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97. Mercuri 1 (13) Maiu 1885.

Brașovii, 30 Aprilie (12 Maiu) 1885.
Suot unii âmenl, cari, deși simpatisâzâ cu 

organulii nostru și aprobă direcțiunea lui politică, 
totuși, fiindă. prea iubitori de pace și dorindu a 
se legănă mereu în speranțe și credințe deșerte, 
se credii datori a ne impută că criticămu câte 
odată prea aspru atitudinea Archiereiloru noștri 
față cu causa națională română.

Amu dori din sufletu, ca în cursulu timpu
lui să se p6tă constată, că amu mersă prea de
parte în critica ndstră și că pericululu ce ame
nință sc61a și biserica română nu este nici pe 
departe așa de mare cum îlu descriemu noi, că 
în fine Archiereiloră noștri li-a succesă prin te
menelele ce le facă guvernului a delătură cu to- 
tulă acestă periculă.

Cele ce se petrecă și ni se raportăză dilnică 
din țără suntă însă de natură d’a deșteptă teme
rile ndstre întru atâtă, încâtă ne vine a crede, 
că posteritatea ne va face cu mai multă dreptate 
imputarea, că amă fostă încă prea cruțătorl, că 
amă avută prea multe considerațiunl față cu înal
tele fețe bisericescl și că nu amă stăruită de a- 
junsă ca să convingemă pe Archiereii noștri pe 
deplină despre imensa responsabilitate, ce apasă 
pe umerii loră în aceste momente critice ale vie- 
ței nâstre naționale și despre grozavele stricăciuni, 
ce le p6te aduce causei nâstre slăbiciunea și în- 
găduirile continue, de cari se facă culpabili.

N’amu pretinsă și nu putemă pretinde dela 
prelații noștri alta, decâtă ca să apere cu tăriă 
interesele naționalității nâstre pe tărămulă școlară 
și bisericescă, între marginile legiloră esistente.

Se întâmplă âre acâsta?
De șâpte-spre-tjece ani, de când ne regula- 

risesce guvernulă din Peșta, amă ajunsă ca să 
nu se mai țină și să nu se mai respecteze față 
cu noi nici legile vitrege aduse de Unguri. Vol- 
nicia și abusurile în contra legiloră de scâlă și 
în contra drepturiloră autonâme recunoscute ale 
bisericiloră nâstre iau din cji în $ ma^ maîa di
mensiuni. Se înființâză reuniuni de maghiarisare, 
organele administrative de prin județe se pună 
la disposițiunea loră, se organisâză ună răsboiu 
formală în potriva scâleloră nâstre și cu tâte 
astea Archiereii noștri stau nemișcațl și preoțimea 
nâstră indură lovirile și fărăaelegile în tăcere și 
neactivitate.

Au ajunsă lucrurile așa departe ca chiar și 
notarii de cercă să se amestece în afacerile nâstre 
școlare, să împartă ordine preoțiloră, directoriloră 
scâleloru nâstre confesionale, și să-i provâce de 
a-le face cunoscută <jiua esameniloră școlare, 
pentru ca ei să pâtă fi de față să controleze în- 
vățămentulă română. Și âre legea le dă acestă 
dreptă? Nicidecum. După lege nici chiar fișpa- 
panulă nu are dreptă d’a se amesteca în aface
rile scâleloră confesionale.

Dâr cine mai întrâbă acji de dreptă și de 
lege, când e vorba d’a se sprijini tendințele de 
maghiarisare și când dorința comitetului reuniu- 
nei din Clușiu este acji o poruncă pentru fiecare 
funcționară, care nu vrea să cadă în disgrația 
d-loră Tisza-Trefort ?

Pe masă dinaintea nâstră se află o copiă de 
pe ordonanța unui solgăbirău ungură, prin care 
se impune notariloră de cercă și jutjiloră comu
nali ca să eruezc când se voră țină esamenele de 

vâră în scâlele române poporale și Jsă facă cu
noscută învățătoriloră respectivi, că la esamenele 
aceste trebue s& fie de față notarulă în persână său 
judele comunală dâcă cunâsce limba maghiară, în 
fine să raporteze în ce măsură s’a propusă limba 
maghiară.

In altă numără vomă publică detaiurile 
acestui ordină. Pentru acjl întrebămă pe Archie
reii noștri, dacă li suntă cunoscute aceste unel
tiri ilegale și ce măsuri credă ei că suntă da
tori a luă în contra loră?

Noi suntemă de părere, că preoții noștri, 
primindă ordine în afaceri școlare dela nisce or
gane necompetente, fie chiar și dela fîșpanulă, 
datori sunt de a le retrămite cu observarea, că 
legea nu sufere ună amestecă ală funcțiunariloră 
administrativi în aceste afaceri și că dânșii fiindă 
directorii scâleloră și avândă superiorii loră, voră 
sci să-și împlinâscă datoria și n’au lipsă de gen- 
darmii ungurescl.

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

CRONICA POLITICĂ.
Lordulă Salisbury a ținută Mirțl, în săptămâna 

trecută, în Hackney, cu ocasiunea deschiderii clubului 
conservatorii de acolo, ună discursă, care a produsă 
6re care sensațiune și afară din Anglia. Acestă discursă, 
care se referă și la viitorele alegeri pentru parlamentă, 
se p6te considera ca ună manifestă ală partidei 
conservatâre. Lordulă Salisbury a criticată aspru 
politica financiară a lui Glodstone, care se încheiă cu 
ună deficită fârte mare, precum și atitudinea lui în con- 
flictulă cu Rusia. Cu privire la cestiunea financiară, ca- 
pulă conservatoriloră a imputată d-lui Gladstone, că de- 
ficitulă vrea să-lă arunce în spinarea industriașiloră și 
mariloră proprietari englesl, în locă să-lă arunce pe pro
ductele streine importate. Din vorbele lui resultă, că sub 
ună cabinetă Salisbury principiulă comerciului liberă 
n’ar mui esista. In privința cestiunii afgane a (jisă Sa
lisbury, că d. Gladstone a bătută în retragere cu mare 
ușurință. Asupra politicei cabinetului din Pe- 
tersburg s’a esprimată capulă conservatoriloră ast- 
felă: »Guvernulă rusescă totdâuna dă asigurarea, că 
elă are cele mai bune intențiunl, dacă cotrară trac- 
tateloră încheiate face ună pasă înainte, Elă afir
mă, că evenimentele, care ’i trecă peste capă, suntă 
vinovate la acăsta. Dar cum se numesce în viâța pri
vată ună omă, care nu e în stare să ’șl facă plățile? 
Ună coțcară său ună bancrută.* Acâstă espresiune a lui 
Salisbury, adresată guvernului rusescă, va produce mare 
nemulțămire în Petersburg. Și s’ar pută întâmpla, ca ve- 
nindă la guvernă în loculă lui Gladstone, după alegerile 
dela tâmnă, să fie silită a’șl da socotâlă de vorbele sale 
său să ’ncâpă răsboiu cu Rusia. Esemplu avemă, că și 
Salisbury scie să’șl câră scuse, când într’ună discursă 
atacă ună stată; așa a făcută cu Austria. Vrândă însă 
cu ori ce chipă răsboiulă, atunci negreșită că nu’șl va 
retrage vorbele ce le-a esprimată în contra Rusiei.

