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Brașovâ, 2 (14) Maiu 1885.
In orașulă Deșiu din Transilvania, capitala 

comitatului Solnocu-Dobâca, și-a serbată în 12 
1. c., scurtă timpu după iubileului d-lui Tisza, 
și creatura acestuia, voinicosulă fișpană Banffy 
Dezsd', iubileulu de dece ani, de când ocupă cea 
mai înaltă funcțiune administrativă în acestă ju- 
dețu, locuită mai cu samă de Români.

Cine este acestă Banffy?
La acostă întrebare ne da unu răspunsă des

tulă de lămurită corespondențele de mai josă din 
Deșiu și din Bistrița. Ele ne arată, că Banffy 
Dezsd este ună fișpană după chipulă și asemă
narea d-lui Tisza. Cu dreptă cuvântă îi c|ică 
șoviniștii, că este ună fișpană „de modelă“ ală 
epocei loră.

Dar uă vedemă pentru ce fapte îlă prâmă- 
rescă însăși foile guvernului.

Cu ocasia iubileului său, d. Tisza a sciută 
să ’i câștige crucea de cavaleră ală ordinului leo- 
poldină „pentru serviciile sale fidele și zel6se.“

Amin tindă de acâstă distincțiune „Kolozs. 
Kozl.“ împărtășesce unele trăsuri caracteristice 
de-ale lui Banffy.

Scimă că Banffy este acum fișpană și peste 
comitatulă Bistrița-Năsăudă. In calitatea acesta, 
ne spune numita fdiă, călătorindă prin comunele 
acestui comitată, a aflată că stâlpii dela bariere, 
pe care sunt atârnate tablele ce arată comitatulă, 
cerculă și numele satului, nu suntă vopsiți cum 
se cade în cele trei colori unguresci. Din causa 
acâsta a amenințată într’ună sată, săra după so
sire, pe judele satului și diminâța când s’a scu
lată stâlpulă era vopsită în colorile cele mai fru- 
mdse.

Celă ce voesce să vorbâscă cu Banffy De
zsd, adaoge fdia din Clușiu, trebue să vorbâscă 
cu elă uuguresce. Ună jude de cercă dela sată 
s’a dusă odată la dânsulă și i-a vorbită româ- 
nesce. Nici că a vrută să-lă asculte, ci i-a 
dată îndată drumulu. Când notarulă a sosită a- 
casă, a aflată ordinulă prin care este suspen
dată din postă. T6te rugările lui au fostă 
zadarnice. După ună ană de același
notară să fi întâlnită pe fișpanulă pe drumu și 
să-lă fi agrăită cu o salutare maghiară. Banffy 
a surîsă și a vorbită câteva cuvinte unguresce 
cu elă. Când s’a întorșii notarulă acasă, ne 
asigură f6ia maghiară, că a și aflată pe masă 
porunca, prin care se retrage suspendarea lui.

Nu’i minunată omă acestă Banffy Dezsd ? 
In ondrea iubileului său, elă a isbutită, ca adu
narea comitatensă din Solnocă-Dobâca să pri- 
mâscă ună proiectă pentru maghiarisarea nume- 
loră românesci, și adoratorii lui unguri au înțe- 
lesă așa de bine la ce țîntesce fișpanulă, încâtă 
pe ună membru ală adunării nu’lă mai lăsară 
nici măcară a vorbi românesce în adunare.

înainte cu câteva (f>Ie br. Banffy le demon
strase Româniloră și Sașiloră din comitatulă Bis
trița-Năsăudă, că elă și cu patronulă său din 
Pesta suntă hotărîți a nu mai suferi, ca repre- 
sentanții comitatului să se servâscă în comitată 
de altă limba, decâtă numai de cea maghiară.

Intr’adevără, nimică nu pdte ilustră mai bine 
politica d-lui Tisza față cu naționalitățile nema
ghiare, ca zelulă acesta ce-lă desvdltă creatura
sa în prigonirea limbei române și germane. Pâr-J face și numai închipuire, câtă de departe stămă

țile ofensate se provdcă la art. de lege 44 din 
1868. Dar ce-lă ddre pe d. Tisza și pe uceni- 
culă său Banffy de lege! Tisza și Banffy dică: 
„legea suntemă noi,“ și o interpretâză cum le 
vine loră la socotâlă.

Ceea ce era mai înainte legală și se prac
tica după legile esistente, astăzi se declară de 
ilegală. Volnicia organeloră administrative a a- 
junsă la culme și a(fl poporulă pdte cânta cu 
mai mare dreptă ca ori și când: „Nu’i, nu’i 
dreptate, nu’i! “

Amă (jisu în totdduna, că preferimă mai bine 
absolutismulă, decâtă ună constituționalismă de- 
șuchiată ca celă de adî, ce deschide cariera cea 
mai strălucită unoră dmenî ca br. Banffy, cari 
se distingă numai prin totala ignorare a intere- 
seloră de viață și prin prigonirea limbei și na
ționalității celoră ce au nenorocirea de a fi ad
ministrați de ei.

Sărmană țâră, pe ce mâni ai ajunsă!

liberalismă și constituționalismă, și de egala îndreptățire 
în acestă stată.

Lupta Românului astă(fl este luptă de Titană. Mare 
durere însă, când dela acăsta luptă se retragă bărbați, 
cum este d-lă adv. Munteanu....

Trebue să adaugă, că astădî aici este mare Jsărbă- 
tore pe partea maghiară: serbarea jubileului de 10 ani 
a domnirei în acestă comitată a lui Banffy, ca fișpană 
(prefectă).

De eri încă se făcură pregătirile. Stindarde națio
nale maghiare pe casele din piață și dese stindarde în 
tote stradele.

Porți triumfale la intrările în promenade cu inscrip- 
țiuni diverse dintre cari citeză una: »Jojj 1 ăltett a năp, 
ăleted ăletet âd.« (Vino! poporulă te aclamă, viața ta dă 
viață 1)

Poporulă plânge amară în sărăcia la care a a- 
junsă sub stăpânirea lui Banffy. Acăsta însă nu-i îm- 
pedecă pe șoviniștî ca să jubileze.

Ore unde vomă ajunge mergândă tată așa?!
Pe sără la 10 6re va fi ună banchetă dată în o- 

norea jubiliarului. Ore avea-vomă durerea de inimă a 
vede la acelă banchetă pe vr’ună Română?

Constantul^.

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

Impunerea cu sila a limbei maghiare.
Bistrița, 1 Maiu 1885.

La 4 Maiu s’a ținută congregațiunea comitatului 
Bistrița-Năsăudă, care constă aprăpe esclusivă din mem
bri germani și români. Cu acăstă ocasiune, s’a putută 
esperia din nou, cum se respectăză de Maghiari limba Ne- 
maghiariloră. Fișpanulă br. Banffy, armată cu ordina- 
țiunea ministrului de interne dela 18 Martie a. c., care 
nu mai permite să se aducă în congregațiunea comita
tensă moțiuni în limba nemaghiară, n’a vrută s’autfă vor- 
bindu-se nici nemțesce, nici românesce.

