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Brașovu, 31 Maiu (12 Iunie) 1885.
Voi amu tocmai să facemtt unele contemplări 

asupra situațiunei statului ungarfi în timpulu de 
față, când cată că dădurămti peste unu discursti, 
ce l’a ținuta anulă din deputății de frunte fisa- 
isti cătră alegătorii săi. In acăsta dare de sămă f c
sunt atinse cele mai de căpeteniă cestiuni, cari 
preocupă adi cercurile politiee din Ungaria.

Deputatulă din cestiune este cunoscutul^ căpi
tani din garda mamelucăscă a ministrului-preșe- 
ședinte Dr. Max Falk și alegătorii cătră cari au 
vorbita suutu cetățeni ai Aradului. Ca diaristu 
de frunte Falk cundsce planurile și temerile ce- 
loru dela guvernă și de aceea enunciările lui 
oferă unu deosebită interesă, mai alesă în ceea 
ce privesce relațiunile monarcliiei ndstre cu Ger
mania și relațiunile dintre Ungaria și Austria.

După ce deputatulă Max Falk arată că pac- 
tarea guvernului cu baronulă Sennyey s’a făcută 
cu scopă de a se pută reformă camera magnațiloră 
și de a se înlătura contrastele dintre acăsta și 
guvernă, trecu la relațiunile monarcliiei nostre 
cu Germania. Vorbitorulă dise, că prin alianța 
austro-ungară-germană nu ne face Germania nici 
ună serviciu mai mare, de cum primesce ea din 
partea năstră. Acăstă alianță, după părerea vor
bitorului satelită ală lui Tisza, numai pănă atunci 
păte să esiste, pănă când Germania nu ni-o va 
face imposibilă.

Politica economică, ce o urmăresce Germania 
în timpulă cetii mai nou — dise vorbitorulă — 
amenință în totu casulă a periclita intimitatea 
ambelorîi state. Elă arătă apoi cu deamăruntulă, 
că numai prin măsuri economice, specială prin 
urcarea vămiloră năstre nu se potă paralisa ur
mările vătămătăre ale politicei vamale germane. 
Prin o urcare a vămiloră la importă pe articule 
de indust.riă, pe care Ungaria în parte mare nu 
le păte produce în modă corespundătoră, am 
lovi mai multă în consumatorii noștri, abstra- 
găndă cu totulă de aceea, că folosulă, ce l’ar 
pută aduce o astfelă de urcare a vămii, în prima 
liniă Far trage industria austriacă. De aci de
ducă mulți, că ară fi mai bine pentru Ungaria 
s& renunțe la comunitatea vamală cu Austria. Vor
bitorulă crede însă, că acestă medicamentă ar 
fi multă mai rău decâtă însăși băla, și’și es. 
primă speranța, că în cele din urmă totu se va 
găsi ună modă de a schimba direcțiunea poli
ticei vamale, dușmană noă, a Germaniei, așa ca 
relațiunile intime politice între monarchia năstră 
și Germania să nu se slăbăscă.

Apoi vorbi Falk și despre finance. Aci nu 
i-a dată mâna să arate cum e în adevără situa-
țiunea financiară, ci s’a mărginită a spune, că 
renta de aură și de hârtiă se urcă mereu, do
vadă că are are credită statulă. Dar împru- 
mutulă de câteva deci de miliăne ce are să’lă 
facă statulă adausă la enorma datoriă și-la de- 
ficitulă statului, însemneză ăre că stau bine fi 
nancele? dar „patriotismulă“ nu’i permite „pa
triotului41 deputată să spună astfelă de lucruri.

Ia fine, înclieiâ deputatulă vorbindă despre 
exposițiune. Elă, ce-i dreptă, nu-și face\ mari 
ilusiunl în ce privesce succesulă materială, cu alte 
cuvinte vrea să dică că nu se pră îmbulzescă 
visitatorii. Dar nu-i nimică, (Jice elă, dacă se 
ducă în văntă câteva sute de mii de florini, 

destulă e că s’a atrasă asupra Ungariei aten
țiunea Europei și e ună îndemnă pentru econo
mii și industriașii unguri, ca să lucreze cu mai 
multă energia.

