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Brașovâ, 22 Maiu (3 Iunie) 1885.
piua de Luni a fostă pentru Francia și 

pentru toți dmenii cugetători ai vdcului nostru 
civilisată, o di doliu adâncii. In acâsta c^i 
s’au depusu în gloriosulu templu ală națiunei 
francese, în Patheonu, rămășițele pământesci ale 
marelui poetu Victor Hugo, alături cu acele ale 
lui Rousseau și ale lui Voltaire.

Nu s’a mai vătjufu de când e lumea, o ma- 
nifestațiune de doliu națională mai grandidsă ca 
ceea ce s’a făcută, în ondrea lui Victoră Hugo. 
Acesta manifestațiune, la care au lăută parte, 
după cum se anunță, celă puțină ună milionă 
de dmeni, se pdte asemănă numai cu festivi
tatea, ce a văcjut’o Parisulă, când a intrată 
prin arculă de triumfă carulă funebru, ce purtă 
rămășițele imperatorelui Napoleonă I, mortă la 
st. Elena.

Onorurile aduse cadavrului poetului dece
dată au întrecută chiar și p’acele făcute cenușei 
marelui imperatore. Atunci poporulă francesă a 
adusă omagie gloriei naționale, alaltăeri elă s’a 
închinată dinaintea oseminteloră celui ce a îm
bărbătată tdtă viața sa pe mică și mare la luptă 
în potriva despotismului; dinaintea celui ce a 
apărată cu t6tă tăria sufletului său pe cei asu
priți, celui ce a luptată pentru liberarea spiri
tului din cătușile ignoranții, apostolului adevăra
tei umanități și libertăți, celui ce a luptată pen
tru egalitatea dintre popdre și pentru frățietate 
între dmenl.

Victor Hugo, 4’se da îmormentare sub arculă 
de triumfă ministrulă instrucțiunii Goblet, va ră
mână cea mai strălucită personificare a acestui 
seculă, pentru că nici o ființă n’a întrunită în 
sine mai multă ca elă istoria, contrazicerile, în
doielile. ideile și nobilele aspirațiunl ale secolului 
nostru. Cu Victor Hugo, Zi3e președintele sena
tului, nu amă perdută numai ună mare poetă, 
ci a dispărută dintre noi ună factoră, care a a- 
vută o influință enormă asupra moralei Franciei. 
Ear președintele camerei adause, că festivitatea 
acăsta nu este o înmormântare, ci o apoteosă a- 
supra apostolului, ală cărui nume nu va peri, a 
cărui memoriă va fi neuitată, ale cărui opuri 
voră conduce cu timpulă la victoria definitivă a 
libertății, egalității și frățietății.

Devotamentulă entusiastică, ce l’a dovedită 
poporulă francesă cu ocasinnea îmormântării ma
relui erou ală spiritului lui, este o viuă dovadă 
că acestă poporă, ca și în trecută, are menirea 
de a fi și în viitoră ună înfocată apărătorii ală 
ideiloră de libertate și egalitate. Sutele de mii, 
cari au defilată dinaintea cosciugului lui Victor 
Hugo, au arătată lumii, că și astăzi inima Fran- 
cesului este încălZită de marele idei ale liberării 
și progresului popdreloră.

Aureola, ce face să lucâscă pentru toți vecii 
numele lui Victoră Hugo, deștâptă și în inimile 
ndstre, pe lângă simțnlă de admirațiune, speranța 
într’ună viitoră mai demnă și mai fericită ală 
omenirii, a cărei sdrte a purtat’o elă în inima sa.

Popdrele asuprite, setâse de libertate și de 
dreptate, se potă bucura când vădă că o națiune 
mare ca cea francesă documentâză ună entusiasmă 
atâtă de puternică pentru ideile umanitare ce le-a 
propagată geniulă lui Victoră Hugo.

Fie ca să se împlinâscă profeția, că munca 

neuitatului apostolă ală libertății și umanității 
va servi ca o întăritură neînvincibilă, de unde 
cu timpulă să va cuceri definitivă libertatea, ega
litatea și irățietatea pentru popdrele lumii !

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

Imormentarea lui Victor Hugo.
Iinormentarea lui Victor Hugo s’a făcută Luni la 

KP/a ăre. Corpulă a fostă transportată din casa mortu
ară sub Arculă de triumfă în năptea de Sâmbătă spre 
Duminecă și aședată imediată în imposantulă catafalcă 
cu fața descoperită. Lampe cu flăcări verdi erau singu
rele lumini ce luminau Z> și năpte catafalculă în timpulă 
câtă a fostă espusă corpulă, pe care îlă păziau soldați 
din garda republicană în mare ținută. Mai mulțl amici 
ai familiei au veghiată în timpulă nopții de Duminecă 
spre Luni. Se luaseră tăte disposițiile, pentru ca publi- 
culă să pălă defila în ordine pe dinaintea corpului ma
relui poetă. Pe muntele Valerien s’au slobozită tunuri 
totă la o jumătate de 6ră în timpulă câtă corpulă a 
fostă espusă sub Arculă de triumfă.

La 101/» dre, când celă dintâiu oratoră începă a 
vorbi, s’au trasă 21 de tunuri. Miniștrii, ambasadorii, 
sonatorii, deputății și tâte corpurile constituite se așeZară 
în drâpta alături de monumentulă dinspre Câm
purile Elisse, familia și amicii la stânga, ăr în rondulă 
Arcului de triumfă deputațiunile și societățile.

Cortegiulă a pornită în ordinea următăre: regi*- 
mentulă 1 de geniu, garda republicană, carulă mortuară 
(ală săraciloră) cu o singură corână de imortale, fami
lia, miniștrii, ambasadele, senatorii, deputății ș. a., Zece 
cară cu flori și cordne escortate de bataliânele școlare 
fără arme, deputațiunea orașului Besanțon unde s’a năs
cută Victor Hugo, societatea auforiloră dramatici, repre- 
sentanții presei, deputaținuile, societățile, ună regimentă 
de cuirasierl. Cortegiulă era încadrată de trupe.

Cortegiulă s’a îndreptată spre Pentheon, unde cor
pulă poetului avă să fiă depusă, în urma legii dela 24 
Maiu 1885 și unde voră fi înmormântați de aci înainte 
toți 6menii mari, cari au meritată recunoscința națională. 
Ună imposantă catafalcă era ridicată sub peristilulă 
Pantheonului, a cărui fațadă era întrâga îmbrăcată în pos- 
tavă negru. Corpulă lui Victor Hugo a fostă așeZată pe 
acestă catafalcă pănă la îmormentare, ce s’a făcută după 
ce s’au pronunțată t6te discursurile.

T6te ferestrile caseloră .pe dinaintea cărora a tre
cută cortegiulă au fostă îmbrăcate în postavă negru. A- 
câstă îmormentare a fostă cea mai splendidă din câte 
s’au făcută dela începutulă secuiului.

Academia francesă însărcinase pe Emile Augier de 
a vorbi în numele ei, er Rene Goblet a vorbită în nu
mele guvernului.

