
REDACțlDNF.A ȘI ADMIN'ISTRAȚITJNEA I 
BRAȘOVtJ, piața mare Nr. 22.

,GAZETA“ IESE ÎN FIECARE DI.

Pe uni ani 12 fior., pe șfise luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
România și străinătate:

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

SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
O seriă garmondtt 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

ANULU XLVIII.
SorlsorT nefranonte nu sa prlmesou. — Manusorlpto nu ss rotrămltu.

Vineri 24 Main (5 Iunie)

BrașovtL, 23 Maiu (4 Iunie) 1885.
încă înainte cu 15 ani seriă unii omii de 

stată austriacă despre programa politică a impe
riului :

„Fantoma periculdsă despre natura și che- 
„ marea esclusivă germană a Austriei a predom- 
„nitu pană acuma politica nâstră interidră și es- 
„teridră. Trebue să ne lăpădămu de aedsta fan- 
„tornă și să căutamu a cundsce și a împlini ade
vărata natură și chemare a Austriei, dacă este 
„ca să nu devină realitate ceea ce doresett ini- 
„micii ei de jură împrejură. Natura Austriei nu 
„este esclusivă germană, ci este parte germană, 
„parte slavă, parte maghiară și parte română, 
„de aceea în loculă misiunei exclusivă germane 
„a Austriei, trebue să punemă misiunea austriacă 
„a monarchiei nâstre.‘‘

In ce consistă aedsta misiune?
Memoratulă omă de stată ne spune clară 

și limprde cum ș’o închipuesce:
„Austria să fiă ună stată mare unitară des- 

centralisată, căci este formată din mai multe na
țiuni, este ună stată poliglotă. De aceea diferi- 
tel®ră țări din care e compusă, trebue să li se 
dea ună self-guvernamdntă în măsură câtă mai 
mare, ear tuturoră popdreloră egala îndreptățire.

De cinci-spreijece ani înedee, politicii, cari 
conducă astădi destinele Austriei, lucră neîncetată 
pentru realisarea programului indicată mai susă. 
Misiunea de împăcare a cabinetului Taaffe nu 
este decâtă ună începută seriosă pe aedstă cărare 
spindsă, care are de țintă împlinirea adevăratei 
naturi și chemări a Austriei.

In periodulă trecută de șdse ani, minis- 
teriulă Taaffe a ajunsă celă puțină așa de de
parte, ca să emancipeze imperiulă de snb in- 
fluința esclusivă germană. De aici însă pănă la 
realisarea întregului programă ală partidei di
nastice austriace este încă ună lungă și greu 
drumă.

Alegerile pentru Reichsrath, ce se săvdrșescă 
acuma, suntă prin urmare dc mare importanță 
pentru mersulă viitoră ală acestei politice aus
triace.

Pănă acuma guvernulă și partida lui a eșită 
învingătoră pe tdtă linia din luptele electorale. 
Partidele germane, deși s’au aliată sub ună sin
gură drapelă ală „stângei unite“, totuși au per- 
dută în multe părți mandate și chiar și în Vi- 
ena, numai în centrulă orașului au putută reuși 
cu candidații loră, pe când în celelalte cercuri 
au fostă aleși candidații fracțiunei democratice și 
antisemitice.

Despre democrații nemți se dice, că ei nu 
stau pe basă esclusivă națională, prin urmare gu
vernulă pâte să conteze pănă la ună punctă âre 
care la sprijinulă loră precum și la ală antise- 
mițiloră.

Cabinetulă Taaffe are der șanse a’și întări 
pe viitoră posițiunea. Cu alte cuvinte, austriacis- 
mulă s’a îngrădită și mai multă în contra ger
manismului esclusivă. Marea cestiune este acum, 
că âre își va pută țină echilibrulă, ca nu cum
va să cadă în altă estremă, și să se înece în 
apele slavismului?

Nu putemă ceti în cartea viitorului 
Austriei, dăr vedemă și noi că acolo se va de
cide în curăndă, dacă natura poliglotă a monar

chiei este destulă de tare spre a suporta și 
crisele viităre.

Ceea-ce s’a făcută pănă acuma, este o con
secință naturală a nisuințeloră âmeniloră de stată 
austriacl, cari voescă să șervăscă intereseloră 
dinastice. Ne mirămă prin urmare, cumcă pressa 
maghiară se arată atâta de surprinsă, de resulta- 
tele alegeriloră pentru Reichsrath și că i se pare 
atâtă de straniu, că guvernulă austriacă își în- 
trebuințăză tătă puterea spre a produce o revo- 
luțiune în sensă federalistică în statulă unitară.

Maghiarii au unu presimță ce nu-i înșălă, 
dacă se temă, că acăsta revoluțiune federalistă nu 
se va opri numai la rîulă Laitha, ci va trece și 
dincâce peste hotarele Ungariei. Noulă Reichs
rath va ave să încheiă și pactulă financiară cu 
Ungaria, care espiră peste scurtă timpă, și e mai 
multă decâtă probabilă, că în cursulă timpului 
austriacismulă învingătoră va îutrâ în conflictă 
și cu maghiarismulă esclusivă.

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

Convențiunea comercială cu România.
Guvernulă austro-ungară a denunțată la 1 Iuniu 

st. n. convențiunea comercială cu România. Din inci- 
dentulă acesta scrie »Neues Pester Journal:*

»Negoțiările pentru încheiarea unei nouă convenți- 
unl comerciale între monarchia nâstră și suveranulă 
regată ală României se voră începe în curândă, der față 
cu disposițiunile și nisuințele dela noi și de dincolo nu
mai cu anevoiă se va pută dobândi o soluțiune mulță- 
mitâre. Păcatele vechi ale diplomației nâstre se voră 
răsbuna asupra industriei năstre. In palatulă de esterne 
din Viena âmenii au considerată interesele economice 
ale Austro-Ungariei ca mijlocă spre scopuri politice, în 
locă de a se folosi de politică pentru înaintarea bună- 
stărei economice, și astfelă s’au vătămată acele interese 
economice și s’a greșită scopulă politică.*

• Gloriâsele victorii ale armatei austro-ungare asu
pra Turciloră s’au folosită în încheiările de pace dela 
Carloviță și Pasaroviță într’acolo, că s’au deschisă es- 
portului austro-ungară porțl mari spre imperiulă osmanică 
prin stipulare de vămuri pe valâre cu deosebire mici 
(trei procente) și prin egală îndreptățire a supușiloră de 
amândouă părțile cu indigenii. Pe basa acestoră tractate, 
guvernele absolutistice ale Austriei, care refusară israeli- 
țiloră din țâră egala îndreptățire, au trebuită să acordeze 
israelițiloră turcesc! dreptulă nemărginită de colonisare și 
deplină libertate comercială, așa că israeliții austriacl, 
pentru a se apăra de șicanele poliției și ale autorități- 
loră industriale, au lăsată să fiă neutraliștl în Turcia, 
âr în Austria gustau libertatea. De amândoi țărmurii 
Laithei industria și comunicațiunea se aflau pe atuuci 
încă în starea copilărâscă, așa că folosirea drepturiloră 
economice, cucerite cu armele, rămase într’ună cercă mo
destă; totdâuna Austro-Ungaria esercifă ună adevărată 
monopolă ală comerțului în nordulă peninsulei balcanice 
și chiar dincolo de munți. Și când Turcia încheia trac
tate comerciale cu puterile maritime după modelulă mo
dernă, ea a trebuită să recunâsă privilegiulă vamală au
stro-ungară celă puțină pentru România, Bulgaria, Serbia 
și Bosnia.»