înainte de tdte notămă, că d. Falk face 
o mărturisire însemnată, cândă dice, că politica 
vamală a Germaniei pdte să aducă o schimbare 
în relațiunile intime dintre Austro-Ungaria și 
Germania. Nu scimă dacă și cum le va pută 
succede celoră dela guvernă de a afla modulă, 
prin care să se pătă schimba direcțiunea poli
ticei vamale a Germaniei, dar vedemă că pe 
fiecare di Ungaria, în locă să se emancipeze, 
devine totă mai multă răba politicei economice 
a Germaniei și a Austriei.

Numai dependenței economice a Ungariei, 
care este prețulu ce a trebuitu sc-Iă plâtăscă d. 
Tisza ca să se pătă țină la guvernă, numai aces
tei dependențe este a se mulțumi, dăcă Dr. 
Max Falk pledăză cu atâta căldură pentru sus
ținerea uniunei vamale cu Austria. Și nu e spe
ranță de scăpare!

Ca tăte întreprinderile Unguriloru dela pu
tere așa se va termina și esposițiunea din Peșta, 
care avea de scopă „a atrage atențiunea Euro
pei asupra progresului economică și industrială 
ală Ungariei,11 c’ună teribilă deficită, ilustrațiune 
viuă a stării financeloră năstre. D. Falk vor- 
hesce numai de sute de mii. Contribuabilii să 
trăiăscă să le pătă plăti! Cei dela putere și-au 
împlinită pofta și ce va urma nu cade în sfera 
prevederiloră loră.

---- o-----

Reînoirea convențiunii cu România.
Ministrulă de comerță, în vederea viitâreloră trac- 

tări pentru reînoirea convențiunii cu România, a adresați! 
tuturoră cameriloră de comerță și industriă ună circulară 
prin care le provăcă să ’și esprime părerile lorii și le 
oferă ocasiune a’șî esprima fără reservă vederile lorii. 
Circularulă (Jice:

>Cu privire la eventuala reînoire a tractatului de 
comerțQ încheiată în 22 Iuniu 1875 și înarticulată în 
articlulă de lege 19 din 1875 dorescă a’mî aduna mate- 
rialulă necesară câtă mai curendă. Spre acestă scopă 
vrău înainte? de tăte să audă pe acei întreprinzători, in
dustriași și comercianți, cari au legături comerciale cu 
România și și-au putută aduna esperiențe în timpulă e- 
sistenții de nouă ani a convențiunii, spre a pută da lu
mină cu date din sfera loră de afacere asupra singura- 
ticeloră mancități ale tractatului, precum și asupra nea- 
junsuriloră ivite la esecutarea lui și cari suntă în stare 
a sprijini cu motive tari propunerile loră, ce voescă a se 
lua în considerare cu ocasiunea tractăriloră privităre la 
eventuala reînoire a tractatului de comerță cu România, 
voiu învăța a cunăsce nemijlocită dorințele firmeloră in
teresate nemijlocită, corăspundendă, cum speră, cu cu
venita temeiniciă și cu interesele fiecăruia, învită și pe 
cameră, abstrăgăndă dela aceste date, să ia în desbatere 
tractatulă esistentă, să desfășure amendamentele ce credă 
din punclulă loră de vedere că servescă scopului și mai 
alesă acele țese ale tarifului vamală generală valabilă în 
România să Ie supună unei critice, ce suntă importante 
în interesulă comerciului nostru. Considerândă că cu
venita prelucrare a materialului încă pretinde câtva timpă,
învită camera să ’mi .trimătă raportulă ei pănă la finele 
lui Iuniu.»

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

Ungarii ți Românii
Amu avută ocasiune a ne convinge în tim- 

puliî din urmă nu numai odată despre aceea, că 
tendințele de maghiarisare, ce se manifestă totu

mai puternică în statulă ungară, au începută s& 
insufle îngrijiri seridse, și Româniloră din statulă 
vecină românii,

O nouă dovadă despre acesta ne dă ună 
articulu publicată în fruntea „Românului11 de Joi. 
Ilă reproducemă aici întregă și lăsămă cuprinsulă 
Iui la aprețiarea cetitoriloră, reservându-ne de a 
face cu altă ocasiune și observările ndstre la u- 
nele din părerile ce le espune:

Supt noulă titlu de RemaghiarisareaMaghia- 
riloră valazhisațl, născocită de Hunfalvy, Vambery 
și alți istorici și filologi maghiari, voiescă astădi Ungurii 
a’și justifica înaintea lumii civilisate silințele loră pentru 
maghiarisarea elementului română de dincolo de Carpați. 
Scopulă și tendința loră nu e nouă; ea datăză de multă 
și numai tactica d’a ajunge la țintă, după acsioma lui 
Machiavelli, »scopulă sfințeșce mijlăcele*,  au schimbat’o 
după timpă și împregiurări.