Deja se vorbesce despre ridicarea unui monumentă 
lui Victor Hugo, demnă de geniulă său și de Franța. Be- 
sanțon, orașulă său natală, s’a și pusă pe lucru dândă 
celă dintâiu esemplu. Societatea âmeniloră de litere des
chide asemenea o subscripțiune. Se Zice, că statulă 
va cumpăra casa, unde marele poetă ’șl-a dată ultima 
respirare. Acolo se va instala ună museu numită: 
.Museulă lui Victor Hugo.<

Telegramele din Paris mai dau urmatârele amă
runte despre îmormentarea lui Victor Hugo: Au luată 
rarte la ea celă puțină ună milionă de 6menl. Tâte 
cancelariele, scolele, prăvăliele, atelierile și fabricele au 
fostă închise. N’au rămasă acasă decâtă cei greu bolnavi. 
Arculă de triumfă a fostă decorată într’ună chipă deo
sebită, cu catifea nâgră și violetă, catafalculă îmbrăcată 
în negru și împodobită cu argintă. Pe partea din afară 
erau așeZați palmi și ună medalionă ală republicei cu 
inscripțiunea: .Libertate/ »Egalitate« și >Frățietate,« 
precum și numerâse emblem^ francmasonice. La picid- 
rele catafalcului se întindea ună câmpă de flori și 
cununi.

Peste nâpte Parisulă sămena a tabără. Celă pu
țină 200,000 de 6menl au circulată peste nâpte pe stra
dele lui.

Ceremonia a fostă simplă, dăr plină de demnitate. 
Președintele senatului, într’ună discursă scurtă și plină

de efectă, arătă că Victor Hugo a nisuită totdăuna după 
cele mai înalte ideale și că a ajunsă gradulă supremă 
de dreptate și umanitate. Perderea lui e cu atâtă mai 
mare, că cu elă a dispărută nu numai poetulă celă mai 
însemnată, ci chiar ună factoră, care a esercitată o in- 
luință enormă asupra moralului Franciei. Președintele 
camerei luândă cuvântulă, Zise, că acăsta nu e îmormen
tare, ci o apoteosă. Viator Hugo a fostă ună apostolă, 
ală cărui nume este neperitoră, a cărui memoriă este 
neuitată, ale cărui lucrări voră duce la deplina cucerire 
a libertății, egalității și frățietății. Vorbi apoi renumitulă 
dramatică Emil Augier, Zicendă că Francia în acâstă Zi 
dă onoruri suverane poetului suverană. După aceea ținu 
ministrulă instrucțiunii ună discursă, în care numi pe 
poetă personificarea secuiului acestuia. Spiritulă poetului 
a cuprinsă totă.

Când cortegiulă se puse în mișcare se provocă o 
mică demonstrațiune, desfășurându-se vr’o șâse stâgurl 
roșii, dăr poliția secretă amestecată printre lume puse 
îndată mâna pe ele. De altmintrelea a domnită cea mai 
mare ordine. In Pantheon s’au ținută 15 discursuri.

0 astfelă de îmormentore, la care a fostă repre- 
sentată întrâga Franciă dela ministru pănă la muncitoră 
și dela paiață pănă la colibă, nu s’a mai pomenită.

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

SOIRILE PILEI.
In Nr. 95 ală fâiei ndstre amă publicată dela d. căpi- 

tană ală orașului o întâmpinare la cele relatate de noi des
pre omorulă din nâptea S-lui George, comisă de polițis- 
tulă Biro Jozsef la crucea Moșicoiului. In aceea întâm
pinare ni se spunea, că s’așteptămă resultatulă cercetă- 
riloră. A trecută de atunci o lună de Z^e ȘÎ nimică 
nu se scie despre resultatulă cercetăriloră, cu t<5te că aci 
nu e vorba de ună omoră >misteriosă.« In același timpă 
însă polițistulă îșl face serviciulă mai departe și după in- 
formațiunile ce le avemă continuă cu amerințările la a- 
dresa'Româniloră. In săptămâna trecută, arestândă pe 
ună băiată, ce se află în serviciulă mobilierului Laskai, 
pe când scoborâ treptele din cancelaria d-lui căpitană și 
pănă în camera de gardă a fostă ghiontuită — ni se 
spune — de numitulă polițistă, âr în camera de gardă 
>mângâiată» cu câteva lovituri de trestiă, amenințândă 
din nou ,că va regula elă pe Români/ Avisă d-lui că
pitană de polițiă.

—0—
Esposiția din Pesta e strictă păzită de polițiă; co- 

mitetulă esposițiunei a primită o scrisâre anonimă, în 
care i se descopere ună plană ală anarchistiloră d’a a- 
tentâ asupra esposițiunei.

—0— *
»N. Pester Journal» comunică, că prințulă de co- 

r6nă Rudolfă, visitândă pavilionulă orientală ală esposi
țiunei din Pesta, a dată atențiune deosebită despărță
mântului română și bulgară unde se află covore , țâsă- 
turl, pielării și interesante tablouri etnografice din Ro
mânia. Despre colecțiunea articoleloră esportate în Ro
mânia observă prințulă- de cordnă, că aci i se dă indus
triașului nostru ocasiunea d a cunosce necesitățile Româ
niei, cu scopă de a lua esportulă ună avântă mai mare 
în țâra vecină.

—0—
Nicolau Aronă, preotă gr. or., și Mariană Păculea 

preotă gr. cat., suntă numiți capelani militari cl. II în 
reservă.

—0—
In adunarea generală a districtului bisericescă ev. 

reformată ținută în Clușiu la 29 Maiu n. s’a luată în 
desbatere raportulă noului eispcopă Szass d’a se organisâ 
în România ună seniorată cu centrulă în Bucuresci. A- 
dunarea a fostă condusă de ministrulă br. Kemeny. No- 
ulă episcopă Szass a dăruită 1000 fi. pentru scopuri 
culturale, dintre cari o parte pentru reuniunea de ma- 
ghiarisare.

—0—
Gendarmeria din Sepsi-Sân-Georgiu a pusă mâna 

pe o bandă de falsificatori de bani în Malnașă și Oltsem
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S’au găsită bancnote false de 10 și 5 fl. în sumă de 
700 fl.

—0—
Reînoirea pactului dintre Austria și Uugaria se va 

lua în tractare după terminarea alegeriloră pentru 
Reichsrath.

—0—
Foile germane comunică, oă casa de bancă Bleich- 

roder din Berlin a luată în comisionă desfacerea a 55 
miliâne rentă română, pentru construire de căi ferate în 
România.

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

Din pașalîculil Nr. 1 alu. lui Banffy.
Deșiu, 1 Iuniu n. 