»Durere, că tradițiunile înțelepte din dilele prințului 
Eugen s’au uitată de multă în Viena. In nisuința za
darnică, d’a câștiga simpatiile popâreloră creștine dela 
Balcani, s’au suferită suirea tarifeloră vamale de cătră 
statele vasale turcesc!, în locă d’a face să valoreze ve- 
chiulă dreptă. Facerea brațului Sulina navigabilă și con
struirea căiloră ferate turcesc! de pe litoral!, în locă de a 
promova esportulă dela granițele ungare în afară, — 
precum se stipulase și era și naturală în urma adăposti- 
rei losuriloră turcesc! în monarchia nâstră — au făcută 
posibilă puteriloră maritime de a strimt ora încetulă cu 
încetulă comerțulă nostru din piețele sale. Nu’i vorbă 
esportulă acesta s’a urcată, dâr nicidecum în raportă cu 

urcarea celui englesă, cu urcarea capacității de consu
mare a principateloră dunărene și cu desvoltarea indus
triei nâstre. Actualulă tractată comercială, care a sa
crificată succesele dela Pasaroviță, a fostă o încercare 
nenorocâsă întreprinsă pe spesele intereseloră economice, 
de a cumpăra bunăvoința și alianța Româniloră prin sa
crificarea intereseloră economice. Industria ardelână a 
suterită greu sub convențiune și Românii s’au luptată 
dâră alăturea cu Rușii la Plevna.

«Greșala comisă abia se va repara. înălțarea ran
gului statului loră a deșteptată în Români nu numai am
bițiunea politică, ci și cea industrială. Deja de multă se 
îucârcă să facă literă mârtă din convențiune, să împedece 
importulă, să cultive o industriă indigenă în stilă mare 
prin tracasserii din partea autoritățiloră vamale, prin 
șicane cu pașapoturile, prin dări de consumă, prin inter
zicerea comerciului ambulantă cu mărfuri streine, prin 
subvenționarea, din partea statului, a fabriceloră române 
și prin alte măsuri. Ceea ce voescă să obțină acum pe 
căi cotite, se va nisui pe față la trădările asupra nouei 
convențiunl. Agitațiunea neobosită, de mare Daciă, care 
ațîță ură în contra statului și națiunei nâstre, va îngre
una, ba pâte că va face guvernului din Bucuresc! impo
sibilă orice concesiune, în casă că s’ar intenționa așa 
ceva. Marele Krach ce s’a ivită în anulă trecută asupra 
României, manifestată prin bilanțulă comercială nefavo
rabilă și prin agio aurului, a produsă o agitațiune pro- 
tecționistă pasională, care a provocată în ultima sesiune 
a cameriloră suirea tarifului vamală pănă la 50 procente 
din valâre și protestă în contra oricărei reînoirl a con- 
vențiunei comerciale cu Austro-Ungaria. Nu trebue să 
punemă nicidecum mari speranțe în dibăcia diplomați- 
loră noștri, cari față cu contrazicerile României n’au pu
tută esecuta nici măcar dreptulă Austro-Ungariei asupra 
întinderii Dunării dela Orșova la Galați, stipulată în pa
cea dela Berlină. Nu’i vorbă, avemă la disposițiă ună 
mijlocă de presiune: putemă amenința cu închiderea țării 
nâstre importului cerealeloră și viteloră române. Dâr 
ceea ce ar fi ună mijlocă de amenințare și nimică mai 
multă, a devenită chiar scopulă protecționistiloră noștri 
agrari.. Resultatulă miscărei nâstre vamale protecționiste 
ar vătăma industria moriloră. Curentele economice de 
amândouă laturile Carpațiloră justifică temerea, că noua 
convențiune, de cumva se va' încheia, nu va Introduce 
nici ună progresă.»

Campania în contra presei române
piarele maghiare, mai alesă cele din Transilvania, 

au organisată o campaniă sistematică în contra pressei 
române. ț)i de Zi ele îndrâptă cele mai grave și mai ne
întemeiate acusărl în contra nâstră insinuându-ne nelea- 
litate și lipsă de patriotismă, ba declarându-ne chiar de 
dușmani ai statului și ai națiunei maghiare.

Care este scopulă acestei campanie ?
E evidentă, că activitatea eroslratică a Ziareloră ro- 

mânofobe dela noi nu pâte avea altă scopă, decâtă de-a 
îndemna în prima liniă guvernulă maghiară, ca să per
siste pe cărarea apucată și să prigonâseă românismulă 
cu cutezare totă mai mare, âr de altă parte are de scopă 
să ațîțe pe toți Maghiarii în contra elementului româ- 
nescă.

In timpulă din urmă se publică în foile maghiare 
din Clușiu articulă după articulă spre glorificarea pressei 
române. Citămă aici ca esemplu de bunăvoință compa- 
triotă următfjrele rânduri din «Magyar Polgar» :

„Pressa română se jâcă în modă neconsciențiosă 
cu binele poporului său; ea a înveninată și a infectată 
sângele acestui poporă cu cultulă minciunei și ală amă- 
girei; ea falsifică cu metodă trecutulă lui istorică... și 
escelâză în acea de a’Iă nebuni».

Cu asemenea , grațiosități« ne tractâză mereu foile 
din Clușiu. Judecândă de când s’a înființată reuniunea 
de maghiarisare, agitațiunea a cuprinsă și inimile pacini- 
ciloră noștri vecini Săcui.

Sub titlu „Pressa Română», organulă loră »Szâkely 
Nemzet» face următârele expectorărl caracteriztice.

»Cetimă că guvernatorulă Finlandei, cornițele Hey- 
den, a retrasă foiloră finlandeze libertatea pressei de
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pănă acum și a Introdusă censura. Causa acestei măsuri 
a foștii că presa finlandeză a combătută atitudinea guver
nului rusescă în conflictulă cu Anglia. Guvernnlă ru
sescă așa dâră nu sufere, ca naționalitățile să se ames
tece în procederile lui.*

*) Imposibilitatea provine din slăbiciune. Red.