Ungurii pănă la 1848 tindău la maghiarisarea Tran
silvaniei, și prin meșteșugitulă loră regimă eonstituțională- 
federală-aristocrată-clericală, pe care d. Wirth îlă nu- 
mesce ,self gouvernement engleză*,  au isbutită d’a 
desnaționalisa mai tdtă aristocrația, nobilimea, plutocrația 
și burghesia română din Transilvania.

Cu mirare vedemă, că lumea cultă nici astăzi nu 
se silesce a cunăsce scopulă tendențiosă ală Unguriloră, 
cari la 1848 trecău de liberali și erau considerați ca 
nisce martiri ai libertățiloră, cari s’ar fi revoltată în con
tra Austriei numai pentru libertatea loră ș’a Româniloră 
de supt jugulă austriacă, fără ca acostă lume cultă să 
’șî dea sămă, că Românii tocmai d’aceea s’au bătută cu 
Ungurii pe mârte și pe viață, ca să-șl apere moștenirea 
părintăscă, limba și naționalitatea loră.

Este prea adevărată, că Ungurii au reușită la 1848, 
supt masca libertății, să amăgăscă lumea în privința sco
pului loră. Chiar și mulți învățați d’ai noștri încă se fă
cuseră apărători ai uneltiriloră loră. La 1848 nu mai ră
măsese în Ardeală decâtă opinca, și acum Ungurii asu
pra acelei opinci dau năvală ca și locustele asupra hol- 
delonă de grâu. Intre ei în acăstă privință nu esistă con
servatori său liberali, socialiști său reacționari; toțisuntă 
naționaliști și încă. șoviniști, tinZendă cu toții la nimicirea 
românismului.

Pe timpulă revoluțiunii dela 1848, mulți scriitori 
români sfătuiau pe Iancu, eroulă iubită ală Munțiloră, ca 
să pună arma la picioră și să se împace cu Ungurii. Vi- 
tăzulă munțiloră însă le răspundea: >Nu mă bată pen
tru dinastiă, am scosă sabia din tăcă pentru libertatea 
și naționalitatea nămului românescă!» Dăr vai! puțini 
scriitori îlă înțelegea; numai opinca și încă opinca mo- 
cănăscă pricepea că săbiei trebue să-i opui sabiă, ca să 
poți scăpa.

Aceste sfaturi numite moderate în limba ămeni- 
loră practici, adică d’a trăi bine pe spinarea 
altora, ne-au fostă date și dela 1848 încăce, și ’nspe
cială dela 1867 când Ungurii ărăși au ajunsă la putere. 
Resultatulă acestoră sfaturi a fostă, că resistența Româ
niloră a slăbită, âmenii de inimă aprâpe au dispărută și 
numărulă ămeniloră practici și fără ilusiunî a sporită 
în modă înfricoșată. Indolența și apatia au luată loculă 
energiei și Ungurii, văZendă pe Români în acăstă stare 
de moleșire generală, au sărită asupra loră cum sară 
lupii în stână asupra oiloră blânde și fricăse, care n’au 
altă țintă decâtă să aibă iarbă de pășunată.

Pretestulă de nimicire Ungurii l’au găsită, forma 
și modulă lui sună bine la urechiă, Zicendă că voiescă 
a remaghiarisa pe Maghiarii valachisațî, a răspândi ,cul
tura maghiară dela Leuta și pănă la marea N6gră«, și 
lumea civilisată pare a fi dispusă și acum ca și la 1848 
in a-i susține în acestă a loră operă de distrugere por
nită asupra opincei române drn Ardeală. In Germania 
uneltirea loră e susținută de vestitulă economistă Max 
Wirth, în Francia de dămna Adam, în Italia de Kossuth 
cu ai săi, în Englitera de Vambery, întovărășită cu alții, 
și ’n Bucurescl de Vandory Lajos Presa vienesă îi sus
ține cu energia Ziaristicei și le legitimăză în fața Europei 
maghiarisarea Transilvaniei.

