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răspunsă mai favorabilă pentru reuniunea, ma
ghiară din Clușiu.

Neîncrederea ce a cuprinsă tăte păturile so
cietății nemaghiare din acăstă țără, față cu miș
carea maghiară pornită din Clușiu, mai dove- 
desce, că nisuințele loră nu se bucură de nici 
o simpatiă între nemaghiari și că aceștia se simtă 
fărte amenințați din partea conlocuitoriloră loră 
Maghiari.

Dacă acăsta a fostă scooulă „cultur-egylet“-u- 
lui din Clușiu, atunci mărturisimă, că și l’a 
ajunsă fărte curândă, încă înainte de a se fi 
constituită definitivă acea reuniuiune.

țliarulă maghiară din Clușiu, care stă în 
fruntea mișcării ne spune, că în curendă se va 
ține și adunarea constituantă a „cultur-egylet-" 
lui și este de părere, că acăstă adunare să fiă 
împreunată cu ovaținnl demonstrative, ca să se 
mai urce cu câteva grade „însuflețirea patri
otică. “

Maghiarii șoviniștl voescă să ne dea cu a- 
căstă ocasiune ună răspunsă imposantă la de- 
monstrațiunile ce pretindă ei că le faeemă în 
contra statului și a constituțiunei unguresc!.

Pănă acum noi nemaghiarii din Ardălă ne- 
amă mărginită la aceea de a combate prin presă 
și prin adunări publice tendințele dușmăndse 
ale celoră cu „cultur-egylet“-ulă. Ar fi timpulă 
credemă, ca să ne gândimă de-a luă totodată 
măsurile de lipsă spre a ne pută apăra în modă 
efectivă în contra furtunei ce se ridică asupra 
capului nostru.

Brașovu, 29 Maiu (10 Iunie) 1885.
De când s’a înființată reuniunea maghiară 

de cultură în Clușiu, nu trece o di fără de 
cârtă. Se pare că acostă reuniune a avutu chiar 
scopulu de a mări și perpetuă certurile și riva
litățile naționale și de a fi ună isvorfi nesecată 
ală agităriloră în contra bunei înțelegeri dintre 
cetățenii patriei.

Cei ce au arborată drapelulă maghiarisărei 
în Clușiu atacă cu o cutezanță din di în di mai 
mare pe toți cari nu se declară pentru denșii.

Reuniunea maghiară din Clușiu încă nici 
nu este definitivă constituită și a și întreprinsă 
o campaniă ofensivă, alarmândă t6tă țăra prin 
apelurile ce le-a adresată comitateloră, ca să 
sprijinăscă scopurile și tendințele ce le urmă- 
resce.

Ună astfelă de apelă au adresată cultur- 
egletiștii și cătră comitatulă Brașovului. In a- 
dunarea de eri a representantei acestui comitatu 
s’a discutată acestă apelă.

Era de prevădută, că răspunsulă comita
tului Brașovă nu va fi favorabilă Clușieniloru, 
după ce Sașii și Românii formâză împreună 
în representanță o maioritate covârșitdre. Cu 
tdte aceste publiculă de aici, iritată cum este, 
aștăptă cu nerăbdare să vădă ce hotărîre va 
lua adunarea comitatensă în afacerea reuniuii 
din Clușiu.

Unii credeau că adunarea județănă dela noi 
va lua unu condusă analogă cu acela al comi
tatului Sibiiu, alții se așteptau, ca membrii Ro
mâni să facă o propunere deosebită. T6te aceste 
presupuneri nu s’au împlinită. Comisiunea per
manentă a făcută în privința acăsta o propunere 
de sine stătătdre, care după o mică discusiune 
s’a și primită de cătră maioritatea membriloră 
Sași și Români, refusându-se reuniunii maghiare 
din Clușiu orice concursă din parte-le.

Memorata hotărîre se resumă în următdrele 
cuvinte: După ce representanța comitatului nu 
are nici o garanțiă în privința aceea, că „cultur- 
egylet“-ulă din Clușiu se va ocupă esclusivă nu
mai cu nobilitarea limbei maghiare și cu cultura 
Maghiariloră și că nu va nisui la contopirea na- 
ționalitățiloră celorlalte cu rassa maghiară: comi
tatulă Brașovului, deși urmăresce cu bucuria ori 
ce nisuințe pentru desvoltarea culturei naționale, 
se vede constrînsă de a respinge cererea socie
tății din Clușiu.

Nu voimă să mai cercetămă, dăcă conclu- 
sulă adusă, corăspunde său nu așteptăriloră pu
blicului nemaghiară. Ajunge că în punctulă 
principală publiculă a fostă satisfăcută prin acea, 
că adunarea comitatului a declarată, că n’are în
credere în scopurile și tendințele reuniunii ma
ghiare din Clușiu.

Este făte semnificativă, că pretutindeni unde 
s’a putută manifesta de sine stătător opiniunea 
Româniloră și a Sașiloră, s’a dată espresiune ma- 
rei ’ neîncrederi și îngrijiri ce domnesce în Ardălă 
în urma agitațiunei dușmăndse anti-române și an- 
ti-săsesci, ce s’a urzită în Clușiu.

Puțină putere trebue că are lăudata cultură 
ungurăscă, dăcă numai acolo unde Ungurii suntă 
stăpânii absolttțl ai situațiunei a fostă cu pu
tință a stărce dela representanțele județene ună

0 CONVORBIRE CU GENERALULU LUMSDEN.

Greneralulă englesă Lumsden în drumulă 
său spre Londra a avută la 4 Iuniu o convor
bire cu corespondentulă din Viena ală 4’aru^ui 
„Times.“ „Corespondența politică" comunică 
următărele despre acăstă convorbire :

«Generalulă Lumsden a declarată fără nici o re- 
servă, că se simte tare ofensată de modulă cum s’a pur
tată cu elă cabinetulă englesă. In totă Orientulă se vor- 
besce acum, că în Londra cuvintele lui Komaroff au o 
valâre mai mare decâtă ale sale; trebue să se crâdă, că 
d. Gladstone a sciută pră bine ce impresiune va produce 
în Orienta o asemenea procedură, și se crede deci în 
dreptă a presupune, că d. Gladstone doresce a răspândi 
astfelă de idei și că raportulă generalului rusă Komaroff 
în privința incidentului dela Penjdeh a fostă mai multă 
crecjută în Londra decâtă ală său, pentru că d. Glad
stone a vrută să evite cabinetului său necesitatea 
de a cere satisfacțiune dela guvernulă rusă

Lumsden a declarată că datoria îi impune de a 
susține cn cea mai mare tăriă, că acțiunea generalului 
Komaroff este o agresiune neprovocată și nejustificabilă. 
După părerea Iui Lumsden, cabineculă englesă a comisă 
o mare greșală mai ântâiu cu evacuarea Kandaharului 
și pe urmă prin încrederea dată diplomației rusesci, 
care lasă multă de dorită în ceea ce privesce iubirea 
de adevără ,Eu însumi, (jise generalulă Lumsden, amă 
declarată în modă formală Afganiloră, pe basa asigură
rilor ă ce mi s’au dată de autoritățile rusesci, că nu trebue 
să se tămă a fi atacați de trupele țarului, și ataculă to
tuși s’a săvârșită. Englitera s’a făcută de rîsă; iar lă- 
sândă nerăsbunată acestă faptă rusescă, Englesii îșl 
atragă dușmănia Afganiloră. E ună lucru de netăgă
duită, că prestigiulă Engliterei între Afgani s’a sdrunci- 
nată și acestă sdruncinare este și mai mare în India.»

