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Dlnjcausa S-teloru serbat ori, tțiarulu nu va apărd 
până Marți sera.

Brașovâ, 11 (23) Maiu 1885.
Sărbătârea ce s’a întocmită în Pesta în on6- 

rea consiliului municipalii din Viena, și sărută
rile ce și-au dată cei doi primari: ală Vienei și 
alîî Peștei, face pe f6ia oposițională din Clușiu, 
să se năpustdscă asupra Nemții orii austriac!.

„Nu ne pasă nouă. Sărbătorăscă și înfră- 
țăscă-se cei din Budapesta cu cei din Viena. Dar 
ne rugămă de ertare, calice „Ellenzek“, acâstă vi- 
sită nu ne scdte pe noi nicidecum din sărite. 
Maghiarii, nu pună așa mare pondă pe visita 
Austriaciloru. Timeo Danaos et dona jerentes.“

Numita fdiă ’șl motivâză acăstă amărăciune, 
ce i-a pricinuit’o festivitatea și sărutările maghiaro- 
nemțesci, pe faptul ii, că făloșii Austriac! — cum 
îi numesce ea — au lăsată triste reminiscențe 
între Maghiari, pe cari trei sute de ani i-au tor
turată cu germanisarea și i-au lovită în autono
mia loră politică și națională. Au avută de a 
suferi nu uumai ei, ci și Cehii și Polonii, căci 
Viena, care concentrase tdtă puterea în mâna ei, 
i-a ținută pe toți în frâu.

Parola făloșiloră austriac!, f6ia clușiană,
a fostă: confiscarea drepturiloră constituționale, 
parolă la care nici acum n’au renunțată. Altfelă 
adi ar fi Pesta ceea ce e Viena, adecă capitala 
imperiului austro-ungară, âr Viena ceea ce este 
Pesta.

,,Să ne ferâscă Dumne^eulă Maghiariloră 
de pretinia și frățietatea Nemțiloru, căci întrâga 
Ungariă ar 3imți și ar esperia din nou, câtă de 
sinceră este amiciția capitalei austriace, care 
caută pretinia ndstră. ca să se, pdtă apăra de 
Slavi?

Și cine îș! varsă amarulă pe Nemți cu a- 
tâta focă? O fdiă maghiară, care aprbbă tdte 
măsurile reacționare luate de stăpânii noștri în 
contra Nemaghiarilor, ofdiă care deși e oposițională, 
dar merge mână în mână cu foile mamelucesci, 
când e vorba de a se lovi necurmată în drep
turile politice și naționale ale Nemaghiariloră.

Pentru Maghiari germanisarea a fostă o 
tortură, 6r pentru Nemaghiari foile ungurescl 
găsescă ca maghiarisarea, restrîngerea drepturi
loră ndstre, suprimarea libertății pressei, pătrun
derea gendarmiloră în biserici, împedecarea ser- 
băriloră nevinovate, tdte acestea suntă ambrosiă.

Dacă ne ridicămă vocea în contra unoră 
măsuri, care au întrecută cu vârfă și îndesată pe 
cele din timpulă absolutismului, foile ungurescl 
ne declară trădători, ba guvernamentalulă „Ma- 
gyar Polgar“ merge până a declara în coldnele 
sale, că stăpânii ne voră face „patrioțl“ în înțe- 
lesulă ideii de stată maghiară chiar și cu baio
neta, dacă va fi nevoiă, adecă dacă vomă fi totă 
așa de „ îndărătnici “ ca pănă acuma, și nu ne 
vomă lăsa sa ne musce șârpele de inimă, renun- 
țândă la limba, naționalitatea și drepturile ndstre.

Dacă ceremă să ni se respecteze aceste te- 
saure ale ndstre, ale Nemaghiariloră, ca fiindă 
egali îndreptățiți cu națiunea maghiară, „Buda- 
pesti Hirlap“ strigă, că „agitămă“ în contra sta
tului, că nu vomă fi cruțați, și ne dă a înțelege, 
că reacțiunea, cu care s’au înarmată stăpânii de 
a<|l în contra ndstră, va merge și mai departe: 

,.va restrînge, dacă nu chiar va înlătura, însăși 
autonomia comitateloru.“

Acestea suntă „fericirile11 în care ne scaldă 
stăpânii noștri; și cu tdte astea „Elllezâk“ nu 
are nici măcar atâta bună simță și atâta res
pectă față cu însăși națiunea maghiară, ca celă 
puțină să nu mai vorbâscă de „triste reminiscănțe 
și de confiiscarea drepturiloră constituționale prin 
făloșii AustriacI? când noi Nemaghiarii sun- 
temă tractați ca sub celă mai aspru absolutismă. 
Și pentru ce acâsta? Nici însuși Tisza nu o scie, 
căci n’a fostă în stare să-și motiveze în parla
mentă introducerea măsuriloru escepționale.

Nu credem ă, că sub absolutismulă nemțescă, 
vr’o fdiă austriacă să fi propusă pentru Maghiari 
cnutulu și Siberia, s’a găsită însă mai (filele 
trecute o f6iă maghiară, care să propună acestea 
pentru noi Românii. Nu’i vorbă pe noi nu ne 
înspăimântă astfelă de amenințări, ci vomă 
merge înainte apârându-ne drepturile cu arma 
legii. Er câtă pentru tristele reminiscențe de 
sub absolutismă, servâscă-le stăpâniloră noștri de 
esemplu.

Neutralisarea canalului de Suez.
Europa de multă îșl bate capului să neutraliseze 

canalulă de Suez pentru tăte eventualitățile. Subcomi- 
siunea conferinții pentru neutralisarea canalului de Suez. 
a compusă ună tractată, care cuprinde următărele 
stipulațiuni:

1. Canalulă să fiă deschisă în timpulă de pace 
câtă și în timpulă de răsboiu atâtă pentru corăbiile co
merciale, câtă și pentru cele militare fără diferință de 
pavilionă, de aceea se obligă contractulă a nu împedeca 
libera trecere nici în timpă de răsboiu, nici în timpă de 
pace nici nu-lă voră supune la altă dreptă de răsboiu. 
2. Deărece canalulă cu apă dulce se socotesce fărte de 
lipsă pentru canalulă maritimă, de aceea puterile se o- 
obligă față cu compania canalului de Suez, că vor îngriji, 
ca canalulă de apă dulce să nu se astupe. 3. Materialulă 
și zidirile canalului se asigurăză. Nu se voră face forti- 
ficațiunl, care ară domina și ară amenința canalulă. Ba 
nici ună punctă, care ară amenința și ară domina ca
nalulă, nu se pdte ocupa milităresce. T6te intrările în 
porturile canalului precum și tăte apele teritoriale suntă 
scutite de orice acțiune militară. 5. In acelea nu este 
ertată nici se încarce nici se descarce corăbii cu trupe, 
cu provisiunl, cu munițiunî și cu materială de răsboiu. 
Corăbiile trebue să trăcă iute și să nu rămână în por- 
tulă Said său Suez mai multă de 24 ore. Punctele 6 și 
7 privescă pagubele din canală ce le-ară causa vr’o co- 
rabiă de răsboiu și pentru care e responsabilă puterea, a 
cui e corabia. 8. Nici o putere nu pote ține în apele 
canalului corăbii de răsboiu, er în Said și în Suez păte 
țină numai două corăbii de răsboiu. 9. Să se aprecieze 
drepturile Sultanului și ale Chedivului. 10. Se va com
pune o comisiune, care va îngriji de politica canalulni. 
11. Prescrie Egiptului să ia măsuri, ca canalulă să fiă 
respectată și la casă de nevoiă să apeleze la Turcia și 
la puterile signatare. 12. Normăză, ca nici o putere 
signatară cu privire la canală să nu umble după folăse, 
nici după privilegiu. 13. Apără drepturile Sultanului. 
14. Obligă puterile signatare, ca să încunosciințeze și 
pe acelea puteri, care n’au subsemnată acestă tractată 
și să le invite, ca să-lă primăscă și ele.

