care ar fi atacată onărea preoțimei buco- 
vinene. I

Departe de noi de-a voi să ne atingemă1

cătră dietă. Prin încorporarea Granițeloră, representați- 
unea Croației-Slavoniei n’a devenită așa de mare, pre
cum ar fi devenită în sensulă legii din 1873. Despre ce 
este acum vorba? Croația dice, că pactulă e rău inter
pretată în unele privințe si de aceea s’a vătămată. Un
garia nu vede nici o vătămare, și de aceea guvernulă 
vrea să le dovedescă acum Croațiloră, că pactulă nu s’a 
călcată și acesta numai printr’o deputațiune regnicolară 
se păte face și prin consemțămentulă amenduroră cor- 
puriloră leguităre. Respingerea dorinței croate din par
tea dietei unguresc! n’ar fi ună pasă politică și ar ave 
rele urmări pentru desfășurarea lucruriloră. Moțiunea a 
fostă apoi primită de cameră și s’a trimisă magnațiloră.

*
țliarulă cehică din Praga, .Politik/ publică o in

teresantă scrisore dela Viena, care se ocupă cu mișcarea 
din Albania și Macedonia și între altele dice: Dacă 

. Austria voiesce să estindă ocupațiunea Bosniei 
pănă la Mitrovița, o cestiune care p6te tocmai acum 

i se discută și care p6te fi deja decisă, atunci Austria tre-

I

și acăsta ca o măsură luată între marginele tractatului 
. In ceea ce pri-

observă »Politik«, că Austria, care dorerce să stabilăscă 
.legătura de drumă de feră cu Salonichi, nu pdte nici 
decum ignoră acăstă mișcare.

*
Se pare că Rusia n’a renunțată la încăe- 

vreodată de vă(ja și ondrea preoțiloră noștri din rarea cu Anglia în Asia centrală. înainte de fote 
Bucovina. Din contră ceea ce amu voită și vo-4ns& voiesce să se asigure din partea Turciei, că acăsta 
imă este tocmai să apărămă onărea loră combă- nu ‘ va să,ri în.sPinare- ’Daily News« a primită din Con- 

. „ . , x . stantinopole o telegramă, în care i-se comunică, că gu-tendu pe aceia, cari prin faptele loră nedemne lx „ ,, .A j vernulă rusescă a sondată pe Turcia în scopulă d a in
și neromânești o pătdză. cheia o alianță său, în casă de răsboiu cu Anglia, Rusia

Sd nu se iea în nume de rău nimănui, dacă s6-și asigure neutralitatea Turciei. Porta a răspunsă că, 
în zălulă său de-a îndreptă ună rău, devine deărece trăiesce în amicițiă cu amândouă statele, în ca- 
pdte prea pesimiștă, prea mușcătoră, ci aceia să su^ une* astfeltt de eventualități Turcia va rămânea strictă 
fie biciuțl și combătuți de toți dmenii de bine,' neutra I >e de altă parte’ ca L^tlsia asi^ure pretinia Tur' 

, . v . v , ciei, ambasadorulă rusă din Constantinopole, Nelidov, a fostăcari dau prilegiu la asemeni nemulțamiri șiamă-'. K k, x. ' ° ’ 7 ■ însărcinată de guvernulă rusă să facă cunoscută, prin agenții
racium. ț consulari din Sofia și Filipopole, cap'iloră cari întocmescă

Dea Dumnezeu, ca soirile ce le vomă primi meetingurl bulgăresc!, că ei nu potă conta pe sprijinului 
pe viitoru din Bucovina să nu ne vorbăscă de- guvernului rusescă, că atâtă Țarulă câiă și guvernulă 
câtă numai de cinstea ce-o voră face preoții consideră ca nefolositoră și vătămătoră orice agitațiune 
noștri de acolo poporului prin purtarea 
dămnă și românăscă!

o-------

CRONIOA POLITICĂ.

loră ȘÎ c& 0 deputațiune a Bulgariloră nu va fi primită 
. în Petersburg. Prin acăslă măsură însă, guvernulă rusă 
[ vrea să decidă și cestiunea metropolitană bulgară în favdrea 
! Bulgariloră și în defavorea patriarehului greco-ortodoxă, 
(numindu-se doi mitropolițl bulgari, unulă în Bulgaria și 
■ altulă în eparchiile macedonice și tracice. Porta vede 
bine pericululă ce ar amenința-o în casulă acesta, și 
dacă nu va fi destulă de tare în fața presiunei rusesc!, 

pută cădă în cursă.

Voci române.
„Națiunea11 dela 10 Martie scrie următărele:
Egoismulă națională este fără îndoială mai multă 

mai puțină mobilulă acțiuniloră în mersulă omeni-
Nicăirl însă acestă egoismă nu se manifestă cu a-

seu 
rei. 
tâta putere, nicăirl acestă egoismă n’a ajunsă să întu
nece într’alâta conștiința unui poporă, după cum ne este 
dată să vedemu la poporulă maghiară. Păcatulă ome-

1

In camera din Pesta, ministrulă-președinte Tisza a 
presentată o moțiune în privința trimiterei u-, 
nei deputațiun! regnicolare în afacerea cro- ar 
ată. Deputatulă Ugron impută ministrului, că jocă ro- j 
lulă de mijlociloră între Ungaria și Croația, ceea ce va- 
tămă vada dietei unguresc!. Ministrulă Tisza răspunse, 
că deputațiunile nu decidă, ci asupra desbateriloră au să 
raporteze dietei unguresc! și celei croate. De aceea re- ‘ 
comandă să se desbată asupra moțiunei. Ugron combate 
politica croată a guvernului 4lcăndă că acesta țintesce 
să facă Croațiloră astfelă de concesiuni, pe care gaver- 
nulă n’ar avea curagiulă să-le cără dela dieta ungurescă. 
Nu e nici ună motivă să se trimătă deputațiun!, deorece
în casulă când guvernulă ungurescă a călcată vr’o lege, nescă, d’a măsura cu două măsuri, nicăirl nu se practică 
are să hotărască dieta, âr nu deputațiunea. La pactă Pe 0 scară atâtă de întinsă ca în Ungaria din partea 
numai atunci s’ar pute provocă, când ar fi vorba de o poporului maghiară, 
schimbare a legii. Elă e în contra moțiunii, fiindcă Un-1 
garia nu p6le conta pe recunoștința Croației în fața ni- casiune se cunăscă furia de care au fostă cuprinși Ma- 
suințeloră sudslavice ale Croațiloră. Ministrulă Tisza se ghiarii, când a fostă vorba de a se serba în Transilvania 
apără în contra acusărei lui Ugron, c„.„ „ T._ _____
cestă guvernă a estradată Croației Granițele. Estradarea 
s’a făcută în 1868 și s’a grăbită esecutarea ei chiar de un*i  scopă nobilă și sfântă, vrednică de vecinica pome-