Lumsden n’a avută nici o întâlnire cu generalulă 
Komaroff, dar a conlerită cu colenelulă Alikhanoff, pe 
care-lă represintă dreptă ună bărbată târle abilă, ună 
limbistă eminentă și ună desemnatoră prefectă. Alik
hanoff a declarată că este peste putință, ca Rușii să se

mulțumâscă cu ună miserabilă petică de pământă lângă 
granița afgană; ei aspiră să ajungă la Herată, âr pe 
urmă și mai departe.

Lumsdenă este de părere, că lucrările comisiunii 
de delimitare a frontierei potă să dureze ani întregi, căci 
Rușii excelâză în arta tărăgănirei. Tendința evidentă a 
politicei loră este de a ține pendinte cestiunea, pănă ce 
împregiurările le voră permite a’și formula nouăle loră 
pretențium. Dacă Englitera va sta nepăsătore și va ne- 
glige de a se opune la înaintarea Rușiloră, ea însă’și va 
fi răspundătore pentru consecințele desastrose ale unei 
atarl negligențe. Intre altele generalulă a stabilită, că 
Rușii suntă în posițiunea de a trimite canoniere din 
marea Baltică în marea Caspică prin mai multe cana
turi și fluvii și a transporta trupe pe acăstă cale, și că 
acum mai bine ca 150 vapâre străbată marea Caspică. 
Pe de altă parte a constatată, că domnesce o mare agi
tațiune printre triburile turcomaqe, âr principele Dondu- 
coff Carsacoff este și elă forte nepopulară. Afară de 
acăsta Rusia ’și-a vătămată forte multă impuindă nisce 
taxe enorme asupra măifuriloră ce se importă în Baku. 
Acăstă urcare.a tarifeloră s’a făcută în urma promisiunii 
date de cătră Țară comercianțiloră din Moscva, dar 
consecința a fostă, că comerciulă a dispărută aprâpe cu 
desăvîrșire din Baku.

Lumsden vrea să arăte cu acăsta, că îm
prejurările erau favorabile Angliei pentru unu 
răsboiu cu Rusia.

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

Epidemia magliiairisării.
Seceta ce bântue ne-a cam tăiată speranța că vomă 

avă o bună recoltă de ciuperci. In schimbă însă resolta 
va fi abundentă în reuniuni de maghiarisare.

Două fabrici mari cu filiale avem pănă acum, de 
a face Maghiari: una în Ungaria de susă și alta în Ar- 
dâlă, âr a treia e pa drumă de a se înființa în Un
garia de sudă. In Ungaria de susă și în cea de sudă 
e panslavismulă, âr în Ardălă daeoromanismulă plus 
pangermanismulă, care sapă la temelia statului. Prin 
urmare acești trei șerpi trebuiescă înfrânați, să nu se 
mai uite unulă la Neva, altulă la Dâmboviță și celălaltă 
la Sprea.

Așa povestesce legenda cea mai nouă maghiară, 
de care pănă acum noi nu sciamă nimică.

,,Spirită patriotică pentru idea de stată maghiară 
le lipsesce acestoră șerpi", q cârda pe care cântă în- 
trega presă maghiară-jidană-armână.

„Patrioții", dela „Budapesti Hirlap“ în numărulă 
dela 5 Iuniu n. povestescă lucruri fârte interesante în 
acăstă privință, dovadă că suntă întregi la capă și celă 
ce nu’i va crede nu este „patriotă". Stă mitulă:

«Ardealulă, frumosulă Ardeală, este primejdia Un
gariei. Cu acăsta se scusau pănă acuma. Pe timpulă, 
când nu mai esista Ungaria, Ardealulă a esistată, și 180 
de ani a apărată cu arma la umără libertatea ungurăscă, 
și a cultivată cu iubire limba maghiară. Luptele au con
sumată ungurimea, și valachismulă a copleșită țâra. Va
lea Murășului e inima țărei. Cine stăpânesce valea Mu
rășului, acela stăpânesce Ardealulă. Aici au locuită Un
gurii odiniâră. De câte ori a năvălită Turculă, pe aici 
a prădată, și de aici a dusă la robiă în Asia mică po- 
porulă, și din nepotulă Ungurului, elă a făcută os- 
manliiL

«După ce pașa turcescă s’a retrasă cu armata sa, 
în satele pârjolite, pe locurile părăsite s’au așezată Va- 
lachii din munți, căci pre ei nu i-a turburată prin pă
duri armata turcescă, și nu le-a aprinsă satele scutite prin 
desișe. După aceea a venită Neamțulă. Și elă a pur
tată răsboiă pe valea Murășului și a amărâtă pe Ungură, 
confiscândă și strâmtorându’i averea. De ValachI nici 
odată nu s’a atinsă. Venindă valachismulă la putere, 
și-a însușită șie’șl totă pământulă. Horia și Cloșca s’au 
resculată în Huniădâră, au ucisă pre domnii de pământă 
au pretinsă apoi pentru sine întregă Ardâlulă, și acăsta 
ca națiune politică pe basa dreptului avitică, uitându’și 
cu totulă de Aschilău. Bătrânulă Nopcia din prefectă la 
Huniădâră dorea să ajungă principe în Ardeală, și elă
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credea, că Valachii îlă voră și alege. Aceștia apoi prin 
Bradă, Zlatna, Aiudă, și pre unde au ajunsă ucidău pre 
Unguri pentru a’i pustii. Astfelă au perită Ungurii din 
Ardălă în cele trei sute de ani din urmă, și acuma nu 
mai poți cunăse Ardealulă. Ungurescă a fostă elă omiă 
de ani, acuma elă e valachu, și numai cele patru comi
tate săcuesci se mai susțină cu bărbățiă, fără a fi spri
jinite destulă de cătră guvernele ungurescl, cari au ur
mată domnirei de 18 ani a Nemțiloră, și cari acuma de 
18 ani facă la politică fără a fi ajutată câtă de puțină 
maghiarismului ardeleană/

,In cele din urmă acesta, vădendă că în decursulă 
timpului sub protecția alianței austro-muscălesci și a con
telui Andrâssy de Csikszentkiraly s’a făcută ună regată 
românescă, și de aci 2,400,000 de valachi credă că re
gele loră este celă ală Valachiloră și nu celă ungurescă, 
a recunoscută că esistența sa e în pericolă, și elă — 
maghiarismulă din Ardeală — s’a reculesă și a decisă să 
nu-și lase peirei patria și națiunea. însuflețire națională 
a cuprinsă deci Ardelulă și s’a făcută reuniunea de ma- 
ghiarisare. Pănă acuma stă la disposiția ei ună capitală 
bunicelă, ca fondă pentru apostolii maghiarismului, spre 
a-și continua lucrarea. Suma nu este mare.*