--------C----------

ESPOSIȚIUNEA DIN PESTA.
In ce numără e representată naționalitatea maghiară 

la esposițiunea din Pesta, ni-o spune Franz Pulssky în 
»N. Pester Journal« Nr. 137.

,Cea mai mare parte a frumăseloră obiecte dela 
esposițiune este, fără a se tăgădui, de origine semită 
(Șice Pulssky, restulă arată pretutindenea nume germane. 

Adevărații succesori ai poporului, care a cucerită Un
garia acum 1000 de ani, șia întemeiată statulă, suntă 
pe sponce representațl. Chiar și în salonulă de artă, 
numele adevărată maghiare suntă rari și fdrte adesea 
numai o mască a rassei germane. Semiții și Arianii au 
făcută din esposițiune ceea ce este; Turanii nu s’au dis
tinsă nicăirl prin artă și industria. Națiunea maghiară 
de acum este tocmai ună poporă amestecată, în care 
elementele turanice de multă s’au neutralisată prin ArianI 
și Semițl.«

.Maghiarii, Qice mai departe Pulssky, au aparținută 
aceloră popore, care pricepă să domnăscă și posedă 
> puterea de atracțiune,* de a suge elemente străine. Nu
mai puțini magnați, deputațl și chiar academici 
se potă lăudă cu sânge curată turanică. Nici 
ună Wenckheim nu se simte ca Germană, nici 
ună Nopcsa său Josika ca Română, nici ună Somssich 
său Kubicza ca Slavă, totă astfelă tăte naționalitățile 
străine se voră fussiona încetulă cu încetulă cu Maghiarii 
și se voră perde în ei. Escepționândă pe Sașii ardeleni, 
deja toți Germanii suntă mândri a fi Unguri, adecă Ma
ghiari, Slavii din văile Carpațiloră gravitâză spre Pesta și 
nu spre Praga, Serbii au căutată seriosă ună modus 
vivendi, și dacă Românii din Ardălă stăruescă încă 
busumflațl în pasivitate, nu lipsescă și .elemente mai cu 
minte,« care vădă că suntă avisațl a renunța la preju- 
dițiele loră.

»Prin asimilarea Germaniloră și Semițiloră cu na
țiunea domnităre, continuă Pulssky, acesta va deveni o 
națiune industrială în stare a concura cu Vestulă și a’și 
împlini problema sa civilisătăre In Orientă.<

Va să <}ică esposițiunea din Pesta, după mărturi
sirea învățatului »maghiară,» nu este maghiară, ci mai 
multă germană și jidovăscă; sânge curată turanică mai 
că nu esistă, ci ună amestecă, mai cu sâmă de Semiți 
și ArianI. Gu tăte acestea, Pulssky totă sperâză într’o 
»turmă și ună păstoră,» pentru că acelă puțină sânge 
turanică are (?) .putere de atracțiune.»

Deșartă speranță! Dăr ce dică foile din Clușiu la 
mărturisirile lui Pulssky? Și ele suntă de mare preță 
pentru noi din punctulă de vedere culturală și statistică 
cu privire la națiunea maghiară. Magnați, deputațl, aca
demici, partea cea mai mare suntă nemaghiari, de ase
menea artiștii și industriașii etc. Cu t<5te acestea, datele 
statistice oficiale scotă la ivălă sumedeniă de Maghiari. 
Cum, ni-o spune Pulssky în rândurile de mai susă și 
foiletonulă nostru statistică.

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

SOIRILE DILEI.
Aflămă că d. G. I6nă, șefulă filialei din Brașovă a 

Băncii »Albina,* e numită directoră provisoră în loculă 
răposatului Visarionă Romană. Mai aflămă, că prin 
schimbările ce se voră face în urma ocupării definitive 
a postului de directoră, d. Petra Petrescu, subșefulă fi
lialei de aci, va fi numită șefă ală acestei filiale, postă 
ce deja îlă ocupă provisoriu. Numirea d-lui Petra Pe- 
trescu în acestă calitate e din cele mai nimerite, fiindă 
bine văzută în societatea brașovănă și bucurându-se de 
simpatiile tuturora. D-sa merită cu totă dreptulă acâstă 
numire, ca unulă din cei mai vechi funcționari ai institu
tului, care a lucrată cu ună deosebită zelă pe terenulă 
ramurei, căreia s’a consacrată.

—0—
Ni se scrie din Rășnovă, că ciobanii d-lui George 

Proca au prinsă în munte In MălăeștI ună frumosă puiu 
de ursă de genă feminină, cam în verstă de 9 luni. Pu- 
iulă mănâncă lapte și altele, mai multă dărme, când îlă 
năcăjesce e rău și arțăgosă. Ciobanii cu mare greutate 
au scăpată de mama lui, aruncândă după ea cu bolovani 
și cu tăciuni, și astfelă au silit’o să fugă ursăica cu ună 
altă puiu ce mai avea.

—0—
In Blașiu tenărulă K...n a împușcată Ia 19 Maiu n. 

cu ună revolveră asupra tatălui său, fiindcă nu voia să 
’i dea de cheltuială atâția bani câți ceruse. Din 4 
glănțe, trei s’au găsită și s’au și scosă. Criminalulă fiu, 
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care ’șl vânduse o haină ca să’și cumpere revolverulă, e 
arestată. Nenorocitulă tată se află în spitală.

—O—
In Săncelulă de lângă Sibiiu au arsă totală casele 

a 14 economi. Miseria e cu atâtă mai mare, că nici 
una n’a fostă asigurată. Pentru ajutorarea nenorocițiloră 
se va întocmi ună concertă de binefacere.