Sunt răsbâie pe care le facă poporele și sunt altele 
care le reclamă interesele dinastiiloră. Răsboiulă Ungu-
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riloră în contra Româniloră pare a întruni amândouă 
aceste cerințl. Firulă maghiarisării pare a se întinde 
din Viena până la Predeală. Căci dăcă ar fi altfelă, 
atunci >Pesti Naplo» de alaltă erî n’ar îndrăsni să strige 
în lumea largă, (Jicândă că acum când Ungurii au la 
spatele lorii pe împăratule, a sosită timpulă ca să ma- 
ghiariseze Transilvania pentru a forma ună stată puter
nică omogenă maghiară, între slavismă și germanismă 
la porțile Orientului.

Lucrarea s’a începută și maghiarisarea deja dă râde 
în comitatulă Huniădorei pilele acestea representanții 
presei din Viena și Pesta au visitată institutfîlă de ma- 
ghiarisare dela Simeria, în comitatulă Huniădârei, unde 
cu banchetă și cu mare pompă au fostă primiți. D. Sat- 
mary, martoră oculară, descrie primirea astfelă:

»In institutulă de maghiarisare dela Simeria suntă 
peste 300 copii, ai căroră părinți suntă toți țărani și 
Români din satele vecine. Copii suntă toți sănătoși, ru
meni la față și bine făcuțl și cu toții vorbescă, scriu și 
cetescă unguresce. Dascălii Unguri nu se mulțumescă 
numai în a’i învăța carte, ei se mai silescă și în a’i 
cresce și a-le altoi simțăminte ungurescl, căci impresiunile 
primite de copilă în frageda lui verstă nu se mai potă 
șterge; și când e mare nu se mai interesăză de națio
nalitate, îșl vede de bunulă traiu. Școla de fete ase
meni e plină cu copile române, care chiară și portulă 
și l’au schimbată. Numai ici și colea mai zărâm câte 
o cătrință și câte o cămașă românăscă. Fata popii din 
Dădăci la sosire ne-a întîmpinată cu o vorbire ungu- 
râscă. Ea era îmbrăcată românesce, și cu atâtă mai 
plăcută ne-a fostă surprinderea când am au^it-o câtă 
de frumosă și curată vorbesce unguresce.

.Asemeni resultate dă și institutulă de maghiari
sare din Huniădoră, unde toți copii sunt de-ai țăraniloră 
români din împregiurime. Toți vorbescă unguresce și 
mergendă acasă se silescă a învăța chiară și pe mumele 
loră ca să vorbăscă cu ei în limba maghiară».

Și în fața acestei acțiuni a Maghiariloră, ce facă 
Românii, și mai alesă cei venițl cu grămada în țâră ? 
Nu facă mai nimică, stau cu mânile în sînă. Și câtă 
bine n’ară pută ei face, și câtă resistență n’ară pută 
opune maghiarisării țărei loră? Numai inimă și devo- 
tamentă românescă să aibă. Kossuth, Tur, Klapka, re- 
negatulă generalulă română Țeț și alții, între anii 1859— 
1866 numai aici îșl concentraseră puterile și din Bucu- 
rescl voiau să dea năvală pentru robirea Transilvaniei 
și maghiarisarea elementului română de acolo. Totă 
de aici deci ar trebui asfătjl să încăpă contra-mișcarea. 
Chiară în filele nâstre esistă în Pesta o societate cu 
numele .Societatea S-tului Vasile (Sz. Laszlâ), a cărei 
misiune este de a susțină cu bani scoli și dascăli un
gurescl în România.

Ore noi, pe basa dreptului de reciprocitate, n’amă 
pută să facemă totă asemenea? Societatea nâstră »Tran
silvania», care în totdăuna a fostă condusă de bărbați 
vrednici și destoinici și care și pănă astăzi a dată atâtea 
frumâse râde în cultivarea tineriloră noștri, n’ar pută 
ea âre să devie ună centru de grupare a nâstră a tu- 
turoră, ca să lucrămă cu puteri unite pentru apărarea 
nămului nostru din Ardălă? Neapărată, scopulă socie
tății »Transilvania*  ar rămână același ca și pănă acum, 
numai mijldcele de apărare, numai tactica în a cultiva 
massa poporului nostru în limba lui națională, pâte că 
ară trebui schimbate.

*) Cu plăcere vomă primi întotdăuna informațiunile ce ni 
le promitețî. Red.

Amă deschisă cu intențiune acăstă cestiune, ca să 
discutămă cumpătată și bine chibzuită asupra chipului 
de procedare. Părerile suntă libere, și datoră este a 
veni fiecare'cu luminile sale, ca să arate calea de urmată, 
pănă când încă nu este târziu.

