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BP-- 112a Luni, Marți 21 Maiu (2 Iunie)

iffiC- Din causa S-tei serbători de Marți diarulu 
nu va apare până Mercuri sera.

Brașovii, 20 Maiu (1 Iunie) 1885.
De unii timpu încdce n’amU mai urmăriți! 

cu atențiunea de mai ’nalnte articulii diareloru 
maghiare, atâtii de înveninați în ceea ce pri- 
vesce raporturile dintre Maghiari și Nemaghiari.

Lucrulu să pâte esplica ușoru. Suntemu 
sătui de sofismele neleale, și de reaua credință 
ce respiră din articulii foiloru maghiare, și nu 
ne mai însuflă respectă insultele și insinuările 
loru, pentru că scimu c’avemă de a face cu nisce 
âmeni, pe cari îi conduce pasiunea 6rbă, și fana- 
tismuhi de rassă, nu însă mintea rece și argu
mentele sănătdse.

Sistema de înegrire ce o practică pressa ma
ghiară față cu totu ce nu este maghiară, nu do- 
vedesce, decâtu contrarulă afirmațiuniloră sale, 
c’ar voi binele nostru, ală nemaghiariloră.

Nici pomană de bună voință. T6tă înțe
lepciunea politicei ungurescl se concentrâzâ în 
tendințele nebunesci de a nimici acele individua
lități naționale, cari s’au desvoltată de sute de 
ani și s’au întărită alături cu individualitatea 
rassei maghiare și independentă de densa.

Stămă față cu pasiunea și fanatismulu, și 
avândii a suportă loviri din ce în ce mai vehe
mente și mai brutale, amu trebuită se perdemu 
ori ce speranță, de a pută să ne lămurimă cu 
contrarii noștri, cu puterea argumenteloră.

Nu argumentele, ci numai faptele mai potă 
valoră acjl în lupta nbstră contra despotismului 
ungurescu, faptele dictate de adevăratulă patrio- 
tismu, faptele leale românesci, prin cari să do- 
vedimă că zădarnice sunt tâte încercările de a 
ne sugrumă limba și naționalitatea și că săcurea 
ce-o îndreptă acji dușmanii neamului nostru asu
pra trupinei românesci se pâte întbrce mâne în 
potriva loru.

Despotimulă ce bântue a<ji țâra și poporulă 
nostru se pâte cunâsce și din acea împrejurare, 
că măsurile administrațiunei publice se contradică. 
Intr’o localitate se interzice și se suprime ceva 
ce în altă localitate se tolerâză ca ceva ce nu 
carambolâză cu legea și cu aședămintele statului.

Nimică nu pâte ilustră mai bine volnicia 
procederei maghiare, ca aceste conrratjiceri. Dâcă 
legea ar fi busola fapteloră administrațiunii un
gurescl, atunci nu s’ar pută ca într’o localitate 
să fie permisă său tolerată ceea ce în altă loca
litate este interclisu; n’ar fi posibilă ca astăzi 
să fie declarată de ilegală și de dușmană sta
tului o faptă, care eri, pe când domneau aceleași 
legi, era legală.

Natura despotului este ca să asuprăscă pe 
celă ce se află în sfera puterei sale după plăcu. 
Norma după care se dirige elă este passiunea 
ărbă și pofta de răsbunare.

Astfelă, de esemplu, se esercităză de ună șiră 
de ani încăce ună terorismă cumplită asupra 
Blașiului și ală instituteloră sale de învățământă 
române. Din nenorocire poftele inimice nu în
tâmpină resistență energică din partea celoră ce 
stau în fruntea Blașiului și ală învățământului 
de acolo.

Urmările suntă destulă de bătatăre la ochi. 
Amă ajunsă așa departe încâtă în Blașiu, vechia 
reședință a metropoliei române unite, nu se mai 

păte țină ună maială nu se păte aranja ună bală 
fără a se cere mai înainte permisiunea ministru
lui de culte.

Pe când domnea abșolutismulu nemțescă cu 
gendarmii lui Bach nu se pută întâmpla ceea ce 
se întâmplă adi în Blașiu, unde trebue să se 
cârd voiă dela ministru pentru ca scâlole române 
să-și potă serba maialulă.

Departe amă mai ajunsă cu liberalismulă 
ungurescă dăcă nici o nevinovată petrecere de 
școlari nu se păte face în deplină libertate sub 
conducerea și supraveghierea autoritățiloră șco
lare instituite pe basa legii.

Cine păcătuesce, celă ce mânca șăpte pâni, 
ori celă ce le dă? Lăsămă răspunsulă în jude
cata maturului Icetitorb, dâră surprindătâre este 
și rămâne pentru ori și cine metoda prin care 
ministrulă de culte crede a paralisâ spiritulu na
țională, ce străbate și șirurile tinerimei române din 
Blașiu precum cuprinde pe acele ale tinerimei 
năstre din tâte părțile.

Judece lumea imparțială și drâptă, dăcă ună 
sistemă de guvernare poreclită: constituțională, 
mai păte întruni în sine condițiunile de vitalitate, 
când află plăcere în a regularisf și prigoni chiar 
și nevinovatele petreceri ale scolariloră de prin 
licee! -----o-----

SOIRILE țilLBI.

Ministrulă de comunicațiune br. Gabriel Ketneny 
s’a făcută membru ală reuniunei de maghiarisare din 
Clușiu cu 100 fl. După cum spune »Magyar Polgar,*  
ministrulă ’și-a esprimată satisfacfiunea și aprobarea sa 
.asupra acțiunei plină de tactă, de măsură, dăr și în
suflețită și corectă a reuniunei.»

—0—
Ni se crie din Budapesta cu data 29 Maiu: Seso- 

nulă mortă s’a începută, căldura cresce, cine păte se 
depărteză din capitală. Esposițiunea în filele de lucru 
este forte puțină cercetată. Suntă <jile destule, în cari 
puternicii noștri cu esposițiunea suntă bunî-bucuroșî 
dacă potă încassa câte 4000 fl. din bilete, pre când ca 
să se acopere t.6te spesele ar trebui să încasseze în t6tă 
cjiua celă puțină 12,000 fl. Publiculă din afară numai 
la Rosalii a mai fostă ce a fostă. De atunci capitala eră 
a începută d’a fi mai liniștită. Odăi de închiriată se află 
mai pre tdte stradele »quantum satis,*  chiar și în cen
tru se găseseă. Țâra este seracă și dmenii nu prea au 
bani pentru a face parade.

—o—
Ministrulă de culte Trefort are de gându, câtă va 

mai fi ministru, să înființeze pe lângă fiecare prepa- 
randiă de stată câte ună orfelinată; în ăstă modă se 
voră organisa, cjice elă, și preparandiele confesionale.

—0—
Consiliulă comunală din Viena a dăruită 2000 fl. 

pentru săracii din Pesta.
—0—

In pădurea de lângă Papolță numită Kisvesz, co- 
mitatulă Trei-Scaune, patru lupi au intrată în turmele 
de oi ce pască acolo omorândă 150 de oi.