—O—
Atragemă atențiunea publicului asupra anunțului 

pe pagina a patra din numărulă de Vineri ală fâiei nâstre: 
Hala din Grâveră (Festhalle), unde Marți în 26 Maiu n. 
a treia di de Rusalii se va da o mare serată cu 
Concertă cu două musicl: militară și orășenâscă. Fiindă 
o festivitate deosebită, d. Friderică Schmidt a îngrijită 
de mâncările și băuturile cele mai bune.

—0—
Suntemă informați, că Duminecă în 7 Iuniu n. va 

plecă de aci ună trenă de plăcere separată la 
Sighișâră, care e încântătâre prin frumâsa sa posi- 
țiune. Prețurile pentru ducere și întârcere voră fi fârte 
reduse. Atragemă atențiunea on. cetitori asupra diferi- 
teloră folâse ce oferă asemenea escursiunl atâtă cu pri
vire la petrecere, câtă și cu privire la comerță și in
dustria.

—0—
Ucigașulă Mathias Bednarzik, care omorîse o fată, 

a fostă spânzurată la 20 Maiu n. în Viena.
—0—

Marea călătoriă de esercițiu a statului majoră ge
nerală austriacă, sub conducerea loc. mareșală de câmpă 
br. Beck și a br. Cornaro, începe în Iuniu și va dura 
trei săptămâni. Ofițerii corpului statului majoră generală 
se voră aduna la 1 Iuniu în, Iglau. Problema ce se va 
resolva în acâstă călătoriă de esercițiu este: dușmanulă, 
care a apucată înainte cu pregătirile de operațiune, a 
pătrunsă din Lausitz în Boemia nordostică, și armata adu
nată în Moravia să mârgă în contra lui. Operațiunile pre
supuse se voră îndrepta călră Elba de susă, așa că cioc
nirea va fi între Kolin și Pardubitz.

—0—
»Lothring Ztg.« comunică, că artista Sarah Bern- 

hardt a fostă oprită de a juca în Metz și Strassburg.

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

CORESPONDENȚA PART. DIN BUCOVINA.
De snb dealulă Colaciloră, Maiu 1885.

Domnule Redactară! Câteva din numerele prece
dente ale stimatului D-v. Z>ariă au adusă în timpulă din 
urmă o corespondență interesantă din Bucovina cu sub- 
semnătura: M. Scaevola.

Le-amă citită tote cu atențiune, fiindă că m’au in
teresată fârte și trebue să recunoscă, în ceea ce privesce 
cestiunea preoțiloră din Bucovina în genere, că d. Scae
vola se află în totă dreptulă, și că acâsta es*e și opi- 
niunea publică despre dumnâloră. Așă vrea să fiu inse, 
cu permisiunea onoratului D-v. corespondentă, de opi- 
niune, că d-sa la ună singură lucru în cestiunea de față 
nu s’a gândită cu tată seriositatea. D-sa, precum se vede, 
voesce cu ori ce chipă a lua în apărare sârtea preoți
loră ajutori din Bucovina, a așa numițiloră cooperatori, 
condusă simplu de socotința d-sale, că dacă sârtea loră 
s’ar îmbunătăți, aceștia ar deveni adevărații luminători 
și amici ai poporului nostru.

Ore să fiă așa precum spune Domnia Sa? Trebue 
să stămă la îndoiâlă față cu cele ce se petrecă înaintea 
ochiloră noștri. Pănă când voră umbla preoții noștri cu 
cărmâje și voră fi plătiți pentru funcțiunile ce le facă de 
cătră poporulă țărână, starea și vă^a preoțiloră noștri 
se va înjosi din ce în ce, pentruca cărmâjele seu pome- 
nele, cum le dică dumnialoră înșiși, facă din preoți sim
pli trăistarl, âr negoțulă cu poporulă țărână pentru func
țiuni le tâmpesce în atâta simțulă și îlă facă cu timpulă

așa de lacomă încâtă cu încetulă devine pe de o parte 
preotulă inimiculă celă mai aprigă ală țăranului română, 
numai din simpla causă, că Românulă nu vrea să dea 
atâta câtă îi cere, ci îi dă numai jumătate din prețulă 
cerută, âr pe de altă parte nu mai puțină a începută și 
țăranulă a se îndușmăni cu preotulă, pentru că acesta 
e pretențiosă peste măsură. E de dorită, ca acei ono
rabili preoți, cari voescă să susțină onârea preoțimei ro
mâne din Bucovina, să contribue din răsputeri, că răulă 
să se stârpâscă din rădăcina și preoțiraea nâstră să șl 
împlinâscă cu sfințeniă chemarea sa.

Preoții la noi suntă astăzi dotați în conformitate 
cu starea loră socială și ar fi la timpă, ca să înceteze 
odată cu cârmâjele ce înjosescă numai starea preoțâscă. 
Afară de salariulă cuvenită, să nu se ia dela nime nici 
ună bană, âr procederea religiâsă mai alesă la înmor
mântări ar trebui să deviă uniformă, âr nu bogatului să 
i-se tragă la mârte tote clopotele, pentru că au plă
tită multă, âr săracului, pentru că n’are de unde, 
să i se bată numai tacă, — devenindă credința în Dum- 
neZeu astfelă victima speculațiuniloră, fără a mai fi ceea 
ce mântue pe omă. Ună esemplu numai din cele multe: 
Rușii, cari locuescă Garpații bucovineni, suntă cei mai 
vestiți hoți de vite; astăZI au furată doi boi, i-au tăiaiă 
i-au vândută și prefăcută iute în bani, cu o parte din 
acești bani se ducă la mănăstirile apropiate, și plătescă 
slujbe câtă de grase, ca să li se ierte păcatele, după 
acâsta să întorcă cu consciința ușurată cu restută bani- 
loră acasă, și preste câteva Zile plâcă ârășl după câști
guri de natura celui memorată.

Dar să mă întorcă la ce scrie Scaevola. Voi în
trebă înainte de tate pe d. corespondentă, ce facă și ce 
folâse aducă poporului acei preoți tineri, cari îmbrăți- 
șândă nu de multă starea preoțâscă, înaltă Brâsfinția Sa 
părintele Mitropolită ală Bucovinei și Dalmației nefiindă 
cu aceștia în nici ună gradă de înrudire, i-a făcută după 
forte puțini ani de servițiu administratori și parochî pela 
parochiiie cele mai mănâse, fiind-că aceștia promiteau 
mai multă decâtă alții, că voră fi preoți adevărați și 
membri cei mai folositori poporului din eparchia înaltă 
Prâsfinției Sale? Dacă cineva și în deosebi d. Scaevola 
ar dori ună răspunsă la acâstă întrebare, apoi mai ni
merită decâtă articululă scrisă, dacă nu mă înșălă, în 
luna lui Faură de ună corespondentă ală Dv. delângă 
Giumălău din Bucovina, nu s’ar putâ da.