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

SOIRILE PILEI.
Comitetulă Societăței tineriloră comercianțl români 

din Brașovă ne trimite următârele rânduri: »Moșteni
torii repausatului întru fericire comerciantă din Brașovă, 
Dimitrie D. Lupană au administrată la casa nâstră fio
rini 50 v. a. lăsațl de densnlă în folosulă fondului nostru, 
ceea ce cu adăncă mulțămită se aduce la cunoscința pu
blică.

Brașovă 31 Maiu 1885. Comitetulă.
—0—

Luni în 15 Iuniu se va serba inaugurarea aripei, 
ce se va zidi ca adausă la spitalulă civilă din Brașovă. 
Solemnitatea se va servi la ârele 10 a. m. asistândă pri- 
marulă și membrii consiliului comunală.

—0—
Veterinarii Kovacs și Kauffmann trimiși din Peșta 

în Sibiiu au visitată din nou porcii înapoiațl din Stein- 
bruch. Acum se aștâptă hotărîrea ministeriului pe basa 
acestei visitărl. »Sieb. D. Tgblt.» observă că chiar și 
cei trei porci, bănuițl de veterenarii din Pesta ca bol
navi, s’au găsită deplină sănătoși.

—0—
Ucigașii Kleeberg și Marlin voră fi esecutațl în fi

lele acestea. Călăulă Kozarek a sosită alaltaerl din 
Peșta în Sibiiu cu ajutârele sale și cu șâse gendarml.

—0—
Bâla de gură și de unghii s’a ivită între vite nu 

numai în Măierușă, ci și în Rotbavă și în Derste (lângă 
Brașovă) la fabrica de spirtă de acolo, unde se află ună 
numără fârte mare de vite.

—0—
Manevrele flotei austro-ungare au începută în Ma

rea adriatică la 7 Iuniu n.
—0—

Din raportulă anuală asupra bisericii și scâlei evan- 
gelice din BucurescI vedemă, că are 3000 le' subven- 
țiune dela guvernulă română, fără a avă acesta pre- 
tențiunl ’d’a se românisa scâla. Ce dică Maghiarii la 
asta?

—0—
»Voința Națională*  află, că în anulă curentă se 

complectâză prin nouă clădiri arsenalulă armatei, astfelă 
că elă va deveni unulă din stabilimentele cele mai im
portante, unde se va lucra totă ce este mai necesară ar
matei. Lucrările au începută deja din anulă trecută. 
Asemenea se complectâză stabilimentulă de pirotehniă ală 
armatei, precum și depositulă generală de efecte militare.

—0-
S. S. Patriarchulă ecumenică a adresată prin Le- 

gațiunea României din Constanfinopolă următârea telegra
mă Regelui României: »Aflândă despre încetarea din 
viată a Augustului Vostru părinte, rogă pe Majestatea 
Vâstră a fi încredințată despre adânculă interesă ce porta 
durerii Sale. Dumnedeă să trimită mângâierea și grația 
sa divină Majestății Vâstre.» — Ioachim.

—0—
Sâmbătă nâptea pe la ârele 1—2, s’a aprinsă ma

gazia fabric-ei de chibrituri din comuna Buciumi, aprdpe 
de bariera Socola, scrie »Liberalulă*  din Iași. Foculă a 
putută fi potolită fără a se lăți și asupra ateliereloră. 
Se (jice că paguba s’ar urca la 10,000 franci.

—0—
țliarulă «Daily News» din Londra anunță, că gu

vernulă rusă lucrâză cu mare repediciune la fortificarea 
Sevastopolei. Se lucreză chiar nâptea, la lumina elec
trică, la zidirea nouăloră întăriri și la asedarea mai mul- 
toră baterii de artileriă fârte puternice.

Din protopopiatulu 1 altt Brașovului.
Brașovă, 30 Maiu 1885.

Protopopiatulă I ală Brașovului se află într’o fer- 
bere, care nu mai pâte rămână ascunsă față cu publi- 
cală celă mare, ci dimpotrivă tocmai pentru chiarificarea 
lucruriloră trebue dată la ivâlă și discutată.

Incidentală, din care a provenită acăstă ferbere, pâte 
nu este de însemnătate așa de mare, prin complicațiunlie 
ulteriâre însă lucrurile s’au agravată așa de tare, încâtă 
astătjl nu numai inteligența brașovănă, ci și poporulă 
nostru din comunele învecinate se întrăbă cu nedumerire, 
ce va mai urma de aici înainte?