*
Conflictulă anglo-rusă se crede, că se va 

aplana cu totulă. 0 telegramă din Petersburg adresată 
cătră ,Vossiche Zeitung* declară, că acolo se întăresce 
pe (ji ce merge credința, că pacea va rămânea neturbu
rată. In Petersburg se consideră ca neîndoiosă, că Rusia 
va obțină o graniță corespunijătăre trebuințeloră, pentru 
a căreia siguranță voră avă să îngrijâscă și autoritățile 
din Herat, dacă e vorba ca să nu’șl ia Rusia asupră’șl 
sarcina, cu care se însărcinâză Anglia. Din Parisă se 
telegrafiază de asemenea, că pacea se păte considera ca 
asigurată. Regele Danemarcei a primită oficială rolulă 
de arbitru în conflictulă anglo-rusă.

*
.Daily News‘ a primită din Varna o telegramă, 

în care i se comunică, că Pâr ta a adresată repre- 
sentanțiloră ei din porturile streine o notă-circulară, 
în care, cu privire la luarea în posesiune a unui nou 

portă la Marea-roșiă — portulă Arafali — din partea 
Italiei, declară, că acea ocupare se face fără vr’o înțele
gere cu P6rta, din care causă ea va protesta. 
Totdeodată nota atrage atențiunea puteriloră asupra fap
tului, că ocuparea de teritorii de pănă acum din partea 
Italiei de asemenea a fostă o încălcare a drepturiloră 
Sultanului.

*
»Pol. Corr.c e informată din Bruxela, că guver- 

natoră ală noului stată Congo va fi de sigură 
numită Stanley. Guvernulă statului Congo se va con- 
pune în modulă următoră : ministru-președinte, la interne 
si la răsboiu, intendantulă militară colonelulă Strauch, 
actualulă președinte ală societății africane internaționale; 
ministru de comerță van Eetvelde, pănă acum fostă 
consulă generală belgiană în Bombay; ministru de finanțe 
van Neuss. Titularulă portofoliului justiției încă nu e 
desemnată. Reședința ministerului statului Congo va fi 
Bruxela.

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

Din dieta Croației.
In ședința dela 8 Maiu a dietei croate, cu ocasiunea 

desbateriloră asupra bugetului, M a z z u r a făcu propunerea, 
ca să se înființeze o Curte de compturl a țării, fiindă 
necesară pentru dietă și pentru responsabilitatea guver
nului. Propunerea acăsta a provocată o cârtă înfocată 
între maioritatea guvernamentală și între oposițiune.

Stancovici, șefulă de secțiă, găsesce superfluă 
propunerea lui Mazzura și cere respingerea propunerei.

Br. ZsivcovicI învinovățesce oposițiunea, că prin 
atitudinea ei împedecă desvoltarea vieții parlamentare. 
Elă găsesce, că propunerea nu se păte primi, câtă vreme 
esistă pactulă.

După ce mai vorbesce Zu v ici în contra oposițiunii, 
âr Frank în contra majorității și a Ungariei, care res
trânge totă mai multă Croația, ia cuvântulă Josipovicl. 
Elă găsesce instituțiunea propusă de Mazzura ca vătămă- 
tăre. Avemă, (jice elă, o Curte de compturl comună, în 
Pesta, unde deputății noștri, cari represintă maioritatea 
și prin urmare națiunea, potă esercita controlulă consti
tuțională. Noi avemă încredere în instituțiunea comună.

Tuskan: Cum să construimă mai departe, dacă 
n’avemă nici o constituțiune ? M’așă pută învoi cu Turcii, 
dar nu cu Maghiarii, cu o națiune atâtu de neno
bilă, care se nutresce din sudarea poporului croată 
și cu tote acestea are nerușinarea s6 afirme, că ea 
ne susține pe noi. (Președintele sună). Eu nu suntă 
pentru construirea mai departe a pactului, pe care mai 
bine l’așă dărima, pentru ca să reconstruimă pe ruinele 
lui edificiulă dreptului de stată croată.

După ce mai vorbescă câțiva deputațl pentru și 
contra propunerei, acăsta se pune la votă și se respinge.

Mazzura aduce pe tapetă cestiunea păduriloră 
grănițerescl și propune, ca guvernulă să comunice resul- 
tatulă disposițiuniloră luate în 1881, după care amăsurată 
intențiuniloră regelui avă să se creeze ună fondă pentru 
scopuri de investițiune.

StancovicI, șefulă secțiunii, observă că împăra- 
tulă și regele și-a reservată în acâstă afacere ultima de- 
cisiune, și apoi acâstă afacere nu intră în sfera de ac
țiune a dietei. Elă cere respingerea propunerei.

PosilovicI: Dâcă împăratulă ’șl-a reservată ulti- 
mulă cuvântă, pentru acâsta guvernulă nu e descărcată 
de datoria de a apăra binele țării.

Tuskan: împărțirea păduriloră grănițărescl s’a fă
cută fără voința poporațiunii. Gratuleză pe monarchulă, 
care a ajunsă în astfelă de modă în posesiunea păduri
loră grănițerescl.

Președintele (sună): Chemă pe oratoră la or
dine. Nu este nici cuviinciosă, nici parlamentară să a- 
ducl pe Maiestatea Sa în desbatere.

După o cârtă și ună sgomotă cumplită, propunerea 
lui Mazznra, punându-se la votă, se respinge.

--------O--------
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SOIRILE DILEI.
(f) Visarionu Romană, directorul^ institutului de 

credită și de economii »Albina,« a căruia morte subită 
a anunțat’o telegrama nâstră de eri, s’a născută în 5 
Iuliu 1833 în comuna Seuca din județulă Ternavei-mici. 
Și-a făcută studiile la Tergulă-Mureșului și la Sibiiu, 
unde a absolvată cursulă de pedagogiă și teologiă. Aici 
a fostă și câtva timpă redactoră la »Telegrafulă Română.* 
Dela Sibiiu s’a dusă la Rășinari, unde a devenită învă- 
țătoră și mai târdiu notară. La 1861 a întemeiată 
«Amiculă Poporului,* călindară, pe care l’a redactată 22 
de ani pănă la 1882. A mai redactată o fâia pedagogică 
«Amiculă scâlei,* a înființată și editată câțiva ani «Al
bina Carpațiloră* și a editată mai multe cărți folositâre. 
Ca agentă ală băncii «Transilvania* din Sibiiu, V. Ro
mană a concepută ideea înființării institutului «Albina,* 
care în urma neobositeloră sale stăruințe a fostă reali- 
sată la 10 Aprile 1872. Institutulă prosperâză și acesta 
este în cea mai mare parte meritulă răposatului 
directoră esecutivă ală lui. Visarionă Romană a 
fostă membru în comitetulă Asociațiunei transilvane și 
membru corespondentă ală «Academiei Române*. In si- 
nodulă gr. or. din anulă acesta a fostă alesă asesoră 
onorară consistorială.