Adjutantulă fișpanului Banffy, notarulă supremă 
Panczel celi aceea ordinațiune ministerială, dar numai 
în limba maghiară, cu tata că cei mai mulțl membri nu 
sciu limba maghiară. Acea ordinațiune, care e o răsbu- 
nare a ministrului pentru hotărîrea comitatului luată în 
contra reuniunei de maghiarisare din Ciușiu, dispune ca 
tote propunerile ce au să se desbată în congregațiune, 
respective protocolulă ce se ia asupra desbateriloră co- 
misiunei permanente, să fie compusă numai în limba sta
tului, adecă în cea maghiară. Pe lângă acăsta, proiectulă 
statutului de pensiune să nu se facă decâtă numai în lim
ba maghiară.

Adv. Filkeni respică cuprinsulă ordinațiunei minis
teriale și comunică, că comisiunea permanentă a hotă- 
rîtă să propună a se face o representațiune în contra 
ordinațiunei ministrului, întemeindu-și acăstă propunere 
pe art. de lege 44 din 1868.

Adv. Low arătă că i se pare forte straniu, că din 
partea ministrului în aceeași afacere, în același timpă, 
se iau disposițiunl cu totală diferite, deărece într’o ordina
țiune cătră municipiulă Sibiiului a ordonată, că comisiu
nea permanentă are să facă propuneri în limba maghiară, 
fără însă de a fi eschise celelalte două limbi.

Fișpanulă Banffy declară la acăsta, că elă până 
acum n’a avută nici o ocasiune de a vorbi despre acăsta 
cu ministrulă, cum se întâmplă că aceste disposițiunl 
stau în contrazicere unele cu altele, și prin urmare a- 
cum nu păta da nici o lămurire.

Representațiunea ce o adresăză comisiunea perma
nentă ministrului în contra ordinațiunei sale cuprinde 
în resumată următorele:

Art. de lege 44 din 1868, care tractăză despre 
egala îndreptățire a naționalitățiloră, permite în § 2, ca 
protocolele jurisdicțiuniloră, afară de limba statului, să se 
părte și în limbile protocolare ce sunt în valore în comi
tatulă respectivă, și totdeodată membrii să se folosăscă 
în adunările jurisdicționare de limba loră maternă. Prin 
ordinațiunea ministerială maioritatea membriloră congre- 
gațiunei comitatului Bistrița-Năsăudă, cari nu cunoscă 
limba statului, se aducă în neputință de a desbate asu
pra lucrăriloră ce li se presintă. Afară de acăsta ordi-

Din comitatiilîi Solnocft-Dobeca.
Deșiu, 15 Maiu 1885. 

Domnule Redactară !
Mă dăre inima, când Vă scriu aceste. In congre- 

gațiunea de astădî, între alte obiecte, veni la ordinea (fi
lei proiectulă ca maghiarisarea nume loră ro
mânesc! să se ridice la valdre de condusă ală con- 
gregațiunei (adunărei) și cu ocasiunea desbaterei asupra 
acestei cestiunl se iviră scene așa de turbulente, încâtă 
nu se potă descrie. Era să se trăcă simplamente la or
dinea dilei presta acestă obiectă, când se sculă d-lă M e- 
dană fostă deputată în dieta țării și cu argumente 
tari voi să arăta răulă ce-lă produce acăstă schimbare 
neconsciențiăsă de nume cu deosebire la cărțile funduare, 
acăsta însă abia o putu face de strigătele mameluciloră • 
»elâl, elâl*  (renunță la cuvântă).

Cu aceea-șl putere de argumentare vorbi în contra 
acestui proiectă veteranulă luptătoră G. Mânu advocată 
în locă. Ambii aceștia însă vorbiră în limba ma
ghiară.

După ce vorbiră câți-va șoviniștî pentru proiectulă 
acesta, ceru cuvântulă bravulă advocată Gregoriu 
Stețiu din Gherla, însă la auijulă accenteloră limbei 
năstre dulci, se ridică ună vuetă asurijitoră, carele nu 
voia să înceteze: > megâlj! *

Indeșertă însuși prefectulă Banffy se vede silită a 
se provocă la articlulă de lege, care îndreptățesce pe Ro
mâni d’a se folosi de limba loră în adunarea comitatensă 
și voiesce să facă a fi ascultată d-lă advocată Stețiu, 
înzadară se provocă d-lă Stețiu la cavalerismulă (?) na- 
țiunei maghiare, care cavalerismă ar trebui să respecteze 
legea, totuși numai după o luptă de ună întregă pătrară 
de oră, d-lă Stețiu putu vorbi între desaprobările mame- 
lucesci în contra maghiarisărei păgubitore. Ca și ante
vorbitorii săi dd. Medană și Mânu, d-lă Stețiu arătă pănă 
la evidență răulă acestei lucrări șoviniste. Insă îndeșertă 
se provăcă astătfi omulă la minte sănătasă între puterni
cii (jilei> aceea nu se mai află, nu rațiunea domnesce as
tăzi, ci sângele și carnea.

Nu potă să nu amintescă, că domnulă Stețiu voindă 
să arăte nemulțumirea, ce produce între Români acăstă 
maghiarisare, a (fisă, că acesta revoltă inimile Ro 
mâni loră. Cuventulă >revoltă*  însă esprimată în înțe- 
lesulă nevinovată era câtă p’aci să fie interpretată în 
sensă de revoluțiă și cornițele supremă amenințândă pe 
vorbitoră, că ar folosi' termini agitatori, îi respinse »es- 
presiunile de acăstă calitate*  și îi dise, că folosindă a- 
ceste espresiuni, elă, prefectulă, s’ar pută îndoi de patri- 
otismulă d-lui vorbitoră.

Proiectulă de maghiarisare fu primită de mamelucl 
cu strigăte de »ăljen« sgomotăse. Abia își păta cine-va 

noi de
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cipă toți membrii aceluia. Obiectele de pertractare a e 
ședinței generale voră fi: 1) Raportulă anuală ală vice-
comitelui. 2) Raportulă anuală ală președintelui sedriei 
orfanale. 3) Presentarea articuliloră de legi sancționate. 
4) Rescripte ministeriale. 5) Notele autoritățiloră streine. 
6) Rațiunile anului trecută 1884 despre fondurile comi
tatense și alte cause gremiall, dintre cari suntă mai pon- 
derâse: a) staverirea strădărei unei obligațiuni despre 
luarea unui împrumută necesară de 52,250 fl. concesă 
de înaltulă ministeră regiu de interne spre acoperirea 
speseloră de edificarea casei comitatului, și b) ocuparea 
prin alegere a postului de perceptoră comitatensă deve
nită vacantă prin mârtea fericitului Nicolau Cipu 7) Su- 
plicele și rațiunile comuneloră. 8) Suplicele privațiloră 
și eventualele propuneri. Programa specificată se espune 
în sala de ședințe a casei comitatului, unde se p6te ve
dea sub decursulă oreloră oficiâse.