In sinodulă protopresbiterală din Aprile a. c. d-lă 
protopopă II. ală Brașovului lână Petrică, de presentă 
și conducătoră ală afaceriloră din protopopiatulă I, îm
părtăși celoră adunați, că d-lă D. Iarca, representantulă 
comuneloră bisericesc! Stupinl și Hălhiu, a renunțată din 
mai multe motive la mandatulă său, că densulă (d-lă 
protopopă) a dispusă, ca în comunele, despre care e 
vorba, să se facă alegere nouă și în fine, că acăstă a- 
legere s’a și efeptuită.

Sinodulă, considerândă că d-lă D, Iarca a fostă 
deja verificată ca membru ală său și prin urmare că a- 
supra dimisiunei densului avea să decidă ceilalți membri 
ai sinodului înainte de a se escrie o alegere nouă, n’a 
putută aproba pașii făcuțl de d-lă protopopă, ci s’a vă
zută silită a’lă îndatora să dispună a se face o altă a- 
legere.

In sinodulă din 14 Maiu v. (a treia di de Rosalii) 
d-lă protopopă presentă actele cele nouă electorale din 
comunele în cestiune, și anume actele din Stupinl cu 
data de 5 Maiu v., ără cele din Hălhiu cu data de 12 
Maiu. Din aceste acte resultă, că d-lă directoră gimna- 
sială Ștefană losifă a obținută în Stupinl 46 voturi, âr 
în Hălhiu 6, și d-lă profesoră I. Socaciu în comuna 
Hălhiu 47 voturi. Prin urmare în urma acestoră date 
d-lă directoră Ștefană losifă, care avea maioritatea vo- 
turiloră, ar fi fostă să se verifice ca representantă ală 
cercului electorală Stupinl-Hălhiu. Acăstă s’ar fi și în
tâmplată, dâcă d-lă membru sinodală I. Panțu nu ar fi 
dală o declarațiune în scrisă, în care constată, că în 
5 Maiu în comuna Stupim nu s’a făcută nici o alegere. 
Totodată părintele V. Voina declară, că preotulă din 
Hălhiu, care de altmintrelea se află subscrisă în actele 
electorale ca presidentă ală sinodului parochială, i-ar fi 
comunicată, că la alegerea din comuna în cestiune s’ar 
fi făcută ingerințe chiar de cătră unii membri din sino
dulă protopopescă.

Ce era să facă sinodulă față cu aceste declarațiunl?... 
La propunerea Ilustrităței sale d-lui I. Brană de Lemeni 
sinodulă alese din sînulă său o comisiune compusă din 
d-nii B. Baiulescu, D. Almășanu, N. Străvoiu și A. Bâr- 
seanu, care să cerceteze la fața locului, dâcă suntă a

devărate cele susținute în declarațiunile, despre care e 
vorba, seu nu. Actele electorale se încredințară pentru 
compunerea protocolului d-lui notară ală sinodului A. 
Bârseanu.

Câtă vreme rămaseră actele la d-lă notară, den
sulă observă în protocolulă din Stupinl mai multe falsifi
cări, în urma cărora se putea constata evidentă, că în 
protocolulă atribuită sinodului din 5 Maiu din acăstă co
mună fuseseră introduse numai 39 voturi și că celelalte 
7 voturi s’au introdusă ulterioră printre rânduri. Ca 
membru ală comisinnei pentru investigare, d-lă notară 
s’a credută datoră a păstra la sine actele în cestiune, 
pănă când comisiunea va fi luată la cunoșcință falsifi
cările constatate de dânsulă, pe care sinodulă nu avusese 
timpă de a le erua. Acesta s’a și întâmplată în ședința 
comisiunei din 20 Maiu v.

In acăstă ședință se presenlâ o hârtiă a d-lui pro
topopă, prin care dânsulă declară, că a dată ordină în 
comunele Stupinl și Hălhiu, ca să nu se dea ascultare 
membriloră comisiunei, pănă când nu voră presenlâ ună 
credențională din partea densului. Acăstă măsură, în a- 
devără neobicinuită, d-lă protopopă o motivă cu împre
jurarea, că d-lă notară nu i-a predată actele spre înre
gistrare în protocolulă întrateloră.