Visarionă Romană a luată parte activă la tote a- 
dunările dela 1860 încâce și a fostă unulă din cei mai 
activi și stăruitori fii ai poporului nostru. Perderea aces
tui distinsă bărbată e cu aiâtă mai grea pentru noi, cu 
câtă mai multă simțimă trebuință de âmeni activi și stă
ruitori pentru înaintarea poporului română, cum a fostă 
răposatulă!

—0—
Președintele și secretarulă camerei de industria din 

Clușiu voră veni la Rrașovă, pentru ca să ia parte cu 
delegații camerei de comerță și industriă de aici la con
ferința, ce se va ținea în afacerea tractatului vamală ce 
se va încheia cu România.

—0—
La judecătoria de cercă din Alba-Iulia este de ocu

pată postulă de subjude cu lăfa anuală de 1000 fl. și 
bani de cuartiră 200 fl. Petițiunile se voră adresă în 
timpă de două săptămâni presidiului tribunalului din Al- 
ba-Iulia.

—0—
In Borșa, comitat. Clușiului, cu ocasiunea târgului 

ce s’a ținută acolo la 6 Maiu, ună tânără soldată fiindă 
chefuită fu luată de gendarmi spre a-lă escortă în sta
țiunea sa. Soldatulă, rușinată de a fi escortată între 
baionete, rugă pe gendarmi să-lă lase să se ducă sin
gură acasă. Atunci ună gendarmă îlă lovi cu patulă 
puscii de-lă trânti la pământă și-lă străpunse apoi cu 
baioneta în regiunea inimei. Poporulă se adună în acelă 
locă amenințândă pe gendarmi, ba ună tânără dibaciu 
smulse pușca din mâna gendarmului și o aruncă câtă 
colo, apoi apucă pe gendarmă și-lă trînti la pământă. 
Dacă n’ar fi sosită la timpă judele Hossu, ca cu binele 
să liniștâscă poporulă. acesta ar fi omorîtă pe gendarmi. 
Soldatulă muri în carulă, în care fu pusă, încă înainte 
de a ajunge de stațiune. Faptulă se anchetâză.

—0—
Aristocrații unguri se întrecă a se înscrie ca mem

bri ai reuniunei de maghiarisare din Clușiu. Contele 
Ștefan Karolyi s’a înscrisă cu 1000 fl., alți optă cu suma 
de 500 fl., doi cu suma de 300 fl. și 26 cu suma de 
100 fl- «Kolozs. Kozl.* spune, că s’a adunată pănă a- 
cum pentru reuniune peste 30,000 fl. Ce buni le-ară 
cădea Ciangăiloră cari cerșescă I

—0—
Cea mai modernă modă în Clușiu este spargerea 

ferestreloră de pe la case în timpulă nopții. Acesta o 
facă, după cum spune «Kolozs. Kozl.,* studenții universi
tari. Să nu se uite, că Clușiulă trece la Unguri ca «cen
trală culturei maghiare în Orientă.*

—0—
Clușiulă a fostă bătută Vineri cumplită de grindină- 

Trăsnetulă a lovită o casă și biserica reformată.
—0—

In 7 Maiu a murită în Triestă vice-admiralulă br. 
Petz. Elă s’a născută la 21 lanuariu 1819 în Veneția 
din Ardelă. La marină servesce dela 1837 și a luată 
parte la multe lupte navale. In 1866 a comandată în 
lupta dela Lissa corabia de răsboiu «Kaiser* și pentru 
eroismulă său obținu ordinulă «Maria Theresia.*

—o—
V. Covurluiului* relatâză următorulă faptă întâm

plată în Galați: «Lumea la noi a fostă pusă eri după 
amâ(|i în o emoțiune forte mare. S’a răspândită sgomo- 
tulă, că d-na Orghidană și ambele sale fiice, din care 
cea mai mare directore a scâlei secundare de fete, fu
seseră otrăvite. Amă căutată a ne informă, și âtă ce amă 
aflată. O fată din clasa III, anume Petrovici Zoe, și-a 
procurată, nu se scie de unde, o cantitate de accidă ar- 
seniosă (șoricioică), pe care a adus’o în clasă și a arătat’o 
la colegele sale, îndemnându le a gustă, dar care au re- 

fusată, afară de vre-o trei care se află bolnave. Profi- 
tândă de ună momentă cândă lipsea bucătăresa din 
cuhnie, a aruncată sarea în vasulă cu supă. După mân
carea supei, d-na și d-șârele Orghidană, cum și bucătă- 
râsa, s’au simțită cu dureri în stomacă. Căutândă au 
găsită bulgărele de șoricioică, ce nu se topise totă. Tri- 
mițându-se imediată după medici, aceștia au administrată 
antidote și starea pacienteloră e câtă se pote de mulță 
mitore și pericolulă e înlăturată. Medicii au stată în per
manență. D. procurară N. Constantinescu și d. jude de 
instrucțiune Gr. Moisiu au descinsă imediată la fața lo
cului, spre a face cercetare și a descoperi, de unde își 
procurase fata substanța otrăvitâre. In ori ce casă e de 
regretată ușurința, cu care se dau substanțele toxice de 
cei îndrituițî a le ține. Mai aflămă, că și fata Petrovici. 
aflândă consecuențele faptei sale, ar fi luată și ea din 
aceea substanță și se află bolnavă în spitală.*

—0—
,Voința Națională* e informată, că ministerulă de 

agricultură ală Italiei a comunicată ministerului româuă 
de agricultură, că la 15 Octomvre a. c. se va deschide 
în orașulă San Miniatp, din provincia Florența, ună con
cursă internațională de aparate pentru distilarea tesco
vinei de struguri. Cererile pentru înscriere la acestă con
cursă trebuescă făcute pănă la 10 Septemvre 1885.

—o—
«Curierulă Balasană* spune, că societatea drama

tică română din Iași, sub direcția d-lui C. Bălănescu, 
compusă din 27 persâne, a dată 30 representațiunî în 
Chișineu și 5 în Odesa. In amândouă aceate orașe trupa 
română a fostă multă aplaudată și apreciată nu numai 
de publiculă română, ci cu deosebire de celă rusă.

I

■o

Persecuțiunile în comit. Bistrița-NăsSudu.
Valea Borgoului 29 Aprilie 1885.

Domnule Redactoră! Gâna începută de puternicii 
privilegiați în contra a totă ce e suflare românâscă în 
acâsta țâră, continuată cu mare înverșunare în comitatulă 
Carașă-Severină — după cum ni-o spusese mai deunăzi 
în o Congregațiune adv. din Lugoșă D-lă Coriolană 
Brediceanu — mi se pare — și nu fără temeiu — că 
și cu mai mare înverșunare se continuă în comitatulă 

alesă de atunci de când! 
acestă comitată a cădută sub potestatea faimosului «pa
șă* dela Deșiă baronă Banfy Dânes și de când Ro
mânii și Sașii din acestă comitată au respinsă cu indig
nare invitarea șirețiloră maghiarisatori ai Ardeiului, din 
Clușiu.