»Pressa finlandeză a criticată numai atitudinea gu
vernului, n’a declarată însă răsboiu poporului rusescă. 
Dăcă guvernulă ungurescă ar voi să urmeze esemplulă 
comitelui Heyden, ar avă o îndoită causă de a răstrînge 
libertatea pressei naționalitățiloră de pe teritoriulă co
ronei ungare. La noi pressa naționalitățiloră nu se mulțumes- 
ce numai de a critica procederea guvernului ci declară răsboiu 
întregului poporă maghiară și ațîță în contra lui. Pe teritoriulă 
țărei voesce Valachulă, Croatulă, Slovaculă, Sasulă, să 
fie celă dinteiu și să jâce rolulă de conducătoră și pen- 
trucă nu-șî potă ajunge acestă scopă, înjură poporulă 
maghiară și amenință cu pumnulă. Maghiarii din Tran
silvania trebue să sufere cele mai violente atacuri din 
partea presei valache. Daco-Romanișlii, cari afectâză de 
a fi descedenții vechiloră Romani, cunoscătorii de carte 
din sînulă poporului valachă, fariseii loră întrebuințăză 
ori ce ocasiune, spre a scuipă venină în contra maghia
rismului. Și de ce tâte aceste?*

«Ar pută da sămă redactorulă «Gazetei» de ce e 
așa de cătrănită, de ce ațîță și predică ura? Crede elă 
că este o procedere înțelăptă când întărită la luptă crân
cenă poporulă maghiară și valachă, ce trăesce în pace 
unulă lângă altulă, când sămenă discordia unde nu e 
nici cea mai mică causă de a se nasce acăsta? Ce i-a 
luată lui poporulă maghiară? Dă guvernulă Săcuiului 
pâte mai multă dreptă decâtă Valachului? Se bucură 
ore cineva în comunele cu poporațiune mixtă de mai 
multă dreptă ca ceilalți?»

«Dâcă Redactorii foiloră valache, în locă de a apărâ 
drepturile poporului valachă, — de cumva este vre-ună 
dreptă de apărată, — atacă poporulă maghiară, devină 
este la acesta în prima liniă lealitatea nostră. (?)«

»Poporulă maghiară a avută din vechime obiceiu 
de a se amalgamă bucurosă cu naționalități străine, și 
legislațiunea ungară a dată imigranțiloră dreptulă, de 
care propriulă loră nămă nu s’a bucurată niciodată...“

»Guvernulă maghiară e tolerantă, dăcă concede, ca 
vre-o câțl-va âmenl neprecugetați și scrintiți să agiteze 
în contra poporului maghiară. Decă foile maghiare din 
Bucuresci ară cuteză să facă asemenea, redactorii loră 
ară fi fostă de multă goniți din țără. Și totuși interesulă 
Unguriloră, cari mai alesă în Moldova suntă cu totulă 
suprimați, ară pretinde ca foile maghiare să facă odată 
ceva pentru ei...“

„Este datoria guvernului maghiară, de a pune sta
vilă impertinențeloră ultraiștiloră valachi, și de a-i învăță 
omeniă, în casulă celă mai estremă, trebue să-și ia re- 
fugiulă la măsuri â la cornițele Heyden. Acăsta o așteptă 
cu dreptă ori ce Maghiară dela guvernă.

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

SOIRILE DILEL
La 9 Iuniu se va țină adunarea generală ordinară 

a comitatului Brașovă. Intre alte obiecte de desbătută 
suntă și apelurile reuniuniloră de maghiarisare din Ungaria 
de susă și din Ardeală.

—0—
Ni se scrie din Viena, căd. Gavrilă Dobreană 

fiiulă preotului din Tnlgyes, a fostă promovată la gra- 
dulă de doctoră în medicină universală. Din incidentulă 
acesta s’a dată ună banchetă, la care a luată parte ti
nerimea română din Viena. Ii dorimă tânărului doctoră 
o carieră strălucită.

—0—
Condițiunile de admitere în scâlele de cădeți pentru 

anulă școlară viitoră suntă următârele: pentru admiterea 
într’o scălă de cădeți de infanteriă și anume pentru a- 
nulă ânteiu se ceră cele patru clase inferiâre, pentru 
anulă ală doilea celă puțină cinci clase inferiâre, pentru 
anală ală treilea celă puțină șese clase inferiâre ale unei 
scâle reale său liceu (gimnasiu superioră); pentru admi

3 (15) Maiu în Intregalde.
(Coresp. part, a «Gaz. Trans.»)

ț)iua de 3 (15) Maiu s’a serbată în comuna Intre- 
galde, dâr nu ca în anulă espirată la timpulă său, 
fiind-că amă fostă împedecațl. Parastasulă s’a celebrată 
în Dumineca ss.Părinți, cu tâte că a fostă pregătită pe 
Ziua Înălțării Domnului, fiind-că în Z^a de 3 (15) Maiu 
amă fostă citate vre-o cinci persâne la judecătoria din 
Aiudă, pentru aniversarea Z’ld memorabile din anulă 
trecută. D-lă procuroră nefiindă mulțumită cu sentința 
adusă de tribunalulă din A.-Iulia a apelată la Tabla 
regâscă. Tabla a dispusă în sentința sa, ca să se mo
difice sentința adusă de judecătoria din Aiudă contra 
învățătorului din IntregalZI.

In Ziua de înălțare amă voită se celebrămă paras
tasulă, însă în aceia Z> a pontificată M. On. D. I. Hățe- 
ganu v.-protopopulă Dărgei, și n’a voită a-lă celebra. 
Frica-i mare dâmnă! frica de multe ori te face să rabZl 
fâme cu pânea lângă tine. Doirnulă I. Hățegană, pentru 
ca să nu fie trasă și D-sa la răspundere pentru celebrarea 
parastasului pentru Martirii dela 1818, mai bine s’a lă
sată flămândă cu pânea dinainte. Și așa parastasulă 
s’a celebrată în biserica filială dela PopescI de cătră D-lă 
preotă I. Nestoră în Dumineca ss. Părinți. (f)

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

CORESPONDENȚA N0STRA DIN COMITATE.
Alba-Iulia, în 30 Maiu 1885 n.

Stimate d-le Redacloră! Anonimulă .unulă de 
la sate» în Nr. 107 ală «Gazetei» se descarcă cu o 
grămadă de Insinuări asupra unei părți a inteligenței ro
mâne din urbea nâsfră. Ga dovadă aduce și fapte. Pre 
câtă aflu de condamnabile Insinuările basate pe suspi- 
țiunl malițiâse, pe atâtă de tare aprobă descoperirea fap- 
teloră mârșave și antinaționale. Numai că sinceritatea și 
adevărulă să ne conducă în procedura acăsta, âră nu 
hîdâsa invidiă și ura personală. Se acusă unii inleligințl 
Români din Alba-Iulia, că cu ocasiunea adunării' gene
rale electorale a Româmloră din comitatulă Alba-inferiâră, 
ară fi părăsită programa națională și s’au înrolată sub 
flamura viitoristului Ciato. Atragă atențiunea on. Redac- 
țiunl și a on. publică română la corespondințele publi
cate și în «Gazetă*  despre resultatulă menționatei adu
nări electorale, în înțelesulă cărora, amăsurată adevăru
lui, cu escepțiune de d. Ciato, întrâga adunare a primită 
cu entusiasmă programa națională. Se vede dară că 
corespondințele «dela sate*  nu e în curentă cu întâm
plările Zilei-