—0—
Ministrulă ungurescă de agricultură, comerță și in- 

dustriă a permisă, ca în comuna Poiana sărată din co- 
mitatulă Solnocă-Dobâca, târgulă anuală să se țină de 
astădată la 17 și 18 Maiu, âr nu la 19 și 20 Maiu.

—0—
Advocatului slovacă Paul Valasek din Neutra, fiind

că a luată parte la serbarea lui Metodiu și Chirilă în 
Petersburg, la întorcerea sa acasă i s’au spartă t6te fe- 
restrile.

—0—
Tabla regâscă din Pesta a eliberată pe luliu Ver- 

hovay, redactorulă diarului «Fuggetlenseg/ și pe frate- 
său Ludovică de acusarea, că au defraudată bani. Pe 
Verhovay luliu l’a eliberată și de delictulă de presă ce 
i se împută. Pe Wilkens însă l’a condamnată. Unde 
dai și unde crapă.

—0—
Prin Sibiiu se vorbesce, că sentința de mârte pro

nunțată în contra lui Kleeberg și Marlin a sosită și că 
gâdele a fostă chemată prin telegrafă în Sibiiu, ca să-i 
esecute.

—0—
Cestiunea autocefaliei bisericei române față cu pa- 

triarchia din Constantinopole, cestiune care a dală locă 
la multe neînțeleger*  și mari discuțiunl, a fostă în sfîr- 
șită resolvată, în sensulă vederiloră guvernului română. 
Biserica română e recunoscută ca absolută independentă 
și autocefală.

—0—
D. I. Zalomită, rectorulă universității din Bucu- 

rescl și profesoră de filosofîă, a încetată din viață în e- 
tate de 65 ani, lăsândă eterne regrete celoră ce l’au cu
noscută și o dulce amintire eleviloră săi.

—0—
ț)iua de 3 (15) Maiu s’a serbată în Brăila după 

următorulă programă: Stindarde naționale ridicate la lo- 
calulă societății «Carpații,» la membrii și amicii societății; 
întrunire la 7*/ a a- m. in localulă societății pentru des
chiderea solemnității, și de acolo însoțiți de musică o 
mică escursiune la grădina publică, esecutându-se mai 
multe cântece naționale; la 10 dre a. m. în biserica sf. 
Apostoli Te-Deum, cântândă și corulă; discursă ocasio- 
nală despre însemnătatea acestei 4‘le și cetirea unoră 
părți alese din discursulă programă ală fericitului Băr- 
nuță. Săra banchetă.

—0—
Ploile au fostă în cjilele acestea generale în Ro

mânia. Recoltele suntă frumose aprope pretutindenea.
—0—

Regina Svediei și Norvegiei împreună cu fii săi se 
află la Sinaia, unde voră rămâne până la 8 Maiu v., 
când apoi voră plecă la Stocolmă.

—0—
Căpitanulă Neumann din intendantura militară ro

mână a fostă înaintată la gradulă de maioră, dice »Kr. 
Ztg.» Acesta este celă dintâiu jidovă în armata ro
mână, care a obținută acestă gradă.

—0—
«Telegrafulă*  din BucurescI spune, că 30 familii 

mlgare, care au plecată de prin satele județului Ilfovă 
în Rusia, s’au întorsă cu toții înderătu. Bieții 6meni au 
bstă înșelați de cătră niște răi-voitorl, cari le făgăduiră 
munți de aură dincolo de Prută. La Ungheni ei au fostă 
alungați cu nahaicl îndărătă. Aceste familii vencjându-șl 
gospodăria loră aci suntă acum reduse la cea mai umi- 
itore miseriă.

—0—
Intre Turcia și Bulgaria s’au ivită neînțelegeri, t^ice 

«Românulă,» în privința decorațiunii .Ordinulă Alexan
dru,*  deorece Bulgaria, fiindă sub suveranitatea Porții, 
n’ar avea dreptulă să facă decorațiuni. De altă parte 
se spune, că împăratulă Austriei și chiar ală Rusiei ară fi 
primită acăstă decorațiune, astfelă că, Implicită, au recu
noscută Bulgariei dreptulă de a o decretă.

—0—
Se telegrafeză din Sofia, că guvernanta și femeea 

din casă a agentului britanică de acolo au fostă atacate

națiunea nu e întemeiată pe lege. Comisiunea permanentă 
cere prin representațiune, ca ministrulă să ’șl revoce or- 
dinațiunea.

Urmă apoi o scurtă desbatere asupra afacerii »reu
niunii de cultură», în care preotultt Kramer arătă, că 
congregațiunea comitatensă cu hotărârea sa din adunarea 
trecută ’șl-a împlinită o datoriă patriotică, și anume de 
a se evita ori-ce neînțelegere între naționalități.

Fișpanulă nu s’a mulțămită cu o decisiune a adu
nării comitatense, privitore la comuna Nepos. Adunarea 
adecă întări hotărîrea amintitei comune, d’a întrebuința 
o sumă de 8000 fl. din averea comunală în favârea unei 
scdle confesionale. Fișpanulă a făcută recursă.

Vă este fărte bine cunoscută, câte neajunsuri face 
fișpanulă Banffy Nemaghiariloră din comitatele Solnocă- 
Dobăca și Bistrița-Năsăudă, cărora le sapă mereu tere- 
nulă de sub piciăre, îi amenință și ’i terorisăză, restrîn- 
găndu-le 4' cu drepturile. In astfelă de împrejurări 
vă puteți închipui ce impresiune a produsă p’aci faptulă, 
că M. Sa monarchulă l’a decorată cu crucea de cavaleră 
ală «Ordinului Leopold». D.

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

SOIRILE DILEI.
Veteranulă nostru publicistă d. G. Bariță face 

cunoscută publicului română, că diarulă său «Observa- 
torulă» va înceta la 1 luliu de a mai apără. Acăstă 
încunosciințare ne surprinde în modă fărte neplăcută, 
în împrejurărările de față. D. Barițăîșiia .rămasă bună*  
dela cetitorii «Observatorului*  prin următărele șire:

Remasu bună. — «Cu acăstă formulă de vorbire 
salută Românulă ardeleană pe consângenii, amicii și cu- 
noscuții săi atunci, când se desparte de ei pe timpămai 
îndelungată său pe tătă viața sa. Totă cu aceste cuvinte 
se va despărți și t^arulă .Observatorulă» de lectorii săi 
în ss-loră apostoli Petru și Pavelă din anulă acesta. 
In apelulă meu adresată lectoriloră mai ânteiu în Nr. 100 
din 27/15 Denemvrie 1884 (jisesemă, că «m’am decisă 
să mai portă pena de publicistă încă ună ană de 4’le> 
pentruca cu voia lui D-(Jeă să împlinescă cincizeci de ani 
ai activității mele»; totă atunci însă am adausă, că 
«mai avemă înaintea ochiloră încă și alte lipse artjălăre 
ale publicului nostru din aceste țări, despre care niciodată 
nu se păte scrie și vorbi de ajunsă». Și iarăși: «Suntă 
cestiunl și ramuri de sciință, fără a căroră discuțiune și 
propagare, politica dilei este și rămâne stărpă, neînțelesă 
și nefolositore*.  Una din acestea misiuni mi s’a încre
dințată mie de cătră secțiunea istorică, misiune pe câtă 
de frumăsă și onorifică, tocmai pe atâta de grea și ră- 
pităre de timpă. Alăturea cu una ca acăsta, retragerea 
totală din luptele politice militante este o consecință na
turală imperiăsă, cu atâtă mai vărtosă, că precum ob- 
servaserămă totă în susă citatulă apelă din Decembre, 
nicidecum nu avemă plăcere, «de a mai face și sacri
ficiu materială pre lângă cruda labore ce ni se cere*.  
Așa dară «Observatorulă*  va mai apără încă numai 
două luni de tjile, Maiu și Iuniu, apoi va înceta. De a- 
ceea noi deșchidemă abonamentă încă numai pe aceste 
două luni cu 1 fi. 40 cr.