Acestă mare pașă din Deșiu și cu importatulă său 
proto-notară Pânczâl suntă adevărații represențanțl ai 
ideei de stată maghiară în comitatulă nostru, și fiindcă 
elementulă maghiară 
nu esistă — e tare 
a buciumă în lumea 
ca pre toți, cari nu 
ghiarisătoră condusă 
de pe fața pământului, ca astfelă să-și curețe odată gră
dina de cangrena »daco-romanistă,« ce inficiâză aerulă 
— după cum i-a plăcută a se esprima ârecândva.

Acești doi salvatori ai maghiarismului, conduși de 
idea de-a face și din petrile înșirate pe pasulă ce duce 
înspre Bucovina, totă atâția .talpra magyar-I« a la inspec- 
torulă de dare Algâtczi și subinspectorulă de scâle He- 
vesi Kâroly, ambii perciunați importați, — cu atâta ve- 
îemență s’au pusă de-a șicană și terorisă poporală și 
ouținii amploiațl roirâni de pe la administrațiune, încâtă 
cu dreptă cuvântă îți vine a crede cu poporulă nostru, 
că s’a apropiată vremea de apoi. Nu e o d.i lăsată dela 
D-deu, în care să nu întâlnesc! pe Banffy Dezso per- 
curgândă crucișă și curmedișă comitatulă, dar nu doră 
pentru de a se convinge de buna administrația a comi
tatului, — pentrucă cine își mai sfarmă astădi în Unga
ria capulă cu astfelă de flecuri — ci ca pre cei slabi de 
ângeră 
marele 
conscii 
rele au 
perare și să-i suspendeze 
bunulă său placă și de dragulă ochiloră lui Pânczâ'.

Dovadă de o așa procedură turcâscă a acestui pu
ternică pașă dela Deșiu suntă multele cașuri de suspen
dări, ce de vre-o 2 săptămâni încâce s’au întâmplată în 
comitatulă nostru și bene notandum numai față cu de- 
regători români, probați nu odată de amploiați per esce- 
lentiam vrednici și conscii de chemarea loră, âr ca Ro
mâni, mândri de originea din care au odrăslită.

Dovadă suntă persecutările și amenințările cu sus
pendări a mai mult oră notari, cari folosindu-se de favo- 
rulă legii, au cutezată în agendele loră, pre lângă limba 
statului, a se folosi și de o altă limbă, piecum și ame
nințările față cu unii, car* nu posedă bine limba statului 
că în timpulă celă mai scurtă ori să se desbrace 
de limba și de simțămintele loră naționale și să îmbrace

nostru Bistrița-Năsăudă; mai

din aceste părți — carele mai că 
.periclitată* — după cum le place 
mare — și-au pusă carulă în petrii, 
voră trage în lagău la carulă ma- 

de acești doi matadori, să-i stârgă
I

și adicți lingăi ai lui, să-i întărâscă și asigure de 
său favoră; âr pe opincarii români și amploiații 
de împlinirea chemării loră și a nâmului, din ca- 
odrăslită, să-i șicaneze, persecuteze pănă la dis- 

fără leacă de vină — după 

pe cele maghiare, orî să-și ia catrafusele și să apuce 
lumea -în capă de bunăvoiă de nu voiescă a fi măturați.

Dar Ție sigură Banfy Dezso, că prin o aslfelă de 
procedură nici când din noi și din amploiații din nâmulă nostru 
nu va face Unguri, și-lă asigurămă, că cu câtă șicanele 
persecuțiunile și terorisările, îndreptate în contra nâstră, 
voră fi mai puternice și mai dese, cu afâtă ne oțărîmă 
mai tare în suferințe și ne întărimă în credința: că to
tuși odată dreptatea causei nostre va învinge, numai 
adevărații conducători ai poporului nostru, preoții, advc- 
cații și învățătorii să-și pricâpă chiemarea loră — și fie 
chiar și cu jignirea intereseloră proprie personale — nici 
când să nu lipsâscă dela locuia loră de sentinelă a na
ționalismului și românismului.

E de insemnată că Banfy Dezso, ca să-și arăte pe 
față intențiunea sa de maghiarisare, precum și furia ce-o 
nutresce față cu poporațiunea nemaghiară a acestui co
mitat, convocătârele la Congregațiune, ce pănă acuma con
formă legei se trimitău, pre lângă limba statului, și în 
limbele română și germană, de astădală le-a făcută nu
mai unguresce.

Pe diua de 4 Maiu e convocată Congregațiunea 
de primăvâra a comitatului Bistrița-Năsăudă; fiindcă se 
voră tractâ multe obiecte de mare in eresă, credă că 
nici ună membru română nu va absentă de astădată.

—d~
o-

D’ale esposiției din Pesta. — Ni se mai scrie din 
capitala ungară între altele: ..Intre prelații, cari au fostă 
de față la deschiderea esposițiunei, amă văzută atâtă pre 
Escelența Sa metropolitulă Ioană Vancea câtă și pre Ilus- 
tritatea Sa episcopulă Mihali. Publiculă curiosă de a ve
dea esposiția visitâză dela deschidere 
mare esposițiunea. F’ăcândă și eu o 
unele paviliâne, amă vădută că în o 
orientală se află espuse obiecte dela 
mânia. Insă să nu cugete cineva, că

încâpe în numără 
privire fugitivă prin 
parte a pavilionului 
Români și din Ro- 
ară fi nisce obiecte

frumâse și alese, nu, ci tote sunt din cele mai dure și 
mai rău lucrate. Aceste firesce că au fostă cumpărate 

i de Unguri cu prețuri bagatele și espuse ca ună productă 
, estraordinară ală Româniloră. In acestă pavilionă se 
:află și o figură de câră, care represintă ună Română, 
I însă așa e de urâtă făcută și de murdară îm-i 
i
i brăcală, încâtă se scandalisâză omulă când o vede... 
iStândă aproape de numita figură au^ii cum ună Ma
ghiară a întrebată pe ună altulă, că ce națiune represintă 
figura? Acela îi răspunse că e Română (olâh). Intrebă- 
torulă însă (jise: nu pâte fi 
mănă cu ei, ci de sigură e 
nem hasonlit az olâhokkat, 

j Trecândă în altă pavilionă, 
1 obiecte din sticlă, așa d. e.
Iijândă cravatele în mână, le poți îndoi cum îți place, 
jsunt mai moi chiar decât mătasea și se potă și spăla. 
Mai multe producte române se află espuse în pavilionulă 
unde e industria de casă. Aici se află două cășciâre în 
stilă poporală română. In una din ele, atâtă figurile cele 
de câră, cât și țesăturile mai sâmănă a românescl, însă 
și aceste nu suntă dintre cele fine. A doua cășciâră e 
chiar așa de tare lipsită de gustă atâtă în privința in
dustriei cât și a ordinei, ca și obiectele espuse în pavi
lionulă orientală. In ună altă pavilionă se află o stână, 
după cum suntă acele la Români. Acâsta e — după 
cum sunt informată — adusă aici dela nisce oieri din 
jurulă Brașovului. Ună Maghiară dândă unei dame es- 
plicațiă despre acâstă stână a disă: »e forte primitivă 
lucrată, dară dela olâh! și atâta e multă*.—Credăcă nu 
va fi superfluu a aminti și aceea, că dela Brașovă pănă aici 
sesolveșce pre trenă cl. II 31. fl. 60 cr., âr dela Târgulă- 
Mureșului totă pre cl. II, 25 fl., aceste bilete suntă tour 
și retour, suntă 15 <|ile valabile și se potă folosi și pe 
trenulă accelerată. Cu altă ocasiune mai multe!