«Noi n’avemă să cumpSrămă Ardelulă, trebue sS-lă 
recucerimă. Prin lucrare trebue se rescumpărămă, ceea 
ce prin desastre amă perdută. Dela Araclti pănă . de poporațiune care însoțea pe principi. 
Gyergyo-Szent-Mildos se magliiarisamti valea Mură- (toritățile civile și eclesiastice, pe representanții deosebi- 
șului, acesta e problema cea ardălore. Când o vomă j puteri și deputațiunile trimise de regimentele ală 
face acesta, atunci amă salvată Ardelulă. Acțiunea tre- I c^roră șefă era Prințulă Antonă. După serviciulă fune- 
buie concentrată. Drumulă de feră să facă drum maghia- u, rămășițele mortale fură tiansportate dela biserică la 
risărei. Aradulă, Rodna-Lipova, Deva, Pischi, Orăștiă,; mormentulă menită a-le primi. In urma cosciugului mer- 
Vințulă de josă, Alba-Iulia, Aiudulă, Uiâra, Vințulă de S^a Prințulă moștenitoră ală Germaniei, avândă alăturea 
susă, Murășă-Oșorheiulă suntă punctele, de unde are Pe Regele României și pe Prințulă Leopoldu, după 
să pornăscă lucrarea pentru maghiarisare. Trebue să care urmau marele duce de Baden, ducele de Anhalt,care urmau marele duce de Baden, ducele de Anhalt, 
apucămă bine lucrulă. Esemplulă cu colonia dela Pischi Prințulă Wilhelm de Wurtemberg, Prințulă de Furstemberg 
ne dovedesce, că în scurtă timpă multă putemă face-/?* a^e personagii princiare. Sosindă la Sigmaoingen, 
Acolo din șăse comune 110 copii valachi învață ungu-1 Prințulă imperială ală Germaniei sa dusă să depună o 
reșce, și ei învață bucurosă, căci nu suntă siliți (?) Din 1 coronă Pe cosciugulă ilustrului decedată, 
acâsta potă lua învățătură toți, câți conducă învățămân-! 
tulă publică în Ardeală. Să ia aminte episcopii Lon- 
hărd din Alba-Iulia, și Szabo din Gherla, Szasz Domokâs 
din Clușiă, statulă romano-catolicu din Ardelă, reuniunea 
de maghiarisare din Ardeală, mai cu sâmă însă comi
tatele ardelene, prefecții, solgăbirăii și inspectorii de scole. 
Se pote lucra cu succesă, numai bunăvoință să fiă.«

«Dâcă inspectorulă de scâle Reții} Lajos în celă 
mai valachică comitată, cu care numai celă ală Sibiiului, 
Făgărașului și Bistrița-Năsăudului se pâte asămâna, în ală 
Huniădorei a putută să ajungă la atâta fericire că astăzi 
5000 de copii valachi învață unguresce, pentru ce să nu 
pâtă face totă așa și Gâspâr Jânos în Alba inferibră, 
Trauschenfels Emil în Sibiiu, Schreiber Ferencz în Gă-| 
gărașă, Koos Ferencz în Brașovă, Szeremley Lajos 
Năsăudă etc. Să emuleze spre a-și câștiga merite 
recunoscința patriei.«

«Preblema este: Să păstrămă Ardelulă Ungariei, 
facemă ca ceea ce odiniâră a fostă maghiară să devină 
erăși ceea ce a fostă. Să ferici mă poporulă prin 
aceea că l’am maghiarisată.*

în 
la
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SOIRILE DILEI.
.Pester Lloyd* a primită din Cinci biserici urmă- 

torea telegramă: «Deputății Beksics și Antal au sosită 
aci în interesulă formării unei «reuniuni de cultură ma
ghiară*. In conferința ce s’a ținută, Beksics a vorbită 
o 6ră și jumătate, cjlicândă că nâmulă ungurescă, res
pective .idea de stată maghiară* e periclitată în Ardâlă 
prin dacoromanismă și în ținutulă dintre Drava și Sava 
prin slavismulă de sudă. Deci in aceste părți trebue să 
se lucreze*. Propunerea «d’a se perde timpulă* s’a pri
mită cu entusiasmă.

—o—
Delegații halei comercianțiloră de porci din Stein- 

bruch, Pfeiffer și Baumann, au mulțămită ministrului de 
comerță Paul Szecheny pentru disposițiunea energică și 
salutară luată cu transportulă de porci înapoiată la Si
biu. Ministrulă s’a simțită măgulită și a promisă că Iotă 
așa va face și altă dată. Să nu se uite însă că porcii 
au fostă sănătoși.

—0—
Funcționarii institutului de nebuni din Sibiu în nu

mără de șâse s’au făcută membri fundatori ai reuniunei 
de maghiarisare din Clușiu cu câte 100 fl.

—0—
Ministeriulă honvediloră lucrăză ună proiectă de 

lege pentru organisarea gloteloră poporului. Proiectulă 
se va desbate de consiliulă de miniștri încă în vâra 
acâsta.

—0—
De câteva dile domnesce mare spaimă în Deva, 

înainte cu câteva săptămâni ună câne turbată a mușcată 
ună copilă de 4-Va ani, care după 8 săptămâni a tur
bată espirândă după chinuri de 2 4>le- UqQ. altă câne 

I
bănuitâ de turbare a mușcata pe servitdrea, pe cândîia 
lega, de mână; ea a fosta dusă în spilală. S’au luata 
măsuri energice.

—0—
Rusia a răspunsă cu mare precisiune la ridicarea 

vămii din partea Germaniei. Țarulă a sancționată ridi
carea vămii pe o mulțime de producte germane. Acelâșî 
măsuri le va lua în contra Germaniei și Elveția și 
și alte state.

pote

Cer- 
die- 

âr în

—0—
Archimandritula și vicarula metropolitana din 

năuți S. S. Arcadie Ciupercovici s’a alesă deputată 
tală în colegiulă ânteiu ala marilora proprietari, 
colegiula ală doilea s’au alesă br. Victor Stircea și cav. 
Dr. M Grigorcea.

—0—
La 4 Iuniu n. s’au întâmplată în Pesta 4 sinuci

deri. E mirare că tocmai in centrulă Eldoradului ungu- 
rescă își urăscă bmenii viața.

—0—
Ministrulă afaceriloră streine româna face cunos

cută, că esportulă porciloră din România se pote face 
prin granița austro-română (Bucovina).

—0—
înmormântarea A. S. R. Prințului Carolă Antonă 

de Hohenzollern s’a făcută în mijloculă unei mari afluențe 
', pe generali, au-

—0-
Ună (j’ură francesă citâză, între medaliații salonu- 

i lui din Parisă, pe ună tânără scnlploră română, anume 
d. Constantină Ionescu. Acestă domnă, spune «Telegra- 
fulă,’ a plecată acum trei ani în străinătate, unde prin 
talentă și muncă a putută să se distingă.

—0—
Mai mulți artiști dela Teatru Națională din Bucu- 

jresci voră pleca, spune .Românulă,* la finele lunei la 
, Cernăuți și Chișeneu, unde voră da câle-va representa- 
[țiuni începândă cu «Fântâna Blandusiei*

—0—
«Curierulă Botoșaniloră* comunică, că în Qiua de 

i 20 Maiu a căzută piatră in comuna Dumbrăveni, plasa 
1 Șiretului, care a causată pagube aprbpe de 40,000 fălci 
de sămânăturî.

—0—
Dela 1 Ianuariu până la finele lui Aprilie a. c. au 

emigrată din Germania 37,347 bmenl. Mare trebue să 
fiă miseria și în puternica Germaniă.

—0—
Ună incendiu a distrusă 300 de case în Constan- 

tinopole, spune o telegramă dela 27 Maiu.
—0—

Camera francesă a primită definitivă scrutinulă pe 
liste cu modificările făcute de senată.