—0—
Răposatulă comerciantă din Brașovă, d. Dumitru 

Lupană a lăsată fondului Reuniunei pentru ajutorarea 
văduveloră sărace din Brașovă și Săcele suma de 50 fl. 
v.a., care s’a predată Reuniunei. Se aduce la cunoscința 
publică prin d-na președintă Sus. A. Mureșiană, că acăstă 
sumă s’a adausă la capitalulă fondului Reuniunei sub 
titlulă: «legatulă lui Dimitrie D. Lupană fără destinațiune 
specială« într’u eternă și binecuvântată memoriă a pio
sului donatoră.

—0—
Foile maghiare ne spună, că statutele «reuniunei 

maghiare de cultură» din Clușiă s’au reîntorsă 
dela ministerulă de interne. D-lă Tisza le aprobă în 
principiu, cerândă numai d’a se face unele modificări 
secundare, cu scopă ca statutele să fie mai scurte. Ace- 
lașă d. Tisza a refusată aprobarea statuteloră so
cietății proiectate «Opinca română,» cu tăte că aceste 
statute erau multă mai nevinovate «în principiu « Așa 
se petrecă lucrurile atjl în statulă «liberală-constitu
țională*  sub părintesculă guvernă ală «patrioticului» 
Tisza Kalman.

—0—
Artista în pictură Parlaghi Vilma a cerută dela co

misiunea esposițiuuei însărcinată <ju supravegherea obiec- 
teloră ce se țină de arta picturei, ca să-i concâdă a es- 
pune deosebită portretulă lui Kossuth pentru 
câteva săptămâni. S9 aștăptă cu nerăbdare hotărârea co- 
misiunei.

—0—
D. vice-comite din Făgărașă Daniilă de Grămoiu 

face cunoscută, că ședința generală ordinară de 
primăvâra a consiliului municipală este conchemată pe 
diua de 18 Maiu 1885 la 10 âre a. mer. în sala de șe
dințe a casei comitatului, la care suntă invitați a parti

și jefuite în prâjma orașului de nisce soldați bulgari, cart 
le-au făcută să sufere și cele din urmă ultragii. Colonia 
europenă e forte emoționată din causa acestui incidență.

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

O scenă, comică după teatru.
Ariistulă dramatică ungură Kovacs Gyula dela 

teatrulă națională maghiară din Clușiu a dală în Bra
șovă mai multe representații ca 6spe ală trupei ungu
resc!, care jocă aci. Cu acăstă ocasiune a făcută o es
cursiune și la Săcele, unde a stată câteva 4>le .și a dată 
și representațiuni. Ună corespondentă din Săcele ală 
foiei .Kolozs. Kozl.» istoricesce, că și Românii ar fi luată 
parte la aceste representații bătându-se după locuri. Ro
mânii aceștia (cine-o fi fostă D-cjău îi scie) cjice cores
pondentul, că n’au fostă la banchetă (se vede că n’au 
fostă invitați), dar dorulă loră, de a vedâ pe marele ar
tistă ungură, să fi fostă așa de mare, încâtă sg fi stată 
a părta Otelului «Panonia» până la 2 ore din năpte, 

când artistulă, după ce a băută și a mâncată bine cu 
frații săi Ciangăi, s’a depărtată cătră casă. Atunci să-lă 
fi întâmpinată dinaintea porții preotulă George Urdea 
din Cernată adresându-i următorulă discursă:

«Stimate Domnule 1 Mă rogă de ertare că, după ce 
— durere — nu cunoscă limba maghiară, mă adreseză 
cătră d-ta românesce și mă rogă, ca să ’ml faci ondre 
cu cinstita d-tale personă pentru câteva momente. No 
doi, eu și d. preotă Ionă Odoră, te așteptămă aici 
eja de două 6re, ca celă puțină pentru câteva clipite 

să avemă norocirea de a te vedâ față ’n față, pe d-ta. 
pe marele artistă, pe*  omulă cu inima mare; ca să pu- 
temă vede acei ochi, din cari s’au revărsată asupră - ne 
entusiasmulă în așa măsură, încâtă a aprinsă în inimile 
ndstre nisce sentimente pănă acuma cu totulă necunos
cute nouă.«

La aceste cuvinte, artistulă se fi intrată apoi cu 
preoții în birtă, unde să fi petrecută cu ei încă câteva 
momente. Acestă ocasiune să o fi întrebuințată preotulă 
Urdea și pentru ridicarea unui toastă în ondrea .ma
relui artistă,*  în care mulțămi mai ântâiu, că actorulă 
ungurescă a venită ca să fericâsă și Săcelele cu arta lui, 
care a strălucită în orașele ungurescl. Mai departe să fi 
4isă numitulă preotă:

»....£rășl din sufletă regretă, că nu cunoscă limba 
maghiară, în care tu vorbesc! cătră inimă și sufletă, dăr 
cu tote astea am înțelesă totă (sic!) și am simțită _
ceea ce nu voiu uita nici odată în viața mea — adevă- 
rulă ce l’a propoveduită arta ta. ’Ți mulțămescă, că a 
venită la noi ca ună rege, care nu face deosebire între 
popdrele sale (bravo corespondentă I) Noi amă pățit’o cu 
artiștii din BucurescI, cu sângele nostru, cari fiind la 
Brașovă n’au venită la noi în sată în mijloculă poporu
lui. Der tu ai venită! Ne-ai ridicată pănă la tine 
și ai aprinsă însufletulă nostru făclia. Dorescă 
din sufletă, ca pentru simțămintele, ce le-ai deșteptată în 
noi, Ddeu să te țină pănă la cele mai adânci bătrânețe.» 

După acăsta să fi vorbită și preotulă Odoră ac- 
centuândă câtă de multă a contribuită comedianulă un
gură de a lăți iubirea cătră nația maghiară între Ro
mânii din Săcele, și să fi sfârșită discursulă său cu aceste 
cuvinte: «Tu ai venită, noi te-amă văzută, tu ai învinsă! 
Să trăesci la mulțl ani!»