A. Cras.

Română, căci nici nu sâ- 
Mongolă (e nem olâh, mert 
hanem bizonyosan e mongol.) 
m’a interesată fabricarea de 
cravate, flori și altele. Prin-

o

Dămă locă astădi unui lungă răspunsă la o notiță 
scurtă din nr. 83 ală foiei nâstre. Pote că acesta este 
«ampla informațiune» ce ni s’a promisă. Acestă răspunsă 
nu răsfrânge afirmările făcute în acea notiță și ne lasă 
în întunerecă asupra cestiunei: cine e de vină că nu s’a 
satisfăcută la timpă unei datorii de onâre? — Să res- 
pundă cei atinși în răspunsulă de mai josă. Noî ne vomă 
mărgini a face câteva note la observările, 
t.ița publicată în foia nostră.

ce atingă no-

st.
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Brașovă, 15 Aprilie
Stimate domnule Redactoră! In Nr.

a. c. ală prețuitului diară ce redigeați, 
silvaniei*, s’a dată publicității între scirile cailei ună co
municată, prin care se face «comitetului de primire* 
ală Asociațiunii pentru literatura română și cultura po
porului română din Transilvania ună felă de imputare,1)

v. 1885.’
din 2 Maiu 

«Gazeta Tran- 

1) Nu-i vorbă în notiță de comitetulQ de primire, ci de cei 
ce nu l’au convocată pănă în Sâmbăta Pasciloră din anulă a- 
cesta. Red,
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pentru că nici până astăzi după aprâpe 2 ani de dile nu 
și-a dată publicității socotelele. Se impută mai departe, 
că adunarea pentru luarea socoteleloră s’a conchemată 
pe o di nepotrivită, adecă pe Sâmbăta Pasciloră, din care 
causă abia s’au înfățișată vre-o 15 membri. In fine se 
dice în acelă comunicată, că d-lă advocată Ioană Len
gără, care ar fi făcută tâte încassările urmate cu oca- 
siunea susnumitei serbări, ar fi votată contra propunerii: 
să se alâgă o comisiune pentru revederea socoteleloră.

Atâtă pentru a întâmpina unele neesactități ale 
suspomenitului comunicată, câtă mai cu sâmă pentru că 
ne ținemă datori a da onoratului publică unele esplicărl 
relative la întârzierea socoteleloră, venimă a da urmă- 
târele deslușiri:

După cum este cunoscută, s’a fostă alesă în 1883 
pentru primirea Asociațiunii ună comitetă de 60 de mem
bri, ună corpă deja prea nătăvălosă pentru a funcționâ 
esactă și espeditivă.2 3) Acesta comitetă s’a constituită în 
ședința sa din 26 Maiu 1883, alegendă de președinte pe 
subscrisulă și împărțându-se în 9 comisiunî pentru pro- 
vederea deosebitelora afaceri și adecă: 1) pentru acui- 
rarea de membri noi pentru Asociațiune; 2) pentru în- 
cuartirarea âspețiloră; 3) pentru susținerea bunei or

2) Acestti comitetâ s’a compusa după una plana de organi
sare ala d-lui adv. LenggrQ. Red.

3) S’au uitata aici încassările dela bală, despre cari scima
cu siguritate că asemenea le-a făcuta d. Lengfira. Totulă a fostă 
venitulă dela concertă, representațiune și dela bală. Red.

4) Protestămtt în contra acestei afirmări pe basa chiar a 
mărturisirei răspunsului de mai susil. Când amti vorbită de >in- 
cassărl< nu ne-amfi putută gândi la cele pentru pătra comemora
tivă, cari nu s’au făcută în folosulu Asociațiunei. Red.

dine; 4) pentru arangiarea unei representațiunl teatrale; 
5) pentru arangiarea unui concertă; 6) pentru arangia
rea unei petreceri cu danță; 7) pentru arangiarea unei 
escursiunl; 8) pentru agendele de corespondență și 9) 
pentru colectarea de banii trebuincioși la primirea Aso
ciațiunii. Lângă aceste 9 comisiunî speciale s’a adausă 
și a 10-a comisiune numită »comitetulă centrală de pri
mire», constătălâre din toți președinții mai susnumiteloră 
9 comisiunî, unde fiecare președinte avea se funcționeze 
ca referințe în afacerile subcomitetului, ce presida. lvin- 
du-se necesitatea de a se arangia și o masă comună 
pentru âspeții, ce aveau să vină la adunarea Asociațiu- 
nei, și de a ridică o pătră mormentală poetului națio
nală Andreiu Mureșianu, s’au alesă și pentru aceste sco
puri comisiunî speciale. Și acâstă organisare s’a arătată 
ca nepractică, deârece unele subcomitete constând u din 
prea mulțl membri, se lăsau unii în nădejdea celorlalți; 
astfelă întregă aparatulă a devenită prea greoiu. Afară 
de acestea s’a făcută erârea, că venindă timpulă acțiu- 
nei parte mare dintre domnii aleși prin subcomitete au 
absentată din Brașovă, mergândă pela băi seu alte lo
curi de recreațiune. Alții prea ocupați cu afaceri pri
vate n’au putută luă parte. Unele comisiunî au dispă
rută mai cu totulă de pe terenulă activității și tote afa
cerile loră au căzută în sarcina comitetului centrală. — 
Tâte aceste scăderi Ie espunemă pentru orientare în vii- 
toră. S’a mai făcută la constituirea comitetului erorea, 
că nu s’a alesă nici ună casieră, care să conducă t6te 
afacerile bănescl. — Comisiunea, însărcinată cu colecta
rea de bani pentru acoperirea cheltueliloră, n’a funcțio
nală așa ZicSndă de locă, astfelă că acâstă afacere a 
trebuită să o ia asupră-șl subscrisulă, adunândă banii 
trebuincioși pentru primire. Colectarea baniloră pentru 
pătra mormentală a poetului A. Mureșianu au făcut’o doi 
membri din comitetulă centrală. Banii pentru arangiarea 
banchetului i-au încasată cei trei membri ai comisiune' 
însărcinate cu acâstă afacere. In celelalte comisiunî, cari 
au avută a face cu încasarea și cu plătirea de bani, 
cum suntă: comisiunile pentru concertă, representațiune 
teatrală și petrecere cu danță, au încasată banii preșe
dinții acestoră comisiunî. Astfelă putemă constată pe 
basa protocâleloră luate în comitetulă centrală, că este 
cu totulă falsă aceea afirmațiune a susnumitului comuni
cată, că adecă d-lă lonă Lengără ar fi făcută tâte înca
sările de bani cu ocasiunea sărbăriloră Asociațiunii în 
anulă 1883.