Domnule Redactorii!
împrejurarea, că în adunarea municipală dela 11 

Maiu a. c. s’a vorbită și românesce, deși Românii numai 
cu lupta au putută ajunge să-și eserceze acestă dreptă 
consânțită prin lege, întru atăta le-a cădută de rău Ma- 
ghiariloră de tâtă pănura, încâtă întrâga drâiă de foi 
maghiare au începută a scuipă focă asupra bărbațiloră 
români, cari în mijloculă unei mulțimi fanatisate au avută 
curajulă a vorbi românesce. In fanatismulă loră foile 
maghiare trecă însă nu numai marginile bunei- 
cuviințe, ci și ale adevărului. Așa intre altele 
nu s’a sfiită pănă și cjiarulă Koșutistă »Egyertârtâs* a 
inferâ în colânele sale ună neadevără, ca să nu-i dică 
o minciună grosolană, că ună Română candidată 
depreoțiă ar fi fostă dată afară din sală și încă cu 
gendarmi. Deși astfelă de fapte, cari foile maghiare le 
buciumă în lumea largă cu multă fală socotindu-și-le în 
parocsismulă loră dreptă merite, nouă Româniloră nu ne 
potă strică înaintea popâreloră adevărată culte ale Eu
ropei, totuși ca să nu-se pară că sgomotulă și tumultulă 
ce a caracterisată adunarea municipală a comitatului 
Solnocă-Doboca dela 11 Maiu a fostă cășunată prin tac
tica rea său prin pașii greșiți ai Româniloră, mă vădă 
îndemnată a dă o deslușire în privința candidatului de 
preoțiă, despre care foile maghiare 4>că că a fostă dată 
cu mână armată afară, și voiescă a reteză cărnele min- 
ciunei, îmbrățișate cu atâta căldură de publiculă maghiară.

Lucrulă s’a petrecută astfelă. In adunarea muni
cipală a comitatului Solnocă-Dobeca domnesce o disor- 
dine așa de mare, încâtă și membrii și nemembrii comi- 
tatensl potă întră în sala de ședințe. La câți jidani și 
patrioțl patentați nu li-se oferă astfelă ocasiunea de a 
contribui, nu numai la maiorisare când e vorba de a 
votâ, ci și de a striga ca din gura șărpelui, că numai 
unguresce să se vorbăscă! Așa s’a întâmplată în adu
narea din 11 Maiu a. c. că cea mai mare gură o făceau 
jidanii, scriitorașii și chiar și servitorii, ca să nu se vorbăscă 
românesce.

Când fișpanulă (prefectulă) cu o apucătură șirâtă, 
se încercă a trece pe neobservate la votă vr’o două, trei 
puncte din programă, la cari scia că va întâmpină opo- 
sițiune din partea Româniloră, și când și trecu neobser
vată din causa sgomotului peste punctulă în care se cere 
sprijinirea »kultur-egylet-ului« despre care pănă mai 
târdiu nu sciurămă nimica, se sculă domnulă Medană, 
carele âră numai cu mare încordare putu observă că 
prefectulă pune la ordinea cailei punctulă: maghiari- 
sarea numeloră Nem aghiariloră, Atunci candida- 
tulă de popiă, care a făcută atâta sânge rău chiar și 
domnului fișpană, încâtă a disă că va purtă densulă 
de grijă, ca să capete bună parochiă (gondom lesz kap- 
jon j6 pârochiât), s’a apropiată și elă de mâsă ca să 
audă mai bine ce se vorbesce.

Când d-lă Stețiu se sculă ca să vorbăscă, acelă 
candidată de preoțiă sciindă că § 3 din art. de lege 44 
ex 18.68 dă dreptă unui Română să vorbăscă în adună
rile municipale românescl a strigată: să autjimă româ
nesce ! Atâta a fostă de ajunsă ca să atragă asupră-șl 
atențiunea tuturoră. Cu priviri încruntate și cu sbierăte 
de tigri răspunseră fii culturei maghiare la provocarea 
de a se vorbi limba românâscă. Firesce acelă candidată 
de preoțiă nu putea rămâne nenotată în cartea nâgră a 
fișpanului. Are fișpanulă influință de a terorisâ și preo- 
țimea? .Gondom lesz, hogy jă pârochiât kapjon,* aceste 
cuvinte pronunțate de omulă puterei Banffy caracterisâză 
de minune situațiunea politică a Româniloră din acestă 
regată. Pănă acuma terorismulă îșl jucâ mendrele pe 
terenulă administrativă și judiciară, audițl însă promisiune 
fiișpănâscă, că se va îngriji elă ca terorismulă să stră
bată și în sînulă bisericei!

Candidatulă de preoțiă fu întrebată de nume, din 
partea secretarului fișpănescă. Atâta fu totulă, și nu 
cum buciumă foile maghiare că ar fi fostă dată cu gen
darmi afară din sală. Puteau însă să-o facă și acâsta 
și încă să dea cu gendarmii nu numai pe acelă candidată 
ci și pe ceilalți Români, cari cutezară a vorbi acolo în 
sală românesce. Gendarmiloră le stau la disposițiă ca 
să calce chiar legea când e vorba de noi Românii. Gen
darmii astăzi potă amenința cu arma, potă intra în bise
ricile românescl și scâte pe Români afară dela rugăciuni, 
fără să-i tragă la răspundere pentru astfelă de fapte. Ro- 
mânulă astăzi este cea mai ieftină marfă în ochii Ma- 
ghiariloră, elă este abia suferită, căci s’au întorsă timpii 
Aprobateloră și Compilateloră.

Noi vedemă însă una și amă observat’o acăsta și 
cu ocasiunea adunărei marcate din 11 Maiu a. c. și 
acea este, că pre lângă totă curagiulă ce-lă arată 
ei, în fundulă inimei, totuși au ună sloieță de ghiață, 
o frică față cu Românii. Și Roinânulă nu are decâtă 
să pășăscă cu energiă, să pretindăce este ală 
său și ar aduce la ordine pre cei ce și-au pre întinsă 
cornele. Să lase numai Românulă indiferentismul^, s& 
se intereseze de alegerile de membrii comitatensi, să 
se reprcsinte elă prin bărbați de ai lui și să mi 
sufere, ca câți jidani și câte venituri să dă repre- 
sentanții lui județeni, atunci nu va fi așa ușoră a trece 
cu câte proiecte perniciâse pentru elă prin acesta 
adunare.

Ni s’a îngroșată ună] pică pielea, nu simțimă 
tâte pișcăturile. Ne-ară trebui împunsături pănă la osă, 
casă netrezâscă la activitate, după cum se-ar 
cuveni.

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

Sălagiu, 29 Maiu 1885.
Domnule Redactoră!

Actualminte ne aflămă între esamenele ce le dau 
învățătorii noștri dela scălele confesionale gr. catolice. 
Mare emulare între învățători pentru de a dobândi cele 
două premie: o vacă cu vițelă și o scrâfă cu purcei său 
4 oi — oferite de cătră ilustrulă bărbată națională ală 
Româniloră de aici d-lăGeorgiu Popă, mare proprie
tară în BăsescI — pentru acei învățători, cari în decur- 
sulă anului scolastică 1884—5 voră să arăte mai mare 
resultată din studiele propuse. Pănă acuma, precum 
sunt informată, au escelată ’ 4 inși din protopopiatulă 
Crasnei și adecă: d-nii învățători Liscană, Chita, Epure 
din Peceiu și Mândruță; toți patru precum se aude au 
dată esamene strălucite. Consciința că și-au împlinită 
chiemarea cu demnitate servâscă-le și pe viitoră de im- 

pulsă nobilă în promovarea învățământului și culturei 
între poporulă română Sălăgiană.