Ca faptă se ridică la adresa mea grava acusă, că 
eu ca «funcționară înaltă», vrea să Zică ca fostă ase- 
soră orfanală și primară substitută, așă fi eliminată limba 
română din oficiu, pre când predecesorulă meu a susți- 
nut’o cu multă luptă. Corespondințele anonimă se vede, 
că nu sciă, că predecesorulă meu, ea asesoră orfanală, 
a fostă trasă în cercetare disciplinară pentru usuarea în 
oficiu a Iimbei române, și că încă dânsului i-s’a inter- 
Zisă prin decisulă subprefectului întrebuințarea Iimbei ro
mâne. Deja dânsulă nu a mai putută referă și esmite 
decisiunl românescl. In cause naționale aflu de mărâță 
și sublimă abnegațiunea și espunerea, fiă acea chiar și 
fără resultată. Dar când între constelațiunile politice de 
atunci și devenite din Z1 în Z‘ țolă ma’ rele a fostă Ș’ e 
imposibilă de a mai susțină în oficiu usulă Iimbei române *'i  
și când, română de inimă și cu minte, nu a pretinsă și 
nu pretinde dela nici ună amploiată, ca pentru o luptă 
deșârtă să-și sacrifice postulă său, care îi dă pânea de tâte 
Zilele, leală și justă e, să fiu eu ca fostă amploiată, său 
să fie altă amploiată de acuma, trasă la răspundere pen
tru o disposițiune vitregă a regimului, îndreptată în contra 
întregei națiuni române, și efeptuită în țâra întrâgă în 
mănia resistenței întregului-, poporă română? Nu inimă

terea într’o scâlă de cădeți de cavaleriă se ceră: pentru 
anulă ală treilea celă puțină șâse clase inferiâre ale une1 
scâle reale său gimnasiu, pentru anulă ală patrulea o 
scâlă reală superioră său ună gimnasiu superioră com
plectă ; pentru admiterea într’o scâlă de cădeți de artile- 
riă său pionerl se ceră: pentru anulă ânteiu cinci clase 
inferiâre ale unei scâle reale său gimnasiu, pentru anulă 
ală doilea o scâlă reală superiâră sâu gimnasiu complectă, 
pentru anulă ală treilea sâu ală patrulea nu este o ad
mitere directă; pentru admiterea în anulă ântâiu ală scâ- 
iei de cădeți de geniu se cere testimoniulă de maturitate 
ală unei scâle reale superiâre. Taxa școlară anuală este 
de 12, 60 și 120 fl. Scutiri de taxă nu se facă. Cei 
din scâlă de cavaleriă depună o taxă anuală de echita- 
țiune (călărită) de 200 fl.

—0—
Filiala din Alba-Iulia a reuniunei de maghiarisare 

din Clușiu s’a constituită și numără 2 membri fundatori 
și 140 ordinari. Câtă de »maghiară*  e comitetulă ne 
arată următârele nume: Johann Issekutz, Sigismund 
Mihely-essy, Friedrich Salmen, Julius Frohlich, Josef Kor- 
ner, Dr. Nathan, Dr. Josef Todor, David Fuchs, Ferdi- 
nand Stiazny, Ludwig Strasser, Albert Baruch, Julius 
Koncz ș. a.

—0—
Deputatulă din Orăștiă Gustav Emich nu mai pâte 

de «sincera bucuriă patriotică*  că s’a înființată reuniunea 
de maghiarisare din Clușiu și ci dovadă că așa este, 
s’a făcută membru fundatoră cu 100 fl. și a mai recru
tată și alți membri. Deputatulă din Deșiu Paulă Roth 
n’a rămasă mai josă, ci cu aceeași «bucuriă patriotică» 
a dată reuniunei totă 100 fl.

—0—
Reuniunea sodaliloră români din Clușiu va întocmi 

la 15 Iuniu n. ună maială, în favârea fondului său, în 
grădina la Capulă turcescă. Inceputulă la 6 âre p. m. 
Prețuia întrărei 50 cr. de persână. Ofertele mărinimâse 
se voră primi cu mulțămită și se voră chita pe cale 
Ziaristică.

—0—
In Măierușă s’a ivită printre vite bâla de gură și 

de unghii.
—0—

In Z’lele trecute s’a ținută în Peșta adunarea ge
nerală a reuniunei honvedJloră dela 1848/9, care a fostă 
fârte furtunâsă. Când secretarulă reuniunei a vrută să 
citescă raportulă anuală și în limba germană, se ridică 
ună grâznică tumultă, încâtă a trebuită să intrrvină po
liția pentru restabilirea ordinei.

—0—
Ni se scrie din Deva, că la 28 Maiu n. Js’a îmormen- 

tată arândașulă fiscului din Deva Bildhauer Iakab. Inte
resantă e că după ce rabinulă a oficiată după datina ji- 
dovâscă, punândă mortulă josă, tăindu’lă și împungân- 
du’lă în peptă, la mâni și la obrază, s’a așezată cușciu- 
gulă pe o scândură afară, unde un preotă reformată cu pă
lăria pe capă i-a ținută o predică în unguresce Zic^ndă 
între altele: «Pâte să pară surprinZătoră creștiniloră că 
ună preotă creștină în haine de oficiu predică la capulă 
unui jidovă; dar nu e așa, căci noi toți dela ei ne tra- 
gemă (pâte Maghiarii — Red.) și acesta e omă ca și noi, 
și în lumea acăsta toți âmenii ună creatoră au în tâtă 
lumea, la care toți ne rugămă*.  A fostă destulă, ca să 
se țină o predică ungurâscă la o înmormemântare jido- 
vâscă, și să declare preotulă că din jidovi se trage ome
nirea. Pănă unde merge șovinismulă 1

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

FOILETONU.

O călStoriă în Bucovina.
(Urmare și fine).

Amă visitată și seminariulă. O mulțime de âmeni 
scoborau și se suiau. Lucru neobicinuită. Murise ună 
alumnă seminarială. L’am văZută pe catafalcă înconju
rată de lumini și flori exotice. Ună preotă îi cetea ec- 
tenia. Alumnii cântau cu ochii plini de lacrimi, âr câți 
nu cântau în choră țineu isonulă prin suspinuri. Se vede 
că era fârte iubită său că mârtea nemilâsă îlă luase cu 
nepusă în masă, cum se Zice- Așa era și una și alta.

Sava Mărgineann, președ. secțiunei musicale a »A- 
cademiei ortodoxe*  murise, lovită fiindă de apoplexiă 
cerebrală, cântândă în chorulă din biserica catedrală. 
Era basistă și a cântată din răsputeri solo «vrednică*  
pentru rectorulă pe care-lă sfințise Eminența Sa ca «pro- 
tosyncelă.*

Unulă se înalță, altulă piere. Românii adevărațl 
pieră, cei de interesă se îmulțescă. Merge sgomotulă că; 
P. Cuvioșia Sa păr. rectorulă încă-i rutână și s’a călu
gărită după absolvarea studieloră ca să devie cu timpulă 
pâte și Mitropolită, cine mai scie. La D-Zeă și ’n Bu

covina tâte suntă cu putință. Numai atâta e sigură, că 
de-a fi una ca acăsta, lupu ș’a schimbă părulă.

Ună alumnă seminarială a avută bunătatea de a 
mă duce prin odăile de studiu, de culcată și ’n urmă în 
cea de mâncare. Tâtă Bucovina crede că alumnii semi- 
nariali sunt bine ținuți, eu unulă mărturisescă că sunt 
cam așa precum la noi deținuții ’n pușcăriă. Orice simță 
pentru lume li se tâmpeșce, când esă din internată nu 
se potă mișca în societate. Pâte va Zice cineva că preo
tulă trebue preparată, ca să se învețe a fi separată de 
lume. Atunci greșesce, căci de câte ori a căutată clerulă 
a se separa de națiune și a forma o clasă, ca actual
mente în Bucovina, nu mai bine n’a adusă.