Nu voiescă a combate in principiu cele scrise de d. 
Scaevola în corespondențele d-sale, ci mă alătureză chiar 
la opiniunea d-sale, dar cu părere de rău trebue să-i 
atragă atențiunea asupra împrejurărei, că protejarea sis
tematică a cooperatoriloră tineri pretinsă de d-sa nu e 
de felă la locă. Mie-mi vine a crede, că d. Scaevola e 
ună cooperatoră, care ar dori o stare mai bună, a fi 
vr’ună protoereu bogată de pela munți.

Nu suntă în contra îmbunătățirii stării omului, ci 
chiar mă bucură de ea, dar să nu uite d. Scaevola ur- 
mătorulă esemplu : De ună timpă încâce s’a strămutată 
nnulă din cooperatorii, pe care și d-sa singură îlă nu
mără între Români buni în comuna nâstră, fiindcă unde 
fusese înainte locuia într’ună bordeiu țigănescă. După 
vr’o doi ani a începută a’i merge binișoră, avea de unde 
trăi și încă pe lângă acâsta și economisi ceva. In tim
pulă din urmă a răposată în acâstă comună ună Ro
mână lipită pământului de săracă, care are patru ficiori, 
dintre cari trei studiâză la scâlele medii susținuți fiindă 
din mila âmeniloră cu inimă bună — însă astfelă sus
ținuți, încâtă bieții copii umblă de abia îșl încurcă Zilele, 
neajungându le darurile benevole. Ală patrulea frate mai 
mare era pe lângă părintele său acasă, grijindă de bol
navă și luptându-se cu suferințl și nevoi, ajuta pe cei 
trei frați din scâlă cu atâta, că le spală acasă singură 
albiturile și le trimetea în orașă. Aicea era de ajutată 
după mârtea sărmanului nefericită. D. cooperatoră însă 
în locă de a face o colectă pentru ameliorarea stărei 
acestei nenorocite familii, nu s’a lăsată pănă nu a storsă 
din gura copiiloră orfani, susținuți prin nevoi, fâme și nă- 
casurl în scoli pe contulă binefăcătoriloră — 7 — adecă 
șâpte fiorini bani gata și o traistă de pomene....

Ce Z>cl d-le Scaevola de astfelă de cooperatori? 
Și apoi d-ta creZb că puțini suntă de calibrulă acesta? 
Și apoi totă consistoriulă e de vină, că nu înaintâză co
operatorii și îi lasă cooperatori? Clănău.

Bătăile în scotele din Londra.

Acumă doi ani Hectoră France dovedise din Zia_ 
rele parisiane, — Z*ce »Românulă« — prin estracte din 
deosebite foi englese, că bătaia se practică în scâlele 
din Londra, și mai alesă în acelea de fete.

AZI corespondentulă englesă ală Ziarului >le Figaro* 
povestesce ună casă, dâcă nu analogă dâr celă puțină 
destulă de vădită pentru a arâtă cât de dulci suntă mo
ravurile engleze:

Ministrulă de interne, Zice corespzndentulă, a fostă 
interpelată în Camera comuneloră asupra unui faptă, care 
nu face cinste moravuriloră englese, a căroră cruZime o 
dovedesce. Intr’o scâlă, ună băiată așa a fostă de cruntă 
bătută de către tovarășii săi, că a murită din acâstă cau
să. E ună obiceiu care constă, să trâcă ună școlară mai 
tânără printre două rânduri de elevi mai în vârstă. Fiă- 
care din cei mai în vârstă dă victimei o serie de pumni 
în spate; băiatulă de târnă, ca să nu fiă pedepsită de 
către profesori și bătută din nuoă de către tovarășii săi, 
la începută nu s’a plânsă de locă. A trebuită, ca părin
tele său desperată să-i smulgă secretată răniloră, de care 
medicii nu-șl putea bine dă sâma.

Ministrulă a ordonată o anchetă. Administrația 
scâlei a răspunsă luândă lucrurile de susă. Opiniunea 
publică însă s’a emoționată și afacerea a venită înaintea 
justiției criminale. Se voră pedepsi âre autorii acestui 
asasinată, care nu este celă dintâiu de acestă soiu în 
scâlele englese? Nu trebue tocmai de trasă prea multă 
nădejde, într’o țâră unde cu tâte aceste, societatea pentru 
protecțiunea animaleloră voiesce să interzică tragerea Ia 
țintă cu porumbei. Ah! dâcă copii ar fi păsări sâu cai, 
atunci ar fi altă lucru. Pănă atunci însă nefiindă încă 
înființată societatea de protecțiune a neamului omenescă, 
prâ puțini sorți suntă de a satisface opiniunea publică, 
cu dreptă cuvântă indignată de acestă omoră.

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

CONVOCARE.
On. domni membri ai casinei române din Orăștiă 

suntă invitați prin acâsta a participă la adunarea gene
rală constituantă, ce se va ținâ în 26 Maiu n. c. în 
Orăștiă pe basa statuteloră aprobate de înaltulă minis- 
teriă r. ungurescă.

Orăștiă, 20 Maiu 1885. Samuilă Popă, 
v.-președinte.

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

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

Paris, 23 Maiu. — Victor Hugo a murită. 
In senatu președintele spuse, că Victoră Hugo, 
care de 60 de ani a provocată admirațiunea 
Franciei și a lumei, a trecută la nemurire. Pre
ședintele propuse să se ridice ședința în semnă 
de doliu. Ministrulă președinte declară, că gu- 
vernulă consideră doliulă ca ună doliu națională, 
și prin urmare propuse, ca îmormântarea să se 
facă pe cheltuiala statului.

Bucuresci, 23 Maiu. — A patra aniversare 
a ridicării României la rangulă de regată s’a ser
bată în modă strălucită. Orașulă e împodobită 
cu drapele, pe strade circulă o mulțime de dmenl 
nespusă de mare.

Viena, 23 Maiu. La escursiunea ce o 
va face reuniunea „Concordia11 de Rusalii, ca să 
visiteze esposiția din Pesta, voră lua parte 104 
membri. Regina și archiducesa Valeria au ple-

FOILETONU.
Poporațiunea română și recensămentulu poporațiunei 

dela începutulă anului 1881.
II.

Cu recensămentulă poporațiunei dela începutulă 
anului 1881 efectuită pre basa ord. de lege LII. din 1880, 
s’a începută o eră nouă în statistica popâreloră din re- 
gatulă ungară, pulemă Zice: s’ă ruptă ghiața, întru a- 
tâta, încâtă cu ocasiunea acelui recensământă, spre a se 
putâ statori numărulă naționalitățiloră deosebite, pentru 
ântâia âră a fostă admisă și rubrica limbei materne.