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

O glossă, caracteristică.
Deșiu 1 Iuniu 1885.

pilele aceste ’mi cădu în mână ună compendiu 
ală articliloră de lege din 1.868 în limba maghiară. 
La articululă de lege XLIV din acelașă, unde se face in
troducerea la legea de egală îndreptățire, cuvintele: «az 
oszthatlan egysâges magyar nemzetet...* (națiunea 
maghiară unitară nedivisibilă) suntă subliniate cu cerusă 
vânătă și pe marginea cărții se află următârea glossă 
făcută de ună Maghiară în unulă 1870, care și astăzi 
trăiesce, der însă nu mai multă în aceleași convingeri, 
precum ne-a dovedită cu ocasiunea adunărei marcate din 
11 Maiu a. c. Stă glossă cu semnele ei:

lila «politikai nemzăt,« fogalomnak egăszen uj âs 
szokatlan de az Europai âllamokban esmeretlen leven; 
nâllunk sem lehet âs nincsen ârtelme — ha csakugyan 
ertelmezni akarjuk, annyit teszen: «uralgd nemzet* te- 
hât a ki uralogni kivân a tobbi nemzetek feletî, ha nem 
is magyar, azzâ kell magât hazudni. — O tempora o 
mores! o elstilyedt erkolcs — o embertelenseg 6s o ha- 
szontalan gog, — o emberisâg ellenes tendentia, — o 
ellenmondâsa az orok igazsâgnak — o kârhozatos isten- 
telen eszme — o emberi gyarlosâg 1 o szerencsâtlen 
eszme! miârt asâl mâsnak sirt, magad hullasz bele.

In traducere românescă: !!! conceptulă de .nați
une politică* este cu totulă nou și neîndatinată, dâr 
fiindcă în staturile Europei este necunoscută, nici la noi 
nu pbte fi și nu are înțelesă, și dâcă totuși voimă a-i 
da ințelesă, acâsta e: «națiune domnitbre.* Prin urmare 

cine voiesce să domnâscă preste celelalte națiuni și de 
nu este Maghiară, trebue mințindă să se dea de Maghiară. 
O lempora o mores! o moravuri decăzute! neomenire și 
superbiă netrebnică, o tendință contrară omenirei! con- 
tradicetre a adevărului eternă, ideă perniciâsă și fără 
de Dumnezeu! o impotență omenescă, ideă nenorocită! 
pentru ce sapi altuia mormentă, tu însă’ți vei cădă în- 
trînsulă.

Aceste credă, că nu mai au lipsă de nici ună 
comentară. i. s.

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

Afacerea porci lor u înapoiat!.
„Siebenburgiscli - Deutsches Ta.geblatt“ de 

Marți 9 Iuniu scrie următdrele:
«In fața sensațiunii ce a provocat’o înapoiarea din 

Steinbruch la Sibiiu a transportului de porci declarați 
bolnavi, dar în adevără sănătoși, atragemă atențiunea 
autoritățiloră asupra următârei sciri, ce amă primit’o din 
Hașagă, comit. Ternava mare, cu data 7 Iuniu n :

.Intre porci există atâtă aci, cală și în mai multe 
comune învecinate o bâlă epidemică, de care au crepată 
aci mai multă de 100 de bucăți. Semnele bolei suntă 
următorele: Porculă începe a tuși, apoi urmâză oboselă, 
sete și ferbințelă; pofta de mâncare se perde dar nu 
de totă, ba la unii se chiar măresce în ceasulă din 
urmă. De convulsiunl porculă se schimbă deja în tjliua 
ântăia a îmbolnăvirii. La cei crepațl se arată evidentă 
boia la plumâni. Vre ună veterinară insă n’a fostă în 
comună, probabilă că primăria (respective notarulă co- 
muală, care de presentă representeză înafară oficiulă co
munală) încă nu a făcută arătare. Cadavrele putrezite 
și neîngropate ce dacă cu 4e°fie pre câmpuri și prin 
șanțuri răspândescă ună mirosă grețosă, din care pâte 
resulta pentru locuitori celă mai mare rău.*

La aceste „Sieb.-D.-Tageblatt“ observă:
.Simptomele aci descrise nu s’au ivită la nici ună 

porcă dintre cei înapoiați dela Steinbruch la Sibiiu. Im- 
pregiurarea, că veterinarii de stată trimiși dela Budapesta, 
pre lângă visitarea cea mai strictă și mai scrupulâsă, din 
ună transportă de preste 300 de porci au putută să de
clare numai pe trei ca suspecțl, vorbesce în contra po
sibilității ca aceia să fie bolnavi de gură și unghii, cu 
atâtă mai vârtosă că acăstă bălă, considerândă caracte- 
rulă ei epidemică, trebuia să cuprindă sigură și pe cei- 
ălțl 339 de porci din acelă transportă. Din tbte aceste 

resultă cu siguritate, că în Pesta s’au prea pripită, ba 
chiar că guvernulă a căzută jertfă intereseloră indivi
duale a câtorva neguțători de porci din Steinbruch*.

Esposiția de tablouri în Bucurescl.
Cetimă în .Românulă:*
«Joi se deschide o esposițiă de tablouri la Intimă- 

clubă. Acâsta e o înovațiă pentru capitala României, 
care simțea de multă lipsa unui salonă. Toți amatorii 
de bele-arte, toți cunoscătorii, în fine lumea intelectuală, 
cultivată și elegantă trebue să aplaude la acăstă serbare 
și s’o încuragieze. Intimă-clubă, cercă artistică înainte 
de tâte, își urmăresee idea, nu rămâne dăr decâtă pu- 
bliculă s’o sprijinescă. Ospelulă în care se face esposi
ția e spațiosă și forte bine situată, calea Victoriei, ală
turi cu Jocheulă. Salonulă celă mare a fostă arangiată 
pentru circumstanță intr’ună modă splendidă.

Câteva indiscrețiuni înaintea deșchiderei. T6te ca- 
merile frumosă și lucșosă mobilate suntă pline cu obiecte 
de valdre. In salonulă celă mare printre numărosele ta
blouri, se vădă «Smârdanulă,* maqueta și originalulă de 
d. Grigorescu; «Curcanulă,* «Vedeta* și «Sentinela* 
ale aceluiași pictoră; «Vârfulă cu doră,« vestitulă tablou 
cumpărată de d. M. Blaremberg și două portrete ă sen- 
sation de d, Mirea etc.. Graciosele d-ne care au trimisă 
opere d’ale d-loră suntă d-na Valentifia Bibescu, o aqua- 
rellă după Hamon, portretulă ă la gotiache a fondato
rului familiei de Chimay, două portiere aquarelă pe pos- 
tavă și două panouri de ușă. D-na Olga Stolojeanu trei 
mici tablouri grațiose. Mai suntă și d-ș6re și d-nl și 
mulți pictori din țâră. In fine esposiția va fi forte fru- 
mosă și una din cele mai complecte din câte a fostă 
pănă acum. Mercur! la patru 6re, Breșa este invitată 
în salonele cercului ca să vacjă în intimitate acâsta es
posițiă, pentru ca critica să pâtă să-și facă apreciările în 
liniște.'

Prețurile întrărei suntă de ună francă de persână. 
Sâmbăta doi franci și Dumineca 50 bani. La intrare se 
găsescă calalâge imprimate.

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

Cestiuni economice
(Urmare și fine).