Amă văZută și eu acele «mărunțișuri» de care scrie 
,Ilă sciți*  în scrisori din Cernăuți — d-sa n’a îndrăs-» 
nită să scrie mai pe largă — causa n’o sciu, aici se 
presupune, ca nu cumva rectorulă să audă și dac’ar fi 
vre-ună preotă să-i strice Consistoriulă. Eu însă care 
nu-să din țără așă pută vdrbi mai pe largă, dâră mă 
gândescă la aceea, că ce are a face călătoria mea cu 
mâncarea alumniloră. Dâr cu tâte aceste fie-care omă 
trebue să se indigneze când numai aude, âr când este 
forțată să mănânce nișce rămășițe putrede de pe la ca
sapi, ce face atunci ? Tace și suspină, âr stomaculă pă- 
timesce. Să vă aducă ună casă. Acu doi ani muri unulă 
din causa mâncării și din causa medicului, care prote- 

giată e’ară fi română — este D-Zeu îlă scie ce — pre 
mulți alumnl îi strică pentru totd’auna. Pentru durere 
de piciâre prescrie prafuri, uneori le prescrie de acasă fără 
de a’lă vedâ pe pacientă. Ecă ună medică consciențiosă, 
care se jâcă cu viața unoră tineri părăsiți de norocă.— 
Faptulă este adevărată.

Amă visitată apoi Cabinetulă de lectură și biblio
teca societății «Academia orlodocsă pentru literatură, re
torică și musică bisericâscă în Seminariulă archidiecesană 
din Cernăuți.» Amă văZută multe foi, puțini cetitori, 
causa n’o cunoscă. Ar fi de dorită ca Românii să țină 
unulă cu altulă precum țină și Rutenii din seminară, 
și, deârece sunt în majoritate a nu le procură foi din 
Rusia și »Dylo» din Galiția, care numai despre Românii 
din Bucovina vorbesce și-i animâză pe Ruteni de a face 
propagandă. Seminariulă ar trebui să [fie ună focară 
ală Românismului, ceea ce însă cu regretă trebue să Zică 
că nu-i, fiecare voesce să fie mare, fiecare se asigură 
pe sine.

In mâna drâptă secțiunea preoțiloră (Priesterhaus) 
numită așa ca odată. Preoții să nu tragă la otelă, ci’n 
residență. Frumâsă ideă, dâr nici când realisabilă, de
ârece adl e ocupată de cătră institutulă zoologică bota
nică și.... de d-nii profesori de universitate — se află 
într’o odaiă și cabinetulă de lectură ală societății acade
mice »Junimea». E avută, are multe dulapuri de cărți,
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nobilă de Română pâte fi isvorulă unei astfelă de acu
să rl.

Totă la adresa mea sună a treia și cea grea acusă, 
adusă totă ca faptă, că față cu ună colegă română așă 
fi făcută o arătare falsă criminală. Gravă acusă, pentru 
că în înțelesulă legei criminale, dâcă așă încrimina falsă 
pe 6re-cine, atunci chiar și legea m’ar cualificâ și judecă 
de calumniatoră. Astfelă stândă lucrulă, speră că On. 
Redacțiune, care a permisă corespondintelui anonimă re- 
dicarea gravei acusări, îmi va permite și mie a arătă 
adevărulă: fapta. Două partide după sentințele a două 
foruri încheiă pace în scrisă, conformă căreia, referitoră 
la spesele procesuale, se statoresce, că fiecare clientă are 
să supârte spesele advocatului său. Partidele încă în 
4iua împăciuirei încunosciințăză despre acăsta pe advo- 
cații loră. La o săptămână unulă dintre advocațl în 
causa acăsta împăcată pentru spesele partidei, cari încă 
au fostă împăcate, esecvăză mobilele celeilalte partide. 
Ambele partide, în presența unui martoră, de nou pro- 
vâcă advocatulă esecutătoră, să sisteze toți pașii, pentru 
că causa e împăcată și nu au pretensiunî unulă față cu 
altulă. La două săptămâni totă advocatulă acela licităză 
mobilele esecuate și însu-și le cumpără cu preță baga
telă. Glienții suntă Români. Cele dise suntă adevăruri 
documentate prin acte și martori. Arătare criminală 
într’adevără s’a făcută, însă prin partida păgubită. Dar 
să punemă casulă, că eu așă fi încriminată pe colegulă 
din întrebare, 6re atunci, când totă în contra respecti
vului advocată și alțl bieți români țărani pentru alte 
cause încă au făcută arătări criminale, pentru cari s’a 
ordinată cercetarea și e în decurgere**),  și când astfelă de 
fapte tindă a discredita inteligința română înantea popo
rului său și prin acăsta aducă periclulă celă mai mare 
națiunei române, — nu mi-ar fi fostă ore datorința a-o 
face acăsta ca advocată, pentru susținerea decorei corului 
advocațială română, dar a o face și ca Română pentru 
a impedecâ despoiarea destulă de sbicuitului Română 
țărână? Pentru o astfelă de faptă, inima mea, și de Ro
mână și de omă, totdăuna mi-ar fi liniștită.

**) Resultatulti cercetărei va avă să constate dacă au fostă 
fundate acele arătări. Red.

La o parte dară cu lauda deșărtă și cu neadevărulă 
tendențiosă, ci la fapte nobile și românesc!, unde totdă
una am fostă și totdăuna mă voiu află.

Mihaiu Cirlea, 
advocată.

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

DIVERSE.
Unu romanii «inspirată». — Ună plagiată a provo

cată mare sensațiune în cercurile literare ale Belgiei. 
«Uniunea literară» publicase ună premiu de 500 de fr. 
pentru celă mai bună romană scrisă de unulă dintre ro
mancierii belgieni. Premiulă s’a dată unanimă scriitoru
lui Hins pentru interesantulă său romană: .Memoriele 
unui ucigașă.» Acum însă comunică ună tânără literată 
ală .Uniunei», că acestă romană nu este altceva decâtă 
ună plagiată ală romanului rusescă «Crimă și pedâpsă» 
de Dostojewski cu aceleași persâne, cu același subiectă 
și cu același desnodămentă. Comitetulă a întrebată în
dată pe Hins și acesta răspunse, că a fostă «inspirată» 
de romancierulă rusă, dar a transformată persânele și 
»mijl6cele<. S’a alesă ună tribunală, care să esamineze 
afacerea. * * *

Victor Hugo architectfl. — O fâiă din Parisă is-
torisesce următârea anecdotă: Acum câțiva ani înlr’o 
societate în Sudulă Franciei ârecine recomandă unei dame 
pe poetulă cu cuvintele: .Acesta este bărbatulă, căruia 
avemă a’i mulțămi »Notre-Dame de Paris. * Dama 
strigă uimită: >Ce, acestă bătrână architectă tră- 
esce încă?<