—0—
Consilierulă magistratuală din Timișâra, Emerich 

Dolveth s’a împușcată cu ună revolveră. Molivulă se 
dice că ar fi starea materială rea său relațiuni familiare 
nenorocite. Elă e tată a patru copii.

•—0—
Cu data de acjl 1 Iuniu mersulă trenuriloră s’au 

schimbată. Cetitorii fâiei nâstre se potă orienta din 
noua ordine de plecare publicată în pagina a patra.

-0—
Societatea >Tinerimea română*  din Bucurescl va 

serba Marțî în 21 Maiu v. a opta aniversare. Se va ți
nea ședință publică în localulu universității. D. I. St.

Radianu va țină o conferință despre »Individă și Na
țiune.»

—0—
Ună congresă internațională de dreptă comercială 

se va tină la Anversă. România va fi representată 
la acestă congresă de d. Al. Degre, membru Ia înalta 
Curte de Casațiă și de Justițiă.

întrunirea înv&țătorilorîi români în 
Minteulu Gherlei.

Din marginea Câmpiei 28 Maiu 1885.
Domnule Redactor! Sosindă asără târdioră dela 

Minleulă Gherlei, unde și-a ținută ăstă ană »Reuniunea 
învățătoriloră români gr. cat. din jurulă Gherlei*  adu
narea generală anuală, mi-a fostă cu neputință a-țî ra
porta imediată despre decursulă acestei adunări. Deci 
mă apucă astătjl a face, ce nu s’a putută ieri. Aduna
rea acesta a fostă a Vl-a numărată dela începutulă Reu
niunei, care cuprinde toți învățătorii și învățătărele ro
mâne gr. cat. încependă dela Borșa (de lângă Clușiă) 
spre N. pănă la Căpușă și iarăși dela Olpretă spre 0. 
pănă la Bistrița, adecă 12 districte protopopescl. Lângă 
cele vechi s’au mai adusă acum la dorința espresă a res- 
pectiviloră și docenții din districtulă protop. ală Betlă- 
nului, și condiționată cei dela Surducă din marginea Se- 
jâgiului.

Scopulă acestei reuniuni este d’a țină pe învățători 
în curentă cu progresulă și resultatele practice ale sciin- 
țeloră pedagogice și didactice etc. Pentru de a pută 
ajunge acestă scopă, învățătorii citescă cărți pedagogice 
din biblioteca Reuniunei — cu centrulă în Gherla și câte 
o făiă pedagogică; țină adunări în fiecare districtă protop. 
tămna și primăvara, în care se citesce câte o disertațiune 
didactică ori pedagogică și se ține de docintele locală o 
lecțiune practică cu pruncii din cutare obj. de învăță- 
mântă; apoi se mai resolvescă și alte cestiunl ce taie în 
sfera scolastică. Totă acăsta se face și Ia adunarea ge
nerală; adecă se citescă disertațiuni și se face esamenulă 
de vară cu pruncii din comuna în carea se ține aduna
rea — în fața tuturoră docințiloru din întregulă raionă 
ală Reuniunei și a comitetului centrală din Gherla, ce 
constă din ună d. canonică ca președinte și profesori- 
preparandiall. S’a îmbinată cu adunarea generală ținei 
rea esameneloră din simplulă motivă, pentru de a se da 
mai mare îndemnă docințiloră la împlinirea chemărei 
loră, care — precum se scie — se oglindăză în esa- 
menă, în care’șl păte, dacă pricepe, să-și espună tătă 
sciința sa.

După aceste premise, să mă întorcă la meritulă lu
crului. Adunarea s’a ținută în Minteulă Gherlei la d. 
protopopă Al. Bene, carele — precum se scie — în 
primii ani ai esistenței acestei Reuniuni nici n’a voită 
să-o cunăscă, cu tăte că învățătorii d-sale aveau și au 
— precum s’a vădută acuma — cea mai mare lipsă 
de astfelă de întruniri. Adunarea a decursă în rendă 
bună, încâtă privesce partea administrativă a Beuuiunei. 
Au diserlată învățătorulă dela schia normală din Lăpușă 
d. Al. Latișă — despre »Avant.agiele economiei mici 
(Comasate) în raportă cu economia estinsă său împrăș
tiată,*  o disertațiune, carea pentru valorea sa internă 
sja hotărîtă a se tipări și distribui între membrii; iar 
învăț, din Săntejude d. P. Grama despre »folosulă 
industriei de casă la poporulă română.*  — Din raportulă 
generală ală comitetului amă vădută, că atâtă biblioteca 
câtă și averea Reuniunei au crescută, că tote districtele 
protop. afară de ală Olpretului — și-au ținută ambele 
adunări filiali, ceea ce este ună progresă însemnată față 
cu mișcările literare din anii trecuțl — semnă învederată 
că dmenii au începută a se familiarisa și a sci aprecia 
însemnătatea acestoră adunări. Dovadă și adunarea ge
nerală din ăstă ană, la care au convenită la 76 membri 
ordinari, afară de onorațiorl, între cari am vădută pre 
dd. protop. L Velle dela Deșiu și V. Pușcariu dela Sănte
jude, pretorele dela Gherla, Br. Banffy, mai mulțl preoți 
și poporulă credinciosă din Minteu. Intre conclusele 
luate, merită amintire următârele:

1. Comitetulă centrală s’a însărcinată cu edarea 
unui almanach — respective călindară pedagogică în care 
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să se tipărâscă și disertațiunile cele mai meritâre ale 
membriloră săi. 2) Să se înființeze în tâte districtele 
protop. de pe teritoriulă Reuniunei și biblioteci tractualî 
învățătoresci. 3. La adunările filiale să participe represen- 
tanții subreuniuniloră învecinate. 4. Adunarea generală 
procsimă se se țină în Borșa, eventualminte în Deșiu, Iclodă, 
seu Buza.

Nu potă încheia acestă raportă fără de a aminti, 
că la esamenulă ce s’a ținută în Minteu (o comună cu
rată românăscă de 1400—1500 suflete) din 90 prunci 
obligați a frecuenta scâla nu s’au presentată decâtă nu
mai 17 prunci, și că a reușită sub tâtă critica. Invăță- 
torulă ca și pruncii cugetai că nu s’au mai văzută, așa 
vorbiau unii cu alții. Unele obiecte, precum »învățămen- 
tulă intuitivă*,  fisica, gramatica, limba română nici nu 
s’au propusă. Din religiune s’a prevenită cu esamenulă 
adunarea, pre semne, ca să nu țină esamenulă prea lungă, 
căci așa n’a ținută numai Va 6ră! 1 A propo! era 
să uită a aminli. că esamenulă a aflată de bine dl. 
protopopă Bene a dispune să se țină în șura d-sale—în- 
frumsețată cu fruntjară, pe semne ca să pâtă sugărî (fu
ma) negenată și sub durata esamenului. Dâeă atari esa- 
mene se dau Ia reședința protopopescă, ne putemă în
chipui ce va fi în celelate comune de sub inspecțiunea cea 
înțelăptă a d-sale. Și apoi acăsta se întâmplă în Minteu 
sub ochii și în prâjma Prea On. consistară scolastică! 
De sigură va fi fostă încântată d. canonică Șerbană, 
vechiă directoră școlară! Dar iarăși mă lntorcă, d-lă. 
protopopă se vede, că a voită să suplinescă tăie scăde
rile prin formalități. Așa, primirea membriloră, atâtă a 
comitetului centrală câtă și a docențiloră a fostă fârte 
cordială și la masa sa a ospătată, cu multă bunăvoință, 
pre toți docenții adunați fără deschilinire, ceea ce n’a 
făcută pănă acuma nici unu d. protopopă. Dar lumea 
de astăzi nu cârcă alâia Ia formă, cât mai multă la fon- 
dulă lucruriloră. Ospețele nu’să lucruri secundare la ast- 
felă de conveniri, iar esența o formâză în casulă de față 
esamenulă, unde are preotulă ca directoră și docențele 
— ca ordinarulă scolei a’și arăta interesulă, zelulășire- 
sultatulă activității loră anuale și acăsta nu numai în 
fața părințiloră neștiutori de carte, ci în presența a 70-80 
cărturari.