Pănă atunci, guvernulă ungurescă, avândă târnă, 
ca nu cumva să se dovedâscă, că numărulă Maghiariloră 
față cu totalitatea naționalitățiloră din regată este prea 
mică, mai ântâiu a voită de o parte să se asigure pre 
cale indirectă despre mărimea numerică a poporațiunei 
maghiare, âr de altă parte s’a nisuită, ca între tâte îm
prejurările să afle modalitățile, prin cari îi este posibilă 
a scote Ia ivâlă celă puțină o majoritate relativă nume
rică considerabilă a poporului maghiară. Cumcă temerea 
era generală, că națiunea maghiară nici prin o maiori- 
tate âre-care relativă mai însemnată nu-șl va pntâ jus
tifică politica sa înaintea stateloră civilisate, este evidentă 
din pertractările, cari au premersă recensământului dela 
începutulă anului 1881 atâtă în comisiunea pentru sta

tistică, câtă și în parlamentă, mai cu sâmă în casa de- 
putațiloră din Pesta.

Este cunoscută, că ună deputată chiar în presăra 
începerei lucrăriloră de recensământă a interpelată pre 
ministrulă br. Kemâny, care atunci era la portofoliulă 
ministerului reg. ung. de agricultură, industriă și comerță, 
că îngrijitu-s’a, ca numărulă Maghiariloră să 
âsă câtă de mare? Ministrulă la interpelare, între 
urările generali, negenată a răspunsă cu ună >da> în- 
destulitoră.

De sine se înțelege, că între atarl împrejurări nu
mai de ună recensământă oficiosă, sâu putemă Z*ce: 
oficială chiar a putută fi vorba, dar nu de unulă impar
țială șiesactă întru tâte. Scopulă era evidentă; 
apoi celoră dela putere, cari tote le aveau la îndămână 
și cari dispună și astăZI de ună bună aparată adminis
trativă, nu le-a causată multă greutate punerea în lu
crare a aceloră mijlâce, prin cari numărarea la aparință 
și după forma ei esternă să se arate câtă numai se pâte 
de corectă, âr în esența să nu reâsă în și spre detrimen- 
tulă naționalității domnilâre. Keleti, care în decursulă a 
Zece ani a avută destulă timpă pentru studiârea ces- 
tiunei, s’a angajată, lucrările s’au începută după planulă 
bine croită, și încă înainte de terminarea prelu- 
crărei dateloră, în disertațiunea prelâsă în una din 
ședințele academiei sciențifice maghiare din Pesta, despe 

resultatele enumărărei poporațiunei dela începutulă anu
lui 1881 a declarată, că imposanta maioritate relativă 
de 46’65°/o a poporațiunei maghiare din Ungaria, Tran
silvania și Banată este asigurată; ba Keleti în acea di- 
sertațiune anticipată a mersă și mai departe atirmândă, 
că în realitate — deși din datele compuse și lucrate după 
poruncă cu acea ocasiune nu i-a succesă a scâte — po
porațiunea maghiară față cu celelalte națiunalitățl din ți
nuturile numite trece și preste 5O°/o. In urmă, ca diser
tațiunea să-și aibă efectulă seu a asigurată pre acade- 
miștii maghiari, că cu ocasiunea recensământului celui 
mai deaprâpe se va putâ fabrică și maioritatea numerică 
absolută a poporului maghiară. Lucru firescă, că de 
odată nu merge, pentru că ar fi ună ce prâ bătătoră la 
ochi și nu s’ar putâ justifică așa ușoră >procedura im
parțială < (?!).

Cum s’a adunată datele prin comitate și cum s’a 
pusă în lucrare cu acea ocasiune în favorulă celoră de 
la putere întregulă aparată administrativă este lucru de 
notorietate publică, dar fiindcă nu toți au cunoșcință 
despre tâte în parte și pre basa esperienței mele 
proprie trebue să dechiară, că datele adunate în 
1881, deși pâte nu suntă falsificate în modă ten- 
dențiosă, dar celă puțină suntă necorecte și că ne- 
esactitatea este multiplă și efeptuită în modă sistema
tică mai în tâte fasele, prin cari a trecută prelucrarea
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cată asără la Feldafftng. Regele le-a însoțită pănă 
la gară.

Paris. 23 Maiu. — Victoru Hugo a răpo
sată fârte ușorii. Președintele camerei a cerută, 
ca cosciugulă să se espună sub unu arcă 
triumfă. Consiliulă municipală a hotărtă să 
așecje în Pantheon.

de
se

o
TELEAGRMĂ PART. A >GAZ. TRANS.*

Pesta, 23 Maiu. — Celebrulu poetfi și scrii- 
francesă Victor Hugo a murită în Paris eri 
6re din (ți în etate de 83 de ani.

lui se urcă la 
milibne.

toră 
la 2 Opurile

peste 45, averea rămasă face 4

După ce a demisionată acum trei luni din funcțiunea ce 
ocupa în orașulă Wilkembarre, se făcu predicatoră la 
Filadelfia propagândă ideia de a se înlocui la ovrei ser
barea Sâmbetei prin aceea a Duminicei.

* * 
*Engleza și Irlandeza. — O ddmnă engleză și o 

domnă irlandeză se întălnescă într’ună salonă și începă 
următdrea convorbire: — Nu cunoscă bine obiceiurile 
irlandeze, dise ddmna engleză, dăr mi-s’a afirmată că la 
d-v6stră, îndată ce ună bărbată îșl ridică ochii asupra 
unei ddmne, acăsta îi c^ice îndată, credendă că voiesce 
să-i ofere o băutură răcorităre: Vă mulțămescă, pre
feră vinulă de Porto. La aceste cuvinte dămna irlandeză 
răspunse: — Se păte ca Irlandezele 
dată a bea puțină vină, dăr mi s’a 
văstră, în Englitera, îndată ce ună 
ochii asupra unei domnișăre, acăsta
șindă: — Te rogă domnule, grăbesce-te de întrăbă pe 
tata!

să voiască câte o- 
afirmată că la d- 
bărbată îșl ridică 
îi dice îndată ro-I

DIVERSE.
născută cu codă. — Gitimă următârele 
Bârladă: »ln (|'ua de 23 Aprilie anulă

Unu copilu 
în >Tutova< din 
curentă femeia Catinca, soția locuitorului Apostu Ungură 
din comuna IepurenI, acesta judetă, a născută ună co
pilă de sexulă masculină, avăndă o cădă cărnăsă cu pără 
împrejură în partea posteridră a coldnei vertebrale, de 
3 centimetri lungimea și 1/1 centimetru grosimea, 
lalte membre fisice ale acestui copilă, nu se 
de ale altora.»

Cele- 
deosebescfl

de Paris:* 
fârte su- 
că i s’a

* * 
*

Sufletulu bețivului.— Citimă în >L’Echo 
Ună țăranu dintr’ună sată din Bretania, omă 
perstițiosă, se duce la ună preotă și ’i spune,
arătată sufletulă amicului său Vilhelm, mortă de câte-va 
luni. — Și cum scii, întrebă preotulă, că a fostă sufle
tulă amicului d-tale Vilhelm? — Oh! răspunse țăranulă, 
pentru că băuse atât de multă, încâtă nu se mai putea 
țină pe piciăre.