După-ce constată falsificările, comisiunea hotărî, ca 
actele să se predea d-lui protopopă și totodată să se 
cără și credenționalulă amintită in hârtia d-lui pro
topopă.

Acum se ivi o altă dificultate. Se dice adecă, că 
cercetarea nu se pâte începe, de âre-ce protocolulă si
nodului din 14 Maiu v. nu este încă verificată. Aserțiu
nea acesta însă nu se putea susțină, de ârece pe de-o 
parte atâtă d lă protopopă câta și membrii comisiunei 
fuseseră de față, când se luă conclusulă privitoră la de
clarațiunile d-loră Panțu și Voina, ăr pe de altă parte 
însuși sinodulă a decisă, ca adunarea proxima se se 
convâce numai după ce comisiunea își va fi isprăvită 
lucrările.

Era deci fârte naturală, ca între publiculă brașo- 
veană să se nască suposițiunea, că partea interesată 
ucră cu orice preță, ca cercetasea să se amâne câtă se 
pâte de multa.

In acăstă suposițiune publiculă de aici se întări și 
mai multă, când află, că d-lă protopopă a împărtășită 
comisiunei, că nu-i pâte pune la disposițiune actele ne
cesare, de ârece ivlndu-se ulterioră uuă recursă îm
potriva decisiunei din 14 Maiu, aceste acte au fostă 
înaintate împreună cu recursulă Vener. Consistară archi- 
diecesană.

Ei bine, cum se potrivesce trimiterea acestui re
cursă, care și altfelă conformă usului trebuia Insinuată 
în sinodă, cu aserțiunea, că credenționalulă nu se pâte 
da deârece protocolulă sinodului încă tiu este verificată?... 
Cum se pâte înainta ună recursă împotriva unei decisi- 
unl, care nu se scie, dâcă a fos'ă corectă stilisată 
sâu ițu ?

Iată așadâr, că publiculă brașovenă nu-i se potă 
lua în nume de râu suposițiunile sale, iată, că orî și 
ce omă de inimă trebue sâ fiă îngrijată, de ârece aici 
nu este vorba numai de o persână, de ună simplu re- 
presentantă în sinodulă protopopescă, ci se traclâză de 
moralitatea ce trebue să domnescă în biserică și de păs
trarea neștirbită a instituțiuniloră, pe care biserice ro
mână răsăritănă și le-a eluptat’o cu atâtea greutăți.

Ințelegemă, ca d-lă protopopă I. Petrică, despre 
care se vorbesce, că ar voi să concureze și la protopo
piatulă I sg se intereseze de persânele, care voră fi a- 
lese ca representanți în sinodulă protopopescă, acâsta 
însă trebue să se facă numai cu observarea strictă a 
instituțiuniloră bisericescl.

Aceia, cari cunoscă mai de aprâpe și de mai de 
multă vreme pe d-lă protopopă, ne asigură că procedura 
observată cu acăstă oc-asiune n’ar fi nicidecum în acordă 
cu trecutulă dânsului, ci că totă ce se face, s’ar face la 
îndemnulă unoră persâne, care pentru a’șl pute ajunge 
mai lesne la scopă, dau astfelă de consilii.

Credă, d-le Redactară, că sunteți convinsă, că a- 
căstă cestiune merită să fiă adusă la cunoscința onor, 
publică cetitoră, și dâcă ’m! dați voiă, irul voiu permite 
a Vă țină în curentă cu cele ce se voră mai în
tâmpla.*')  * * *

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

SCIRÎ DIN BUCOVINA.
(Coresp. part, a »Gaz. Trans.») 

Cernăuți, Maiu 1885.
Bătrânii și bărbații noștri au trăită cu trecutulă și 

se ducă cu presentulă. Viitorulă însă nu vrea să ne 
zîmbăscă.

La noi în țâră suntă Românii de mai multe cate
gorii — sâu mai poporală — de mai multe mâni. Așa 
avemă Români get-be-get cum se dice, cuvântă
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păcate vină într’o casă și audă germânesce, începă a striga 
ca să se vorbăscă românesce, și scițl de ce facă acesta? nu 
că li s’a revoltată naționalismul^ —nu, căci nu’lă au, ci ca 
să vadă lumea că ei ară fi naționaliști, pe cândă în realitate 
suntă chiar dușmanii Româniloră adevărațl. Aslădl să 
se schimbe Mitropolitulă actuală, Chameleonulă și-a schim
bată colorea, dreptă probă avemă consilierii consistoriali 
cari au trecută prin baia rutănă, dup’aceea română, apoi 
rutănă și aeji 6ră suntă Români. Mâne? Acăsta este as
cunsă în pola timpului, cine va trăi va vede. Amă vă- 
dută omeni cari în viăța loră n’au avută nici odată «Ga
zeta Transilvaniei» în mâni, dar de când cu articulii cu 
pricina, mulți se întereseză, ba își facă chiar copii, în 
Cernăuți circulăză mai muie copii.