Cetitorii noștri, din revistele anleridre, au avută o-

care a disă că a-'din partea Româniloră amintirea (filei de 16 Februariu
1785. Scopulă pentru care s’au sculată acei Români era

*) A se vedă nr. 53 ală »Gaz. Trans.< din 1885, Red.
nire a urmașiloră. Pentru Românii dm Transilvania era 
dar o dutoriă de conștiință, d’a nu da uitărei pe stră-
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moșii lortt, cari au suferitti martirulă numai pentru ca 
s6 asigure și Româniloră dreptulâ celă mai elementarii, 
dreptulă de omă.

Atâtă le-a trebuită Maghiarilor^, pentru ca să dea 
năvală asupra paclniciloră român! adunați în biserici, ca 
să se roge pentru sufletele martiriloră. Românii au fostă 
dați afară cu gendarmii din locașulă sfântă, bafjocuriți 
și loviți în sentimentele Ioră religiâse și, ca culme, hoții 
de păgubași au fostă dați pe mâna judecătoriloră.

După conceptulă Maghiariloră, în Ungaria seu 
Transilvania nimănui nu’i este permisă să’și aducă a- 
minte de părinții, moșii și strămoșii săi, dacă aceștia nu 
au fostă maghiari seu n’au contribuită la întărirea 
și prosperarea rassei maghiare, în paguba propriei 
loră națiuni. Da, dăcă n’au fostă maghiari prin 
limbă seu prin sentimente, căci altfelă numai decâtă se 
schimbă lucrulă. In acestă casă poți fi barbarulă bar- 
bariloră față cu cei de altă naționalitate, poți comite 
crudimile cele mai înfiorătâre, poți răsturna ordinea pu
blică, poți detrona dinastia, poți să le faci tâte acestea, 
căci recunoștința națiunei maghiare ’ți va fi asigurată. 
Alesulă poporă, care ține astădl în mânele sale destinele 
unei jumătăți diu monarchia Austro-Ungară, te va săr
bători cu tote onorurile ca pe ună ală doilea Mesias, 
care ai pusă basele esistenței și progresului națiunei ma
ghiare.

Dovadă? — ț)iua de 3 Martie ce a espirată. A- 
căsta este diua când s’a proclamată la 1848 revoluția în 
Ungaria, când Maghiarii s’au răsculată cu armele contra 
dinastiei Habsburgiloră și când au dată semnalulă da 
se îneca în sânge libertățile naționalitățiloră nemaghiare. 
Și cu tote acestea Maghiarii au sărbătorită acăstă di de 
la mică pănă Ia mare ca o adevărată di de triumfă, în 
derisiunea măritară principii care agitau pe acea vreme 
întrăga Europă.

Kossuth, capulă mișcărei revoluționare de atunci 
care a jurată stărpirea dinastiei Habsburgiloră și care 
este cunoscută și astăzi ca adversarulă celă mai neîm
păcată ală alcăluirei actuale din Austro-Ungaria, Kossuth 
revoluționarulă de atunci și de astăzi, în tât.e aceste ser
bări a fostă idolulă admirațiunei și stimei poporului ma
ghiară. Nu s’a gândită însă nici una din autoritățile ma
ghiare d’a rupe măcară ună firă de pără vr’unuia din
tre aceia, cari, prin sărbătorire, au reîmprospătată ac
centele revoluționare ale anului 1848, ba din contră tâtă 
acăstă serbare a fostă acoperită de timbrulă strălucitoră 
ală puterei publice.

Iată cum șciu să măsăre Maghiarii când este vorba 
de ai loră și câtă suntă de netoleranțl când este vorba 
de alții.

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

SOIRILE DILEI.
Deputății mireni pentru sinodulă archidiecesană gr. 

or. suntă: cerculă 1 Sibiiu, Iacobă Bologa consil. aulică 
în pens. și Ioană de Preda adv ; cer. II Săliște, Eliă 
Măcelariu consil. gubern. în pens. și Dr. Nicolau Olariu 
adv.; cerc. III Sebeșă, Ioachimă Fulea adv. și Simeonă 
Munteană notară; cerc. IV Orăstiă-Deva, Dr. Ioană 
Mihu adv. și Augustină Nicoară juristă abs.; cerc. VII 
Zarandă-Bradă, Petru Truța dep. dietală și Petru Gli- 
goră esecutoră; cerc. VIII Gioagiu-Hondolă, Pompiliu 
Pipoșă jur. abs. și Iosifă Orbonașă subpretoră; cerc. IX 
Alba-Iulia, Rubină Patița adv. și Mateiu Voileană redac
tară la »TeI. Rom.;*  cerc. XI Turda, Parteniu Cosma 
adv. și Anania Moldovană adv.; cerc. XII Clușiu, Vasiliu 
Almășană adv. și Ioană Slaviciu directoră ală t^ieirului 
.Tribuna;*  în cerc. XIII Solnocă-Deșă Nicolau Cosma și 
Stf. Tamașă not. cercuall; în cerc. XV Ternava-Bachnea, 
Anania Trombitașă și Eugeniu Brote, asesori consistori
ali; în cerc. XVII Vălcele-Brașovă, Ioană cav. Pușcariu 
jude la Curiă și Dr. Nicolau Pop profesoră; în cerculă 
XVIII Brașovă, I. Popea prof. și Diamandi Manole comer
ciante; cerc. XIX Făgărașă, Ilariu Duvlea advocată și 
Petru Ciora ases. consist.; cerc. XX Agnita, Dr. Ioană 
Moga medică și Ioană Zacharia vice-notară.