2. Cur sulă porno logică s’a ținută Sâmbătă. 
30 Maiu n. încependă dela 3 6re după amădi, în spați- 
6sa grădină a d-Iui advocată Bachmayer pe livadea poșlii. 
Mai mulți ascultători de diferită posițiă au luată parte și 
la acâstă convorbire culturală. S’a percursă aprâpe tâtă 
grădina, carea măsură în estensiune peste 16 jugăre și 
carea are din distanță în distanță vr’o 15 table de șcâle 
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de altoită în estensiune destulă de mare; pe teritoriulă 
ei afară de tablele numite se află pomi și arbori de di
ferite mărimi și soiuri, dând astfelă întregului ună aspeetă 
dintre cele mai frumâse; considerându-se apoi și posiția, 
ce o are grădina în formă de terasă cu perspectivă os- 
(ică, se pole afirma cu dreptă cuvântă, că aci se oferă 
omului cele mai plăcute ocasiunl de desfătare. Era să 
uită a menționa numerosele fântâni și cisterne, cari în- 
lesnescă fârte multă adăparea grădinei în timpulă sece
tei amenințătâre.

Cultura rațională a pomiloră practicată de d. Bach- 
mayer a oferită participanțiloră acestui cursă o adevă
rată mulțămire. Pe câtă de diferite erau tablele șcâlei 
de altoită, pe atâtă de diferiți erau și pomii cultivați de 
ele și pe atâtă de diferite erau și metodele culturei lor, 
cari tOte au fostă chiarificate și esplicate din partea d-lui 
prelegătoră; adjustarea locului de flori' dinaintea vilei din 
mijloculă grădinei încă are ună aspeetă pe câtă de va
riată pe atâtă și de estetică. După penurgerea grădinei 
în modulă arătată, s’au dată nouă esplicări și mai deta- 
iate din partea d-lui prelegătoră într’ună foișoră din mij
loculă grădinei. Ni s’a spusă despre ună considerabilă 
numără de soiuri de pomi și arbori, nobilitațl totă sub 
mâna și sub îngrijirea d-lui prelegătoră, ceeace dă o ga- 
ranțiă sigură despre veritabilitatea nobilitării esemplareloră 
vândute pentru iubitorii de grădini frumâse și totodată și 
folositore.

Eu din parte’mi nu potă decâtăjsă ’mi esprimă sim
țămintele mele de mulțămire pentru frumâsele lucrări ob
servate în grădina d-lui Bachmayer, precum șimulțămita 
mea căldurosă pentru bunăvoința cu carea ne-a întâm
pinată în iote esplicările d-sale și la tote întrebările as- 
cultătoriloră.

In fine nu potă încheia aceste împărtășiri fără de 
a face modesta observare, că ar fi fdrte bine, când s’ar 
pune și la noi mai mare pondă pe astfelă de cestiunl.

Una participanta.
------o------

Studentulă în dreptă din Clușiu d. Draia ne trimite 
ună altă răspunsă spre apărarea sa, nu așa de lungă 
ca celă dintâiu, dar totuși pre lungă ca să’lă pulemă 
publica în totă estinderea sa. Ca să’i dovedimă însă( 
că nu voimă să’i facemă inposibilă apărarea, publicămă 
pe câtă ne ârtă spațiulă părțile esențiale din răspunsulă 
dsale, lăsându’lă la aprețiarea cetitorului.

După ce amintesce de răspunsulă ce i-amă dată 
în fâia nOstră, d Draia (jice între altele:

Clușiu, Maiu 1885.

In numărulă 80 ală „Gazetei" se află ună articulă 
cu datulă din Clușiu. Intre șirurile acesui articulă am 
găsită pasage întregi, cari au dreptă scopă de a mă ca- 
lumnia, de a mă cualifica ca pe ună om care aș fi ca
pabilă a’mi vinde sufletulă pentru ună blidă de linte, în 
cari sunt declarată de trădătoră. Publiculă e mare, er 
vocea presei pătrundătăre și publiculă mare adeseori nu 
cercetâză dacă ună respectivă anonimă aduce la publi
citate lucruri adevărate ori neadevărate, dacă ore cores
pundă adevăratei stări a lucruriloră, ori suntă numai 
nisce calumnii tși astfelă inducă în erore opiniunea 
publică.

înainte de tote însă, să’mi fie dată ocasiunea aici, 
spre evitarea ori cărei neînțelegeri, a esprima aceea, că 
masa tineriloră, cari formeză junimea adevărată nu este 
și nici pote fi de acordă cu cele scrise în respectiva co- 
respodență, căci acesta este seriâsă, scie pătrunde în 
meritulă lucrului, nu dă ocasiune la scandaluri, ci își 
vede de socotelele sale, trăindă cu totă lumea în armo- 
niă. Opiniunea exprimată în articululă amintită nu este 
alta decât o opiniune particulară, provenitâre nu din 
vre ună interesă adevărată generală, ci din rîvnă per
sonală, vanitate, său din simplă malițiă.

înainte de tote dar trebuie să declară, că totă 
ceeace se dlice în amintitulă articulă despre mine, nu 
suntă altă ceva, decâtă scornituri grosolane, cari n’au 
altă scopă, decât de a mă calumnia, a mă înegri cu 
epitetele cele mai urîte, cari provină dela ună omă 
ce se simte p6te împinsă spre a face rău, spre 
a calumnia pe alții, a aduce faptele altora înaintea pu
blicului înegrite, nu așa precum sunt în realitate, ci 
sucite.

Neadevără grosolană și calumniă este acea d. e., 
că eu am negată adevărulă. Eu n’am negată nimică, 
am spusă faptulă cum a stată în adevără, fără de cea 
mai mică schimbare și nimenea n’ară pute-o lua acesta 
în nume de rău, afară de unulă ca acela, care din in- 
vidiă se vede indignată, că cineva dintr’ună lucru, în 
care a fostă încurcată dimpreună p6te cu elă, a scăpată 
nepedepsită, în vreme ce elă a trebuită să îndure 6re 
care pedâpsă.

Să vedemă, că pe ce basă „se Z>ce“, că eu n’am 
spusă adevărulă, dimpreună cu ceilalți „toți":

Intr’o di a Iui Februarie, mi se întâmplă să am în
tâlnire cu dl M., în societatea căruia mai era atunci și 
ună altulă. Dl M. îmi spune, că voiesce a telegrafa 
dloră Barițiu și Slavici la Sibiiu, și’ml întinde o listă, în 
care erau înscriși pănă atuncea vre-o 5—6 inși, cu sco- 
pulă, de a mă înscrie și eu cu câtva, spre a putea ast
felă cu bani adunați expeda depeșa. Eu fiindă ocupată 
și grăbindu-mă la prelegere pe deoparte, âr pe de alta 
reflectândă puțină și la urmările, ce ară putea resulta 
din espedarea unei atarl depeșe, analogă cu scandalurile 
întâmplate în anulă trecută, am răspunsă: „eu frate n’am 
bani". Dl M. la autjulă cuvinteloră mele îDjurândă îmi 

replică: „tu nu vrei, altulă nu vrea, telegrafeză în 
numele meu“, la audulă cărora depărtându-ne unulă 
de altulă, ’i-am disă „treaba ta“.

Din aceste deci pOte deduce ori ce omă cu minte, 
că nimenea nu putea conta pe mine, întocmai ca nici pe 
ceilalți tineri, totă asemenea și acum că în casulă de 
față consimțămentulă în totă cazulă trebue să se ia iden
tificată cu contribuirea la spese. Dar să vedemă desvol- 
tarea mai departe a lucruriloră.