Adevărulă este, că încassărl s’au făcută de vre-o 
optă membri din comitetulă centrală, și că în urma ace
lei întâmplări, că bolnăvindu-se d-lă Dr. N. Popă, preșe
dintele comisiunii pentru concertă, âră la comisiunea pen
tru producțiunea teatrală lipsindă ună membru, d-lă lonă 
Lengără la însărcinarea comitetului centrală a fostă si
lită să ia asupră-șl o mare parte din sarcinile aceloră 
două comisiunî și cu acestea și încassările și plățile îm
preunate cu concertulă și cu representațiunea teatrală. 
Alte încassărl n’a făcută d-lă Ioană Lengără.3)

Ceea ce se atinge de darea întârziată a socotele
loră, acâsta este ună faptă nedisputată, dară ună faptă, 
care a genată pe comitetulă centrală și pe depunătorii 
socoteleloră mai multă decâtă pe ori și cine și care îșl 
află esplicarea numai în multele soiuri de încassărl fă
cute de deosebite persâne. După înclinarea sărbăriloră 
date cu ocasiunea adunării generale a Asociațiunii, multă 
timpă fu imposibilă să se adune toți aceia, cari au în- 
cassată bani, din causă că nu se aflau toți în Brașovă; 
subscrisulă însu-ml am trebuită să absenteză în tâmna 
anului 1883 și în 1884 mai multe luni în afaceri advo- 
cațiall. Afară de acesta mai erau încassărl de făcută a 
unoră sume subscrise dar neplătite, cari după ce trecură 
sărbările Asociațiunii mergeau fârte greu. In specie în- 
cassarea unoră sume mai mici subscrise pentru ridica
rea unei petrii mormântale lui Andreiu Mureșiană ne-a 
adusă în conflictă cu colectanlele de bani pentru monu
mentală, ce se intenționase dela începută a se ridică în 
Brașovă pentru fericitulă poetă. Era dubietate, dâcă a- 
ceste sumulițe încassate de susnumitulă colectante suntă 
menite pentru monumentă și prin urmare au să încurgă 
în fondulă monumentului, seu suntă subscrise pentru 
pătra mormântală. A trebuită să se câră dela fiecare 
subscriitoră dechiarare în scrisă, pentru ca aceste sumu
lițe să fie încassate în favârea petrii mormântale, ceeace 
a fostă împreunată negreșită cu perdere de timpă.

Abstragendă dela acestea nu trebue uitată, că 
membrii comitetului centrală și în specie încassatorii de 
bani nu suntă âmenl, cari trăiescă din venitulă averii 

loră, ci din munca loră și prin urmare nu este mirare, 
dacă asemenea âmenl în împlinirea chiemărei loră Zil
nice și în lupta loră pentru esistență scapă din când în 
când din vedere unele afaceri, cari deși suntă de inte
resă publică, totuși ei numai pre lângă afacerile chie- 
mării loră le potă împlini, fără să le neglige pe a- 
cestea.

Astfelă în urma susnumiteloră împrejurări comite- 
tulă centrală abia în 10 Faură și 12 Marte 1884 a fostă 
în posițiune de a ținea ședințe pentru depunerea diferi- 
teloră socoteli. Tn aceste ședințe fiecare dintre încassa- 
tori a depusă socoteala despre banii încassațl și cheltue- 
lile avute. Aceste socoteli puteau fi încheiate de astă- 
dată în modă definitivă spre a fi așternute comitetului 
de 60 de membri, dacă nu se ivia o piedecă. La una 
dintre întreprinderile făcute cu ocasiunea serbăriioră s’a 
ivită ună deficită despre care comitetulă .centrală n’ar fi 
roită să rămână urmă în socoteli și acâsta cu atâtă mai 
vârtosă, cu câtă acâsta se putea delătura fârte ușoră 
prin încasarea unoră restanțe. Comitetulă centrală a 
dispusă deci să-se incasseze restanțele de totă soiulă și 
după incassarea loră numai decâtă să-se încheie socote
lele și să se aștârnă celoră îndreptă. Dâr și de astădată 
s’a constatată esperiența vechiă, că după trecerea ser
bării incassările mergă fârte greu, unii domni au plătită 
alții însă nici pănă astădl n’au plătită.

Fiindcă însă afacerea socoteleloră plana asupra co
mitetului centrală, ca o pâtră de mâră acesta în ședin
ța sn din 16 Marte a. c. a decisă să nu mai aștepte în- 
cassarea restanțeloră, deârece prin restanțele deja înca
ssate mai susă pomenitulă deficită se află încâtva aco
perită, âr restulă hotărî a-lă acoperi din venitulă celor
lalte întreprinderi. Astfelă revăZendă înc’odată socote
lele le a încheiată și a dispusa să fiă așternute comite
tului de 60 în celă mai scurtă timpă. Deârece proxima 
săptămână era săptămâna patimiloră, când în fiecare sâră 
după pilulă nostru să țină denii afară de Sâmbătă sâra 
șî deârece comitetului aparțineau toți preoții din Brașovă 
și deârece înainte de prânZă âmenii suntă ocupați și a- 
semenea adunări să potă ținea cu âreșicare prospectă 
de sucesă numai după amâZl, am credută subscrisulă 
Ziua de Sâmbătă de cea mai potrivită pentru ținerea șe
dință comitetului de 60, la care am dispusă să fiă con- 
chemațl la timpă toți membrii comitetului. Mărturisescă 
că nici prin minte nu mi-a trecută, că Sâmbăta Pasci- 
loră ar fi în Brașovu o Z> nepotrivită pentru o asemenea 
ședință. Este adevărată, că membrii comitetului s’au 
presentată în numără mică deși nu dhiar numai 15. 
Dâr cine este de vină? Invitată a fostă fiecare în parte. 
Mnmbrii adunați an fostă întrebați dâcă nu află cu cale 
a se amâna ședința pe altă dată, maioritatea a decisă 
însă se nu se amâne, parte pentru ca nu este speranță 
să fie altădată mai mulțl presențl la adunare parte pen- 
Irucă voiau să se resolveze odată acâstă afacere, care 
pentru mulțl devenise deja odiâsă. Acâstă din urmă în- 
prejurare se vede a fi fostă una dintre căușele principali 
pentru cari maioritatea celoră adunați nu a primită pro
punere ca să se alâgă o comisiune din adunare, care 
să mai revideze odată socotelele așternute de comitetulă 
central, fiindcă primindu-se propunerea, urmarea ar fi fost, că 
ar fi trebuită să se amâne adunarea. In neprimirea acestei 
propuneri de bună sâmă, că maioritatea celoră adunați 
n’a văZută nici o abnormitate, deârece aceste socoteli au 
fostă revăZute și esaminate de comitetulă centrală, care 
nu este alta decâtă o comisiune a comitetului de 60 în 
care a putută avea încredere. Dâcă maioritatea celoră 
adunați în Sâmbăta Pasciloră neprimindă a alege o co- 
missiune de revidare a făcută bine sâu rău, este cestiune 
de apreciare, dâr a face responsabilă pentru acelă con
dusă pe ună singură membru, care a concurată cu vo- 
tulă său la acelă condusă și încă cu adaosulă falsă, că 
elă a făcută tâte încassările cu ocasiunea serbăriioră 
Asociațiunii în anulă, 1883 după cum o face acâsta des- 
pomenitulă comunicată, acâsta este mai multă decâtă 
nelealitate, este o insinuațiune neiertată.4)