Nu e acesta ună lucru, care’ți înalță inima! es- 
clamă șugubățulă corespondentă ală fdiei maghiare din 
Clușiu. Mare minune s’a- întâmplată, dacă comedianulă 
ungură a sciută să răpâscă cu asallă chiar și inimile 
preoțiloră din Săcele, cari nu-lă potă pricepe. Invențiosă 
și glumeță mai este șovinistulă Ciangău, care raporlăză 
asemeni lucruri din Săcele.

Rămâne, ca să aflamă dela susă numiții preoți, 
dacă le convine ca să se scrie despre dânșii asemeni »ca- 
raghioslîcurl*  prin foile ungurescl.

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

Budapesta, 1 (13) Maiu 1885. 
(Coresp. part, a «Gaz. Trans.)

Universitatea regescă sciențifică de aici, astădf, 
ceea ce se repetâză în totă anulă, printr’o ședință fes
tiva ținută în sala de gală, unde se facă și promoțiunile, 
și-a serbată aniversarea de 105 ani a renovărei sale prin 
gloriâsa împărătâsă Maria Teresia. Dar serbarea de as- 
tădl a fostă ceva mai festivă decâtă de comună, fiind-că 
astădl s’a serbată și jubileulă de 250 ani ală înființărei 
acestei universități prin cardinalulă Petru Pazmaneu 
Acestei ședințe i-a premersă ună serviciu divină, care 
s’a ținută în capela universității. Ședința s’a începută 
la Îl1/, ore din di fiindă de față ministrulă de culte și 
instrucțiune Trefort, doi episcopl catolici, întregă se- 
natulă universitară, mai mulțl profesori între cari și d. 
Romană, câteva dame din clasa de mijlocă, câțiva ono-. 
rațiori și funcționari mai înalțl, și apoi firesce, mulțimea 
preponderantă a celoră presențl au format’o studenții de 
universitate. Gă astăcjt s’a petrecută ceva mai estraor- 
dinară în sala de gală, s’a putută observă de-o parte
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din presența unoră persâne distinse, ăr de altă parte, 
că icona cea mare de pictură oleâsă din sală a împără
tesei Maria Teresia era încinsă cu o cunună de mirtă 
verde, mai departe și prin aceea, ce a dată ună carac- 
teră deosebită serbărei de asfădi, că pe păretele din 
fruntea salei, lângă care pe o tribună înaltă, unde au 
ocupată locă senatulă universitară, profesorii și âspeți1 
mai aleși, între icâna împărătesei Maria Teresia și a 
împăratului Ferdinandă ală II era atârnată icâna lui Paz
maneu asemenea încinsă cu cunună de mirtă verde, in- 
fățășindu-lă în momentulă când, în 2 Maiu 1635, înbră- 
cată în ornată cardinalițiu și în presența a doi preoți 
a subscrisă literele fundațiunale ale acestei universități.

Serbarea s’a începută conformă programei, și anume 
mai ânteiu rectorulă universității Dr. Desideriu Bita a 
cetită ună discursă solemnă despre meritele sciențifice 
ale lui Petru Pazmaneu. Discursulă, care este com
pusă destulă de frumosă și în care s’a atinsă și carac- 
terulă specială națională ungurescă ală lui Pazmaneu 
a durată mai multă de câtă o 6ră, sala se încălzise 
cam tare și publiculă de abia îi așteptă capătulă.

A urmată apoi declamarea unei ode ocasionale prin 
jur. a IV. luliu Nagy. Autorulă odei este ună!ca să fie considerată astfelă o fată de stradă, 
jur. de an. III. cu numele Gustavă Volgyi, care'parte îndată cu dânsulă generositățile biețiloră păcăliți.

. Roux a fostă condamnată 
acesta odă din partea rectorului. Declamarea a succesă ’ în cele din urmă pentru escrocheria, la șese luni de în-

stud. 
stud.SLUU J UL . UC CA 11. 111. 11 UlllVjlVr T U 1 g J 1. VlAl X,

a câștigată și premiulă concursului publicată pentru j Dar totulă are ună sfârșită,
acesta odă din partea rectorului. -------- _ --------- _ " ’ ” “ ------------- , ,r___ ----  __ ...
binișoră, deși decă declamantulă se scia folosi de gesti- j chisăre, în mijloculă rîsuriloră auditoriului și zăpăcelei 
culațiune, efectulă pută fi și mai mare. In strofa ultimă țăraniloră naivi, victime a prea marei lor credulități, 
a odei făcându-se o provocare cătră junimea maghiară 
de inimă (lelke magyar ifjak,) ca decă străbunii loră n’au
cucerită acesta patriă cu forța, s’o cuce reșcă ei' otrăvire dela scâla secundară de fete, iată detaliele posi- 
(adecă junimea de astădl) cu puterea spiritului (a tive ce află »Vocea CovurluiuluL■: Fata Petrovici Zoe din 
szellem erejâvel.) Acăsta enunciațiune intr’atâta i-a plă-' clasa I (nu clasa III, cum amă spusă în No. trecută'), 
cută ministrului Trefort, încâtă când studentulu a termi- era leneșă, repeta anulă acesta clasa I și nici acum nu 
nată declamarea, a începută a aprobă dândă din capă, era să fie promovată. Mama sa îi (jisese că, de nu va 
s’a sculată de pe scaună și i-a întinsă mâna; dar fiindă fi promovată, să n’o mai vadă prin casă. Ea, șciindă 
că studentulă n’a observată acăsta, a dată mâna cu rec-1 că are să rămâiă repetentă și anulă acesta, s’a hotărâtă 
torulă, decanulă și episcopulă ce erau mai aprâpe ș*  să se sinucidă. A sustrasă de la bunu-său, droghistă, o 
apoi a plecată. cantitate de acidă arseniosă și a înghițită o parte. A mai

*) Amu dori să scimti modulă cum a tractată acăstă temă, 
de a fostă premiată. - Red.

După acăsta a urmată cetirea criticei opuriloră dată și alloră copile, cum amă spusă, spuindu-le că e
concursuali și a numelui acelora, cari au câștigată premii zahară de ghiață, dar numai două au gustată care s’aă
și au meritată lauda. Acestă puntă ală programei l’a 
esecutată decanulă facultății teologice Dr. Raymund Ra- închipuindu’și, se vede, că directorea e causa că rămâne
paics. In urmă rectorulă a împărțită premiale și cu repetentă, său numai spre a face rău, a profitată de ună
acăsta serbarea s’a încheiată pre la orele P/i din di. momentă când lipsea bucătărăsa și a pusu substanța o-

Amintescă aici, ca ună semnă îmbucurătoră pentru. trăvităre în supă, ceeace a causată intoxicarea d-nei și 
noi, că între cei premiațl figurăză și d-lă Enea Hodoșă d-șăreloră Orghidană și bucătăresei. După ce a văzută 
stud. filos. an. III, care pentru opăratulă său, cu care a urmările faptei sale, hotărâtă a se sinucide, sau de frică, 
concursă la tema pusă din filologia română, despre a căutată să se înece. A plecată spre casarma infanle- 
raportulă, relațiunea și influința limbei române asupra riei, unde malulă fiind înaltă nu s’a putută arunca; atunci 
celei 
m i u 
©3

Ael—
maghiare și vice-versa a câștigată ună pre- 
de 50 fl.*)
fr* c

TELEGRAMĂ

Aniversarea 
cu mare reușită, 
strălucită.