Intentândă cercetare disciplinară senatulă univ., si 
făcându-se între altele întrebare și despre aceia, cari au 
contribuită cu parale și au consimțită la espedarea de
peșei, ce să ve^î, că între acea Junime universitară» 
constătătâre din vr’o 8—9 inși, notați prin scrisâre din 
partea d-nului M., suntă și eu insinuată.

Ințelegendă eu îndată acâsla, și neputândă in des
tulă a mă mira, că cum de nu s’au insinuată și ceilalți 
tineri români toți, putându-se face acesta tocmai pe a- 
ceiașl basă, pe care amă fostă eu insinuată, întâlnindă 
pe d. M.. numai decâtă l’am interpelată asupra motive- 
loră faptului săvârșită de dnia-sa.

Interpelațiunea mea, prin care amă reînprospătată 
în memoriă casulă întocmai cum s’a întâmplată, nu ’i-a 
prea venită respectivului domnă la socotâlă. Dar cu deo
sebire nu i-a convenită atunci, când l’amă avizată, 
ca s ă fi e p r e gă t i t ă dinainte, că .nicidecum nu 
voiă mărturisi înaintea senatului, că amă contribuită și 
ca mi-așă fi dată consimțământulă.»

Acesta s’a întâmplată în preziua interogatorului. 
In (jiua interogatnrului numai ce mă pomenescă că mi 
să spune, că amă fostă audită de ună respectivă Domnă 
de unulă dintre cei acusațl și pedepsiți), dându-mi con- 
sâmțământulă. Acâstă atitudine rcmltătore de simțuri 
m’a pusă în uimire și cu atâtă mai tare m’am hotărîtă 
a nu recundsce înaintea senatului, că amă contribuită și 
că mi’așă fi dată consâmțămânlulă, fără însă a afirma 
aceea, după cam Zice corespondentulă, că »amă desfă- 
tuită pre trimițătorii depeșei.«

Der cumcă tote atacurile, cari le-amă primită eu 
nu se potă reduce la altceva, decâtă numai la malițiă, 
se pote observa și de acolo, că deși în motivele arătate 
de senată la aducerea sentinței se dice: ^ceilalți acu
sațl, afară de Ionii Elecheșă fi JEnea Draia, încă 
au recunoscuta că și-au dată consemțementulă la 
trimiterea telegramei și că au contribuita la acope
rirea speseloru de espedare,“ totuși numai eu singură 
am fostă atacată fiindcă eu am fostă absolvată de sub 
pedâpsă, pănă când d-lui Elecheșă, fiind încâtva pedepsită 
i-s’a dată pace și spiritile malițioșiloră n’au căutată a’lă 
mai calumnia și pe d-nelui. Sunt pe deplină convinsă, 
că câtuși de puțină pedâpsă să fi căpătată și eu, n’așă 
fi fostă espusă atacuriloră unui răuvoitoră.

Enea Draia. 
stud. jur. 

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

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

Paris, 10 Iuniu. — Tractatulă franco- 
chineză s’a subscrisă erl după amâcil.

Londra, 10 Iuniu. — Gladstone a decla
rată în camera comuneloră, că în urma votului 
de alaltaeri cabinetulă își’dă demisiunea. Amân
două caraerile s’au amânată pănă Vineri.

Sofia, 10 Iuniu. — Sobranja s’a deschisă 
în modă solemnă printr’ună discursă ală Tro
nului.

Cairo, 10 Iuniu. — Cassala a căzută la 
finele lunei Maiu.

Pesta, 10 Iuniu. — Archiducele Ludovic 
Carol a visitată eri cu soția esposițiunea, adi de 
diminâță visitâză spitalulă Elisaveta, 6r după a- 
mâtji ârăși esposițiunea.

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

DIVERSE.
Puterea Jsuperstițiunii. *Gazeta Buzăului» pu

blică următorele : »In noptea de 18-19 curentă, de cătră 
nisce individl necunoscuți s’a desgropată din curtea bi- 
sericei sf. Nicolae, din comuna VernescI, osămintele de
cedatului Matache Căplescu, care era mortă de vre-o 
doi ani trecuțî, ducendu-le unde nu se scie. Impregiu- 
rarea care a provocată acestă faptă este, că decedatulă 
Căplescu a murită spendurată, și locuitorii credă 
că seceta ce’i bântuie provine din causă că se 
găsesce acestă spânzurată îngropată la biserică, pe când, 
după cum Zică ei, trebuie să se îngr6pe-la loculă unde 
s’a găsită spânZurată, și că dacă se va desgropa și da 
pe gârlă, ploile se veră porni; astfelă împinși de acâstă 
credință l’au desgropată și se crede a’lă fi dată pe gârlă. 
Acâstă decisiune se luase de locuitori încă din anulă 
trecută, dar la încercarea ce au făcut-o de a’lă desgropa 
nu au putută reuși decâtă a’i rupe un picioră, fiindă că 
îi apucase Ziua, pe care dându’lă pe gârlă, întâmplarea 
a făcută ca la veri o două Zi^e se pornâscă ploile; 
ceeace a contribuită a le întări mai multă credința în 
acâstă ereziă». * **

Sălbătăciă omenescă. — In Cracovia s’a înfățișată 
naintea tribunalului procesulă unei părechi, care do- 
vedesce pănă la ce punctă esistă în unele din stratele 
sociale crudimea și canibalismulă. fică afacerea: Lui 

Iosef Malika, proprietară în orășelulă Țwiertignitz, i s’a 
furată la 18 Obtomvre 120 de florini ș-ună taleră. Elă 
acusa mai ântâiu pe soția sa Ana că i-ar fi furată ba
nii. După ce dânsa pe cruce i-a jurată că nu este vi
novată, amândoi soții au mersă la o cărturărâsă, care le 
spuse că nu o femeă, dâr ună bărbată a fostă acela 
care le-a furată banii. In urma acestei preZiceri bănu
iala lui Malika căZu asupra servitorului său Petru Ka- 
pusta. Ca să-lă facă să-și mărturisâscă faptulă, dânsulă 
l’a dusă într’ună grajdă, unde amândoi soții l’au legată 
strânsă cu frânghii la piciore și la mâni. După aceea, 
nevasta lui Malika luă o âlă de spigă, cu cărbuni aprinși 
și înăuntrulă căreia era ună cuiu înroșită. Malika și 
soția sa străpunseră cu cuiulă înroșită piciorele și tăl
pile bietului servitoră. Cu tdtă acâstă grozavă tortură, 
în care trupulă nenorocitului Kapusta fusese friptă, cu 
tâte că dânsulă nu recunoscuse faptulă, l’au mai arsă în 
deosebite părți ale trupului c’ună feră roșită, âr soția 
lui Malika îi ardea tălpile c’o luminare aprinsă. In urma 
torturiloră suferite, servitorulă recunoscu că cu adevărată 
a furată suma citată, și că a ascuns’o în scorbura unui 
arbore din pădurea apropiată. Pe când nevasta păzea 
pe servitoră, soțulă sâu se duse la loculă arătată. Când 
dânsulă s’a întorsă fără parale, negăsindă nimică, otărîră 
pentru ca să-lă facă pe servitoră, ca să mărturescă, să-lă 
închidă și să-lă pedepsâscă cu fomea pănă ce va măr
turisi. Ilă duseră apoi pe acestă nenorocită, jumătate 
arsă, într’ună grajdă de cai, ale căruia ferestre le as
tupară în adinsă. Ilă lăsară apoi acolo 18 câsurl, fără 
mâncare, ’aprâpe mortă, trîntită pe o grămadă de băli- 
gară puturosă. Din întâmplare, servitorea casei putu să 
afle despre aceste lucruri și fugi ca să însciințeze 
justiția, care aresta pe ambii soți și făcu să se transporte 
într’ună spitală bietnlă servitoră tor.urată. Starea sa 
era f'6rte gravă ș’a trebuită mai bine de patru luni ca 
se se vindece de aceste oribile răni. La procesă, ambii 
acusațl s’au înfățișată. Ministerulă publică a cerută 
condamnarea pentru trei motive: Răniri grave, secves- 
trarea și casne. Acusații au recunoscută faptele ce li 
se imputau. Tribunalulă ascultândă și pe advocatulă 
părții, osândi pe ambii soți la câte ună ană de închisOre.