*) Imnulti: »Deșt6ptă-te Române*.

fică, d-le Redactoră, resultatulă adunărei generale 
amintite, deși în sine nu prea îmbucurătoră, dar încâtă 
amă observată o mai mare înteresare a docențiloră de 
densa, potă dice, că începe a’șl aduce râdele sale bine- 
făcătăre. Fie! Corespondintele.

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

Serbări în Clușiu.
Domnule Redactoră! Inteligența română din Clușiu 

a serbată diua de 3 (15) Maiu în grădina Stadler. S’au 
ținută mai multe toasta, s’a accentuată necesitatea so
lidarității, desbrăcându-se fiecare de egoismă și de inte
resele private, și conlucrândă în armoniă comună. Mu- 
sica ne delectâ cu melodii naționale, er toți cei presenți 
au Intonată câteva strofe din »Deștâptă-te Române.*  In 
cjiua de 3/15 s’a celebrată serviciu divină în biserica 
dinăuntru făcendu-se rugăciune pentru sufletele marti- 
riloră libertății. — La 21 Maiu intelegința română a întoc
mită nu «maială*  tată în sala din grădina Stadler. Cam 
pe la 7 6re întregă publiculă inteligentă din locă și 
câteva familii din jură s’au adunată pentru a-șl petrece 
câteva momente, cei tineri danțândă și conversândă în- 
preună, âr cei bătrâni parte delectându-se în petrecerea 
juniloră, parta povestindă împreună. întregă decursulă 
petrecerei a fostă fârte vială și animată durândă pănă 

în dori de di, când cu toții deplină îndestuliți s’au de
părtată cătră casă. S’au danțată jocuri naționale și s’a 
vorbită numai românesce.

Nu potă să lasă neuitate numele stimateloră Domne 
și Domnișâre cari le amă vetjută la astă petrecere curată 
românăscă. Au fostă presente D-nele: Coroiană, Isacă, 
Poppă Leontină, Podâba, Nestoră, Petrană, Rosescu, 
Pipoșă, Baldi, Truța, Popă Alecsiu, Hoszu, Laposteanu, 
lanki, Nasta, Popă Valeriu, ș. a.; apoi d-șârele: Elena 
Nestoră, Cornelia și Virginia Popă, Rosescu Maria și 
Amalia, Maria Laposteanu, d-șora Fu'op, Maria și Elisa 
Nasta, Ana și Sidonia Popă, Aurelia Janky, Tulia Hoszu, 
Maria Mureșană, ș. a. multe pre cari nu le-amă putută 
cunăsce, tata în vestminte frumâse cu gustă întocmite, 
dar fără luxă.

Totă cu astă ocasiune aflu de bine a aminti, că în 
diua de Rosalii popoiulă română Clușiană de religia gr. 
cath. conformă datinei religiose a eșită cu darurile la 
câmpă. Ți se împlea inima de bucuriă când vedeai de- 
ahmgulă stradei principale mai multe sute de Români 
mergândă în ordine eu icânele și praporii spre a bine
cuvânta sămânăturile, și când autjiai răsunândă stradele 
orașului maghiară de cântările armoniâse pline de pie
tate religiâsă intonate românesce de Rvdss. D-ni preoți, 
oficianți Rvdss D. protopopă Gavrilă Popă, M. 0. D-ni 
Vasiliu Podâbă și Vasiliu Dumbravă, precum și de can- 
tarulă locală Iacobă Mureșiană, de pruncii de scolă și 
de întregă poporulă. Acăsta a servită și ca documentă 
că în deșertă strigă foile maghiare locale că Clușiulă e 
orașă pură maghiară, căci în acestă orașă afară de o 
mulțime mare de alte națiuni se află și vr’o 4000 locui
tori români, cari țină la naționalitatea loră și la datinile 
străbune, și nu se lasă a fi înghițit I nici a dispăre fără 
urmă în marea închipuită maghiară. Caracterulă poli
glotă ală statului pre lângă tata încercările și falsifică
rile apare tocmai așa de eclatantă în mare ca și în 
mică.

Munteanul^.
------o------

Maialulu scolariloru din Blașiu

Blașiu, 31 Maiu 1885.
Junimea studiosă dela gimnasiulă nostru de aici își 

ținu eri așa numitulă »maială*.  Timpulă fiindă frumosă, 
petrecerea a fostă atâtă de bine căutată, cum de multă 
nu s’a mai văzută în Blașiu. Damele și domnișărele, din 
locă și din giură, mare parte în costume naționale, luară 
parte în numără completă la acâsfă serbare națională. 
ț)ică națională, dar mai nimerită așă putâ-o numi tradițio
nală națională, căci aci s’au ținută maialele scolariloră 
de ună lungă șiră de ani tată în cjiua de 3 (15) Maiu, 
pănă odată cei puternici ai cailei ue interziseră de a mai 
petrece în diua de 3 (15) Maiu, pentru că este cȚua ani
versară a adunărei naționale dela 1848. Acumă numai 
după încuviințare dela minister u putură face stu
denții noștri maialulît, și nu la 3 (15) Maiu, ci la 
30 Maiu și și atunci au fostă opriți de a cânta ,Ră- 
sunetulă nâmului nostru, care ne învită la d e ș 16 p t a r e *).

Se vede că cei tari ai 4’lei aru voi două lucruri: 
1. să ne uitămă trecutulă istorică și 2. să nu ne 
deșteptămă în vecii veciloră; da, așa credă eu că a- 
ceste două lucruri le-ară voi dumnâloră. Dar le răspun- 
demă să ’șl pună pofta în cuiu! Pănă când damele nâs- 
tre portă cu fală costumulă națională, până când Româ
nii noștri vorbescă și cultivă dulcele graiu națională, a

runce-ne sârtea cum ’i va plăcea, totă Români vomă 
rămânea, neuitându-ne trecutulă istorică și deș- 
teptându-ne spre viață nouă.