* * *
Legenda lacului Hidden. — In loculă lacului aces

tuia a fostă odată o livade verde care era împreunată 

cu insula Rugen. In ce vreme a fostă înecată livadea 
asta, nu se scie. Poporulă însă povestește astfelă: .Intr’o 
vreme trăia pe pămentulă insulei Rugen două femei, una 
milostivă și care se închina lui Dumnezeu, și alta rău- 
tăciosă și sgârcită. Intr’o sără, pe când viscolea, ună 
bătrână streină, îmbrăcată ca ună cerșitoră, înghețată de 
ploiă, nemâncată, veni la ușa femeii sgârcite și o rugă 
sâ’lă adăpostăscă peste nâpte și să’i dea o bucătură de 
pâne. Se credea, că bătrânulă acela era vr’unulă din că
lugării dela Corbei, de care ținea p’atuncl insule Rugen. 
Femeia îlă goni ca pe ună vagabondă. Streinulă se duse 
la femeea cealaltă care ’lă primi cu voioșiă și’i dete cea 
de pe urmă bucățică de pâne ce avea, pentru că era 
forte săracă. Bunulă bătrână o mâncă și pe urmă se 
culcă și adormi. De diminăță mulțumi femeii și când 
plecă din coliba ei îi spuse, că celă dintâiu lucru de 
care se va apuca în diua aceea, are să’i iasă bine. Fe
meia, bucurâsă fiindcă făcuse o faptă bună, zâmbi când 
audi făgăduiala asta, pentru că’lă credea că e ună cerșe- 
toră. După ce plecă dânsulă, ea se duse și scâse din 
dulapă ună sulă de pânză din care vrea să facă o că- 
mașe pentru copilă. Ii trebuia trei coțl și tocmai atâta 
îi și rămăsese ei. Insă care nu’i fu mirarea când vădu 
că după ce măsură trei coțl, mai avea încă ca la trei 
coțl în mână. Măsură femeia, măsură și cu câtă mai 
multă măsură cu atâtă se lungea pânza mai multă, până 
ce umplu totă casa, și pentru că nu era mare eși afară 
în pragă și pe urmă pe câmpă. Când se înoptă se 
lăsă de măsurată și se puse să se odihnescă și să 
mulțumească Domnului, pentru că acum era bogată. 
Intr’o clipă aflară toți vecinii de minunea acăsta. Fe
meia cea sgârcită se căi amarnică de greșala ce făcuse 
și voi s’o îndrepteze. Alergă să caute pe bătrână și-lă 
rugă să vie săra la ea. Străinulă primi bucurosă. Dânsa 
îi pregăti ună pată curată și-i dete să mănânce totă ce 
avea mai bună. Dar pe când pregătea astfelă ea tâte 
acestea, se gândea cum să facă să ajungă femeia cea mai 
bogată din lume. A doua (ji bătrânulă îi mulțămi și-i 
spuse, că celă dinteiu lucru de care se va apucâ în ^iua 
aceea are să se împlinăscă după pofta ei. In locă să 
măsore pânza ca vecina ei, se hotărî să-și numere banii 
ca să-i înmulțăscă câtă mai multă. Ca să fie mai liberă, 
eși din casă și se duse într’ună locă unde n’o putea ni
meni tulbura. Unii bani erau învechiți și prin urmare 
negri; densa vru să-i spele, dar abia începu să-i spele și 
nu-șl mai putu țină mâna și apa curgea mereu. Și curse 
și curse pănă se făcu împrejură ună Iacă mare, care în- 
necâ și coliba ei și câmpurile ei și în loculă loră se făcu 
ună Iacă, care este laculă Hidden.

* **
Călugărulfl și plăcinta. — Intr’o sără, trei călugări 

făcândă o plăcintă, o puseră bine în casă și se culcară, 
<j.icândă că acela dintre ei, care va visă în năptea aceea 
visulă celă mai minunată, să mănânce plăcinta a doua 
<|i. Unulă din ei, după ce adormiră ceilalți, se sculă bi- 
nișoră, mâncă plăcinta și se culcă ăr la locă. A doua 
(Ji când se sculară, unulă dintr’ânșii spuse că a visată 
cumcă se ridicase în slavă pănă la tortele cerului. Al
tulă spuse, că a visată, cumcă se coborîse în josă pănă 
în fundulă pământului. Celă d’ală treilea, care mâncase 
plăcinta, tjfise: — Eu, vădându-vă pe unulă așa de susă 
și pe altulă așa de josă, m’am pusă și am mâncată plă
cinta singură. — «Gaz. Săt.c

* * *
Nora viclenă. — Duoi soți mâncândă plăcintă în 

casă, bărbatulă (|ise nevestei se întrebe pe muma lui — 
care era acolea bolnavă într’ună pată — dacă pâte să 
mânce și ea vr’o bucățică de plăcintă. Șirâta de femee

îndată îșl puse în minte să facă pe s6cră-sa ca să nu 
mănânce plăcintă, și ducându-se la dânsa o întrebă în
cetă la ureche: — ’ȚI suntă mânele mai tari? să’țl dau 
vr’o două fuse ca să mi-le dai pe ghemă! — Nu pociu 
măiculiță, căci 3unt. moi, răspunse baba tare. — Audi, 
cică nu pâte, dise nevasta cătră bărbatu-său. Și punân- 
du-se amândoi, mâncară totă plăcinta, âr biata sâcră 
nici nu o vădu din causa vicleniei nore-si.

* **
Calulu m’a furatii. — Ună servitoră țigană, fiindă 

trimisă călare de stăpânulă său Ia orașă, vându calulă 
stăpânului și nu se mai întârse. Chemându-se apoi la 
judecată, la întrebarea ce’i tăcu magistratulă că: de ce 
a furată calulă? elă răspunse: — Nu ’l-amă furată eu 
Domnule, elă m’a furată pe mine, căci eu îi damă pin
teni să stea, și elă mai tare fugea!

* * *
Necrologu. — Petru Popoviciă, profesoră la 

institutulă pedagogico-teologică, după suferințe îndelun
gate, a repausată în Domnulă, în etate de 33 ani, în 20 
Maiu. Rămășițelele pământescl s’au îmormântată în 21 
Maiu, în Caransebeșă.

Fie-i țărîna ușâră!
Necrologu. — Vasiliu Maxim, parochă și admi- 

nistratoră protopresbiterală gr. or. după grele suferințe, 
în etate de 77 ani, consacrată chiemărei sale preoțești, 
în care a funcționată 50 ani, adormi în Domnulă în 17 
(29) Maiu. Rămășițele pămentescl s’au îmormântă în 
19/31 Maiu în Avrigă.

Fie’i țărîna ușâră!
-------- O--------
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Alexandri: .Ovidiu,» piesă în 4 acte (act. 3-lea.)
— Schopehauer: »Despre istoriă.» — D. Onciulă- 
«Dare de semă critică» despre »Teoria lui Roesler, studii 
asupra stăruinții Româniloră în Dacia Traiană de A. D. 
Xenopol*  (urmare.) — lonă Alexadri: «Odă la uni
rea Româniloră,» poesiă. — A. C. Guzza: «Ideală,» 
poesiă. — T. Robeanu: «Finis,» poesiă. — Necrolog.
— Coretponeență. — Bibliografia. — Direcția Revistei: 
Strada Romană 25 Editura și Administrația stabilimen
tului tipografică Socecă și Teclu, BucurescI, strada 
Berzii 96.