* **
0 anecdotă despre Victorii Hugo. — Era 1828 

după ce se jucase Hernani; Victoră Hugo făcu o es- 
cursiune în Bretania și în Nomanda. Pe drumulă dela 
Rouen, aflându-se în diligență, începu să vorbâscă cu ună 
călătoră. —Domnule, Z’se călătorulă, sunt magistrată Ia 
Rouen, dar dta vii dela Paris și a trebuită să auZI vor- 
bindu-se de Hernani? — Da, răspunse Victoră Hugo. 
— Nu este așa, că este o piesă absurdă ? — Pâte că 
aveți cuventă. Și convorbirea urmă. Magistratulă de
clară că unii din amicii lui întâlnise pe Victoră Hugo 
pe jumătate betă și că în fiecare sâră trebuia să’lă ducă 
pe brațe acasă; când ună om bea peste măsură, nu 
pote. să producă decâtă opere absurde. — Neapărată, 
răspunse Victoră Hugo cu ună tonă convinsă. Sosiră la 
Rouen și se coborîră la același hotelă; chelnerulă aduce 
registrulă de călători și magistratulă, curiosă de a cu- 
nosce numele tovarășului său de călătoriă, cetesce pe 
dâsupra umărului său: »Victoră Hugo».—Potă să sciu și 
numele dtale? întrebă poelulă dându’i condeiulă. Ma
gistratulă se făcu roșiu ca ună racă și se grăbi 
să plece.

* * *
Logodnă. — D. Demetriu lorgoviciu, 

oficială r. u. de comptabilitate în direcțiunea financiară 
din Seghedină, ’și-a încredințată de soțiă pe d-șora 
Elisaveta temesy Schiller, fica directorului finan
ciară din Seghedină.

--------O-------  '

AVIStJ TEATRALU PREALABILU

Subsemnatulă amă onâre a preveni pe onor, publică 
că voiă arangia cu societatea mea de operete 
compusă din 42 persone artiști de primulă rangă, deo
camdată numai două representațiuni în Brașovă în 
hala festivă, cu scopă de a face cunoscută trupa mea 
dinaintea onor, publică. Fiindă distinsă cu favorulă lo- 
cuitoriloră acâstui nobilă orașă voi deschide mai tâi’Ziu 
ună ciclu mai mare de representațiuni. Prima se va da 
Sâmbătă în 1/13 Iuniu 1885 în hala fes ti vă cu piesa

Resboinlii veselii
mare operă bufă de I. Strauss. Testă de Zeii și Eenâe.

Voindă a face astfelă o încercare voiă deschide a- 
bonamentă numai după ce amă dată vr’o două repre 
sentațiuni și numai dâcă va dori publiculă acâsta ceeace 
se va anunța în afișurile de Z1- Cu distinsă .stimă.

Carol Polgar.

Rectificare. In numărulă trecută 118, pag. 3 
col. 1, rândulă 22 de josă în susă în locă de admini- 
strațiunea să se citâscă adm ir ați un ea, și în locă 
de figuri să se citâscă faguri.

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



Nr. 119. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.
Cnrsulu la bursa de Viena Bursa de Bucuresci..

din 9 Iuniu st. n. 1885.

Rentă de aurfl 4°/0 . . . 98.60
Rentă de hârtiă 5% . . 92.80 
Imprumutulfi căilorfl ferate 

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

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

Amortisarea datoriei căi
lorfl ferate de ostfl ung. 
(2-a emisiune) . . . .123.25

Amortisarea datoriei căi
lorfl ferate de ostu ung. 
(3-a emisiune) .... 108.50

Bonuri rurale ungare . . 102.60
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfi................................ 102.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.—
Bonuri rurale transilvane 101.20

Cota oficială dela 25 Maiu st. v. 1885.
Bonuri croato-slavone . . 102. - 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................ —.—
Imprumutulfi cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 118.75 
Renta de hărtiă austriacă 82.50 
Renta de arg. austr. . . 83.05
Renta de aurii austr. . . 108 10 
Losurile din 1860 . . . 139.
Acțiunile băncel austro- 

ungare............................ 859.—
Act. băncel de credită ung. 287.
Act. băncel de creditfl austr. 289.50 
Argintulii —. — GalbinI

împărătesei.................. 5.86
Napoleon-d’orI...................9.85 —
Mărci 100 împ. germ. . . 60.90 
Londra 10 Livres sterlinge 124.30

Renta română (5°n). . .
Renta roin. amort. (5°/0) •

> convert. (6°/0)
împr. oraș. Buc. (20 fr.) .
Credit fonc. rural (7°/0) .

• „ „ (5%) •
» > urban (7%) .

» (6°/o) •
’ (5%) • .

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

« » » Națională
Aură...............................
Bancnote austriace contra a

Cump. vend.
— 90
— 93
— 88
— 31
— 103»/*
— 87*/4
— IOT/*
— 93
— 85»/*
1200 —
282 —
230 —
10.20(°j o) —

ră —

Cursulu pieței Brașovii
din 10 Iuniu st. v 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 95 Vând 8.96
Argint, românesc .... . . > 8.80 8.85
Napoleon-d’orI................. . . > 9.86 9 9 87
Lire turcesc!..................... . . » 11.10 » 11.15
Imperial!......................... . . > 10.10 > 10.15
Galbeni............................. . . > 5.80 a ’ 5.84
Scrisurile fonc. »Albina» . > 100.50 1 101.-
Ruble Rusesc!................. . . > 124. » 125.—
Discontulă » . . 7—10 % pe ană

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

Anunțămti aceloru onorați cetitori, cari vorti binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo,
că avemu încă în reservă numeri dela începutulti anului 1885 prin urinare potu se aibă colecțiunea completă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

ROMAN# ISTORIC#
de Theochar Alexi.

Apare în broșuri ă. 20 cruce?!, 50 bani una 
cu ilustrațiunî originale.

Romanulfl va fi completă cu 34 broșuri.
Ori ce libraru, colportoru, legătoră de cărți 

etc. este gata a procura aceste broșuri franco, 
duse la casele onor, cetitoru.

Acâstă scriere este unică în tdtă literatura 
română, căci în ădevără nu posedămu nici ună 
romanii originală coprindândă peste 1000 de pa
gini din care, nici una nu este lipsită de interesă 
pentru ori ce cetitoră.

O variațiune bogată, precum nu oferă Dici 
unulă din romanele traduse, apoi interesulu ce

ni să excită pentru faptele istorice, preface lec
tura acestui romană în o adevărată plăcere, în 
ună bogată isvoră nu numai de distracțiune ci 
și de instrucțiune.