PART. A »GAZ. TRANS.'

Brăila, 3 (15) Maiu 1885. 
de 3/15 Maiu s’a serbată aici j 
Au fostu petreceri și banchetă.

DIVERSE.
Fiulu mamei Simonu. — Tribunalulă din Nevers a 

judecată filele trecute ună procesă ciudată în felulă său. 
Iacă —după »le Temps* —în ce consistă elă: Într’o 
cji frumosă din luna trecută, vagabondulă Roux bătea 
câmpii, nu departe de Nevers. Și fiind însetată ca în 
totd’auna, intră într’o cârciumă și îi vine d’o dată idea 
să facă pe surdo-mută, ca să rîdă puțină. Prin gesturi, 
lasă să se înțelâgă că îi e sete; cârciumarulă îi aduce 
de băută și, după ce l’a servită, se duce să se așecje 
lângă doi băutori cum se cade. Unulă din băutori (Jise 
cârciumarului: — Ai servită pe ună surdo-mută. Se diice 
că sunt âmenl șirețl și că șciu multe lucruri. Adu ună 
condeiu și pe urmă să-i punemă întrebări prin scrisă.— 
Bucurosft, răspunse cârciumarulă, să ’lă întrebămă dacă 
șcie unde sunt copii mei. Unulă e la Paris și altulă în 
Spania. Dacă o răspunde, mare șiretă trebue să fie. 
întrebarea fu pusă și surdo-mutulă răspunse. Mare fu 
mirarea celor trei băutori. — Trebue, dise unulă din 
consumatori, să punemă întrebări mai grele. Am avută 
nouă copii; o să ’lă întrebă, să vedemă, pote să ’mî 
răspundă ? Surdo-mutulă scrise aceste cuvinte ca răspunsă : 
Ai avută nouă copii și jumătate. Imărmurirea celoră 
trei prieteni fu afâtă de mare, încâtă moșă Martină, care 
pusese întrebarea, bău ună pahară de vină, ca să ’șl vie 
în fire. — Ah! prietenii mei, strigă elă cu convicțiune, 
surdo-mutulă e ună fermecătoră. Am avutu nouă copii, 
afară de acăsta, nevastă-mea a lăpădată, ceea-ce face 
nouă și jumătate; dar nu se șcia acăsta, pentru că nu o 
spusesemă la nimeni. — Acestă omă de sigură trebue să 

fie ună vrăjitoră. Ei bine, șciți ce e de făcută? trebue 
să aducemă pe bătrâna Simonă, ală cărei fiu a dispărut 
de două-deci de ani. Vrăjitorulă ne va spune ce a de
venită acestă băiată. Unulă din ei se duse și veni cu 
mama Simonă, văduvă săracă — ală cărei fiu într’ade- 
vără, părăsise într’o (ji loculă natală și nu se mai întor
sese. — Putâ-vei, întrebară ei prin scrisă pe surdo-mută, 
să ne spui ce s’a făcată tenărulă Simonă? — Da, însă 
trebue să ’nn dați douădecl de franci. I se dă banii ce- 
ruți și surdo-mutulă începe să scrie. Pe când scria, moșă 
Martin, care avă ochii fixați pe elă, dise tare vecinului 
său: — Eu credă ună lucru: că acestă vrăjitoră e te
nărulă Simonă; îi sâmână multă. Vrăjitorulă trăgea cu 
urechia.... Continua să scrie și presența mamei Simonă 
o hârtiă, unde se găsea aceste cuvinte: >Oh! mamă, nu 
’ți îmbrățișezi fiulă ?< Și îpcepu a plânge. Biata bătrână 
zăpăcită, crede într’adevără că ’șl recunâșce copilulă. Ilă 
sărută și ’lă ia cu dânsa. Surdo-mutulă, din acelă mo- 
mentă, îșl regăseșce vocea; povesteșce călătoriile și în
tâmplările sale. E sărbătorită, i se dă bani. In fine, 
după câfeva dile, plâcă la Nevers cu pretinsa lui familiă 
pentru a’i presența, dicea elă, pe logodnica sa, și face 

care îm-

* *
Otrăvirea din Galați. — Cu privire la casulă de 

îmbolnăvită. După ce a luată ea toxicu, fata Petrovicî, 

s’a întorsă spre vadulă sacagiiloră, și pe când se apro
pia de Dunăre, a fostă prinsă de polițiă, ce-o căuta după 
ordinulă parchetului. Pe când i se făcea instrucțiunea, 
a începută a lucra otrava la ea; a fostă trimisă Ia spi- 
tală, unde, cutâte ajutârele ce i s’au dată, a murită Sâm
bătă nâptea, pe la 12 ore. Ast-felă s’a închisă acțiunea 
publică. Fata era în etate de 14 ani.

* **
Cum trebue să fie bărbatulu și cum se nu fie. — 

Bărbatulă se fie ca florile voiâse și dulci, și nici așa ca 
florile: se nu să lase a fi culesă de tâtă mâna. — Băr- 
batulă se fie ca termometru: progresândă cu timpulă caldă, 
dar nici așa ca termometru: să nu fie priitoră de ră
ceală — Bărbatulă să fie iubitoră ca fluturele, dar nici 
așa ca fluturele: să nu iubăscă tâte florile. — Bărba- 
tulă să fie ca Amorulă, dar să nu-șl cheltuiască săgețile 
ca Amorulă. — Bărbatulă să fie ună altară, în care fe- 
mea să-și ia putere și curajă; dar să nu fie numai 
altară.

* *

Ună magnații bătutu. — Din Budapesta se scrie de 
la 26 Aprilie: Tntr’o loje a Orfeului ședeau două dame, 
cunoscute ca frumseți în societatea capitalei, cu rudele 
loră. In aceeași loje era și ună pictoră tînără, unulă 
dintre artiștii cei mai talentațl ai Ungariei. In loja veci
nă ședeau doi magnați tineri, dintre cari celă mai tinără 
totă sufla fumă din țigară în loja de alături. Tînărulă 
pictoră, care ședea cu spatele spre aristocrații cei doi, 
întorcându-se odată, magnatulă îi suflă fumă în obrază. 
Artistulă, care e și ună gimnastică excelentă — rugă pe 
vecină să se părte mai cuviineiosă, la care i se răspunse 
prin insulte grosolane. Pictorulă îi replică după cum me
rita (jicândă: «Dacă nu ești ună lașă, poftimă afară, căci 
aici nu te potă pedepsi/ Artistulă iritată strigă tare și 
totă publiculă îșl concentră atenția asupra loră. Tînără 
magnată îșl scâse carta de vizită și o dete ptctorului, 
care scuipă pe cartă. Atunci magnatu întrebuința cu
vinte de ofensă, der urmă pe pictoră în Foyer, unde se 
petrecu o scena fără exemplu. Pictorulă apucă pe acelă 
tînără, îlă pălmui și îlă părui, pănă ce spectatorii inter- 
veniră și‘lă opriră. Veniră doi amici ai magnatului și 
spuseră pictorului, că magnatu insultată este din una din 
cele mai însemnate familii de conte din Transilvania, 
la care pictorulă răspunse, că s’a satisfăcută și e mulțu
mită, ăr dacă contele vrea să se dueleze, să ’șl trimătă 

secundanți. Acăsta a și minată. Pictorulă Temple a pri
mită o rană la mână dreptă, ăr contele Erdody a pier
dută ună degetă.