Ne era mai mare dragulă, ni se umplâ inima de 
bucuriă, când vedeamă în jocă preste (100) o sută pă- 
rechi de jucători tineri și drăgălași, speranța și fala na- 
țiunei nostre de ambele sexe. Trei ofițeri români dela 
reg. de infanteria din Alba-Iulia, câțl-va universitari din 
Peșta, câți-va academiștl din Sibiiu, veniră să ia parte 
la bucuria frațiloră loră mai tineri, dimpreună cu alții 
mulțî din apropiare și depărtare. Apoi să fi văzută pe 
studenții noștri cu câtă sinceritate îșt invitau âspeții la 
corturile loră, ca să-i omenăscă cu băuturi și tntună; 
cum le umblau în rândă, cum le făceau tata comodită- 
țile posibile, numai ca ei să se afle bine. Și s’au și 
aflată bine toți âspeții, atâtă între studențl câtă și în 
familiele inteligențiloră de aci, unde fură ospătați cu o 
ojină românescă. Dea D-deu, ca berculă metropolitană 
să vâdă și în vii tară, în totă anulă, câteva petreceri atâtă 
de naționale, unde damele să se presinte 161 e în cos
tume naționale, ăr jocurile încă să fie câtă numai se 
pâte taie naționale.

Incetulă cu încetulă să ne curățimă totă ce avemă : 
pomi de omide, holdele de polomide, limba de vorbe 
streine, portulă de sdrențe jidovești și joculă de învâr- 
titurl neromânești! 1. P. R.------ ----------

BucurescI, 18 Maiu st. v.
(Coresp. part, a »Gaz. Trans.«)

Vă veți fi aducândă aminte, d-le Redactoră, că într’o 
taiă de peste CarpațI s’a făcută imputarea tineriloră ro
mâni emigrați în România, că ei ar fi avendă legături 
cu »grupulă socialistă*  din BucurescI.

A trecută mai multă timpă, fără ca acăsta imputare 
să fie p’aci băgată în sămă. Dar cu ocasiunea serbării 
(jilei de 3 (15) Maiu în București, acea insinuare făcută 
la adresa Româniloră transcarpatini a fostă respinsă în- 
tr’ună modă categorică la banchetulă, ce s’a ținută în 
cjiua de 3 (15) Maiu, ăr celă ce a adusă la adevărata ei 
valâre insinuarea știută a fostă d-lă ingineră N. Făgă- 
rășanu.

îndată după primulă toastă, d-lă Făgărășanu luândă 
cuventulă și vorbindă asupra însămnătății idilei de 3 (15) 
Maiu, arată că sub forța împrejurărilor^ s’a realisată con- 
trarulă dorinței Româniloră Transilvăneni. Insă pentru 
ca dorințele Româniloră să se pâtă realisâ, se cere o lu
crare stăruitâre, se cere mai ânteiu de tata desbrăcarea 
de unele însușiri defectuâse, ale căroră efecte pară a fi 
fostă deja simțite de predecesorii noștri, și care suntă în 
prima liniă ura și pasiunea. Numai simțirea releloră 
efecte ale urei șl pasiunei a putută să facă pe poetulă 
națională Andreiu Mureșiană să esclame cătră Români, 
»că pe ei îi nimici a pismei răutate și 6rba neunire la 
Mikovă și CarpațI/ Pasiunea, pe cure nu c pote stă
pâni Românulă, îlă face adesea nedreptă chiar cătră frații 
săi, și avemă în acâslă privință de curăndă ună esemplu, 
unde ună confrate, păta pentru vre-o mică neînțelegere 
personală cu vre-unulă din noi de aici, nu s’a putută 
stăpâni să aducă o acusare nedrâplă în publică Români
loră emigrați de peste CarpațI, susținendă ună neadevără 
patentă, ună lucru despre care elă era în posițiă să scie, 
că nu este adevărată anume, că Românii emigrați de peste 
CarpațI ară face causă comună cu socialiștii. Acăsta este 
ună neadevără și este o acusare nedrăptă, care se face 
Româniloră de peste CarpațI. Românii de peste CarpațI 
nu voră pută face nicl-odată causă comună cu socialiștii, 
fiindcă socialiștii susțină cosmopolitismulă și năgă națio-

FOILETONU.

O călătoria în Bucovina.
îmi place a ceti diare și a călători.
De multă avămă de gândă să facă o călătoriă în 

Bucovina, dăr ocupațiunile mele dela moșiă nu-mi per- 
miseră. In urmă avură și ele milă cu mine ca să-mi as
tâmpără dorulă, și eu , veselă ca niciodată, poruncii lui 
Ionă să înhame caii și hai la gară.

Bună teafără amă ajunsă Ia Sucăva. Mâna vame- 
șiloră n’avea multă să caute prin bagagiulă meu, deorece 
luasemă cu mine numai ună geamautană micuță. Ună 
hamală obraznică ca mai toți hamalii îmi luă numai 
decâtă geamantanulă și făcendă din ochi unui birjară 
evreu acesta ’ml (jice cu surîsă de câștigă pe buze: 
»piftiți bierule, in ai birjă șei mai bună/ Era și bună 
nu-i vorbă, puteai cerne prundari prin ea în voia cea 
bună — dăr ce era să facă — era totă cea mai bună, 
plătescă hamalului, care nu se uitase cu ochi buni la 
mine, ăr în urmă îlă aucjii ceva vorbindă în limba pe 
care n’o cunoscă, căci vorbia rusesce. Ce dracu, îmi 
gândii eu, au ajunsă Gaiițienii pănă pe aici.

Birjarulă meu bătea în cai câtă putea — scițl de 
dragoste: în locă de ovăsă caii pe la Sucăva suntă în- 

vățațl a mânca păruâla — ună metodă nou inventată 
de birjari, necunoscută chemiei — căci pielea cailoră 
sub desele loviri în locă să li se cojâscă se subție. La 
mijlocă de cale, caii deprinși a se răsbuna. nu mai vo- 
escă să tragă. Zădarnică a fostă strigătulă, zădarnică 
bătaia.

Birjarulă mă învită a mă da josă din birjă. Ce 
era se facă, cu tâte că n’aveamă poftă să mergă pe josă 
mai cu sămă că-să cam ușurelă. Cum mă dau josă, 
caii o iau la fugă. Birjarulă se făcea că-i oprea. Ei 
fugă, eu strigă, ăr âmenii cari treceau, rîdeau de mine. 
Ajungă în urmă cu mare greu birja, udă din capă pănă 
în tălpi, mă suiu de nou și spună birjarului să mă ducă 
la mănăstire la Sf. Ionă.

— Bine chicâne!
In urmă, după ce m’am scoborîtă încă de vre-o 

trei ori și ăr m’am suită, am ajunsă la loculă dorită. — 
înaintea mea se înalță turnulă zidită de trupele fugare 
ale lui Carolă XII, regele Svediei, după bătaia nenorocită 
din Basarabia. Pe sub acestă turnă, plină de inscripții 
fără valâre, căci nu cuprindă ună trecută istorică, ti 
nume de ale studințiloră gimnasiali avâm să trecă ca se 
vină în curtea bisericei. Câte-va chilii murdare și pe 
cale de a se risipi după cuvintele: Din pămentă eșt*  lu
ată și în pământă te vei întârce, unde vei mai duce cu 
tine și viețile unoră bieți călugări, cari trăescă cum dă 

domnulă din venitulă bisericei, plus ună salară de 300 
fl. v. a. pe ană. —

Birjarulă trage înaintea ușei Archimand ritului — 
la scară.