Nu este consultă și nu zace în interesele nâstre 
naționale de a ne suspiciona unulă pe altulă și în specie 
pe acei indiviZî, cari, deși reduși la venitulă muncii loră 
proprii pentru a putea să trăiâscă, totuși nu’și cruță timpulă 
nici munca sa, numai pentru ca după puterile loră să 
pâtă face câte ceva și pentru interesele publice românescl. 
O asemenea procedere pe cei loviți îi desgustă, âr’ pe 
alții nu-i încuragiază . . . Acâsta este starea lucrului în 
privința rațiociniiloră, ce au resultată din sărbările îm
preunate cu adunarea generală a Asociațiunii nâstre, ți
nută în a. 1883 în Brașovă. N’am să mai adaugă alta 
decâtă, că tocmai în momentulă când finii acâstă întâm
pinare, am primită și protocolulă ședinței din 23 Martie 
1885 (Sâmbăta Pasciloră), care va fi dată publicității 
îndată ce se va autentica.

Sunt cu tâtă stima,
Nioolae Strevoiu,

fostă președinte ală comitetului de primire»

DIVERSE.
Unde se ducu florile? —Unde se ducă florile? Unde 

se ducă tâte acele flori, care se cumpără neîncetată în 
fiecare anotimpă pe piețele orașeloră? După raritatea 
sâu prețulă loră ele se ducă sâu să mâră într’ună vasă 
pe China, sâă să se veștejâscă într’ună vasă de sticlă 
de 10 cr. Prin îngrijiri ingeniâse și constante prelun
gesc! viața loră, continuezl parfumulă și strălucirea loră ; 
dâr ârele trecă, Zilele suntă numărate și ele nu întârZie 
a peri în familiă. — Unde șe ducă florile? Ele se ducă 
la bală, strălucitâre și parfumate, într’o mână elegantă, 

fină mănușată, înprejurulă unei grațiâse talii, în pără 
blondă, ele danțâză, valsâză, dar când apare aurora, 
când se stingă policandrele arse de lumină, florile înăbușite 
de prafă, ostenite prin danță, nu mai suntă decâtă fan
tome de flori pe fețe obosite, ele au trăită numai tim
pulă pe o nâpte de bală. — Unde mergă florile? Ele 
se ducă în biserici spre a împodobi altarele, sfinții și sfin
tele, amestecândă parfumulă loră cu mirosulă smirnei. — 
Unde se ducă florile? Ele se ducă la nunte intime și 
vesele, alba flâre de mirtă, a cărei palâre se ames
tecă cu drăgălașa palâre a tinereloră mirese, flori 
de speranță și de bucuriă, care la eșirea din biserică se 
împartă câte odată, ca aducere aminte din partea mi
resei, rudeniiloră și amiciloră ei. — Unde se ducă flo
rile? Ele se ducă la cimitiră, pe mormintele iubite și 
soptescă: ,Noi suntemă souvenirulă, noi suntemă ami
ciția, noi suntemă amorulă și venimă a-ți Zice ție, scumpe 
decedată, că âmenii nu te uită. — Ce devină în fine 
tâte aceste flori, unde se ducă ele încă? Veștejite, arun
cate vântului, abia de recunoscută, ele nu ațîță nici 
chiar interesulă culegătorului de trențe, și aceste frumâse 
flori, care au odihnită în vase prețiâse, pe elegante talii, 
în pără frumosă negru sâu blondă, pre morminte nesim- 
țitâre sâu pe altare de marmură, nu suntă chiar nici 
vrednice de a întră într’ună coșă de gunoiu. Să aștep- 
tămă! căruța de gunoiu, care curăță strada de gunâie și 
de rămășițe, va trece, er aceste buchete veștede, răspin- 
dite, pe care tâtă plâia cerului nu le-ar putea reînvia, 
se voră duce spre a îngrășa pământulă, acestă pămentă 
din care totă ese și în care totă întră. Dâr într’o Z* 
de primăvâră pâte flori de bală și flori de cimitiră, flori 
de biserică și flori de nuntă, voră renașce sub basa u- 
noră copaci mari pe malurile bălțiloră și rîuriloru sub 
formă de: viorele, micșurele și ghiocei.

* **
Femeia-păpușe. — La New-Xork se află espusă în 

acestă momentă pitica cea mai mică din lume, miss Lu
cia Zarate, numită femeia-păpușe. Ea este visitată de o 
mulțime de lume, și cea mai mare parte din visitatori 
au galanteria de a’i aduce câte ună buchetă. Miss Lucia 
stă în piciâre pe o masă de marmură în mijloculă unui 
salonă, primesce pe visitatori cu multă grațiă și demni
tate și răspunde în modulă celă mai afabilă, deși vor- 
besce rău limba engleză, la complimentele admiratoriloră 
săi. Acâstă micuță persână cântăresce 4 livre s/4 și are 
o înălțime de 26 degete. Are la peptă 15 degete ca 
circonferință și 141/* la mijlocă. Brațele au o lungime 
de 8 degete, degetulă din mijlocă este de ună lat de de- 
getă 1IB și degetulă celă mică de 3/4 din latulă unui de- 
getă. Ea are 300 toalete, și principala sa ocupațiune 
consistă în a’și schimba toaleta de trei ori pe Z’- De 
alimmterl nu trebuie multă stofă pentru hainele ei; un 
metru de mătăsăriă sâu de catifea este fârte de ajunsă 
pentru a’i face o rochiă cu câdă. Mai puțină fericită 
decât văduva generalului To Pomuce, aZl comitesă, miss 
Zarate nu va găsi nici odată încălțăminte după piciorulă 
său, voim să Z>cemă ună bărbală după talia sa.

* **
Crima unei mame. — O crimă îngrozitâre, săvâr

șită Duminecă în săptămâna trecută în mahalaua Cou- 
tance din Geneva (Elveția), causâză în acestă momentă 
o emoțiune extraordinară printre locuitorii acestui orașă. 
O femeiă a tăiată cu ună briciu gâtulă la cei patru co
pii ai săi și a încercată apoi a se otrăvi. Ea a fostă 
arestată împreună cu bărbâtulă ei, care însă lipsea de 
acasă in momentulă când s’a făptuită de cătră denatu
rata mamă teribila crimă. Nu se scie încă mobilulă, care 
a împinsă pe acâstă femeiă, ca să-și omâre copiii.