Trecendă cu vederea pe alții, cari mai multă său 
mai puțină n’au fostă la înălțimea misiunei loră, eu a- 
mintescă numai pre Ioană Torma, învățătoră în Mală, 
care uitându’șl de chemarea sa sublimă, în locă de a riva- 
lisâ cu confrații săi la cultivarea neamului românescă, 
și-a pusă carulă în petri apucându-se de ună lucru sy- 
sifică, de a face, ca discipulii săi să vorbăscă unguresce 
cu finea anului scolastică; și ca să trăcă de ună »pa
triotă» înfocată pentru ,idea de stată maghiară,» a silită 
pre ună bielă copilă să-și sfarme capulă cu memorisa- 
rea unei orațiuni ungurescl cu ocasiunea esamenului; dar 
precum se cjice, copilulă devenindă în perplesitate cu de- 
clamațiunea, a întortocată preste olaltă câte vercjl și us
cate, pănă ce a escitată rîsulă tuturoră, cari au partici
pată la esamenă. Bietulă învățătoră, — ce pătimesce 
de multe defecte — ar fi făcută cu multă mai bine de 
a emulâ și densulă cu ceialalțl învățători pentru premiulă 
memorată; d-sa a voită să-și câștige vredniciă pela cei 
din Zilău și Șimlău pentru »palrioticulă* său zelă în de- 
trimentulă nămului românescă.

Biserica gr. cat. română din Sălagiu încă a avută 
fericirea de a vedea pre preoții săi în mijloculă lunei lui 
Maiu coadunați în mai multe conferințe tractuale — so- 
b6re protopopescl — s’au desbătută multe lucruri impor
tante și salutare atâtă pentru cleră câtă și pentru po- 
poră, decă cumva voră fi aprobate de S. Scaună. In 
Șimlău preoții și-au ținută conferința loră sub asistința 
poliției din locă, pre semne ca nu cumva jpopii* româ
nesc! să șl smulgă barbele unulă altuia. Pănă când voră 
totă abusâ de polițiă sub pretextulă susținerei bunei or
dine? Meseșanulă.

------<z>------

Alu Vlll-iea raportă generală ală societăței bisericescl- 
literare »Alexi-Șincaiana<.

Onoratulă publică totă la doi ani a cetită câte ună 
raportă generală despre starea și progresulă soc. biseri- 
cescî-literare »Alexi Șincaiana». Scopulă acestei societăți 
este câștigarea cunoscințeloră religiâse și deprinderea 
membriloră în limba și literatura românâscă, precum și 
perfecționarea în arta oratorică. Ca să pâtă fi în curentă 
on. publică despre progresulă și starea societății nostre 
și în acești doi ani din urmă, — adecă din 24 Maiu 
1883 pănă inclusivă 7 Maiu 1885 — ne ținemă de da- 
torință a supune la aprețiarea on. publică ală VIH-lea 
raportă generală ală societăței năstre. Și anume:

A. Starea spirituală și literară a societăței.
I. Membrii ordinari ai acestei societăți dela ulti- 

mdlă raportă publicată în 24 Maiu 1883 pănă în 4*ua 
de astădi, adecă în decursă de doi ani, au ținută 28 șe
dințe ordinare, 3 estraordinare și 2 curată literare. In 
aceste ședințe s’au cetită parte operate in prosă și poe- 
siă de conținută religiosă-literară și recensuin! critice, 
deprin<j6ndu-se membrii în arta oratorică, — parte s’au 
desbătută diferite propuneri și afaceri referi țâre la starea 
internă și esternă a societății. In ședințele enumărate 
mai susă s’au citită 113 operate, dintre cari 55 prosă 
și 58 poesii; din celea în prosă 51. originali și 4 tra
duceri,

II. Ajutârele de cari s’a folosită și se foloseșce so
cietatea în desvoltarea ei spirituală și literară sunt: bi
blioteca și archiva.

1. Biblioteca posede 1153 volume și 233 broșuri, 
va să (jică biblioteca s’a îmulțită in acești doi ani din 
urmă cu 194 opuri și mai multe broșuri, parte procu
rate, parte donate.

2. In archivă au intrată în acești doi ani mai multe 
diare de diferite conținuturi și caractere. Totodată în 
decursulă acestoră doi ani s’au compactată mai multe 
jurnale, cari s’au transpusă din archivă în bibliotecă.

FOILETON U.

O călâtoriă în Bucovina.
(Urmare),

£că așa — (jlse acelă domnă—la despărțitura ro
mână avemă tineri din Ceahor și Corovia, două sate de 
lângă Cernăuți, cari dacă n’ar fi fostă încâtva nâmurl 
c’ună domnă profesoră de aice n’ar fi mai venită. Loră 
le merge bine, suntă ajutorați și învață și bine, âr pentru 
naționalitate nu putemă spera multă de la denșii. — De 
ce? — A trecută timpulă. Ei nu mai șciu nevoile, nu 
se potă desvolta curată românesce. — Ce vrei să dicl 
printr’acâsta ? — Vrău să 4>că că studenții dinainte tre
buiau să învețe în limba germană și ca să n’o uite pe 
cea maternă au înființată, o societate, care trăia pe as
cunsă ca să nu dea profesorii de dânsa. Aici se desvol- 
tau apoi tinerii români și ai pute ^ice, că toți cari au 
studiată odată la acestă gimnasiu suntă buni Români, pe 
când generațiunea tânără nu cunâsce persecuțiunea și 
prin urmare nici simțulă ei națională nu se pâtâ deștepta. 
Dâră să nu uită. Societatea acăsta, care avea de scopă 
de a deștepta în inimele lineriloră români simțulă pen
tru totă ce-i națională, a edată apoi și o fâiă mai întâiă 
sub numele »Bondariulă< apoi »Păcală*. Studenții o au- 
tografau pe-o presă ce-o cumpăraseră și foia circula numai 
între denșii — prin urmare nu comitâu nici o greșâlă. 

Directorele de-atuncl Limberger, germană fanatică pentru 
că se trăgea din evrei — află de fâiă și ajutată de ună 
profesoră română cu numele Dracinski dau și de biblio
teca studențiloră. fică Românulă cum lucră pentru Ro
mâni — astătjl l’au făcută directoră, dreptă recompensă 
pentru că n’a ținută cu Românii. Dac’ar fi ținută cu Ro
mânii, cu tâte că merită a fi directoră, nu l’ară fi fă
cută.

—Triste scirl!—Triste da 1 dar adevărate, și ’ncă câte 
alte lucruri așă avâ a vă spune, dâr roșescă, căci sin
gură pe mine mă blameză.—Atunci de ce nu combați 
acestă rău?—S’au încercată niște tineri.

—Pâte prin »Gazetă*?
—Da 1 scițl ?—Citescă articulele ei cu multă interesă. 

Dâr să fie adevărate cele privitâre la Românii din Buco
vina? — Fârte adevărate. — Atunci nu pricepă de ce 
se combată corespondenții?