De-odafă ună omă îmbrăcată nemțesce, cu lanță 
de argintă pe după gâtă și pe degete nisce inele — scițl 
așa de mari, că de ți-ar dâ o palmă cu ele pe mâni te 
culcă la pămentă — credeamă să fie viță de mitocană 
de pe la București — der d-sa mi-se recomandă ca ad- 
ministratorulă mănăstirii.

Ec’o bună, îmi gândii. S’a desredicată mănăstirea 
d le Turturică, căci astfelă se chemâ. — Ba nu, părin
tele Darie face cură de pișlâcă (lapte acru).

Vădendă că nu mă potă înțelege, plătescă birjaru
lui și întru în odaiă. Aerulă călugărescă, imcompatibilă 
cu nasulă meu, se luptă puțini cu elă apoi, fiindu-i ne- 
suferibilă, face divorță afirmândă reclamă prin ună lungă 
și tare strănutată. Strănutatulă meu află ună ecou care 
venea din partea aceea, unde mi se 4* se părintele 
Darie se preumbla, dăr ecoulă era desă repetată așa 
că amă credulă a aucji ună jocă de ecou ală naturei, 
dăr în realitate nu era așa. Părintele Darie avea o ma
șină care-i procura plăcerea a audi bubuitulă tunetului 
ca și cum ar fi în timpă de luptă, — âr fantasia viâiă 
prefăcea pomii din grădină în șiră de âste.

I se raportase părintelui Darie c’a venită ună boeră 
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nulitatea, er Românii transcarpatini nici-odată nu-și voră 
renega naționalitatea loră.

Incheindă toasiulă său, d-lă Făgărășanu doresce să 
vâdă că dispare dintre Români ura și pasiunea, și se în
temeiază unitatea de semțăminle, ca în comunii acordă 
să lucrfze după maxima străbună, ,quid quid agis, pru
dentei’ agas et respice ținem.« închină dar pentru uni
rea în semțăminte!

M’am credută datoră, domnule Redactoră, a Vă co
munică cuprinsulă acelei părți a discursului d-lui Făgă
rășanu, care conține respingerea însinuațiunei nedrepte 
făcute la adresa Româniloră transcarpatini. D-vostră veți 
face unu serviciu tuturoră emigrațiloră publicândă acesta 
într’o f6iă peste Carpați, unde s’a făcută și Insinuarea, 
pentru ca să se scie, că in adevără nu este cunoscută 
pănă acum nici ună Română de peste Carpați, care să 
facă causă comună cu grupulă socialiștiloră. 0.

ULTIME SOIRI.
La 29 Maiu s’au făcută alegerile dietale în 

comunele rurale din Bucovina- Br. Pino din 
partida guvernamentală a obținută celă dintâiu 
mandată în Rădăuțî-Sucâva-Câmpulungă; în Cer- 
nănți-Storozinetă-Siretă s’a alesă, în loculă lui 
Tomasciucă, naționalulă conservatoră Lupulă; 
în Vișniță s’a alesă naționalulă conservatoră Dr. 
Zotta.

Conflictulu anglo-rusă deocamdată s’a rerol- 
vată, spună cele mai nouă sciri. „Daily News“ 
comunică, că a sosită în Londra răspunsulă de
finitivă ală Rusiei. Cabinetnlă din Petersburg 
s’a învoită, ca Meruciaculă și Zulficarulă să ră
mână Afganiloră. Prin urmare comisiunei alese 
pentru stabilirea granițeloră i s’a ușurată acum 
sarcina.

Din Belgrad se comunică soirea, că mai 
multe bande unite de triburi arnăuțesc! au nă
vălită pe teritoriulă serbescă la 28 Maiu n. a- 
tacândă sentinela dela caraula Nr. 21. Sdrtea 
sentinelei nu se cunăsce încă, dăr telegrama care 
a adusă acăstă scire, spune că Arnâuții au jă- 
fuită și devastată ună sată sârbescă. Totă în 
acea Zi au năvălită bandele arnăuțesc! și la Cur- 
șumlje. Amărunte despre aceste năvăliri nu a- 
vemu încă.

Din Macedonia sosescă mereu sciri ne- 
liniștităre despre agitațiuni la revoltă. Se Z^e 
că atâtă guvernulă bulgară, câtă și celu gre- 
cescă voră lua măsuri pentru a împedeca orice 
turburăr! ce și-ară avă isvorulă pe teritoriele 
loră. ----- o------

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

Pesta, 1 Iuniu. — Prințulă de corănă a 
sosită er! diminăță din Semlin, visită înainte de 
amă^i de două ori esposițiunea, dejunâ în Ca- 
sina națională, ăr la lVa ăre plecă la Viena. Ad! 
au visitată esposiția archiducesa Clotilda împre
ună cu fiicele, infantina lsabela, archiducesa Rei- 
ner, Otto.

împăratule a petrecutu și se plângeau că au fostă furate.
i

s’a ,

Berlin, 1 Iuniu. 
o bună năpte, a primită erl multe lucrări.

Paris, 1 Iuniu. — De diminăță lumea 
grămădită er! 1a, bara lui Victor Hugo în numără 
fărte mare. Ordinea n’a fostă turburată.