înștiințare. In măcelăria din cetate, în Scaune 
se află de vânzare la Costi Orghidană carne de 
porcă cu 36 cr. chilogramulă; în rondulă din Prundă 
la Neculae Ciocă totă cu 86 cr. chlgr.; în Brașo- 
vulă vechiu la Andreas Topfner Nr. 21, totă cu 
36 cr. chlgr. In tâte trei locurile acestea carnea de 
porcă, vârtosă, bună și de bucate, se va vinde cu acestă 
preță încependă dela 6 Iuniu st. n.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu.

foi și bani la deposită, viață literară nu se simte. Acti
vitatea ei în esternă se mărgineșce a da în luna lui Faură 
o serată cu danță și când plouă bine vâra în va
canță câte una în Rădăuți sâu Sucâva.

M’amă uitată apoi spre edificiulă Mitropolitului unde-i 
și Consistoniulă după ce amă visitată mai ântâiă sălile 
Mitropolitului. Avuțiă, lucsă,—activitate mai nimică. Fo- 
rulă, cum l’a numită «îlă scițl», nu-i frecuentată de în- 
vătațl, ci numai câte ună preotă dela sată îlă întâlnesc! 
pe Ia ușile consilieriloră. Ce doră ară fi avută nu 
nu scie. Coridorulă întunecosă nu ’ți permite a-i ceti 
după față.

Mi-amă luată rămasă bună și amă pornită să vi- 
siteză «Societatea pentru culturași literatura 
română din Bucovina.» Ii (jică și societatea Pum- 
nulână — căci Pumnulă a înființat’o. Activitatea ei se 
mărgineșce în edarea unui «Calendariu» în totă anulă. 
Dâr să nu greșescă, membrii ei mai țină și prelegeri pu
blice, așa ună felă de Atheneu, numai nu ca celă din 
BucurescI, ceva mai pe josă și anume în otelă Moldavia 
în sala societății «Armonia*  unde-i și teatru de diletanțl.

Mi s’a spusă că anonimulă «îlă scițl*  s’a acățărată 
și de teatrulă de diletanțl. A vorbită Ia trâbă, cum se 
(Jice, și chiar ună domnă Meședer încă dicea că-i bine. 
D-sa încă face parte din Comitetulă teatrului, sâu din 
celă ală Armoniei. — D-nulă M. Piteiu, omă cunoscută în 

țâră, afirmă singură când a cetită articolulă din «Gazetă,« 
c’a întâlnită pe d-șârele cari jâcă la teatru, vorbindă cu 
«Junimeni,» membrii societății .Junimea» în limba ger
mană, âr D-sa să-i fi întrebată ce suntă, după cum are 
obiceiu. Ei i-au răspunsă că suntă Români. Atunci 
d-nulă Piteiu le-a reproșată. — Nu-lă cunoscă pe «îlă 
scițl,*  precum nici pe ceilalți corespondenți din Cernăuți, 
și așă fi dorită să-i cunoscă, se vede că n’amă norocă. 
ț)ică acâsta ca nu cumva să gândâscă cineva că eu scriu 
anume întărindă fisele loră. Suntă departe de o astfelă 
de ideă.

Amă participată și l’a înmormântarea lui Sava 
Mărgineanu. — Era fârte frumâsă. Ghirlande acope- 
riau carulă funebru și cosciugulă. Cununi dela Alu- 
mnii seminariall, Junimea, Elie Dimitrevicî, Academia 
ortodoxă și multe alte dela particulari, dintre caii una 
dela directorulă Litviniu, în a căruia casă umbla 
decedatulă. Spiritualulă a ținută o cuvântare în capela 
seminarială. Mitropolitulă cântâ singură ca dascală. Mai 
totă preoțimea din capitală l’a petrecută pe cale călră 
cimitiră. Archimandritulă de scaună i-a urmată cale 
lungă apoi s’a întorsă. Mulțl din d-nii profeseri i-au 
urmată pănă la cimitiră, unde Archimandritulă Călinescu 
a ținută o altă cuvântare, colegulă de clasă d. Ianovici 
alta, cărora precum și publiculă Ie mulțămi bălrânulă 
tată, economă din Brasca. — Omă dela țară a învățată 

la bătrânețe a ceti în dragulă fiului — nu avu însă parte 
de dânsulă.

încă unulă muri din câta celora, cari au să se 
lupte’n viitoră. Mârtea nemilâsă despărți două inimi 
amorâse, âr națiunea perdu pe ună bravă copilă ală său. 
Fie-i țărîna ușoră și memoria eternă! La mormântulă 
acestui tânără amă depusă și eu o lacrimă și m’amă 
grăbită a fini itinerarulă meu.

Arhă căutată Români, dâr n’amă găsită. Dâcă (Jică 
așa nu vrâu a c|ice că nu-i nici unulă, căci atunci s’ar 
supăra cam mulțl. Vrâu însă să vădă ce va face uniunea 
politică a Româniloră din Bucovina sub numele «Con
cordia,» nu de multă înființată sub președința lui lână 
Bumbacă, cunoscută publicului română.

In curândă amă să întreprindă o călătoriă pe la 
sate și mă voiu informa ori de suntă adevărate cele ce 
se scriu în «Gazeta Transilvaniei.» Pănă la o nouă re
vedere, rogă pe slimabilulă cetitoră a primi aceste sciri, 
ce le-amă adunată în călătoria mea, și a le considera 
numai de adevără pură și simplu.

Mă închină Căl&torescu.

o------
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Curaniu la bursa de Viena

din 3 Iuniu st. n. 1885.

Kursa de Bucuresci.
Cursulu pieței Brașovâ 
din 4 Iuniu st. v. 1885.

1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98.65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.— 
Imprumutulti căilorti ferate 

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

lorti ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.—

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

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

Bonuri rurale ungare . . 103.—
Bonuri cu cl. de sortare 102.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

vină ung......................... —, —
Imprumutulti cu premiu 

ung.....................................116.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.— 
Renta de hărtiă austriacă 82.05 
Renta de arg. austr. . . 83.05
Renta de aură austr. . . 108 20 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acțiunile băncel austro-

ungare.........................858.—
Act. băncel de credită ung. 289.75 
Act. băncel de credită austr. 290.30 
Argintulti —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.86
Napoleon-d’orI.................. 9.83‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.85 
Londra 10 Livres sterlinge 124.19

Maiu st. v. 1885.Cota oficială dela 20

Cump. vend.

Renta română (5%). _ - □
Renta rom. amort. (5%) . . — 92%

> convert. (6%) — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — 31
Credit fonc. rural (7%' . . — 1O23/

» „ „ (5%; . . — 86%
» » urban (7% — —

» » (6%< . . — —
> > » (5%: — 84%

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

< » » Națională 231 —
Aură 10.35% —
Bancnote austriace contra aură

4

Bancnote românescl . 
Argint românesc . . . 
Napoleon-d’orI .... 
Lire turcesc!.................
Imperiali.....................
Galbeni.........................
Scrisurile fonc. »Albina» 
Ruble RusescI 
Discontulă

. . Cump. 8.93 '
8.80
9.84

11.10
10.10
5.80

100.50
124.—

7—10 % pe

>

»

>

>

>

V &nd.
*
>

>

>

»

» 
ană.

. 8.95
8.85
9.85

11.15
10.15
5.84

101.—
125.—

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potă cumpăra în tutunge
ria lui I. Gîross.

Anunțăm!! aceloră onorați cetitori, cari voru binevoi a se abona la f6ia nOstră de aici încolo,
că avemu încă în reservă numerî dela începutul^ anului 1885 prin urmare potti se aibă colecțiunea completă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?
Nr. 49—1885 c. adm. Publicatiune!