*) Notifica pentru On. Red.că (Jiarulă acesta maghiară este 
.Magyar Âllam* Nr. 7o din 17/3 n. 1885.

—0—
In raportulă polițienescă din Nr. 54 dela 8 c. s’a 

tjisă, că ună anume Papp Jânos alias Iepure din Tur- 
cheșă ar fi împrumutată- de la «Albina*  300 fl. și pe 
urmă s’ar fi ștersă în România. Suntemă autorisaț.I a 
rectifica casulă astfelă: Este adevărată că Iepure a ră
dicată bani sub nume falsă, ceea ce s’a și descoperită 
la câteva <|ile, dăr atunci garanții lui din Brașovă, 6menl 
cunoscuțl și bine acreditat!, cari au fostă seduși prin 
elă, au achitată polița la momentă, încâtă tâtă dauna îi 
privesce numai pe aceștia.

—0—
ErI Duminecă, după amâdl a sosită din Sibiiu cu 

trenulă noulă protopresbiteră ală fractului Brană d-lă 
Traiană Mețiană. La gară era așteptată de ună 
banderiu de bărbați și feciori călări sub conducerea d-lui 
Proca din Rășnovă, îmbrăcațl sărbătoresce și provăduți 
cu mai multe stă guri naționale. Pe peronă era ună nume- 
rosă publică din Brașovă. Intre cei de față amă văzută 

pe d-nii președinți ai Eforiei scăleloră centrale, pe d. con- 
rectoră gimnasială, mai mulțl advocațl, profesori și co- 
mercianți din locă și mai irulte domne și domnișore. — 
Când s’a dată josă din cupeu d. Traiană Mețiană a fostă 
binecuvântată de cătră parochulă din Codlea d. Iosifă 
Comanescu printr’o cuvântare, la care noulă proto
presbiteră a răspunsă prin câteva cuvinte între strigăte 
de «să trăiască.*  — După o mică pausă corlegiulă fes
tivă s’a pusă în mișcare. In frunte mergeau călăreții 
peste 50 de părechî, urma apoi protopopulă într’o tră
sură cu 4 cai și în fine ună șiră de trăsuri pline cu 
amici și cu cunoscuți de ai nou alesului. Dela gară cor- 
tegiulă a făcută drumulă prin Brașovă pe lângă prome
nada de josă și apucândă prin ulița lungă a Brașovului 
a luată drumulă câtră Zârnesci, care este reședința pro
topopiatului. La bariera Brașovului s’au despărțită unii 
din amicii și din pretinii nou alesului protopopă, âr ban- 
dierulă de călări l’a însoțită mai departe.

—0—
Ni se scrie din Pesta: Astădl în 19 Mărțișoră n. 

societaîea sf. Ștefană și-a ținută adunarea s’a generală 
în seminariulă centrală sub presidiulă primatului ungu- 
rescă. Dintre prelații bisericei române unite — cari de 
presinte toți se află în Budapesta — au participată la 
acesta adunare Ilustritățile Loră Dr. Ioană Szabo episco- 
pulă Gherlei și Dr. Mihaly ală Lugoșului.

—0—
Ni se comunică, că deunădile în comuna Sân-Mi- 

haiu două vaci ale unui țărână au fostă mușcate de 
ună câne turbată, așa că amândouă vacile au turbată, 
Bielulă omă a rămasă săracă lipită, căci cele două vaci 
erau singura lui avere.

—0—
Din Cacuciu ni se scrie, că p’acolo vremea e fri- 

gurâsă, peste nâpte înghiață tare, așa că âmenii nu se 
potă apucâ de lucrulă câmpului. Fânulă pentru vite 
este scumpă, âr pe de altă parte vitele nu au nici ună 
preță.

—0—
Efectele și valorile, cari au dispărută cu ocasiunea 

furtului din poșta de ambulanță XV, pe linia Brașovă- 
Budapesta, suntă următarele: 0 scrisăre cu 10,000 fr. 
în note de stată române, adresată lui Ignafz' Gingold în 
Viena. 0 scrisâre de 700 fr. în florini austriacl, trei 
bancnote â 100 florini, adresată d-lui Oskar Heilbern In 
Viena. O scrisâre cu 120 fr. în note de stată române 
adresată d-nei Helene Lusting în Viena. O scrisâre cu 
60 florini austriac!, adresată casei de schimbă «Mercur*  
în Viena. O scrisâre cu tasuri St. Genois în valâre de 
3000 franci, adresată de asemenea casei de schimbă 
«Mercur.*  Losurile portă numerii următori: 1894, 19476, 
19431, 19450, 19900, 20013, 20461, 20820, 21078’
21244, 21526, 21560, 21981, 23321, 36459, 46661,
15406, 15490, 20113, 23102, 25135, 26093, 29242,
44997, 57917, 13272, 18201, 19241, 18962; ultimulă
losă a eșită la sorți cu 65 florini. — O scrisâre cu 25 
galbeni austriac! găuriți, 15 galbeni întregi și alte monede 
de aură, pentru topire, adresată frațiloră Aduf în Viena.

— 12 Rurale române a 400 fr. adresată lui Iacob 
Brunner în Viena (Numerile ruraleloră suntă: 20,734, 
20,769 pănă la 20,800 și 20,855 pănă la 20,860. In 
fine o scrisâre cu 1000 fr, în napoleoni adresată lui Mo- 
ritz Bachsetz în Viena.

—0—
Deputatulă ungură Alexandru Hegedus s’a făcută 

membru fundatoră ală reuniunei de maghiarisare ardelene 
din Clușiu.

—0—
La 11 Martie n. Italienii au începută a lucra la 

linia ferată dela Reghinulă săsescă cătră Târgnlă Mure
șului.

—0--
»România liberă*  spune că, dela 1 Aprilie 1885, 

revista literară și științifică «Convorbirile literare,*  înce- 
pândă anulă XIX ală existentei sale, va apărea, nu în 
Iași ca pănă acuma, ci în Bucuresc! în editura librăriei 
Socec et comp. «Convorbirile literare*  voră fi conduse, 
totă de vechiulă loră directoră d. Iacobă C. Negruzzi, 
care și-a mutată domiciliulă în Bucuresc!. Dela anulă 
XIX înainte «Convorbirile literare*  se voră publică în 
formată 8° mare și voru urma a apărea Ia (fina ântâia 
a fiecărei luni, în mărime de 5, 6 sâu și mai multe câle 
dacă trebuința va cere. Broșura din 1 Aprilie 1885 va 
începe cu Ovidiu, piesă în patru acte, în versuri de V. 
Alexandri.