Nu se combată, ci unulă scrie una, altulă alta — 
toți însă ’și-au luată asupra loră sacra misiune de-a 
stârpi nepotismulă și simonia. — Ce voițl să-mi spuneți 
prin acâsta? Protecțiune a fostă dela Adam și va fi 
câtă va trăi lumea, âr simonia-i la modă. — Ai dreptă 
domnule căci ești din România, dâr la noi în Bucovina 
nu putemă suferi astfelă de nelegiuiri. Și âtă de ce: 
La noi Consistorulă caută a căpătui în de comună pe 
Ruteni, căci consilierii, afară de unulă suntă Ruteni, și 

apoi încă ce felă de Ruteni, scițl de cei incarnați, duș
manii cei mai aprigi ai nâmului nostru. Românii, fie buni, 
fie numai după nume, trebue să se înrudâscă cu ei. Nu 
trebue să fiă vre-o nepâtă din linia directă, pâte să fiă 
și din gradulă ală 14-lea totă una-i numai nâmă să fiă 
c’ună consilieră sâu c’ună archimandrită și tânărulă teo- 
logă absolută, cum se (țice, în locă să capete o coo- 
peratură ca tâte cooperaturele devine administra- 
toră. Elă e de capulă lui, fără controlă din causă, 
că nepoțica consilierului sâu a archimandritului nu vrea 
să fiă sub ună preotă bătrână. Și apoi preoții cei bă
trâni, — să vă spună ceva despre dânșii ?

—Spuneți, eu voiă asculta.
— Preoții de prin satele mai populate capătă dreptă 

servitori, însă fără plată, ună preuțelă tânără cu ticva 
plină de ilusiune, chiar ca o fată când ajunge anulă ală 
16. Câtă a fostă în Cernăuți și-a făcută planuri, care 
de căre mai bizară, mai bună, adecă pentru poporă dâr 
și pentru dânsulă, căci ciobanulă (păcurarulă) de la oi 
trăesce, sâu să mă servescă de cuvintele st. ap. Pavelă 
»sâu cine pasce turma și nu mănâncă din laptele tur
mei?» I Cor. 9,7. Vrea și elă, căci omă e, să facă ca și 
preotnlă celă bătrână, dâr deârece acesta nu ’i permite 
să-i sufle în borșă, supărarea-i gata. Reclame la Con- 
sistoriu, preotulă bătrână se jeluesce asupra celui tâ
nără, celă tânără asupra celui bătrână, aducendu ca ar-
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B. Starea personală și materială.
I. Societatea »Alexi-Șineaiana» conformii statuteloră 

ei consistă: 1. Din membri ordinari, cari suntă alumnii 
seminariall. 2. Din membri fundatori, car’ solvescă odată 
pentru totdâuna suma de 10 fl. v. a. 3. Din membri 
onorari, cari suntti proclamați de atarl pentru meritele 
loră literare. 4. Din membri binefăcători, cari ajută so
cietății cu ori ce oferte mărinimâse. In decursulă aces- 
toră doi ani societatea a avută onârea a proclamă de 
membru fundatorii pre d. Grigore Belea preoții diecesană ; 
de membri binefăcători pre d-nii Vasile Rocneană și Ionă 
F. Negruță prof. în Blașiu; âr de membru, onorară pre 
Ilustrulă poeții Vasile Alesandri, căruia i-s’a trămisă și 
diploma.

Societatea are de presentă 50 membri ordinari, 26 
membri fundatori, 11 onorari și 113 membri binefăcă
tori, cari fură proclamați în decursulii aniloră trecuțl cu 
diverse ocasiunl.

II. Starea cassei. — Societatea posede în bani 
gata suma de 383 fl. 12 cr. v. a., ăr la debitorii foști 
membri ai societății suma de 972 fl. 17 cr. v. a., cu 
totulă posede societatea în bani gata suma de 1355 fl. 
29 cr. v. a.

Biroulă atrage încă odată atențiunea debitoriloră, 
ca să-și răfuiască pănă la finea anului curentă sumele 
datorite.

Cu acăsta ocasiune societatea îșl esprimă cea mai 
adăncă mulțămită on. domni redactori, cari au sprijinit’o 
prin trămiterea gratuită a prețuitelor^ d-sale jurnale; 
precum și tuturoră acelora, cari au binevoită a ajută so
cietatea prin cărți și alte oferte mărinimâse.

Intrunindu-se membrii ordinari ai societății în șe
dința estraordinară cu data 28 Aprilie 1885 st. n., sub 
presidiulă Clrs. domnă conducători Atanasiu Demiană, 
profesori de teologiă, și-a alesă nouli birou pentru a- 
nulă scolastici 1885/6 în persânele următorilori membri: 
președinte Niculae Popi eh III; vice-președinte Dumitru 
Todorani cl. III; casari Petru Vaida cl. III; bibliotecari 
Lazară Avrami cl. II; secretară Alesandru Haliță cl. I; 
notară aii ședințelori Vasile Cheresteșă cl. II; archivară 
Ioni Andreica cl. I; controlori Grigore Ciuntereiu cl. I.

Gherla, la 31 Maiu 1885 st. v.
Nicolae Popii, Alesandru Haliță,

președinte. secretari.
------o-----

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, aii »Gaz. Trans.«)

Viena, 2 Iuniu. — Alegerile pentru Reichs- 
rath au decursă în liniște în cercurile electorale 
ale Vienei. Mai grea a fostu lupta în Leopold- 
stadt între profesorală Suess și între candidatulă 
antisemită Schneider. Antisemiții au provocată 
conflicte. Poliția a făcută mai multe arestări. 
Tocmai acum se desface scrutinulă. — In cer
curile electorale Baden, Modling, Schwechat s’a 
alesă antisemistulă Dr. Fliegl cu 1144 voturi, 
contra Lustkandl, care a obținută 717 voturi.— 
In St. Polten și Kloster-Neuburg s’a alesă Ofner 
cu 1334 voturi contra Reimer, care a obținută 
788 voturi. — In Stein și Zwetl este balotagiu 
între Stingi și Dobler. — In Korneuburg și Sto- 
CKerau s’a alesă Richter cu 1315 contra 173 
voturi. — In Salzburg s’a alesă Wegsclieidok 
cu 656 contra baronului Bach, care a obținută 
579 voturi. — In Steyr s’a alesă Wieckhof cu 
959 contra ministrului Pino, care a obținută 941 
veturî.

Viena, 2 Iuniu. — In ală doilea, ală treilea 
și ală patrulea cercă electorală din Capitală s’au 
alesă profesorală Suess, br. Sommaruga și Mat- 
scbeko, în ală cincilea și ală șăptelea Lueger și 
Kreuzig, în ală șaselea antisemitulă Pattai, în ală 
nouălea Wraber.

Tergu-Mureșului, 3 Iuniu. — Archiducele 
Iosifă a sosită aci cu trenulă de eri dela amă(Ji, 
a inspectată a^i diminăță trapele.

Bucurescl, 2 Iuniu. — Ambasadorulă austro- 
ungară a denunțată eri tractatulă de comerțu 
cu România.