Textulă romanului este însoțită de ilustra- 
țiuni, care și aceste sunt originale, compuse de 
ună artistă anume pentru acâstă scriere. Ea cu
prinde istoria României, începândă cu fanariotulă 
Caragea, trecându la revoluțiunea eterii grecesc! 
și a lui Tudoră Vladimirescu, a cărui viăță, fapte 
și mărte tragică sunt cu de amănuntulă descrise, 
atinge revoluțiunea dela 1848, tractâză pe largă 
Domnia lui Cuza, dândă ună tablou amenunțită 
despre acea epocă și încheia cu alegerea lui Ca- 
rolă de Hohenzollern.

Firulă, pe care să înșiră aceste tablouri is
torice, să compune din ună sujetă sensațională 
în tdtă puterea cuvântului. — Unu tată, per^endu 
zestrea fiicei sale, într’o scenă, unde acâsta o re
clamă dela elă, își ese din fire și o lovesce de

mdrte. Pentru a scăpa de pedepsa legii, o tâ- 
resce în grădină, unde îi taie capulă, îngropân- 
du-lă, pentru a face să crâ^ă lumea, câ cada
vrul ă fără capă, este ală altei persdne. Cu tdte 
astea să vede silită a mărturisi faptulă și este 
condamnată la muncă silnică. După câtva timpă 
să descoperă că ... . dar cine voiesce a sci ce se 
descoperă, citescă romanulă, unde va găsi cu ce 
să-și ațîțe, ș’apoi cu ce să-și astâmpere curiositatea.

Cine-șl procură intreguUl opu de-a-dreptulă, dela 
tipografia editore plătindu-lă de-o dată înainte, se 
va profita de economisirea portului adică va avea 
se trimdță mimai câte 15 crucerî, de broșură sâu 
pentru 34 broșuri 5 fiorini.

Tipografia, Alexi, BB-AȘOVtl.
Tăie administrațiunile diareloră românesc! sunlă 

rugde a ne face ofertă pentru publicarea acestui anunță.

MersulU trenurilor!!
pe linia S*re<lealîi-]B»iidajțesta și pe linia Teiușd-Aradii-lBwdapesta a călei ferate orientale de statîî reg. ung.

JPredeal u-JiKudapes ta ES u da pesta—JPredeaiîâ

Bucuresci

Prodealu

Timișfl

Brașovtt

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva
Homorodfi 
Hașfaleu

(
(

( 
(

(
(Sigliișora 

Elisabetopole 

Mediașfl 
Copna mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl 
Toi așii 
Aiudfl 
Vințulfi de susfl 
Uiora 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida 

Clnșiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinfl 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

f

(

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-pesta

Viena

(
(

Trenu 
de 

persdne
Trenă 

accelerat
Trenă 

omnibua
Tren# 

omnibua

; 6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
■ 10.29

10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08'

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
60?

6.35
3.00 

Orele de

5-00
9 45

9.47
10.1!
10.44
10.51
11.18
11.36
11.51
12.23

1.19
1.30
1.37
2.05
2.25
2.36

3.13

3.40
4.01

4.24
4.49

5.58
6.08

7.14
7.43

8 22
8.48

7.45
12.50
1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.0.
8.21
9 05
9.43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9 12

10.23
12.32
12.59

8.00
8.3-1
8.50
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47|

1.21
2.05'
3.08
3.39
3.55
4.05

10.37
12 59
4.45
10.05

10 50
6.05

Viena
Budapesta
Szolnok 
F*. Ladâny
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Giucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Ui6ra
Vințulfi de susfl
Aiudti
Teiușfi
Crăciunelfl
Blașiî
Micăsasa
Copșa mică
Mediașfl
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovă

Timișfl

Predealu
Bucuresci

(
(

(
y

Trenă 
omnibus

Trenă 
accelerat

Trenu 
omnlbu

Trenu 
a de

pcrsdnt

Trenu 
omnibua

— 7.15 —
1

—
6.47 1 45 3.15 6.2C 6.0)

10.37 3.4 7.z' 9.11 11.4<
1.44 5.21 8.27 11.25 2.31
5.33 6.4 i — 1.28 —
— — 9.45 2.0C __
— — 9.59 2 11 —
— 7.14 10.2E 2.3 J —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.lt 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.3 i 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.0< 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —
— 10 0’ 5.05 6.43 —

12.05 10.16 — 706 —
12 31 — — 7.26 —
2.16 11.24 — 851 —
3.12 11.43 — 9.31 —
3.32 11 45 — 9.43 —
3.41 — — 9.51 —
3.50 — — 9.5 8 ’ —
4.25 12.08 — 10.24 —
4.50 12.22 — 10.44 — 1
5.41 — — 11-28 —

fi.Oî1 12.57 — 11.44 —
6.40 — — 12.18 —
7.00 1.27 — 12 36

6.01_ 1.45 — . 1.22
— 2.06 1.56 6.40
— 2.31 — 2.34 7.20
— 2.50 — 3.02 8.01
— 3.4» — 4.41 10.05
— 4.19 — 5 30 11.02
— 4.34 — 6.03 11.3
— 4.53 — 6.35 12.14
— 5.20 — 7.14 1.09
— 5.3 — 1.50
— 6.07 — — 2.48
— 6.32 — . — 3.23
— 7.30 — — 4.56;

11.35 3 9.41.

9.13
9.18

10.31
12.07
2.10
2.45
80J
nhpte suntd oele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușft- Ar ud fi-B udapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenu Trenă Trenu de Trenă de Trenfl Trenă
dmnibua omnibua persdne persdne accelerată omnibur

VienaTe i ii ș A 11.09 — 3.66 11.00 7.15 —
Alba-Inlia 11.46 —r 4 2 1 Budapesta 8I0n 1.4 5 «AU
Vințulă de joșii 
Șibotă

12 20
12.52 ----  ■

4.53
5.19 Szoiuok 11.02

11 12
3.44
4.02

11 401
12 00

Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3 37 7 53 5.95
Siiaeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 191
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.4f|
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 729 Radna-Lipova 5 10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4 25 — H.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.4-2 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7 14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56

j Radna-Lipova 6.57 6 11 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 ln.37 Branicica 8.21 — 10.38

| Gyorok 7.2/ 6,47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
Szolnok 1<‘

2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43' — 12.53
3.16 12.14 5.10 | Vințulă de josă

Alba-Inlia
11.04
li.19

— 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 i — 1.40
Viena — 8.0) 6.05 | ’B’eSușft 12 0> — 2.24

Ara<Iik-Timi^6ra Sisaneria (Piski) B’etreșeiBfi

Trenă Trenu de Trenă de Trenu de Trenă Trenu
omnibua persdne persdne persdne omnibua omnibus

6.00 12.55 Siaaerâa 6 39 11.50 2.23Aradft 8.25
Aradulu nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Rațegă 7 53 1.19 3 49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.4'1
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
TliMișdra 8.42 3.40 10.(6 fi*etroșeul 10.43 4.04 6.39

Timiș6ra-Aradăi Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trena Trenă Trenă Trenu
persdne persdne omnibua omnibua omnibus de pers.

l’îmișdra 6.07 12.25 5.00 Petroșeul 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.OH
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.4-5
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11 37 7V5
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6 53 Hațegă 9.31 12.17 8.02
Aradulă nou
Arad#

7 40
7 5'>

2 54-
3

7.24
7.40

Streiu 
fîftaseria.

10.16
10.53

12 58 8 44
1.35 9.15