—0—
Insărcinatulă de afaceri japoneză pentru Olanda a 

fostă omorîtă în Rotterdam de o femeiă ce venise din 
Bruxela. Casulă a făcută mare sensațiă, mai cu semă 
că motivulă omorului nu e cunoscută.

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

Curse de maghiarisare.
Din Câmpiă, 14 Martie 1885.

Pâte te vei mira, Stimate Dle Redactară, dâcă ’ȚI 
voiu spune că pe la noi judiii comunali sunt provocați 
din oficiu a’șl trimite «câlă albă*  notariului respectivă, 

va să dică nisce formulare întărite cu sigilulă oficiosă 
și subscrierea propriă, pe cari apoi să le împle d. no
tară după bună plăcerea sa. Și sciți cu cele umple? Cu ur- 
mătârele răspunsuri, cari le cere reuniunea de maghiari
sare din Clușiu și cari — după câtă pricepă unguresce 
— ară fi cam următarele:

a) In care comună câți Unguri suntă, câți Români, 
Sași seu alte naționalități?

b) Care comune suntă micste?
c) Care naționalitate e preponderantă în comuna res

pectivă ?
d) Câți și de ce confesiune se țînă respectivii locui

tori ai comunei?
Până aci n’am nimicu contra întrebăriloră ce le 

face cinstita reuniune de maghiarisare din Clușiu, dar’ 
mă genâză punclulă ală cincelea care este următorulă:

e) In care comună micstă decresce națiunea maghiară 
și în care cresce, și ce e causa decrescerei?
Decă cei dela reuniunea de cultură ungurâscă dela 

Clușiu se laudă cu numele de «buni patrioțî,*  pentru ce 
ore nu se interesâză de-o potrivă de tate naționalitățile, 
căci și noi cestilalți contribuimă la înflorirea și susținerea 
statului cu sângele și cu punga, dâcă nu mai multă dar 
celă puțină egală cu tate celelalte națiuni ale Transilva
niei? Noi nu ni-amă plânge decă frații maghiari ni-ară 
ignora cu totală și așa — dându-ne uitărei pentru vecl- 
niciă — să ne lase în pace să trăimă noi de capulă 
nostru; dar ei nu ne uită nici odată când e vorba de 
suprimarea și asuprirea nâstră. — Mai misteriâsă ’ml 
pare întrebarea a șâsea.

f) In cari comune și câte proprietăți de ale Unguri- 
loră suntă înpovărate cu datorii de ale insti
tutului română .Albina,' de aleNăsăudu- 
lui sâu Bl ași ului, cu câtă sumă suntă împo
vărate și pre lângă ce interese?
Ore ce are, pentru D-(|ău, reuniunea de cultură un- 

gurâscă cu institutele de credită românescl? Acestă 
punctă consună de minune cu cele 10 plăgi (8 române 
și 2 germane) ale lui «Kolozs. Kozlony*  car! cjice că le 
sufere națiunea maghiară din partea naționalitățiloră. In
tre aceste plăgi «Kolozs. Kozlony*  enumărase și institu
tul de credită .Albina,*  care după cum (Jice elfi ,jocă 
ună Va-banque în contra proprietăților^ maghiare.*  Ce 
să cjicl ? Că dâră nu voiescă cei dela Clușiu să le dămă 
și proprietatea nâstră? Cine e pățită, dâu, că să teme 
de rău. — încă și mai .miraculosă*  este întrebarea:

g) Cine s’ar pută încredința în cercă ca să fiă pur- 
tătorulă stindardului (zâszlâ vivâje) so
cietății ardelene de cultură ungurâscă?
Va să dică cine din cercă ar fi mai dibace întru 

maghiarisarea nâmului românescă? (căci alte naționali
tăți la noi potă să dică că nu sunt.) Grozavă! Ni-ar 
prinde pe toți în cursă, pe când însăși cu -sa nu este des
tulă de mare ca să ne potă cuprinde pe toți. Mă miră 
cum potă spera domnii dela Clușiu că ne voră face un
guri pe noi, aici unde poporațiunea e curată română 1

Altcum eu tare mă îndoescă despre validitatea sta
tisticei ce voiesce să și-o facă mai susă disa reuniune 
după ce procederea domnului notară față cu judele nos
tru îmi dă prepusă evidentă de suspițiune. Cum pâte 
dumnealui pofti ca judele nostru să întărescă cu subscrie
rea și sigilulă oficiosă formularulă cu întrebările ce i-s’a 
trimisă, dar cu adausulă espresă ca să nu âmple rubri- 
cele, ci răspunsurile să-le dâe pe hârtie separată?_ Pâte
că cam așa se face falsificarea de statistice.

Jâce domnii dela Clușiu cum le place, căci nouă nu 
ne e târnă că ne vomă maghiarisa, dar ne pare rău că 
ne împedecă în desvoltarea și cultivarea limbei nâstre. 
Față c’ună atare periculă trebue să pășimă cu energiă 
și diligință la mijlâce de apărare, dintre cari pentru păr
țile nâstre celă mai potrivită ar fi cetirea de opuri ro
mâne alese și bine nimerite. Să nu îhtârdiămă dară a 
ne constitui în reuniuni de lectură, să ne îngrijimă de 
cultivarea nemului nostru și să formă mă biblioteci 
românescl pretutindenea.