Paris, 2 Iuniu. — La îmormentarea lui 
Victor Hugo a asistată o mulțime de 6meni ne
spusă de mare. S’au ținută la Arculă de triumfă 
șăse dicursuri. După acăsta, pe la amă^i s’a pusă 
cortegiulă în mișcare. Poliția a pusă mâna pe 
câteva stăguri roșii; de altmintrelea nu s’a întâm
plată nici ună incidență.

Roma, 3 Iuniu. — Mai multe sute de mem
bri d’ai reuniunei democratice s’au dusă la Capi- 
toliu pentru aniversarea morții lui Garibaldi, dar 
din causa strigăteloră revoluționare poliția i-a 
împrăștiată. Numai o parte dintre demonstranți 
a ajunsă la Capitoliu, unde au depusă cununi și 
au ținută discursuri protestatdre.

Madrid, 2 Iuniu. — In provincia Valencia 
s’au ivită cașuri de choleră.

Paris, 3 Iuniu. — Cardinalulă Guibert a 
protestată în contra desbrăcării de caracterulă re
ligioșii ală Pantheonului.

DIVERSE.
Găsătoriă. — D. Silviu Suciu, (ranslatoră în biroulă 

de presă al presidiului ministerială, interpretă de limba 
română la tribunalulă comercială și cambială din Pesta 
și deputată sinodală, ’șl-a serbată la 26 Maiu n. în bise
rica din Vojtecă cununia cu d-șâra Elena Șerbană, fiica 
Rvd. domnă Vincențiu Șerbană, protopresbiterulă Banată- 
Comloșiului și proprietară mare în Folea.

* **
0 anecdotă despre Victor Hugo. — In 1839, ba

bele cărturărese anunțară sfîrșitulă lumei. Hugo intrase 
la ună bărbieră din cartierulă său pentru a se rade. 
Ca de obiceiu, în timpulă operațiunei începu o convor
bire între dânșii. — Ah! d-le, (jise bărbierulă poetului, 
se (jice că va fi sfîrșitulă lumei. — Aide de! — Da, 
d-le, se (Jice că are să fie așa. La 2 Ianuariu voră 
muri dobitâcele și la 4 voră muri âmenii. — Mă în
spăimânți, 4'se Victor Hugo, atunci cine are să mă ratjă 
la 3 Ianuariu?

* **
Unu ciudatu fenomenă. — Acum câteva dile s’a 

întâmplată ună faptă fărte ciudată la Truchtersheim 
(lângă Strasburg,) în momentulă pe când isbucnise în 
aceea regiune o mare furtună. Proprietarulă unei,vii a 
văijută cum îi se cufunda via d’o dată cu ună sgomotă 
asemenea unei detunături de tună, pe o întindere d’a- 
prâpe trei-Zeci de metri. In loculă terenului dispărută 
s’a deschisă o grâpă plină de apă ferbinte, care a fostă 
sondată, dăr nu îi s’a putută d’a de fundă. Acestă fe- 
nomenă nelinistesce fârte multă pe locuitorii din Truch
tersheim, cari se temă ca sătulă loră să nu dispară în- 
tr’o bună diminâță.

* **
Reclamă americană. — In America la Cinicinați, 

ună bandită era să fie spânzurată. Gâdele îi și pusese 
slrângulă în gâtă când condamnatulă ceru să vorbâscă 
publicului. I se dete voiă și publiculă obicinuită să as
culte pe condamnați înainte de esecuțiune făcu tăcere și 
se pregăti să nu-i scape nici una din vorbele condamna
tului. — Frațiloră creștini, strigă criminalulă c’o voce 

răsunătâre, țineți minte ultimele mele cuvinte: .Șunca 
cea mai gustâsă din lume este șunca fabricată de cassa 
Dawit! Cumpărați și vă veți cenvinge.< Și se dete pe mâna 
gâdelui. Acâstă reclamă in extremis costă pe cassa 
Dawid o miă dolari plătiți familiei spânzuratului.

* *
*Motivă de despărțire. — Ună omă însurându-se 

după o lună nevasta îi trînti ună băiată. Bărbatulă 
văZendă acesta, ceru să se despartă. Tribunalulă îi cită.
— Pentru ce vrâi despărțenia? îlă întrebă președintele.
— Uite pentru ce, domnule președinte, — îi răspunse 
dânsulă, la o lună după cununiă a născută ună copilă, 
și mi-amă făcută eu socotâla că, dacă o face în fiecare 
lună câte ună copilă, adică doi-spre-Zece intr’ună ană, 
apoi după Zece ani când urmâză a avă o sută două-Zeci 
de copii, cu ce să-i țiu?

Anecdote. — Ună episcopă trimise să aducă o că
ruță de pesce pentru curtea sa. Venindă căruța, epis 
copulă eși în privdoră și porunci ca toți călugării ce-i 
avea în curte să ia câte ună pesce. Atunci fie-care că- 
lugără începu a veni la căruță și după ce-șl lua ună 
pesce, îlă mirosea la capă și pe urmă îlă ducea in chi- 
liă. Astfelă făcea toți călugării, numai unulă din ei era 
mai ciudată, căci alegea mereu și numai lua. și în locă 
să mirâse pescele la capă, îlă mirosea la câdă; astfelă 
că a totă alesă pescele și l’a mirosită la câdă pănă s’a 
isprăvită și elă a rămasă fără pesce. Episcopulă văZândă 
acăsta din pridvoră, chemă la sine pe călugără și [între- 
bându’lă peutru ce cei alțl toți mirosâu pescele la capă 
și numai dânsulă ’lă mirosea la câdă ; călugărulă îi răs
punse :

Păi aceia, prea sfinte, credă că numai capulă să 
împute, dar acum s’a împuțită și căda!

*
— Ce te dăre tetio? întrebă ună țigană pe ună 

copilă ală lui care era bolnavă.
— Numai ună lucru nu mă dore, tetio; răspunse 

copilulă.
Ai mânca ceva, tetio ? întrebă țiganulă pe copilă.
— Ași mânca, tetio, pui de ciără cu aguridă; răs

punse copilulă.
— Dămne! Dămne ! Zise Țiganulă, lungesce-i Dămne 

băla pân’s’o oua ciăra, să-i facă tetia puișoră de ciără cu 
aguriZiără! (>Gazeta Sătânului.«)

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

Insciințare. In măcelăria din cetate, în scaune 
se află de vânZare la Costi Orghidană carne de 
porcă cu 36 cr. chilogramulă; în rondulă din Prun dă 
la Nicolae Ciocă totă cu 36 cr.; în Brașovu 1 ă 
vechiu la Andreas Topfner Nr. 21, totă cu 36 
cr. în tăte trei localurile acestea carnea de porcă, vâr- 
tăsă, bună și de bucate, se va vinde cu acestă preță 
începândă dela 6 Iuniu st. n.

Declarațiune. Subscrisulă avândă daună prin spar
gerea prăvăliei mele de carne din Brașovă, am făcută 
arătare la polițiă, din care causă a urmată cercetare la 
casele d-lor Nicolae Loga și Dumitru Loga măcelari din 
Scheiă. Deărece furulă, care mi-a spartă prăvălia s’a 
prinsă, și este o persănă cu totulă străină, declară, că 
eu prin arătarea mea am făcută mare nedreptate d-loră 
Niculae și Dumitru Loga, că i-amă rugată de ertare, și 
avândă d-loră bunătatea de a mă erta, și-au retrasă a- 
cusa îndreptată în contra mea; mai declară în fine, că 
nu amă avută tendința de a i vătăhn la onărea d-loră, 
și că nu le voiă mai vătăma-o niciodată, cunoscându’i de 
âmenl onești. Dumitru Roncea Sr..