O-------

DIVERSE.
0 nenorocită otărîre. — America este patria ce- 

loră mai renumiț.I nolătorl, nisce adevărați atleți, cari se 
mândrescă cu puterea și dibăcia loră. Ne aducemă a- 
minte de sfărșițulă unui mare îndrăsneță, care s’a încer
cată anulă trecută să trăcă cataractele dela Niagara înotă. 
Ună altă îndrăsneță a plătită cu viața o nebuniă totă 
cam de felulă acesta. Este vorba de ună profesoră de 
natațiune, cu numele Odlum. Pentru a se deosebi de 
ceilalți, acesta n’a găsită mai bine de făcută decâtă să 
sară în «East-Riviere,» la New-York, de pe podulă dela 
Brooklyn, care are o înălțime de 42 metri. Sfândă în 
piciăre pe balustrada podului, Odlum și-a întinsă brațulă 
stângă orisontală, ridicân.lu-șl brațulă dreptă d’asupra 
capului și înaintândă cu piciorulă stângă s’a lăsată să cadă 
în apă dreptă ca ună I. La 30 metri, corpulă notătorului a 
începută să se întărcă în aeră. Odlum s’a încercată de 
a-și reluâ posițiunea perpendiculară, der neisbutindă și-a 
încovoiată corpulă pentru a cădea ca o ghiulea, ast- 
felă cum își esprimase intențiunea mai nainte d’a sări. 
Der nici în acesta n’a putută isbuti. Când s’a aflată în 
contactă cu apa, își perduse deja orl-ce controlă asupra 
mișcăriloră săle. După ce a stată câteva minute supt 
apă, nenorocitulă a reapărută, făcendă tote sforțările 
pentru a înota. Atunci renumitulu căpitană Boyton, le
gată d’aprăpe cu Odlum, se apropiă de densulă într’o 
barcă, se aruncă în apa în ajutorulă amicului său și-lă 
puse în barcă. Costumulă de baie ce purta Odlum era 
făcută bucăți; pelea în era sfâșiată în mai multe părți 
și când i se pipăi peptulă sângele țîșni, cu violență din 
plămâni, făcendă ună sgomotă ca cum ar fi scăpată apa 
dintr’ună robinetu. Nenorocitulă avea cinci cbste frânte 
și tote organele interne presintau lesiuni. După o jumă
tate de oră espiră în suferințele cele mai mari. Ceea ce 
caracteriză acest ă incidinte este că poliția, care fusese 
pusă in cunoscință despre proiectulă lui Odlum, oprise 
punerea lui în esecutare. De câte-va tjile se făcea o su
praveghere specială asupra podului de la Brooklyn, pen
tru a împedeca pe maestru notătoră d’a-șl esecula pla- 
nulă. Dăr Odlum sciuse să dejdce tăte măsurile printr’o 
stratagemă ciudată: câteva minute mai înainte de ora 
ficsată pentru a sări în apă, se văZu pe podă ună indi
vidă îmbrăcată într’ună costumă vărgată, care atrăgea a- 
tențiunea mulțimei ș’a poliției, permițândă astfelă profe
sorului de notațiune d’a esecuta îngrozitărea sa otărâre. 
Este de prisosă să mai spunemă că Odlum plătise acestă 
individă pentru a face o diversiune. Emoțiunea causată 
Ia New-York a fostă dintre cele mai mari. Se asigură că 
autoritatea are să urmărescă >de complicitate într’ună 
aclă de sinucidere*  pe toți cei cari au contribuită la a- 
căstă dramă, Jîntre cari se află și căpitanulă Boyton. 
Culmea lucruriloră este că mai mulțl nolătorl, turmen
tați de demonulă reclamei, jură că se voră încerca la 
rendulă loră a imita pe Odlum. Trebuie să convenimă 
că Americanii suntă cu adevărată... Americani.—«Român.*

din Moldova. Audă pașii părintelui, din când în când ei 
îmi spuneau că părintele trebue să fie mai grosă de 
câtu mine. Câtă de bine se cunoscă ămenii cei groși.

Ușa se deschide și părintele Darie întră. Mă scolă 
mă recomândă și-i depună o sărutare înfocată pe spa
tele mânei sale celei grăse și măle ca bumbaculă. Avâm 
a face c’ună servă de ai lui Dcjeu — cătră cari păstreză 
în inima mea o deosebită stimă, ca ună bună creștină 
ce suntă. Fără însă a’ml da ună păhară de apă rece, 
părintele Darie mă învită să viziteză biserica. M’am dusă 
după dânsulă. In biserică, sub ună pavilionă în drăpta 
navei suntă măscele st. lână Novi. Mă închină și le să
rută, pentru care sărutare am dată ună galbenă și mă 
simțiamă mândru că potă și eu contribui că va pentru 
înfrumsețarea bisericei, care după veniturile ei ar trebui 
să egaleze cu cele mâi frumdse edificii din lume. Causa 
însă de ce biserica e ca vai de densa, este că părintele 
Darie e conservativă, dice că nu-i bine de-a împodobi 
biserica din nou, ca să nu se supere văpsela cea veche.

Acuma nu sciu unde mergă banii bisericii? Gurile 
rele Zică, că d-lă Turturică, administratorulă acestei mă
năstiri, îi papă — și pote au dreptate. Așa mi-a spusă 
ună călugără din mănăstire, că acoperirea turnului de 
care am vorbită — să fi costată peste 1,000 de fl. v. 
a. — și apoi să nu credeți că era de tinichea, ci de 
draniță (șiță, șindilă). Misterulă acestei sume constă în

* * • *
Luarea cu asaltu a unui clubă germanii în Londra. 

— pilele acestea s’a întâmplată la Londra ună faptă 
dintre cele mai ciudate. Câte-va persăne fuseseră date 
afară din European-Cfub în Perc-y street; ele strigau

Mulțimea începu să 
se grămădăscă în giurulă loră și poliția interveni. Con- 
stabilii se informară la clubă ; dăr le veni ideia, că in
divizii pe cari îi căutau fugiseră în clubulă lucrători- 
loră germani, care se află față cu European-Club. Agenții 
urcară scara. Găsindă ușile localului închise, le sparseră. 
Afară mulțimea se aduna din ce în ce mai multă; feres
trele fură sparte cu pietri. In timpulă acesta, constabilii 
întempinândă o opunere dintre cele mai mari, membrii 
clubului germană se apărară contra agențiloră, cari lo
veau în drăpta și în stânga cu vîne de bou ; ferestrele, me
sele, sticlăria, scaunele, lampele fură făcute bucăți. Agenții 
poliției primiră ajutbre, și vr’o șâse-decl de membri ai 
clubului, plini de sânge, cu hainele sfîșiate, fură duși la 
polițiă; câțl-va din ei fură rău maltratați și trebui să fiă 
duși la spitală. Mulțimea se grămădise d’alungulă stra- 
dei și pe alee; ea ațîța poliția a ucide pe acești »c-ânl 
de Germani.»

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

VOCI DIN PUBLIC U.*)

Acelă june cu «purtare scandalăsă,» după cum este 
numită în notița din nr.108 a D-lui său a D-nei N. (dăr maț 
bine Zișii t «cu ună obiceiu nevinovată în momente de 
prâ bună voiă» și să ferăscă Dumnezeu pe tbtă lumea 
de alte obiceiuri mai rele') r6gă pe tăte acele onorabile 
persăne, cari pdtese simtă cumva atinse prin glumele sale 
potrivite său nepotrivite, făcute la maialulă din 12 (24) 
Maiu a. c. în entusiasmulă și foculă petrecerei, se bine- 
voâscă a-lă scusâ.

Acelă june nu a aflată nici în Z'ua petrecerei și 
nici a doua di, cumcă s’ar fi simțită cineva ofensată 
prin o glumă a sa, numai a treia di i sa spusă că s’a 
supărată o damă, pentru că ar fi cutezată a-o săruta. 
Dâcă este adevărată acăsta, atunci regretă multă și a- 
sigură acelă june pe acea stimabilă D6mnă, cumcă dacă 
s’ar fi aflată în simțirile sale normale, n’ar fi fă- 
cut’o.

Eră Dlă său D-na N.. dacă s’a simțită ofensată 
său ofensată, n’avea decâtă a cere satisfacțiune dela a- 
celă june pe calea privată prescrisă ămeniloră culți, în 
care casă acelă june ș'ar fi împlinită cu plăcere datoria 
cavalerescă.

Câtă pentru «botniță,*  junele care se căiesce acum 
de ce a făcută, o lasă acelora cărora le place a cleveti 
și a se interesa de afacerile altora, negligândă pe ale 
loră proprii.

In fine se înțelege, tăte glumele și urmările loră 
privescă numai pe persâna acelui june și nicidecum pe 
acea Societate, carea a aranjată maialulă. S.

“) Pentru cele cuprinse sub acâstă rubrică redacțiunea nu 
este responsabilă.