** *
Căpitanulu Boyton, înventatorulă costumului de în- 

notată, cu care a trecută în notă canaluiă până la Do- 
wer, îșl permise acum câte-va cjile o glumă la mieduiă 
nopții și înotă în portulă din Newyork, îmbrăcată cu îm
brăcămintea sa de gumă, la corabia engleză , Gârneț» 
ancorată acolo, fără ca sentinela de pe bordulă corăbiei 
să-Iă fi observată. Ajunsă acolo, îi succese de a lega o 
torpilă de o bârnă plutitare, care apăra prora corăbiei 
și după aceea înnotâ erășl neobservată îndărătă. Valu
rile împinseră torpila sub corabiă, unde mai târziu a 
fostă observată, ceea ce produse mare spaimă printre 
omenii corăbiei. Boyton a mărturisită, că gluma acesta 
a făcut’o din răsbunare cătră admiralitatea engleză, fiind
că acăsta nu i-a aprobată invențiunea sa, după cum 
trebuia.

** *
Mărulu ca medicamentă. — Pentru cei cari suferă 

de pleope său au ochii injectați cu sânge, să c6eă ună 
mără reinette seu în lipsa acestui soiu, orl-care altulă, se-lă 
sfărâmă și făcendu-se din elă o cataplasmă într’o muse
lină său într’o cârpă de olandă, se aplică pe ochiulă bol
navă ; după 2 său 3 ore vindecarea este sigură.

* **
Patru gemeni. —Se scrie din Paris, că la Vio 

rentă, femeia Eugenie Rafichardt, soția unui portară
cu- 
din 

strada Monge Nr. 46, a născută patru băieți, toți frumoși | 
și bine desvoltațl. Mama împreună cu cei 4 copii se 
află în cea mai perfectă sănetate.

* *
♦

Sinuciderea unui rabinu. — In America produce ac
tualmente o mare sensațiune sinuciderea unui rabină, 
dr. David Stern, care și-a curmată viăța în orașulă St. 
Louis. Elă a lăsată o scrisăre, ce conține următărele: 
,Numele meu este David Stern; etatea 31 ani; loculă 
nascerei Manchester (Englitera); profesiunea rabină ovre- 
escă. Sub nici o condițiune nu vrău ca vre-ună rabină 
său preotă ală cutărei său cutărei confesiuni să oficieze 
la mormântulă meu ună serviciu divină. Banii și bijute
riile ce se voră găsi la mine le lasă săraciloră. Singu- 
rulă motivă ce-lă potă indica lumei pentru faptulă meu 
este, că după o luptă de (jece ani amă ajunsă la con
vicțiunea, că nedreptatea și egoismulă stăpânescă lumea 
și pentru că n’amă destulă putere nici inclinațiune a 
mai urma lupta și de aci înainte. Suntă desgusfată.* 
Dr. Stern, care era partisană ală reformei celei mai ra
dicale, trecea dreptă unulă din omenii cei mai învățați.

* **
Anulu nou la Chinezi. — Chinezii au avută acum 

de curăndă sărbătorile loră de anulă nou; ele au ținută 
ună - spre - <|ece cjile. Ei s’au preocupată cu totulă 
de aceste sărbători, uitândă ori ce altă, pănă chiar și 
răsboiulă din Congo. într’o scrisăre din Sangai gasimă 
amănuntele cele mai pitoresc!. Tăie prăvăliile au fostă 
închise, afacerile au fostă suspendate, oficerii și soldații 
au obținută ună concediu de 15 4*le> generaii însoțiți 
de soțiile loră s’au dusă să felicite pe guvernorulă generală 
pentru anulă nou, teatrele au fostă închiriate, dându-se 
în ele prânzuri (cian ciau) nesfârșite. Aceste teatre suntă 
închiriate câtă va țină sărbătorile. La Tien-Tsin, generării 
gardei au plătită o chiriă de 10,000 taell, adecă aprăpe 
75,000 franci.

să părte pre lângă folăse, și greutățile. Consiliulă co
munală însă făcu cunoscută, că renunță în aslfelă de 
împrejurări la donațiune, cu atâtă mai multă, pentru ^pă 
visteria statului cere afară de cei 90,000 de franci încă 
o sumă de 80,000 de franci ca taxă pentru donațiunea 
ocului de zidită, pe care e zidită acumă museulă, fă
cută în 1855. Acăstă provocare, a dată causă la ună 
procesă încă nefinită între visteriă și împărătăsă, și ad- 
ministrațiunea finanțeloră a fostă împuternicită, ca să se- 
cuestreze diferitele venituri ale împărătesei, care posede 
în Paris mai multe proprietăți.

* * *
Divorțurile parisiane. — Noua lege francesă asu

pra divorțului a pusă pe lucru pe magistrații din Paris. 
La ora de față se află la tribunală 1827 cereri de di- 
vorță, și ’n fiecare se facă altele nouă. La acăstă 
cifră trebuie a adăoga numărulă divorțuriloră deja pro
nunțate la primăriile celoră două-tjecl de arondismente 
ale Parisului.

Satină merveillenx negru (de totă de mătasă) 1 fl. 
15 cr. metrulă pănă 8 fl. 60 cr. (în 16 dif. calități) 
trămite pentru câte o rochiă, seu cu bucata fără tacsa 
vamală la casele musteriiloră, depositulă fabricei de mă
tase a lui G. Henneberg (liferantă ală Curții regale) 
în Zurich. Mostre să trimită imediată. Scrisorile pentru 
Elveția costă 10 cr.

Ouraulă la bursa de Vlena
din 22 Maiu

Rentă de aurii 4°/0 • • • 96.90
Rentă de hârtiă 5»/0 . . 91.75
Imprumutulti căilortt ferate 

ungare.......................... 146.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.80

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 122.50

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 107.—

Bonuri rurale ungare . . 103.25
Bonuri
Bonuri

miști
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

cu cl. de sortarel01.50

st. n. 1885.

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

vinii ung......................... 96 75
Imprumutulii cu premiu

ung.....................................115.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.90 
Renta de hărtiă austriacă 82.10 
Renta de arg. austr. . . 82.70
Renta de aurii austr. . . 107 50 
Losurile din 1860 . . . 138.75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  859.—
Act. băncel de credită ung. 285.75 
Act. băncel de credită austr. 286.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.86
Napoleon-d’orI.................. 9.877a
Mărci 100 împ. germ. . . 61.10 
Londra 10 Livres sterlinge 124.80

* • *
Procesu în contra împărătesei Eugenia. — Intre 

orașulă Marsilia, visteria Statului și împărătăsă Eugenia 
s’a ivită ună mare conflictă. In anulă 1880 împărătăsă 
dârui orașului Marsilia ună museu, edificată în 1855 pe 
spesele listei civile. Consiliulă comunală ultraradicală din 
Marsilia primi acăstă donațiune cu mare mulțumită. 
Acumă vine însă visteria statului și cere său dela împă- 
rătăsa său dela orașulă Marsilia o sumă de 90,000 franci 
ca dare de donațiune. Impărătesa refusă plătirea și afirmă, 
că orașulă Marisilia, ca primiforă ală donațiunei, trebue

Bursa de Bucurescl.
Cota oficială dela 9 Maiu st. v. 1885.