Editoră: Iacobă Muresianu.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșiauu.

gumente că bătrânulă nu predică în biserică, nu se inte- 
resâză de binele poporului, ci numai ca punga lui să fie 
plină; lucruri cari ar trebui să se considere din partea 
Consistoriului.

— Și ce! nu se consideră?—Așa!... Nici nu se în- 
registrâză, âr de se înregistrâză se aruncă la dosară, ca 
să devie ună culcușă măle pentru populațiunea patrupedă 
obicinuită a trăi prin găurile podelei. Pre. când preo- 
tulă celă tânără căpăta peste nașă, reclama celui bătrână 
devine ună actă de calificațiune pentru celă tânără așa 
că cerândă acesta cândva o parochiă, testimoriiele ce i-au 
dată preoții bătrâni, odată ca reclame, îi închidă porțile 
parochiei. — Bree ! — Și are dreptă Consistoriulă nostru, 
preotulă bătrână șcie ce face și-apoi e încă nâmă și c’ună 
consilieră, pe când celă tânără păte nu. Păte că să fi 
lăcomită la zestre și nu la protecțiă, cugetândă că cu 
banii și ’n raiă poți intra. Și are dreptă, numai îlă ține 
cam scumpă. ScițI însă vorba țiganului ..scumpă dăr 
face».

— Te rogă să’ml spui cum merge asta? — Te miri ? 
Totă așa ca și pe la d-văstră. Se duce la Cernăuți, unge 
osia, dăr scii cam binișorăjca să nu scârțiă, și trâba-i 
făcută.

—D-nule, D-ta păte urăscl clerul bucovinân și aceste 
voră fi numai nisce iscodituri? — ScițI că-mi pare rău 
D-nule? Te asigură pe onărea mea, amă fostă față la 

multe cașuri de soiulă acesta. — -Dacă stau lucrurile 
astfelă, nu se află nimeni să-i dea prin focă? — Ce le 
pasă foiloră de ce se întâmplă la noi în Bucovina. — Nu 
crede D-le! ele voră primi orice articulă — se înțelege 
că trebue să fie adevărată — și eu mă miră de ce 
nu scrieți la vre-o făiă, când le scițl așa de adevărate. 
— Nu mă ocupă cu lucruri de aceste. Le vădă, le 
sciu și mai departe sfărîme-șl capulă.

De altmintrelea precum o flăre nu face primăvară, 
nici o ăie rîiăsă nu trebue să umple tătă turma, când 
ciobanii-să ămenl cu minte și se îngrijescă de oi. Urma 
alege și tomna se numără bbocii!

Fiindă sătulă de atâta vorbă îi mulțămii și îi spu- 
seiu totă odată că chiar aZI am să plecă la Cernăuți. 
Acolo vei auZi mai multe, căci Academia Cernăuțână e 
mai ceva decâtă cea Sucevană. Acolo veți afla Români 
neaoși, ba nu, Români de interesă, cari pe din afară 
suntă »ca mormintele albe și văruite, âr în lăuntru pline 
de putrejune.* Dâr ce să faci, așa-i timpulă, nu-i vina 
loră.

Mi-amă luată apoi rămasă bună și luândă o birjă 
m’am dusă la mănăstire să-mi iau giamantanulă. Mi 
l’amă luată și n’amă mai vorbită cu părintele Darie, ca 
nu cumva să-mi întindă o listă de plată pentru c’am 

! trasă la mănăstire. In mijloculă curții vădă că alârgă 
administratorulă, venindă despre orașă, cu gândă să-mi 

spuie ceva, âr eu Zică birjarului să mâne și-amă scăpată 
de dânsulă și’n curândă și de Sucâva, tristă ca și ur
mele cetății, cari spună visitatorului de ună trecută 
gloriosă.

Puterea aburiloră mă duse pănă ce ai bea ună 
>Krigel< de bere după moda nemțâscă, adecă în 3 6re 
la Cernăuți. Dela gară am mai privită odată spre 
Suceava și-amă suspinată. Dacă n’amă aflată Români 
acolo, în Cernăuți nici atâta! Unde-să Românii? nu mă 
întrebați pe mine, întrebați clasa inteligentă din acâstă 
țâră ce se fălesce a fi română!

Era în Z>ua de Dumineca mare. Ploua de vârsa ca din 
cofă. Iau o birjă și hai la otelă. Aici tâte pe nemțesce. 
Sciamă și eu ceva, câtă au uitată Nemții. Amă dormită 
puțină, apoi m’amă dusă la »resedenț-curte« cum amă 
cetită nu de multă în »Gazetă« că se châmă ediflciulă 
mitropolitană. Măreță se întindea naintea mea, dâr ca 
ori ce colosă nu prâ sănătosă. Păreții au igrasiă (Mauer- 
schwamm) așa mi se spuse, mai alesă partea din stânga 
unde locuescă alumnii seminariall. Capela loră e forte 
frumâsă, atâtă esteriorulă câtă și interiorulă. Păcată 
numai că frumsețea ei nu le priesce alumnitoră semina
riall. Cari au nenorocirea să fie patru ani interni, i-a ve- 
Zută D-Zeu—ducă cu dânșii dreptă suveniră ună reuma- 
tismă de cei muscălescl dela Sibiria — care’n urmă le 
curmă și viâța. (Va urma)



Nr. 113. GAZETA TRANSILVANIEI

Ouraulu la bursa de Viena Bursa de Bucuresci.

din 2 Iuniu st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98.75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.— 
Imprumutulă căilorii ferate 

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

lorii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.90

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

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

Bonuri rurale ungare . . 103.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

vinii ung......................... —.—
Imprumutulii cu premiu

ung...................................116.50
Rosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.80 
Renta de hărtiă austriacă 82.45 
Renta de arg. austr. . . 83.—
Renta de aură austr. . . 108 25 
Losurile din 1860 . . . 139.25
Acțiunile băncel austro- 

ungare......................... 858 —
Act. băncel de credită ung. 289.75
Act. băncel de credită austr. 289.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................. 5.85
Napoleon-d’orI.................. 9.83’/a
Mărci 100 împ. germ. . . 61.04 
Londra 10 Livres sterlinge 124.10

Cota oficială dela 20 Maiu st. v. 1885.

Cump. vând.

Renta română (5%). . . . _ —
Renta rom. amort. (5°/0) . . — 92%

> convert. (6%) . . —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — 31
Credit fonc. rural (7°/0) ■ . — 102’/

> H » (5°/o) • — 86Va
> > urban(7°/0) • • — —
» » > (6%) • • — —
> » > (5%) . . — 84%

Banca națională a României 1180 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 285 —

< > > Națională . . 231 —
Aură 10.35% —
Bancnote austriace contra aură

20°!0 Tote prețurile scădute 2Oc|o
per comptantu.