______  Ună Cânipenfi.

De lângă tractnlă Betlânulni, Mărțișoră 1885.
Onorabilă Redacțiune! Nu ne îndoimă, că frații 

betlenenl, în decursă de aprâpe două luni se voră fi 
convinsă despre înțelâpta și românâsca conducere a d-lui 
părinte Gregoriu Pușcariu. Amă dorită și dorimă însă 
și noi cei din jură să cunâscemă mai deaprâpe cine-i 
următorulă unui «Silași*  în acelă punctă centrală? Ce 
amă dorită amă aflată într’o f â i ă ungurâscă.*)  Acolo 
se dice, cum-că cuvioșia sa părintele Gregoriu Pușcariu 
în decursă de 15 ani s’a bucurată alâlă înaintea fide- 
liloră, câtă și presta totă în societate de celea mai bune 
relațiunî. A fostă omă nepreocupată, iubitoră de unire 
și amicițiă. Preotă neobosită, de ună caracteră eminentă 
și prin adevăratulă său patriotismă a sciută să câștige iu
birea tuturoră etc. — Premițândă acestea, fie-ne permisă 
a face observarea modestă, ca după modulă nostru de 
gândire, cei ce cunoscă trecutulă lăudatului părinte, atâtă
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nouă câtă și d-sale ne-ar fi făcută unii lucru cu multă 
mai acceptabilă și nimerită, dâcă scria — de cumva-să 
români — rotnânesce.

Lauda și limba ungurâscă nu le primimu nici de cin
ste, acolo unde n’avemă nevoiă de ea. Credemă cu fir- 
mitate, că ceea ce s’a scrisă unguresce se va putâ ex
prima și românesce Ia vremea s’a despre noulă condu- 
cătoră ală Betlânului românescă: și acâsta o sperămă 
cu atâtă mai tare, că rare sunlă punctele în cart omulă 
zelosă săși pâtă desvolta activitatea s’a în modă așa 
de bine cuvântată, ca tocmai în acestă centru, unde 
protopopii, ca .Silași» și »Grauru«, și-au câștigată nume 
neperitoră în acestă ținută.

Primiți d-le Redactoră stima ce Vă păstrâză
Mai mnltl.

f

Din parlamentului românii.
(CAMERA).

Ședința dela 7 Martie 1885. — Se citescă mai 
multe comunicări, între cart: mai mulțT locuitori din co
muna Mărunțișă, județulă Buzău, ceră a li se da ună 
locă și malerialulă necesară la construirea unei scoli. 
0. ministru ală lucrăriloră publice depune do
uă mesage, unuia pentru construirea podului de peste 
Dunăre, âr ală doilea în privința portului Constanța. D« 
ministru de finance readuce proiectula de lege pen
tru constatarea perceperiloră asupra impositului fonciară 
votată de Cameră și amendată de Senată. D. prim- 
ministru rogă secțiunile II și JII să se pronunțe asu
pra proiectului de lege pentru împroprietărirea în Do- 
brogea a sergențiloră ce au servită două termine în ar
mată. Se primesce legea în totală, prin care se autorisă 
Casa de depuneri și consemnațiuni de a împrumuta So
cietatea fabricei de hârtie cu suma de lei 650,000. D. 
D. Olănescu citesce raportulă și proiectula de lege 
pentru modificarea unora articole din legea dela 1879 în 
privința legațiuniloră și consulateloră române din străi
nătate D. ministru de externe spune că motivele 
ce le-au făcută de a aduce acestă proiectă sunt trei: 
ânteiu ca posturile să fie ocupate prin concursă, ca să nu 
mai vedemă cele ce se întâmplă a(JT, că omeni cari nici 
nu sciu bine limba românâscă ocupă posturi pe la con
sulatele nâstre, ală doilea ca să fie o ierarchia în 
înaintările acestui personală și ală treilea ca ș i 
atașații, ocupândă posturile loră prin concursuri, să 
fiă retribuițl, ca să nu se mai întâmple acele scandale 
ce se întâmplă aiji, căci ocupândă posturile fără concursă 
și fără salară facă împrumuturi pe care nu le plătescă. 
Legea se votâză.

Ședința dela 8 Marte. — D. Constantinescu 
citesce raportulă și proiectula de lege pentru modifica
rea unoră articole din legea impositeloră funciare și ru
rale. D. Cârpă e contra proiectului dicendă că elă e 
contra echităței, sciinței și Constituțiunei. Conchide că, 
chiar dacă acestă proiectă s’ar vota, elă nu va putea 
avea altă rolă de câtă a arăta că țâra nâstră e' într’o 
stare de semi-cultură, căci împrejurările îlă voră forța 
de a nu se putea aplica. D. prim ministru mai ântâiu 
răspuude d-lui Carp, că se înșâlă când elice cățăra românâscă 
e o țâră barbară, de asemenea se înșâlă când (jice că am 
adusă cultura nâstră din străinătate. D-sa uită, cjice d. 
primă-ministru, că România chiar în timpii cei mai grei 
era o țâră cultivată. Nu cultura este ceea ce noi amă 
adusă din străinătate, ci indiferentismul de țâră, lucsulă 
și desgustulă. Trecândă la cestiune, arată răulă ce de
curge din absenteismă, căci marele proprietară, plecândă 
în străinătate, ’și lasă pământulă pe mâna unoră omeni 
neapți în cultivarea pământului și fără nici o esperiență, 
din care capsă se aduce o jicnire nu numai intereseloră 
particulare, ci intereseloră țârei întregi; de aceea e justă 
a pune âre-cari obligațiuni celoră ce voră a trăi în stră
inătate. Ore justă e ca celă ce muncesce din <Și până 
în nopte spre a produce ceva, sâ plătâscă totă atâtă câtă 
plătesce celă ce nu muncesce de locă? Ore așa credeți 
d-vostră că se încuragâză agricultură? Dâcă nu punemă 
prime, celă puțină să dămă avantage celoră ce munceseă 
singuri pământurile loră. Termină (jicândă că mai bine 
să fimă ceva mai barbari, dar să lucrămă în profitulă 
țărei, decâtă să fimă culți și să lucrămă în interesulă 
străiniloră. Punându-se la votă luarea în considerare 
cu bile, se primesce.