Cump. vând.
Renta română (5%). . . . 88 89
Renta rom. amort. (5°/0) . . 91’/4 92Va

» convert. (6°/0) . . 87i/2 881/»
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 301/a 31 Va
Credit fonc. rural (7°/0) . . 10P/4 1021/4

* » „ (5°/o) 86 86Va
• » urban V’/ol • ■ 98 98

. (6%) . . 911/, 92’/a
» » > (5°/0) . . 82*/, 833/,

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

< » » Națională . . — —
Aură..................................... ll.°/o lO’/o
Bancnote austriace contra aură 2-01 2.04

Cursulu pieței Brașovii
diD 23 Maiu st d. 1885.

Bancnote românescl .... Cump. 8.87 Vând. 8.90
Argint românesc..................... » 8.80 8.85
Napoleon-d’orI......................... > 9.86 » 9.87
Lire turcescl............................. > 11.10 » 11.15
Imperiali................................. » 10.10 » 10.12
Galbeni..................................... > 5.80 » 5.84
Scrisurile fonc. > Albina» . . » 100.50 > 101.—
Ruble RusescI......................... » 124.— , 125.—
Discontulă ■ > . . . 7—10 °/o pe ană.

MS* Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei11 se potiî. cumpSra în tutunge
ria lui I. Gross.
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materialului adunată; de aici se întâmplă, că aflămă ma
terială necorectă atâtă la începută câtă și la fine, des
pre care nu putemă presupune, că ar fi fostă necorectă 
de la începută, ci că s’au comisă neesactitățile (nu (jică: 
falsificările) numai în decursulă operațiuniloră făcute în 
oficiulă statistică,

Nu mă voiu provoca la multe cașuri, pentru că 
dâcă se pote undeva, apoi aici chiară că se păte aplica 
regula: »ab uno disce omnes.*

Că^ăndu-mi în mână din întâmplare blancheta de 
recensemântă a unui profesoră română cu nume bună 
la Români, spre mai marea mea mirare amă văzută, că 
este introdusă cu limba maternă maghiară împreună 
cu soția sa, care asemenea este română și vorbesce fârte 
frumosă românesce.

Intre blanchetele de recensământă ale unoră co
mune românescl amă aflată fârte multe persâne, cari pre 
lângă t6te că avâă nume românescl, șciau și românesce 
și erau de religiunea gr. or., totuși erau introduse cu 
limba maternă maghiară.

Ba ce e mai multă, amă aflată și atarl blanchete de 
recensemântă, în cari în rubrica primă pentru limba ma. 
ternă era introdusă limba maghiară, în rubrica urmă- 
t6re era introdusă, că vorbeșce românesce, după care 
apoi amă aflată introdusă: »beszâl egy kicsitma- 
gyarul is«, adecă, că gângăvesce câteve cuvinte și

unguresce. Ce va să <}ică acesta? Aceea, că respecti- 
vulă numai românesce scia vorbi, cum se cade, că alte 
limbi nu scia, și ca prin urmare era r o m ân ă.

Aceste suntă simptamele, prin cari m’amâ convinsă, 
că neesactitățiie s’au începută de o dată cu împlerea 
blancheteloră respective de o dată cu adunarea materia
lului de recensământă.

Că în oficiulă statistică cu ce esactitate s’au pre
lucrată datele în favorulă celoră de la putere, dovadă 
este, că chiară și la prima revisiune s’a aflată, că, din 
hyper-zelulă unoră diurniștl, printre locuitorii comuneloră, 
curată românesc! încă s’au aflată vârîți unguri. Ce s’a 
aflată și ce s’a petrecută în stadiulă celorlalte revisiunl 
acăsta numai confidență d-lui Keleti o potă șei. Destulă 
atâta, că mai cu sămă cu jidanii s’a făcută multă spe
culă. Limba jidovâscă ca atare n’a fostă admisă 
de limbă maternă. Dâca ună jidovă scia unguresce, a- 
cela necondiționată era introdusă în rubrica unguriloră 
și numai atunci, dâcă nu era scrisă în blanchelă, că vor
besce și unguresce, ci d. e. că vorbesce numai germâ- 
nesce, românesce, slovăcesce etc. se introduce în rubrica 
Germaniloră, Româniloră, Slocaciloră, etc. De aici se es- 
plică, că între Români — după datele din 1881 — încă 
aflămă 8185 de inși, cari aparțină confesiunei israelile.

Afară de acăsta au mai fostă încă rubrice în re- 
servă, d. e. rubrica celoră ce nu sciu vorbi; rubrica ce

loră ce vorbiau o altă limbă patriotică nespecificată ; 
rubrica celoră ce vorbiau o limbă străină, care nu se 
vorbesce la noi etc, din cari, precum și din o mulțime 
de blanchete defectuăse, a fostă ușoră a spori numărulă 
națiunei maghiare.

In urmă, tate persânele dubiâse, despre cari din 
blanchetele de recensământă nu se putea deduce, că ce 
limbă vorbescă, au fostă introduse în rubrica Maghiari- 
loră.

Și acum să trecemă la edițiunea oficiosă, care 
părtă titlulă următoră: »A magyar korona or- 
szâgaiban az 1881 âv elejen v âgrehaj to 11 nâ p- 
szâmlâlâseredmenyei, Budapest, 1882.« (Re- 
sultatulă recensământului îndeplinită la începutulă anu
lui 1881 în țările corănei unguresc!, Budapesta 1882). 
Edițiunea are două tomuri. Tomulă I are și o edițiune 
specială cu textă paralelă maghiară-germană și conține 
mai multă resultatulă generală ală dateloră după speci
ficările adoptate, în care tomă după precuvântare urmâză 
o schiță (vâzlat) istorică. Din acăstă schiță este evi
dentă, că cei cari au făcută tote după placulă loră și 
au publicată resultatulă după cum le-a venită Ia soco- 
tâlă, — în urmă cu slănina în mână încă totă ei stau 
de cătră pădure!

(Va urma).
-------- O-r—
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—= Norocii neasteptatu &-
Am cumpărată la o licitațiune întregulu de- 

positu alu unei renumite
Fabrice de cesornice din Geneva

cu jumătate prețulu regulată, prin 
care sunt în plăcuta posițiune a es- 
pedia promptă mai joșii însemnatele 
ceasornice fine la ori-cine ’mi va co
manda, cu prețuri de batjocură, au 
costată mai ’nainte capacele și regu- 
larea acestora atâtu, câtă se cere a- 
întregulă c6sornicu, și spre dovada 
solidități se primesce îndărătîî ori-ce

cum pentru
unei stricte 
ceasornică, care nu va conveni, astă-felu suntă 
t6te comandele fără risică.