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

MULȚĂMITĂ PUBLICĂ.
Comitetulă arangiatoră ală balului filantropică ți

nută în Blașiu la 10 Februariu 1885 ,întru folosulă 
fondului pentru ajutorarea scolariloră mi- 
serl în casă de morbă,« după încheiarea încasări- 
loră vine cu totă respectulă a mulțăml publice mărini- 
moșiloră P. T. Domni și Domne, cari au binevoită a 
colectă și a concurge cu ofertele loră spre sporirea acelui 
fondă. Totă odată spre legitimarea și chitarea comite- 
tetului publicămă:
a) Numele mărinimoșiloră Domni și Domne, cari ni-au 

trimesă oferte în sdra balului și după aceea.
1. Din Blașiu: Esc. Sa Metrop. Dr. Ioană Van cea 

30 fl. Reverendiss. D. Timoteiu Cipară, preposită 3 fl. 
Reverendiss. D. Ioană Fekete, can metrop. 2 fl., Reve
rendiss. D. Antoniu Vestemeanu can metrop. 1 fl., Re
verendiss. D. Leontină Leonteană, can. metrop. 1 fl., Cla- 
riss. D. Dr. Alexandru Grama rectoră în institufulă Van- 
ceană și prof. 2 fl., M. On. D. Ioană F. Negruță prof. 
preparând. 1. fl., Spect. D. Vasiliu Olteanu adv. 2 fl., 
D. Gregcriu Var.cea econ. metrop. 2. fl., D. Nicolau Pe- 
pelovicl propr. 2 fl., Vasiliu Măcelăriți 1 fl., Dâmna Ma
ria Popa 2 fl, Dâmna Ana Crișană vppăsă văduvă 1 fl.

2. Din afară: Spect. D. Nicolau Penciu, ZernescI 2 
fl., D. locotenente Visoina Kalinovik 2 fl., D. Cristiană 
Zidu, Sibiiu 1 fl., M. On. D. Ștefană Popă parochă Mi- 
halță 2 fl., Spect. D. Demetriu Cormoșă propriet., !S. 
Ana 2 fl. Suma 59 fl.

b) Numele mărinirnoșiloră domni și domne, 
cari au binevoită a contribui mai multă decâtu tacsa 

ordinară în sera balului.
1. Din Blașiu: Știm. D. Basiliu Turcu prim. opid. 

3 fl., Busiliu Strejanu 3 fl., Varo Ferenz apotec. 3 fl., 
Csont Kâroly cancel. 3 fl., Salomonă Sinberger corner. 
5 fl., Moritz Bretter propr. 3 fl., Samuel Grun 3 fl., Si
monă Mendl propr. 3 fl. Maria Grama Lazară 2 fl.

2. Din afară: Spect. D. Dr. Ioanu Uilăcanu med. 
2 fl., On. D. Ioană Horșa parochă, Biea 3 fl., Știm. D. 
Alexandru Neagoe propriet. Micăsasa 3 fl. Suma 36 fl.

c) Tacse ordinare în sdra balului 87 fl.
d) Numele binevoitoriloră domni și domne, cari au 

ncolectată și contribuită:
1. Din propriulă îndemnă au binevoită a 

colectă:
Din Teaca și giură: Aurelia A. Zavoiană, co- 

lectantă Teaca 2 fl., Lucreția Billeganu n. Zavoianu Ida 
mare 1 fl., Simeonă Dorgo, Ocnița 50 cr., Pauline Binder, 
Teaca 1 fl., Hermina Câmpeanu n. Ladoșianu, Baița 50 
cr., Emma Dumbravă n. Popă, Teaca 1 fl., Teresia Stu- 
pineanu n. Nagy, Ida mare 1 fl., Rachila Rusu, Ida mare
I fl > X—Y 50 cr., Maria Rusu n. Cristea, Ida mare 1 
fl., Sofia Wagner, Teaca 50 cr. Leu Babisă 1 fl. Suma
II fl.

Din Apahida rom. (Pagida): Isidoră Barbu pa
rochă gr. cath. colectante 1 fl., Iuliana Silvași Barbu 
preotâsă 44 cr., Militonă Ranca jude com. 60 cr., Teodoră 
Dană agric. 40 cr., Nuțu Bumbu faură 50 cr., Avesalonă 
Ranca agric. 20 cr., Nechita Salca dileră 20 cr., Aritonă 
Olteanu agric. 20 cr., Ioană Popa tjtleră 20 cr., Paras- 
chiVa Rață văduvă 20 cr., Susana Olteanu văduvă 20 
cr., Maria Boghinu văduvă 20 cr., Aronă Dană agiic. 
20 cr. D i n f i 1 i a gr cat. G â m b a ș u: Efremă Lazară 
jude com. 40 cr., Nicodină Lazară agric. 20 cr., Ioană 
Bircea agric. 20 cr., Sofronă Duca dileră 20 cr., Tanasie 
Duca agric. 10 cr., Ioană Duca agric. 10 cr., Petru Flo- 
rea agric. 10 cr., Luca Florea agric. 10 cr. Suma 6 fl.

Din Velchieră: Ioană Albonă parochă colec
tante 1 fl., luliu Truța 60 cr., Aronă Boca 50 cr., Bo- 
zacu Gregoriu 1 fl., Chibeth Ioană 10 cr., Oroianu Au- 
gustină 20 cr, Nicora Girașă 20 cr., Pricea Nicolau 20 
cr., Nicora Chirilă 50 cr., Roșea Partenie 20 cr, Boca 
Teodoră 20 cr. Suma 4 fl. 70 cr. (Va urmă.)

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

BIBLIOGRAFIA.
Beiu, Vodă, Domnă, romană istorică de Teochară 

Alexi, broșura duplă 27—28 cu o ilustrațiune a eșită 
de sub țipară. Tipografia Alexi în Brașovă. Prețulă 1 
leu său 40 cr.