Concertul!! filarmonicii.
Marți în 4/17 Martie s’a dată ală doilea concertă 

filarmonică în sala dela Nr. 1 sub conducerea directo
rului de musică A. Brandner. Ună publică fârte nu- 
mărosă aștepta cu nerăbdare începutulă frumâsei pro
grame constătătâre din 3 piese alese. Primulă punctă 
ală programei s’a începută cu Beethoven Sinfonia Nr. 4 
în B-dur. Cunoscemă îndestulă greutatea esecutărei 
acestei composițiuni a marelui măestru, care pretinde în 
parte mai dela fiecare instrumentă o mare perfecțiă în 
esecutare, însă sub brava conducere a d-lui Brandner,

atâtă greutățile amintite câtă și dificilulă ensemble a Sin- 
foniei au fostă delăturate prin o precisiune și siguranță 
în esecutare, așa încâtă publiculă n’a perdută nimică 
din efectele ei musicale. Ală doilea punctă ală progra
mei a fostă Spohr: 9-lea Concert partea a doua solo 
pentru vidră cu acompaniare de Orchestră, și Bach: Cia- 
cona solo numai pentru vidră, ambele esecutate de Dom- 
nișdra Olga Grigorovici. D-șdra Grigorovici ne-a arătată 
în ambele piese escelenta ei scolă și siguranță în purtarea 
arcușului. Prin frumosa și corecta interpretațiune a pie- 
seloră, D-șora Grigorovici a sciută să țină atențiunea pu
blicului într’o încordare continuă, care satisfăcută arătă 
mulțumirea lui prin nenumăratele aplause urmate după 
fiecare piesă. Ull.imulă punctă ală programei l’a formală 
frumosa Ouvertură la »Anacreon« de Cherubini, care a 
fostă esecutată de cătră Orchestra filarmonică cu mare 
acurateță. — Progresulă crescândă ce-lă observămă din 
concertă în concertă ne îndâmnă a exprimă lauda ndstrăasu
pra bravului conducătoră ală Orchestrei filarmonice D-lă A. 
Brandner, care prin neobosita Iui activitate îșl câștigă 
merite și lauri. — Regretă că trebue să amintescă, că 
între publiculă ascultătoră Români au fostă fârte puțini, 
cu tote că nu putemă dice, că Românii nu cultivă în 
timpulă de față musica seridsă. Ar fi de dorită la ast- 
felă de ocasiuni, ca Românii să dea publicului ascultătoră 
ună contingență mai mare, după ce amă dovedită și noi 
de atâtea ori că suntemă zeloși cultivatori ai musicei.

A p e 1 u.
Totă suflarea românâscă, care s’a interesată câtuși 

de puțină vr’odată în viâța sa de comerciu, a audilă și 
scie, că Brașoulă a fostă și este ună centru de afa
ceri comerciale.

A fostă — dar durere — nu mai este atâtă de 
însemnată cum fu odiniâră! Noi însă, cari amă rămasă, 
ca să susținemă vechiulă renume comercială ală Brașo
vului, nu suntemă de vină dâcă până acum am trebuită 
să constatămă pe di ce merge o nouă scădere, o nouă 
slăbire.

Cea mai mare parte dintre colegii noștri, tinerii co- 
mercianți, vădAndă ună terenă mai largă, mai roditoră 
pentru activitatea loră, dincolo în România, desertâză 
din șirurile nâstre și ducă sciințele, trudele loră, acolo unde 
potă să se aștepte la o răsplată mai bogată.

De decimî de ani mulțime de pioneri ai comerciu- 
lui românescă de dincolo de Carpați s’au recrutată de 
aici. Nu credemă ca să fie o singură vâtră de comer
ciantă română din acestă nrașă, dela care să nu lip- 
sâscă vr’ună membru ală familiei, dusă fundă în Ro
mânia.

Dâcă de deci de ani ni s’au scursă puterile; fi- 
resce că nu mai putemă fi atâtă de viguros! precum au 
fostă bătrânii noștri! Cu atâta mai mare este deci lipsa 
de a ne strînge șirurile, de a ne uni, pentru ca prin u- 
nire să înloeuimă puterea, care ne-a scădută din numără.

Unirea cea de lipsă s’a săvârșită prin fondarea 
«Societății tineriloră comercianți români din Brașovă,» 
pusă sub scutulă societății neguțătoriloră români de co
merciu levantină din Brașovă.

Pentru ca să pâtă funcționa și să aducă râdele aș
teptate acâstă societate a nostră, are necesitate de celă 
mai căldurosă sprijină ală tuturoră omeniloră de bine.

Domniloru comercianți români!
Domniloru membri ai inteliginței din societatea română I

Cătră d-vâstră ne adresămă, cerându-vă ajutoră 
materială și morală.

Inscrieți-vă ca membri fundatori și sprijinitori, ur
măriți cu interesă lucrările nâstre, luați parte de câte- 
ori vă vomă pofti la întrunirile nostre, căci fii Dv. sun
temă, deci dela dv. așteptămă în mare parte viitorulă 
nostru, care va fi cu atâtă mai sigură și mai frumosă, 
cu câtă vă veți îngrijiși Dv. mai multă de noi!

Voră circula liste de subscripțiune, vă rugămă a 
nu vă da înapoi, când vi se voră presenta.

Brașovă, 28 Faură 1885.
Oomitetulti,------o-----

VIII. Rațiociniu
despre contribuirile in urma apelului incurse în pavorea 

fondului pentru înființarea unei școle române de 
fetițe in Clușiu*')

*) Rugămă pe celelalte diare române, sâ binevoiască a re
publica acesta rațiociniu.

După ultimulă nostru rațiociniu, publicată în nu- 
merii 105 și 106 din a. tr. ai »Gazetei Transil.,» pentru 
înaintarea scopului, ce-lă urmăresce Reuniunea nostră, 
mai încurseră următârele generâse contribuiri:

a) Pre lista nr. 751, prin 'd. G. Țărână librară în 
Oravița, dela p. t. dd.: Ana Mangiuca în Oravița 1 fl, 
Amalia L. Lepa acol. 2 fl., Eugenia Munteană acol. 2 fl., 
nedescifrabilă 1 fl., Luisa Poppă acol. 50 cr., Ioană Io- 
țoviciu acol. 50 cr., Novacă acol. 30 cr., quidam acol. 
50 cr., Cata Trăila acol. 3 fl., N. George acol. 30 cr.,