Numai cu fl. 5.10
ună ceasornică de buzunară, cilindru din celă mai fină 
aură do ble, său argintă de nikel franțuzeștii fărte fină 
gravată, și guiloșată, regulată pe minulă. Totă asemenea 
din argintă curată de 13 probe, punciată de oficiu c. r., 
bine aurite fl. 7. —

Numai fl. 7.40
upă ceasornică anker din celă mai fină aură double său 
argintă nikel, fină gravată și guiloșată, cu 15 rubine cu 
secundară, repassată după secunde. Totă acesta din 
gintă de 13 probe, punciată de oficiu c. r. și bine 
rită fl. 11. —

Numai fl. 8.50
ună remontoire de Washington din aură-double, seu 
gintă nikel, de întorsă fără cheiă, cu aparată pentru 
dreptarea minutareloră și cu ună mehanismă fină de 
kel, totă acesta din argintă curată de 13 probe, punciată 
de oficiu c. r. fl. 13. —

Pentru mersulă regulată ală tuturora acestoră cea
sornice se dă garanțiă pe cinci ani.

Pe lângă tâlă eftinătatea fabulăsă se mai dă gratis 
fie-care ceasornică și ună lanță de aură-double 
brelocă, cheiă și carabină.

Comandele cu bani gata, său prin rambursă poștală 
se adreseze la

Uhren- F'abriks-HauptdepOt
Wien, Iii Hintere Zollamtsstrasse 9.

I. H. liabinovics 4-4
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„A L B IN A“
institutu de creditti și de economii

FILIALĂ BRĂȘ0V0 
face următorele operațiuni: 

primesce depuneri spre fructificare cu interese: 
De 3V2 °/0 țâră, denunciare,

» 4 % pe lângă denunciare de o lună,
> 5% > » * >3 luni,

și plătesce îutregă contribuțiuuea de stată;
2. escoinpteza polițe,
3. pe efecte notate la bursele din Viena, Pesta și Bu

curești împrumută 85 °/0 din valorea cursului, cu 7 °/0,
4. împrumută pe mărfuri și producte, care representă 
valore positivă și nu suntă supuse stricăciunei,
5. cumperă și vinde totă felulă de monede și efecte,
6. rescumperă totă felulă de cupdne,
7. mijlocesce la centrala sa din Sibiiu împrumuturi 

hipotecare pe 10 său 20 ani, în fine
8. cumpără și vinde după cursulă dilei scrisurile fun

ciare proprii de 6 °/0 și le lombardeză cu 90 °/0.

6—6
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o

ReVolveru
(Eeritoir)

CU 1 fl
Ceva ne mai pomenită până acuma în 

istoria anunciuriloru, oferu eu pentru ântâia- 
dată on. publică.

Eu dau adecă unii revolveru în mări
mea naturală pentru 9 patrdne mm. cu pată, 
țăvă și casa ndgră pentru 6 patr6ne, poleită 
fină și nichelată, numai cu 1 fi.

Acestă revolveră minunată este decdre 
nu numai pentru salonulă milionarului, ci și 
pentru cea mai simplă locuință din clasa 
mijlociă. Elă conține o cerusă (crayon, 
Bleistift) ună păstrătoră de condeie și ună 
cuțitașă de o construcția rară și frumdsă.

De observată. Nu vă speriați de acăstă 
mică cheltuială și comandați câtă mai iute, nu mai am 
multe în deposită și v’asigură că decă veți posede ună 
asemenea revolveră nu’lă veți mai da nici cu 50 fl.

Trimiterea prin rembursă său cu bani gata prin 
firma: HECHT

Komissions und Importhaus in WIEN, 
1NNERE STADT, K0L0WRAT-R1NG Nr. 9.

Abonamente la „Gazeta Transil
vaniei” se potu face la 1 și la 15 
ale fie-cărei lunî.

Administr. „Gaz. TransA

In hala din Groveru
(Festhalle)

J . t

Marți in 26 Maiu
(a treia (Ji de Rusalii) 

arangiată de doue musici și adecă 
de mu si ca militară și muși ca 
orășenescă sub conducerea perso
nală a dirigențiloru lord respectivi, 
cari vortt esecutâ pe rândd cele mai 
plăcute și mai nouă piese musicale.

La acesta festivitate, ca și care 
încă nu s’a mai arangiatd în Brașovd, 
învitd pe onoratuld publicd cu totă 
stima avisându'lu că am îngrijită de 
băuturi și mâncări bune.

Frîdericu Schmidt.

i '

2—2Forte potrivită ca dară pentru confirmare.

Mersulu trenurilor^
pe linia Predealii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.
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BucurescI
Predealu
Timiștl

8.00
2.47
6.36

10.09

Predealu-Budapesta

Trenă 
accelerat

Trenă 
de 

peradne
Trenă 

omnibus

Hudapesta—Fredealii

Trenă Trenă 
omnibus accelerat

Trenă 
omnibus

se

L '.ovașznai & (Heresztesy

Mostre se trimitu la cerere franco.
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Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grdse.
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Af Comande din provincie (Nr. 25) yr
—= să ezzeowtă, ■pnm.otVLaliA =

aami Pentru saisonulu de primăvară

Toalete
de promenade, de mirese 

și de casă
Mantale de ploie, Jaquete și Mantile după 

cea mai nouă modă 
confecțion^ză de grabă ș' cu prețuri moderate 

la

în salonulu loră de confecțiuni de dame 
Brașovu (piața mare.)

*¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Tipografia ALEXI, Brașov.

( 
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Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
HomorodO 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole
MediașCi 
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
CrăciunelO
Teiușă
AiudO
Vir.țulă de susti 
Uiora
Cncerdea
Ghirisă
Apahida

(llușin |

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișfl 
Stana
Huiedinft
Ciucia
Bucia 
Bratca
R6v
Mezft-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

Trenă 
de 

persdne

7.15 — — —
1.09 — — 9.50
1.33 — — 10.15
2.06 — — 10.50
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27

7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19

8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 5 59 9.18
10.18 6.28 8.00

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
— 7.25 9.35

' — 7.49 10 16
11.33 8.11 11.04
12.0b 8.52 12 17

— 9.11 12.47
— 9.29 , 1.21

12.25 9.52 2.05
1.11 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— < 10.56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 ~Oo

2.00 6.20 2.00

Trenă 
de 

persone

Viena 8.35 3.308.25
Budapesta 8.00 6.65 9.45
Szolnok 11.24 10.55 12.18
P. Ladâny 2.01 2.04 1.59
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
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.0!
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clușiu 8.57

9.23
5.40
6.00

7.08
7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulti de susti 12.19 10.07 —
Aiudfl 12.45 10.42 9.17
Teinștt 1.15 11.32 9.40
CrăciunelO 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașfl 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu . 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44
Brașovtt J

TimișO

9.20 10.15 3.15
3.25— 6.00

— 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

BucurescI — — 10.26