Cur&uiu pieței Brașovu
din 80 Maiu st. v. 1885.

Bancnote românescl . . . . Gump. 8.90 Vend. 8.91
Argint românesc................. . » 8.80 > 8.85
Napoleon-d’orl..................... . > 9.86 > 9.87
Lire turcesc!......................... . » 11.10 » 11.15
Imperiali............................. . » 10.10 > 10.15
Galbeni................................. . > 5.80 > 5.84
Scrisurile fonc. «Albina» . > 100.50 » 101.—
Ruble RusescI................. , . . » 124.— » 125.—
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

Editoră: Iacobiî Muresianu.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Muresianu.

aceea, că administratorulă aducea ună cară de draniță 
la mănăstire, ăr trei acasă la densulă.

Dăr să vă spună ce am pățită cu părintele Darie.
Cum vădii părintele Darie c’am pusă ună galbenă 

în discă, cunoscu că nu sunt ciocoiu, ci boeră de nămă 
și-mi dise: pote veți plăti ună sărindară — pentru să
nătate. «Tocmai am de gândă» îi respunsei și-i scotă 
cinci galbeni. Era de față și d-lă administratoră. De 
s’a rugată, măcar în taină, nu sciu, ceea ce sciu este că 
n’au amintită nimică despre acăsta celorlal/I călugări.

După ce am visitată biserica cu de-amăruntulă, mă 
înforseiu în odaiă cu gândă, că voiu căpătă ceva și de 
partea gurei, că mă ajunsese sărele la ăse. — Așteptă 
mâncare. Tufă. Vrău să vorbescă cu administratorulă, 
elă s’a făcută nevăzută. — Atunci îmi gândii, totă mai 
bine e pela mănăstirile nbsLre din România, căci capeți 
și de mâncare, âr aici — răbdări fripte — cu tote că 
fondulă religionară din Bucovina plătesce 300 fl. pe ană 
pentru fiecare mănăstire, ca să aibă cu ce să primescă 
călătorii. Mă preâmblu apoi prin casă, vrău să vădă bu
cătăria și așă fi plătită să-mi fi dată ceva. Dăr numai 
semnă de bucătariă, căci călugării nu mănâncă toți la 
ună locă, ci pe unde potă. Unulă rutână, cu barbă 
mare galbenă, mănâncă prin birturile.cele mai murdare.

Nu sciu de scie inspectorulă mânăstiriloră 1. P. Gu- 
vioșia Sa archimandritulă Arcadiu despre unele și altele 

ce se petrecă în acăstă mănăstire atâtă de desă visitată 
de noi Românii din România și nu fără de a*i  da aju
toră. Mi-a aducă aminte că mănăstirea acăsta capătă a- 
jutoră și dela Mitropolia din Iași, pe lângă aceea mai 
are vre-o șăseZeci de fălci de pămentă arabilă și iază la 
Bulaiu pe cari le ține administratorulă ca plată în suma 
de 300 de florini, venZăndă apoi pe ană falcea câte 25 
de fl. — Ecă speculațiune, pe cână bieții călugări n’au 
ce mânca și suntă necesitați a umbla prin cârciume ca 
să mănânce.

Răsbită apoi de fome îmi iau pălăria și mă ducă 
în tergă. Intru în otelă la «Langer» și aici aflu ceea ce 
la mănăstire n’amă putută afla nici cu parale. îmi pof- 
tescă poftă bună și mănâncă ca ună leu.

Ună domnă, care ședea aprope de mine, începu cu 
mine o conversațiă și, după una alta, ajungemă cu vor
ba la societatea jScăla română». — îmi era cunoscută 
din foi că e cu aspirațiuni bune, dar nerealisabile. Și 
etă de ce: Domnulă de mai susă se plângea, că preoți- 
mea bucovinenă ară fi indolentă față cu acea societate 
și pe de altă parte îmi Zicea, că ajutorarea scolariloră 
români nu se face fără ca nepotismulă să nu jăce rolulă 
său. — Cum așa? (Va urma)
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tîursulu la bursa de Viatia Slursîi de Kueuresei.

despre
Deschiderea băilortt

din Scheiu ce se află din susă 
de băile de abură, în numita 
grădină a lui Vasilache, pro
prietatea D-lui A. P o p o v i c I, 
provătjute cu băi calde de pu
tină, două basenuri, dușă și 
băi reci, cunoscute ca f6rte 
plăcute, și la cari cu începere 
dela 1 Iuniu st. n. învită pe 
onor, publică pentru la o câtă 
mai numerdsă cercetare.

Administrațiunea.

din 29 Maiu st, n. 1885.

Rentă de auru -4°/0 . . . 98.10
Rentă de hârtiă 5% , . 93.05
ImprumutulO căilorii ferate 

ungare.......................... 1-46.75
Amortisarea datoriei căi

lorii ferate de ostfl ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.50

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 123.—

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 108.—

Bonuri rurale ungare . . 103.— 
Bonuri cu cl. de sortare 1C3. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii.............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel01.50
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

vină ung.........................—. —
împrumutul^ cu premiu 

ung...................................116.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.80 
Renta de hărtiă austriacă 82.50
Renta de arg. austr. . . 82.40
Renta de aură austr. . . 108 10 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  860 —
Act. băncel de credită ung. 288 50 
Act. băncel de credită austr. 287.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.85
Napoleon-d’orI................ 9.86
Mărci 100 împ. germ. . . 61.04 
Londra 10 Livres sterlinge 124.50

Cota oficială dela 16 Maiu st. v. 1885.

Cump.

Renta română (5%). . . .
Renta rom. amort. (5°/0) . . —

> convert. (6%) . .
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . —
Credit fonc. rural (7%) . . —

> » „ (5%) . . —
» urban (7%) . . —
» 9 > (6%) . • —
> • » (5%) • • —

Banca națională a României 1165
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 278Va

< » Națională . . 225
Aură 10.9J%
Bancnote austriace contra aură

vând.

89%
92%

31
102 %
85%
98%

84

CM

■+J

O -t-= 
'O 
EH

CM

C|

Tote prețurile scăzute 20c
per comptantu.

o

(Magazinu de încălțăminte& J
ală lui

loanu Săbădeanu
Fabricații propriu și străină, solidă și modernu. Recomandă 
on. publicu cu prețuri scădute tdte felurile de încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 

după măsure fabricate.
Ghete de bărbați dela v. a. fl. 3.60 cr. în susu. 
Ghete de dame „ „
Pantofi și ghete de copii dela
Pantofi de casă de piele, pîslă s6u stofă brodate 

flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susă.
Specialitate.

Cisme de copii în creță de K a r 1 s b a d dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă 
» » fetițe și băieți » » » » » » 4.50 » * »

Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesesci. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurți pentru voiagiori. = Galoci de gumă 
englesă. — Sandale de gumă și 
copii cu prețuri eftine.
C i sme de copii ordinare

>

Anunțămă aceloră onorați cetitori, cari voră binevoi a se abonâ la 
fdia ndstră de aici încolo, că avemă încă în reservă numeri dela începutulă 
anului 1885 prin urmare potă să aibă colecțiunea completă.