Vuia ac. 20 cr., Maria Țărână ac. 1 fl. 70 cr. Suma 
13 fl. v. a. b) Pre lista nr. 488, prin d. comerciante în 
Câmpeni Teofilă Gerasimă, dela p. t. dd.: Nicodimă 
Cotișelă în Certege 2 fl. , Nicolau Aranyasi acol- 
1 fi., Constandină Cotișelă acol. 1 fl. , Iosifă Cotișelă 
în Câmpeni 1 fl., Teofilă C. Gerasimă ac. 1 fl., Ioane 
Todea în Albacă 1 fl., Ana Morariu în Câmpeni 1 fl., 
laolaltă 8 fl. v. a. c) Pre lista nr. 489, prin d. esecu- 
toră în Câmpeni ioane Deceană, dela p. t.. d-nii: Andreica 
în Câmpeni 50 cr., Teodoră Nariția în Sochodolă 40 cr., 
Georgiu Deceană in Câmpeni 1 fl. 10 cr. Suma 2 fl. v. a. 
d. Prin d. protopopă gr. cat. ală Clușiului Gabr. Popă 
dela prâ stimatulă d. Simeone Mihailescu din Hesmezeu 
100 fl., una sută florini v. a. e) Dela p. t. domnii membri 
ordinari: Alesandru Bohățelă 6 fl. ca tacsă pe trei ani; 
Demetriu Cuteană, protopopă gr. cat. în Săcădate, 2 fl. 
tacsă pre a. c.; Simione Tomașiu, protop. gr. cat. în Lu- 
goșă 2 fl. tacsă pe anulă trecută. Suma 10 fl. v. a. 
f) Dela prâ știm. d. medică de scalde la Graefenberg în 
Silesia, Dr. Ioane Hoșiană 100 fl., una sută florini v. a., 
publicați deja ca promiși în rațiociniulă precedinte. Suma 
rațiocinieloră precedente, împreună cu suta dela d. Dr. 
Hosanu 1792 fl., 53 cr., a celui de față 133 fl , la olaltă 
1925 fl. 53 cr. v. a.

Primâscă mărinimoșii contribuitori mai susă enu- 
mărațl mulțămita cea mai fierbinte din partea comitetu
lui Reuniunei nâstre pentru sacrificiulă ddloră sale, a- 
dusă între grelele nâstre împrejurări de astădl pre alta- 
rulă culturei naționale române.

Cu o cale suntă cu totă respectulă rugați prâ sti- 
mații domni, cărora li s’au trămisă sâu cari au cerută 
liste da colectare și incă nu le-au înapoiată, să binevo- 
iâscă a ne însciința câtă s’ar pntea mai curândă despre 
resultatulă obținută, pentru ca Reuniunea în adunarea 
sa generală, ce se va ținâ preste două săplămâni, să-și 
pâtă trage sâma și calcula esactă mijlâcele de cari dis
pune, dorindă a deschide scâla proiectată în timpulă 
celă mai scurtă posibilă.

Din ședința de comitetă a .Reuniunei fondului pen
tru înființarea unei scâle române de fete în Clușiu» ți
nută la 15 Mărțișoră st. n. 1885.

Președintele Reuniunei: Cassarulă Reuniunei:
Alexandru Boliațielu. Iuliu Coroiană.

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

Berlin, 23 Martie. — împăratulă, din 
causa unei ușdre răceli, n’a primită decâtă numai 
gratulațiunile familiei regale, ale prințiloră streini 
și a lui Biamarck.

Viena, 23 Martie. — In ondrea serbărei 
dilei nascerei a împăratului germană, s’a datîî la 
împăratulă ună prândă de gală.

Cettînge, 23 Martie. — Iluminarea Cet- 
tingei și a grupeloră de munți a fostă alaltaeri 
fdrte strălucită. înaintea conacului cânta capela 
musicală. Mulțimea de dmeni furnica îmbulzită 
și veselă. înălțimile loră privdu din balconă, 
artificiele, după a căroră terminare, princi
pele strigă în jo3ă spre piață: Trăiască 
părecliea princiară de coronă austro - ungară! 
răspundendu-i-se la acâsta cu lărmuitdre: Zsi- 
vio! Erî de dimindță • părecliea princiară de 
cordnă făcu o escursiune, apoi plecă fiindă în
soțită de principele până la graniță, dr de prin- 
țulă moștenitoră până la Cattaro, de unde pă- 
rechia princiară de cordnă, îmbarcându-se pe „Mi- 
ramar“ săra la 7 dre plecă.

Berlinis, 23 Martie. — împăratulă apăru 
de repețite ori la ferdstră, ca să mulțămdscă po
porului, ce-lă aclama. Orașulă a fostă iluminată.

Renumitulă și admirabilultt metodă de vindecare a d-lu 
Prof. Dr. Albert, Parisă, Place du Trone 6, recunoscută de cătră 
cele mai mari autorități medicale, se pote recomandă fie-căruia, 
care sufere de epilepsiă, de cârcei și de nervi. Adreseze-se dar fie
care bolnavă cu totă încrederea la mai susă numifulă și mulți, cari 
pole au desperată, voră recâștigă sănătatea loru. In casa d-lui proi 
esoră găsescă toți cei ce suferă decârcei ună adăpostă liniștită, ce- 
lipsițl de mijloce se voră luă în considerare; după cum aflămă, 
prețurile suntă fdrte eftine în raportă eu orașulă celă mare. Tratarea 
prin corespondiță după trimiterea unui istorică esactă ală bolei. 
Se mai observă îneă, că Prof. Dr. Albert numai în urma unoră re- 
sultate învederate pretinde onorară.

Rochii de bastu din mătase crudă 
(de tolU din mătase) fl. 9.30, pentru o roche compl., pre
cum și în calități mai grele trămite cumpărândă celă 
puțină pentru doue rochii, fără taxa vamală Ia casa muș
teriului, depositulă fabricei de mătase a lui G. Ilenne- 
berg (liferantă ală curții regale) în Zflrich. Mostre se 
trămită imediată. Scrisorile pentru Elveția costă 10 cr.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă; Dr, Anre’ă Mureșiacu
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Oursulu Ia bursa de Viena
din 21 Martie st. n. 1885.