9
Comisiunea administrativă a bisericei gr. or. 

voiesce a repara

2—3

r

din cetatea Brașo- 
și adapta edificiultivului cu chramulfi „Sf. Treime11 

scâlei grecescl din Brașovu, ulița furcâie de sub Nr. 69.
Spesele s’au statorită conformii preliminarului și condițiuniloră, 

care se p6te vedea la secretariulu comisiunei, Iordanu I. Munteanu, ase
sorii la sedria orfanală, <

Despre acesta se 
cumcă ofertele scripsale 
de 10% se pottt înainta 
a. c. st. n.

Brașovu în 30 
Din încredințarea comisiunei administratâre.

Curatorii:
lordainl I. Munteană m. p.,

curatorii.

cu 677 fi. 16 cr. v. a.
încunosciințâză întreprin<|6torii cu acelu adausii, 
pentru aceste lucrări provâdute cu unu vadiu 
subsemnațilorfi curatori pană la 16 Iuniu

Toma Langer m. p.,
curatorii.

Maiu 1885.

3-

sîstemu Wertheîm
ce resistă pe deplinu în contra focului și nici nu se 

pottt sparge, din renumita fabrică de casse

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

lustinianu M. Gra.ma
depositarultt fabricei în Brașovti.

Mersulu trenurilor!!
pe linia Predealtf-Budapesta și pe linia Tei ușii- Aradd-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealft-Budapesta
Trenă 

de 
persâne

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnlbus

BucurescI 5’00
Predealu

Timișii

Brașovtt 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelii 
Teiușfi 
A iudd 
Vințulti de 
Uiâra 
Cmwdea 
flhirisfi 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriști 
Stana 
Huiedinti 
Ciucia 
Bueia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

(
(

susti

(

Oradia-mare
/ 
l

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena >

6 00
6.35
3.00

Nota: Orele de

9 45
9.47

10.11
10.44
10.51
11.18
11.36
11.51
12.23

1.19
1.30
1.37
2.05
2.25
2.36

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37 

8.0 i 
8.21

3.13

3.40
4.01

3.19
4.24
4.49

5.58
6.08

7.14
7.43

8.22
8.48

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
5.19
9.12

10.23
12.32
i2.59

10.37
12 59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Trenă 
omnlbus

Timișii

Budapesta—S*redeald

Trenă 
omnibua

Trenă 
accelera

Trenă 
omnibu

Trenă 
s de

persâni

Trenă 
omnlbuu

Viena — 7.15 — 1 - —
Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.2C 8.0 J
Szolnok 10.37 3.4: 7.21 9.11 11.40
P. Ladăny 1.44 5.21 8.27 11.26 6.31
Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28

Vărad-Velencze — — 9.75 2.0C —
Fugyi-Văsărhely — 9.59 2.11 ___

Mezo-Telegd — 7.14 10.29 2.31 ___

R6v — 7.42 11.36 3.18 __ -

Bratca — — 12.IC 3.41 r
Bucia .. — — 12.43 4.01 ___

Ciucia — 8.31 1.31 4.26 ___

Huiedin — 9.01 2.56 5.08 ___

Stana — — 3.29 5.27 ___

Aghiriș — — 4.01. 5.50 —
GhirbSu — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —

— 10 01 5.05 6.43 .—.
12.05 10.16 — 7 03 ___

Apahida 12.31 — — 7.26 —
Ghiriș 2.16 11.24 — 8.51 —
Cncerdea 3.12 11.43 — 9.31 —

3.32 11.45 — 9.43 —
Uiâra 3.41 — — 9.51 —
Vințulti de susti 3.50 — — 9.58 .—
Aiudă 4.25 12.08 — 10.24 .—
îeiușft 4.50 12.22 — 10.44 -— (
Crăciîineltt 5.41 — — 11.28 —
Blaști 6.0? 12.57 — 11.44 —
Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
Copșa mică 7.00 1.27 — 12 36 —
Mediaști — 1.45 — 1.22 6.01
Elisabetopole — 2.06 -- 1.56 6.40
Sigișdra — 2.31 — 2.34 7.20
Hașfaleu — 2.50 — 3.02 8.01
Homorod — 3.48 — 4.41 10.05
Agostonfalva — 4.19 — 5.30 1.1.02
Apatia — 4.*,  £4 — 6.03 11.3’
Feldiora —. 4.53 — 6.35 12.14
„ ( ___ 5.20 — 7.14 1.09
Brașovă } — 5.3 — 1.50

Predealu

2.48
3.23
4.56 
9.4!.

6.07
6 32
7.30

11.35BucurescI

(
(

9,13
9.18

10.31
12.07
2.10
2.45
8 00
n6pte suntd cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiiișft-Aradik-Budapesta Budapesta- Aradft-'K'eiușfi

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnlbus

Teiușfi
Alba-Iulia 
Vințulă de 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniclca
Ilia
Gurasada 
Zam
Soborșin 
Bărzova 
Gonopă 
Radna-Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață 
Aradât
Szolnok

josă

11.09
11.46
12.20
12.52

1.19
1.48
2 35
3.04
3.36
3 50
4.25
5.09
5.56

Trenă de 
persâne

Trenă de 
persâne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnibiu

( 
(

Budapesta
Viena

6.18
6.57
7.12
7.27
7.56
8.10
2.39
3.16

7.10

6.14
6.30
6.47
7.17
7.32 

12.00 
12.14
2.10
8.00

4.27
4.53
5.19
5.41
6.08

6.39
7.04
7.29
7.41
8.12
8.49
9.29
9.49

10 23
10.37
10.52
11.18
11.32
4 53
5.10
8.16
6.05

Viena
Budapesta
Szolnok
Aradft
Glogovață
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conopă 
Bârzova 
Soborșin 
Zam
Gurasada 
Ilia
Braniclca 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștiă 
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia 
Telușik

(
(

11.80
8.0b

11.02
11 12
3.37
4.13
4.38
4.51
5.10
5.38
5.57
6 42

7.14
7.43
8.01
8.21
8.47
9.05

10 10
10.43
11.04
11.19
12 05

7.15
1.45
3.44
4 02
7 53

«(o
1140

12 00
5.-5
6 10

6.46
7.00
7.23
7.51
8.10
5.58
9.28
9.56

10.17
10.38
11.05
11.23
12.24
12.53

1.22
1.40
2.24

Arad&-'9'imfș6ra Siasaeria (Piski) IPetroșessl

Trenă 
omnlbus

Trenă de 
persâne

Trenă de 
persâne

Trenă de 
persâne

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnibus

Aradft 6.00 12.55 8.25 SJmerîa 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Nemeth-Sâgh 6.60 1.46 8.54 Hațegă 7 53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 861 2.10 4.4’
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
'B'Smișdra 8.42 3.40 10.66 P etroșeni 10.43 4.04 6.8 9

Timiș6B*a>Ai*a,dft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Treni^ Trenă Trenu Trenu
persâne persâne omnlbus omnlbus omnlbus de pers.

TisMiș6i’a 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.0
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11 37 7.c5
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8.02
Aradulă nou 7 40 2 54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Ayadtt 7 50 3 10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