1885.

Cursulu pieței Brașovă
din 3 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.93 Vend. 8.95
Argint românesc .... . . » 8.80 A 8.85
Napoleon-d’orI................. . . > 9.84 > 9.85
Lire turcescl..................... . . » 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 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potti cumpăra în tutunge
ria lui I. Oross.
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Magazinu de încălțăminte
ală lui

loanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străină, solidă și modernă. Recomandă 
on. publică 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 susă.

n

Anunțămă aceloră onorați cetitori, cari voră binevoi a se abonâ la 
f6ia nbstră de aici încolo, că avemă încă în reservă numeri dela începutul!! 
anului 1885 prin urmare potu să aibă colecțiunea completă.

Administratiunea »Gaz. Trans.<

s6u după măsure fabricate.

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 Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă 
» » fetițe și băieți , » » » » » 4.50 » » »

Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesescl. •— Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurți 
englesă. — Sandale de gumă 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare

»

CU

» bărbați »
, femei

dela
>

n 3.- „
60 „

pentru voiagiori. = Galoci de gumă 
de pîslă pentru dame, bărbați și

a. fl. 2 în
» » 5% »
» > 4 >

Și
V.
»
>

»

susă
>

Comandele din afară se efectudză după mesnrile trimise promptă si cela nepo
trivite sc iau indăretu in schimbă.

® 20° o Tote prețurile scăzute 20

Mersulu trenurilor^
pe linia Predealtt-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-ISudapesta liudapesta—Predealii

mai „înainte Hr. 5!“
’Mi permită a face atentă onoratulu publică la vinurile 

mele de masă, Vino di Chianti (de Toscana) originală, JDal- 
matină, Castell Andreîs, Meneș-Bakator, Vilăny, Ofner și de 
Bogacs cu prețuri moderate.

Diferite specii de bucate cum se prepară în Viena și 
pe aici, pentru dejunîl, prându și supeu le recomandă în 
deosebi, 
când. O 
întocmită

Abonamente pentru prân^ă se primescă ori și 
arenă de popice (Kegelbahn) bine acoperită și 

este pusă la disposițiunea onor, publică.
Cu stimă

Hiudolfu KflUdwi^.

Bucuresci

Predealu
Timișă

Brașovă 

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorod.it 
Hașfaleu

Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă 
Vințulă de 
Ui6ra 
Cucerdea 
SJiirisă 
Apabida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare 

P. Ladăny 
Szolnok 
Buda-peata

Viena

susti

(
(

(

(

( 
(

( 
(

Trend 
de 

persâne
Trend 

accelerat
Trenti 

omnibuB
Trentt 

omnibus
Trend 
omnlbus

Trend 
accelerat

Trend 
omnibu

Trend 
a de

persdne

Trenu 
omnibuB 

■-===J

— 5-00 7.45 __ Viena — 7.16 — 1
— 9 45 12.50 — Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.20 8.03
— 9.47 1.09 — Szolnok 10.37 3.41 7.28 9.11 11.40
— 10.11 1.40 — P. Ladăny 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 Vârad-Velencze — — 9.75 2.00 —

7.01 11.18 3.38 _ Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2.11 —

7.33 11.36 4.17 — Mezo-Telegd — 7.14 10.29 2.34 —

8.1'7 TI.51 4.47 -_ R6v — 7.42 11.36 3.18 — ‘
8.'4t 12.23 5.42 — Bratca — — 12.10 3.41 —

10.10 1.19 7.37 — Bucia — — 12.43 4.01 —
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 — — 4.00 5.50 —
12.12 2.36 10.02 — GhirbSu — 4.18 6.02 —
12.56 — 6.20 — Nedeșdu — — 4.36 6.24 —

1.30 3.13 6.59 __ — 1001 5.05 6.43 —

1.45 — 7.15 _ 12.05 10.16 — 7.03 _
2.11 3.40 7.43 — Apahida 12 31 — — 7.26 —

2.55 4.01 8.29 — Ghiriș 2.16 11.24 — 8.51 —

3.17 — 8.55 — Cucerdea 3.12 11.43 — 9.31 —3
— 3.19 5.19 — 3 32 11.45 9.43 —■

3.31 4.24 9.12 —. Uiora 3.41 — — 9.51 —

4.09 4.49 10.23 — Vințulă de susă 3.50 — — 9.58 —

5.36 — 12.32 — Aiudă 4.25 12.08 — 10.24 —

5.56 5.58 12.59 — Teiușft 4.50 12.22 — 10.44 —
6.08 6.08 — 8.00 Crăciunelă 5.41 *-- - — 11.28 — '

6.29 — — 8.34 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 6.40
8.28 7.43 — 12 17 Sigișâra — 2.31 — 2.34 7.20
8.47 — — 12.47 Hașfaleu — 2.50 — 3.02 8.01
9.06 __ — 1.21 Homorod — 3.48 — 4.41 10.05
9.26 8.22 — 2.05 Agostonfalva — 4.19 — 5.30 11.02

10 01 8.48 — 3.08 Apatia — 4.34 —. 6.03 11.37
10.20 _ — 3.39 Feldiâra — 4.53 — 6.35 12.14
10.30 — — 3.55 — 5.20 — 7.14 1.09
10.37 9.13 — 4.06 — 5.30 *— — 1.50
10.51 9.18 10.37 — Timișă — 6.07 — — 2.48
12.37 10.31 12 59 __ — 6.32 — __ 3.23
2 58 12.07 4.45 8.22 Predealu — 7.30 — — 4.56
6 09 2.10 10.05 10.30 Bucuresci — 11.35 — 9.4(

6.35 2.45 10.50 —
3.00 8 09 6.05 —

m 

w

Nota: Orele de nâpte suntă cele'dintre liniile grâse.

Sân-Georgiulfi NăsSudului (Naszod-Szt.-Gyorgy). X
Apă minerală muriatică de natronă în comitatulă Bistrița-

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

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

luforinațiuui și prospecte efectu^xă.
Administrația Băiloru._____ JI

Nr. 4-9—1885 c. adm 1—3

Comisiunea administrativă a bisericei gr. or. din cetatea Brașo
vului cu chramulă „Sf. Treime“ voiesce a repara și adapta edificiulă 
scdlei grecesc! din Brașovă, ulița furedie de sub Nr. 69.

Spesele s’au statorită conformă preliminarului și condițiuniloră, 
se pdte vedea la secretariulă comisiunei, Iordană I. Munteană, ase- 
la sedria orfanală, cu 677 fl. 16 cr.

Despre aedsta se
cumcă ofertele scripsale 
de 10% se potă înainta 
a. c. st. n.

Brașovă în 30
Din încredințarea comisiunei administratdre.

Curatorii:
Toma Langer m. p., Iordanti I. Munteantt m. p.,

curatoră. curatoră.

care 
sorii v. a.

încunosciinț6ză întreprindătorii cu acelă adausă, 
pentru aceste lucrări provă(Jute cu ună vadiu 
subsemnațiloră curatori pănă la 16 Iuniu

Maiu 1885.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Homorod.it