Rentă de aurii 4°/0 . . . S9.75
Rentă de hârtiă 5% . . 94.25 
Imprumutuia căilorii ferate 

ungare........................ 147.—
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.80

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 122.75

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 109.90

Bonuri rurale ungare . . 102.90 
Bonuri 
Bonuri

mișfi
Bonuri
Bonuri

cu cl. de sortare 1C3.— 
rurale Banat-Ti-
.............................102.— 

cu cl. de sortarel02.— 
rurale transilvane 102.—

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

vinti ung......................... 98 50
Imprumutulfi cu premiu 

ung.....................................119.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.30 
Renta de hărtiă austriacă 83.55 
Renta de arg. austr. . . 83.90
Renta de aurii austr. . . 108 80 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 864 —
Act. băncel de credită ung. 310.25
Act. băncel de credita austr. 303.10 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesei................. 5.80
Napoleon-d’orI.................. 9.787a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.50 
Londra 10 Livres sterlinge 124.15

ggg-Nnmere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potu cumpăra în tutunge
ria lui I. ttross.

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 9 Martie st. v. 1884.

Cump. vend
Renta română (5%). . . . 92V* —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 94V< —

> convert. ('6°/0) . . 893/* —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1007a —

> „ (5o/o) . . 853/t —
> > urban(7°/o) • • 97 —
> > > (6%) • ■ 90^4 —

> (5°/o) • • 8372 —
Banca națională a României 1200 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 300 —

< > > Națională . . 223 —

Bancnote austriace contra aură
12.V2°/o

Cursulu pieței Br aș o vii
din 23 Martie st. n. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.70 Vend. 8.72
Argint românesc................. . > 8.65 * 8.70
Napoleon-d’orI..................... . > 9.78 » 9.80
Lire turcesc!......................... . » 11.04 » 11.06
Imperiali............................. . » 10.02 > 10.04
Galbeni................................. . » 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.50 » 101.-
Ruble RusescI..................... . > 126.— , 127.—
Discontulă > . . . 7—10 °/o pe ană.

Cu învoiala D-lui L.... fabricanții
tavuri și mărfuri de lână să voru pune 
tațiă stofe pentru 4000

de 
la

pos- 
lici-

Costume bărbătescî
pentru primăvară și vară 

complete, fine, 
tabilă. Fiecare 
veritabilă dela 
rocă, pantaloni 
cea mai mare, 
cele mai nouă 
fenii, civite, negre, vărgate, cadrilate și pâle-măle.

Aceste stofe să afiă în două calități și costă 
I calitate fi. 6 și a II calitate

mimai ii. 50 cr.

elegantă-moderne, din lână veri- 
costumti este din stofă de lână 
Briinn, său Reichenberg pentru 

și giletcă, suficientu pentru statura 
Aceste costume suntu în colorile 
și moderne precum: cenușii, ca-

Ear±li îi înapoieziă. încLată,
dacă nu va plăcea cuiva stofa de costumă trimisă. 
Mostre nu să potu trimite. Comande din pro
vincia să esecută cu rambursă poștală. — Afară 
de aceste să mai află de vânzare 400

Șaluri de voiagiu din lână
de 5 coți lungime, 2^3 coțî lățime, fdrte fine, cenușii, 
cafenii, drapu ă 3 fl. 50 cr. bucata. Singură ma
terialul u brută a costată deja mai multă, de aceea 
tâte suntă pe jumătate dăruite.

Adresa și singurulă locă reelă pentru co
mande la:

Generaî-Agentur inlăndischer Tuchwaaren
•J. W. I&abinovîcz, Wien

II., Schifîamtsgasse Nr. 20.

Anunțămă aceloru onorați cetitori, cari 
voră bine voi a se abonâ la foia năstră de aici
încolo, că avemă încă în reservă numeri dela
începutulu anului 1885, prin urmare potă să 
aibă colecțiunea completă.

Administraținnea »Gazetei Transilvaniei.»
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MersulU trenurilor!!
pe inia JPredealîî-ISudapesta și pe linia Teiuști-Aradw-15iidapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

J^redealii-SSudapesta IBudapesta—I®red©ii5sa

Trenfi 
accelerat

Trenu 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

Trenfi 
de 

persâne

BucurescI 7.15 1 — —
Predealu 1.09 — — 9.50
Timișă 1.33 — 10.15
Brasovu ( 2.06 — 10.50

( 2.16 6.30 5.45
Feldidra 2.44 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7,07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodă 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sighișora 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașă 6.00 12.11 1.23
Cop sa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelfi — 1.45 3.22
Teiușii 7.38 2.26 4.15
Aiudă 7.55 2.48 4.44
Vințuia de susă — 3.12 5.10
Uidra — 3.19 5.19
Cucerdea 8.24 3.36 5.47
Ghirisă 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Clușiu ( 10.08 559 9.18

( 10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
GhirbSu — 7.10 8.59
Aghirișă — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedină 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
R6v 12.25 9.52 2.05
Mezd-Telegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39
Vărad-Velințe —. 10.56 3.55
Oradia-mare ( 1.49 11.04 4.06

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

Viena 2.00 6.20 2.00

Trenu 
de 

peradne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibuB

Viena 8.25 8.35 3.30
I

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
Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Râv 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 —
GhirbSu 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clusiu 8.57 5.40 7.08

9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiâra 12.12 9.58 —
Vințuia de susa 12.19 10.07 —
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiușft 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișora 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44

9.20 10.15 3.15
Brașovft > 6.00 3.25
Timișă — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

BucurescI 10.26

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grdse.

Teiușfi-Aradiii-B<idapesta Bud apesta-Ar ad u- Tei u ș u.

Trenu de Trenu Trenfi Trenfi de Trenfi
persâne omnibus omnibus persâne omnibus

Teiiișft 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
VințulQ de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 1 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13

A .1 ► »
Ai <*uut 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
Braniclca 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 Braniclca 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
A 1*52  fîS 1% 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 6.1d
Viena 6.20 — — Teiușik 12.53 7.00

Aradâ-Timiștiira Sizmeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenu de Trenfiomnihna peraâne omnibus

Arad fi 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.O0
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Tissiiș6ra 8.58 3.15 I*  etroșeiet 7.00

Timișdra-Aradtit PetroșeBii—Simbria (Piski)

Trenu de Trenfi Trenu
persâne omnibus omnibus

Timișâra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 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
Arad 6 3.10 8.00 Simeria 12.37

Tipografia ALEXI, Brașovă.