* **
Catastrofă la Yava. — Se depgșâză Ziarului »In- 

dâpandance belge» din Amsterdam, că în acestă orașă 
circulă sgomotulă, cumcă o plâia de cenușă, aruncată de 
vulcanulă Smerse, a făcută ună mare numără de victime 
pe insula Yava; se vorbesce de o sută de mii morțl. 
»Handelsblad* a făcută o anchetă pentru a găsi ori
gina acestui sgomotă și n’a putută să descopere nimică; 
pâte că elă se datoresce ’scirei publicate, acum câte-va 
Zile, chiar de cătră »Handelsblad,‘ despre o erupțiune a 
acestui vulcană, dar pănă acum nu s’a primită amănunte 
în privința acestei catastrofe.

* * *
Pătrunjelulu ca medicamentă. — fîcă ună mijlocă 

fârte bună și sigură pentru a opri sângele, care curge 
din nașă. LuațI pătrunjelă verde și astupați nările na
sului. Acestă mijlocă este preferabilă oricăruia altulă. 
Dâcă.este vorba de o rană, care produce hemoragiă, fa
ceți o cataplasmă de pătrunjelă și puneți-o pe rană. Re- 
sultatulă este dintre cele mai neașteptate. In fine, o a- 
semene cataplasmă vindecă înțepăturile de vespe.

Rochii de bastu din mătase crudă 
(de totă din mătase) fl. 9.30, pentru o roche compl., pre
cum și în calități mai grele trămite cumpărândă celă 
puțină pentru două rochii, fără taxa vamală la casa muș
teriului, depositulă fabricei de mătase a lui G. Henne- 
berg (liferantă ală curții regale) în Zărich. Mostre se 
trămită imediată. Scrisorile pentru Elveția costă 10 cr.

Editară: lasobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu



Nr. 97. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Bursa «le Bucuresei.
Cota oficială dela 27 Aprilie st. v. 1885

Cump. vend.
Renta română (5%). . . . 88 90
Renta rom. amort. (5°/0) . . SL/s 92*/a

» convert. (6°/0) . . 88 89
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 30 3tVa
Credit fonc. rural (7%) . . 100 101

> ,, „ (5%) • . 84 85
» » urban(7°/0) . . t>6 97
* » > (6%) • • 89 91
> > > (5°/o) • • 81 82

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

« » » Națională . . •— —
Aură.................................... 138/?/o
Bancnote austriace contra aură 2-01 2.04

Abonamente la „Gazeta Transil-
vanicr se potu face la 1 si la 15
ale fie-cărei luni.

Administr. „G-az. Trans,;
Nr. 2552—1885. 2—3

Publicatiune!
9

Ordinea de tergtt pentru orașiulă Bra- 
șovtl, statorită de cătră representanța comunală 
prin conclusul!! din 26 Martie a. c., se află din 
13 pănă inclușive 24 a lunei curente în localulu 
protocolului de exhibite magistratuală spre exami
nare din partea fiecărui.

Se publică acesta cu aceea observațiune, că 
eventualele recurse în contra disposițiuniloră a- 
cestei ordine de tergă, au să se aștărnă subscri
sului magistrată în decursulă timpului statoritu 
pentru esaminarea acestei ordine.

Brașovă în 6 Maiu 1885.
Magistratul!! orășenesc!!.

Cursulu pieței Brașovii
din 12 Maiu st. d. 1885.

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.73 Vend 8.75
Argint românesc .... . . » 8.65 A 8.70
Napoleon-d’ori................. . . * 9.83 > 9 85
Lire turcesc!..................... . > 11.08 > 11.-12
Imperial!......................... . . > 10.07 > 10.10
Galbeni ............................. . » 5.80 > 5.84
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.50 > 101.-
Ruble Rusesc!................. . > 120.— > 121.7a
Discontulă » . . 7—10 o/o pe ană.

©fi®" Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se pottt cumpăra în tutunge
ria lui I. Ciross.

Curaulă la bursa de Viena
din 11 Maiu st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 87.20
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.30
Imprumutuld căiloră ferate 

ungare........................ 146 50
Amortisarea datoriei căi- 

lorO ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.10

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

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 107.50

Bonuri rurale ungare . . 102.70
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl...............................105.—
Bonuri cu cl. de sortarel02.—
Bonuri rurale transilvane 100.90

Bonuri croato-slavone . .101.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.........................—.—
Imprumutulă cu premiu

ung.................................. 116 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.75 
Renta de hărtiă austriacă 82.40 
Renta de arg. austr. . . 82.80 
Renta de aură austr. . . 107 75 
Losurile din 1860 . . . 139.—
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  854 —
Act. băncel de credită ung. 288.50
Act. băncel de credită austr. 288.25 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.86
Napoleon-d’orI.................. 9.86‘/8
Mărci 100 împ. germ. . . 61.05 
Londra 10 Livres sterlinge 124.90

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealu-Budapesta și pe linia Teiușil-Araclîi-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de n6pte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașov.

Pre «lealii-15 ud ape sta Budapesta—Predeal!!

Trenă Trenă Trenă Trenă Trenă Trenă Trenă Trenă
de de de omnibus accelerat omnibUB

persâne persâne persâne

Bucuresei 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 0.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișă

(
(

1.33 — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovfi

Feldiâra

2.06 — — 10.50 P. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09
2.16 6.30 5.46 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25

Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 FuEvi-Vâsărhelv 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 
Sigliișora

4.51
5.11

10.18
10.55

10.52
11.56

R6v 
Bratca

5.46 11.41
12.15

4.31
6.09 —

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blaștu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —
Teinștt 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 Clușiu 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiâra — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cncerdea 8.24 3.36 5.47 Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirisă 8.48 4.10 6.38 Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida

(
(

— 5.39 8.51 Uidra 12.12 9.58 —
Clușiu 10.08 559 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiuști 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v
Mezd-Telegd

12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32

Fugyi-Vâsărhely
Vărad-Velințe

— 10.46
10.56

3.39
3.55

Agostonfalva
Apatia

7.36
8.09

8.10
8.46

2.04
2.24

Oradia-mare (
(

1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20| 2.44
1.54
3.14

11.14
1.47

7.30
11.05 Brașovii

9.20 10.15 3.15
3.25P. Ladâny — 6.00

Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Buda-pesta] 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 Bucuresei — — 10.25

Teiușft-Aradft-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă de Trenă Trenă Trenă de Trenă
persâne omnibus omnibus pera<5ne omnihna

Teiușăi
Alba-Iulia
Vințulă de josă

9.50 
'10.42

2.39
3.40

8.20 Viena 8.25 8:35
9.10 Budapesta 8.00 6.55

4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 Arad!! 3.35

4.00
5.30
6.20

Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada
Zam

7.15 3.09
3.48

Conopă 5.57 8.49
7.49 Berzova 6.18 9.18

Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradăt 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușăt 12.53 7.00

Aradăt-Tlmișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă
omnibufi persâne rnnnlhriA

Arați ăi 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
N6meth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etroșeui 7.00

Timiș6ra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenă
peraâne omnibus omnibus 1

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37 -
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradă 3.10 8.00 Simeria 12.37