Administratiunea »Gaz. Trans.*

Ov c-H 
osău

CU

» bărbați
, femei

>
dela v.

*
>

»
>

?! 3- — „ n
60 )! !!

»
)!

l-J 
CD

O

de pîslă pentru dame, bărbați și

a. fl. 2 în 
» » 5% »

4 >

susă
>

Comandele din afară se efectueză după măsurile trimise promptă și colo nepo
trivite se iau înderetă in schimbă.

Tote prețurile scădute 20° o

— La „Delfinutu negru“ — 
mai „înainte Hr. 5!“

’Mi permită a face atentă onoratulă publică la vinurile 
mele de masă, Vino di Chianti (de Toscana) originală, Dal- 
matină, Castell Andreîs, Meneș-Bakator, Vilâny, Ofner și de 
Bogacs cu prețuri moderate.

Diferite specii de bucate cum se prepară în Viena și 
pentru dejunil^ prându și supeu le recomandă în 

Abonamente pentru prându se primescă ori și 
arenă de popice (Kegelbahn) bine acoperită și 

este pusă la disposițiunea onor, publicu.
Cu stimă

Rudolfu Eiiidwig.

pe aici, 
deosebi, 
când. O 
întocmită

4—5

Mersul^ tremarilora
pe linia Predeală-Budapesta a calei ferate drientale de stată reg. ung.

Predealii-JBiidapesta ^Budapesta—Predealii

• ~ ®

BucurescI

Predealu

Timișă

Brasovă
)

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu

(
(
(:
(

Sigliișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
TeinștÂ 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apaliida 

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare 

P. Ladăny 
Szolnok 
Buda-pesta

Viena

( 
(

susă

(
(

(
(

( 
(

Trenu 
de 

persdno

Trenu 
accelerat

Trenă 
oînnlbuB

Trenă 
omuibuB

Trenil 
omnibufl

Trenu 
accelera

Trenă 
omnibu

Trenu 
s de

pcrsdne

Trenfi 
omnibus

_ 5-0C 7.45 —— Viena — 7.1:
3.15

! - —
— 9 4c 12.50 — Budapesta 6.47 1 45 6.20 8.00
— 9.47 1.09 — Szolnok 10.37 3.41 7.al 9.11 11.40
— 10.11 1.40 _ P. Ladâny 1.44 5.21 8.27 11.26 6.31
— 10.44 2.27 Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28 —
6.22 10.51 2.55 Vărad-Velencze — — 9.75 2.00
7.01 11.18 3.38 __ Ftigyi-Văsărhely — 9.59 2.11 —
7.33 11.36 4.17 __ Mezo-Telegd — 7.14 10.2v 2.3. —
8.01 11.51 4.47 __ Râv — 7.42 11.36 3.18 —,
8.45 12.23 5.42 — Bratca 

Bucia
— — 12.ll 3.41

4.01
—

10.10 1.19 7.37 — — — —
10.29 1.30 8.01 — Ciucia — 8.31 1.31 4.26 —
10.39 1.37 8.21 — Huiedin — 9.01 2.56 5.08 —
11.19 2.05 9.05 — Stana — — 3.29 5.27 —
11.54 2.25 9.43 — Aghiriș — — 4.0;' 5.50 —
12.12 2.36 10.02 — GhirbSu

Nedeșdu
— — 4.18

4.36
6.02

6.24
—

12.56 — 6.20 — — — —
1.30
1.45

3.13 6.59
7.15

— Clușiu
12.05

10 0:
10.16

5.05 6.43
7 0.3

—

2.11 3.40 7.43 — Apahida 12 31 — — 7.26 —
2.55 4.01 8.29 — Gliiriș 2.16 11.24 — 8.51 —
3.17 — 8.55 — Cucerdea 3.12 11.43 — 9.31 —
— 3.19 5.19 — 3 32 11 45 — 9.43 —

3.31 4.24 9 12 — Uidra 3.41 — — 9.51 —
4.09 4;49 10.23 — Vințulfi de susă 359 — — 9.58 —
5.36 — 12.32 — A iudă 4.25 12.08 — 10.24 —
5.56 5.58 (2.59 Teiușă 4.50

5.41
12.22 — 10.41

11.28
—

6.08 6.08 — 8.00 Grăciunelft — — -- ;
6.29 — — 8.3! Blașă 6.0? 12.57 — 11.44 —
6.45 _ __ 8.59 Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
7.00 — — 9.34 Cop șa mică 7.00 1.27 — 12.36 —
7.26 — — 10.16 Mediașă — 1.45 — 1.22 6.01
7.48 7.14 — 11.04 Elisabetopole — 2.06 1.56 6.4(
8.28 . 7.43 — 12 17 Sigișira — 2.31 — 2.34 7.20
8.47 — — 12.47] Hașfaleu — 2.50 — 3.02 8.01
9.06 _ — 1.21. Homorod — 3.4' — 4.41 10.05
9.26 8.22 — 2.05] Agostonfalva — 4.19 — 5 30 11.02

1001 8.48 — 3.08 Apatia — l.?4 — 6.03 11.3?
10 20 ..._ — 3.39 Feldiâra — 4.53 — 6.35 12.14
10.30 — — 3.55

Brașovă
—• 5.2CJ — 7.14 1.09

10.37 9.13 — 4.06 — 5.3 ‘— — 1.50
10.51 9.18 10.37 — Timiști — 6.07 — — 2.48
12.37 10.31 12.59 _ Fredealu ( — 6.32 — — 3.23
2.58 12.07 4.45 8.22 — 7.30 — — 4.56
6 09 2.10 10.05 10.30 BucurescI — 11.35 — — 9.41

6.35 2.45 10.50 —
3.00 8 09 6.05 —

Sân-Georgiulu Năseudului (Naszod-Szt.-G-ydrgy).
Apă minerală muriatică de natronă în comitatulă Bistrița- 

Năsăudă (în Transilvania), să ține de cele mai escelente silicate 
de natronu, (conține 24.45 de părți natronu acidă carbonică 
în 10.000 de părți), întrece astfelă chiar renumitele băi de 
Faschingen; conținându și iodă, este de preferată apei Vichy- 
Grande-Grille, este probată ca leacă contra friguriloră învechite, 
a îutărirei de ficată și de splină, a mistuirei necomplete, contra 
hoemoroideloră, a anomaliiloră de menstruațiune, blenorhoe 
(scurgere) uterinală, contra bronchitei cronice, a petrei în besică 
și în rinichi, a scrofuleloră, a slăbiciunei de nervi, contra hypo- 
hondriei și histeriei.

Posede băi calde de putină și băi reci, trei restaurațiuni etc.
Sesonulu se începe la 15 Iuniu 1

Inforiuațiuisi și prospecte efectu&eft 
Administrația Săiloru.

i

a

Nota: Orale de nopte suntă cele dintre liniile grose.

eră
sistemă Wertheim 

ce resistă pe deplinu în contra focului și nici nu se 
potu sparge, din renumita fabrică de casse 

L. FLEISCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițium și în tote mărimile.

lustinianu M. Gr ama,
depositarulă fabricei în Brașovă.

Tipografia ALEXI, Brașovu.