Tribuna scolei române, organă pedagogică, literară 
șciențifică, apare de 2 ori pe lună în Ploeșcl, Sumarulă 
Nr. 5—6 este următorulă: Cronica. — Inceputulu lumii 
după antici și moderni. — Istoria și literatura învăță
mântului intuitivă (urmare). — Mica lingușităre. — Des
pre elocuțiunea poețiloră latini (urmare). — Sciința po
pulară : Lumina (urmare). — Primăvâra (poesiă). — Ob- 
servațiunl meteorologice. — Mișcări în instrucțiune: I. 
Concursuri. II. Numiri. — Bibliografia. — Eserciții inte
lectuale. — Soluțiunile problemeloră din Nr. 1 și 2. — 
Poșta farului. — Anunciu. — Ilustrațiune: Mica lingu- 
șitâre.

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.

Editoră: laeobtt Mureșiaisu.
• Dr. A^rel Mar-ț’asn
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Ouraulu la bursa de Viena
diu 13 Maia st. n. 1885.

Cursulu pieței Brașovti
din 15 Maiu st. n. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.8J Vend. 8.82
Argint românesc................. . > 8.70 A 8.75
Napoleon-d’orI..................... . » 9.85 > 9.86
Lire turcesc!......................... . » 11.10 > 11.15
Imperial!............................. . > 10.10 10.12
Galben!................................. . » 5.80 > 5.84
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.50 > 101.-
Ruble Rusesc!..................... . » 124.— > 125.—
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

An.unțămu aceloră onorați cetitori, cari voru 

binevoi a se abonâ la f6ia ndstră de aici încolo 

că avemu încă în reservă numeri dela începutulu 

anului 1885, prin urmare potti să aibă colecțiunea

Rentă de aură 4°/0 • • • 97.60 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92 35 
(mprumutulă căiloră ferate

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

lorCt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 122 50 

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

Bonuri rurale ungare . . 102.75 
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel02.— 
Bonuri rurale transilvane 101.—

întingă.

(Nr. 56) 4 - 6

Dr. (Edward (Myss,
Doctorii în medicină și cliirwrgiă, mamosu și oculistă, 

operatorii, fostă oculistu alic tfrei, 
are on6re a face cunâscntă, că drăși s’a stabilită 
în Brașovă ca medică practică, și că a înființată în

Ulița negră în casa Dlui luga nr. 339 

Unu atelieru dentisticu 
unde p6te ori-cine avd ajutoră medicală atâtă 
pentru conservarea dințiloră, îmbunătățirea posi- 
țiunei loră s. c. 1., precum și pentru înlocuirea 
dințiloră perduți cu alți artificiali, singuratici sdu 
dentura întingă, cu platca din cauciucu seu aură.

Dinți se scotă cu, seu fără întrebuințarea 
narcosei.

Prețurile moderate. La cerere se spune pre- 
țulă înainte pentru fiecare lucrare.

Orele de cosultațiune dela 10 până la 1 a. m, 
și dela 3 până la 4 ore d. m.

Dumineca și în sărbători numai înaintea prân- 
dului. Scosulă dințiloră și consultațiune pentru 
săraci dela 9 până la 10 6re a. m. gratis.
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Bonuri croato-slavone . . 101. -
Despăgubire p. dijma de 

vinu 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. . . 82.90
Renta de aură austr. . . 107 70 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  857.—
Act. băncel de credită ung. 288.50
Act. băncel de credită austr. 288.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.85
Napoleon-d’orI................ 9.84
Mărci 100 împ. germ. . . 60.85 
Londra 10 Livres sterlinge 124.60

Abonamente la „Gazeta Transil
vaniei “ se potu lace la 1 și la 15 
ale fie-cărei luni. *

Administr. „Gaz. Trans,;
SW*  Numere singuratice din „Gazeta Tran

silvaniei “ se pot!! cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

Conspectul!! operațiunilor!! 
institutului de creditu și de economii >ALBINA< 

în luna Aprilie 1885.

l>

*

Intrate:

Numerară din 31 Martie 1885 . . fl. 36,010.75
Depuneri....................................................... » 100,928.67
Cambii răscumpărate.................................. » 279,230.81
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi » 64,455.36
Interese și provisiuni.................................. » 17,645.91
La fondulă de pensiune.............................» 376.50
Moneta vendută............................... , . » 14,813.23
Efecte ............................................................ > 50/55.40
Conturi curente .......................................» 07,030.46
Diverse ......................................................x 278.06

fl. 631,425.15

Eșite:
Depuneri..................................................fl. 86,379.21
Cambii escomptate ..................................» 290,553.89
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi » 79.574.—
Interese pentru depuneri.........................» 470.74
Contribuțiune și competințe................... » 279.11
Salarie și spese........................................ , 2,092.76
Moneta cumpărată...................................» 13,265.22
Conturi curente .......................................» 52,834.04
Diverse ...................................................... > 243.30
Scrisuri fonciure sortate și interese de scris. »

fonciare...................................................» 56,908,33
Numerară cu 30 Aprilie 1885 . . . . » 48,824.55

~ 631,425.15
Sibiu 30 Aprilie 1885.

P. Cosma m. p. I. Lissai m. p.
direct oră substitute. comptabilă.

MersulU trenuriloru
pe linia JS^redealîi-ISudapesta și pe linia Teiașîi-A.radîi-35wdapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI, Brașov.

l*redeaiu-Budapesta budapesta—l?redealii
Trenu Trenu Trenă Trenu Trenu Trenu Trenu Trenă

accelera- omnibus accelerat omnlbuaperaone persane peradne

BucurescI 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
Brașovă

Feldiâra

2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1,59 10.09
2.16 6.30 5.45 Oradea mare J 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 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 
Sighișăra

4.51
5.11

10.18
10.55

10.52
11.56

Râv
Bratca

5.46 11.41
12.15

4.31
6.09 —

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașă
Copsa mică

6.00
6.29

12.11
12.35

1.23
2.07

Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01

Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiușft 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
Vir.țulu de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirisă 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiâra 12.12 9.58 —
Clușiu 10.08 5 59 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 Teiuțtt 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 _
Aghiriștt — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedintt 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
Mezâ-Telegd

12.25
1.11

9.52
10.27

2.05
3.08

Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32

Fugyi-Văsărhely
Vârad-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 1 Feldiora 8.41 9.20 2.44
1.54
3.14

11.14
1.47

7.30
11.05 Brațovtt

9.20 10.15 3.15
P. Ladâny — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Buda-peata' 7.30

2.00
7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Teiușfi-Aradîi-Budapesta Budapesta-Aradii"'I'eiușil.

Trenu de TrenS Trenfi Trenu de Tronfi
persdne omnibus omnibus persdne omnibus

Teiusăi
9 9.50 Viena 8.252.39 8.20 8.35

Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de joșii 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradft 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 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 7.15 3.09 Conopă 5.57 8,49
Zam 7.49 3.48 Bărzova 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
Arad il 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 — — Teiuștk 12.53 7.00

AradA-Timiiș^ra Simeria (Piski) PetroșenI

Trenă Trenîî de Trenă
omnibus persdne 4 omnibus

Aradd 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-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 etroșenl 7.00

Timiș6ra-Aradăi PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenîî de Trenîî Trenă
persdne omnibus omnibus

Timiș6ra
Merczifalva
Orczifalva

12.25 5.00 Petroșeni 8.56
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