Ar fi bine când Consistoriulă nostru, în locă să-și 
sfarme capulă ce să afle pre autorulă articuliloră, să dea 
teologiloră absoluțl, cari suntă cunoscuțl ca Români buni 
și naționaliști firmi, locuri unde suntă Ruteni și Români 
și va vedă că în curendă satele respective voră fi ărășl 
române precum au fostă, ăr nu contrarulă. Rutenii au 
seiută cum au să lucre, dreptu probă vă aducă aci pre 
decedatulă G. Vorobehievicl. Rutenă încărnată, care a 
rutenisată în câțiva aci unii sută înlregă adecă Topo- 
rouții. Cine nu scie că acestă preotă a murită fără 
nici o para, pentru ca să-și ajungă planulă aducea Ru
teni din Galiția pe spesele sale, făcea colecte le cumpără 
case în sătulă ToporouțI și prin apropiere. Cooperato
rulă C. Morariu ne pote da amărunte mai clare. Vorob- 
chievici a înființată în sătulă acesta ună cabinetă de 
lectură rutenă și din acestă cuibă propaga panslavismulă. 
C. Morariu, 
română, care 

seu bătrâni — destulă atâta că cum <|icea popa Nu de multă,
— facă impresiuni asupra Mitrofanovici,

tai ea judecător^seă. Suntă 24 morțl și 164 
răniți, între cari 14 greu răniți.

Pesta, 12 Iuniu. — Arc.liiducele Ludovicu 
Carolu visită eri cu soția pe arcliiducele Iosef 
în Alcsuth. S6ra la 9 Va 6re s’au întorsu. Acj.1 
plâcă la Viena.

ca să i-se opună, a înființată și elă unulă 
constă din 2 membri: elă și dascalulă. 
veni ca parochă în ToporouțI păr. exarcnă. 
care a fostă capelană în Lemberg și dela ■ 

S’au înșelată însă, căci

DIVERSE.
La o parte cu SnlimanulO și cu pudra! — într’o 

scrisăre vieneză asupra modei, AdadeBonheur se 
exprimă astfelă: In sfîrșită o privire asupra «mijlăceloră 
pentru înfrumsețarea teint-ului», care acum ca și tot- 
dăuna la apropierea timpului de vară suntă tare reco
mandate — ce puteri miraculăse, se <jice, că au! ce 
eclatante efecte, se dice, că s’au ajunsă cu ele 1 La tălă 
întâmplarea tuturoră le este comună calitatea, că .astupă 
pori, peliței, dacă nu conțină cumva substanțe chiară 
deadreptă stricăciose1’, ce împedecă circulația sângelui 
și fiindă mereu întrebuințate aducă cu sine băle seriose. 
La noi mai multă ca la ori-care altă națiune — afară 
de cea rusăscă și românâscă! s’a încuibată obiceiulă rău 
ală preparării. Spaniola, Italiana se fălesce cu teint-ulft 
gălbiniu; Franceza scie, că foculă ochiloră ei, grația 
mișcăriloră ei, învingă prin strălucire teint-ulă păte 
întunecată; Engleza nu ține de lady like, a întrebuința 
vre ună mijlocă de înfumsețare a peliței; Germania de 
Nordă o lasă acăsta pe săma anumiteloră dame, care 
au motivă a nu’și arăta „adevărata loră față“... Să dămă 

I tuturoră dameloră sfatulă a respinge vara orice mijlocă, 
| chiară și pudra de orez. „Sunteți mai frumose, damele 
i mele, dacă vă arătați precum sunteți: Haină simplă și 

( adevărata d-v6stră față; — astfelă le place bărbațiloră și 
în sfîrșită d-văstră totuși numai de aceea vă faceți 

. frumăse, spre a
D-văstră ?“...

porouții va deveni română, dăcă va sta cooperatorulă 
cetită nu de multă în «Gazeta Transilvaniei» Morariu nici vre-o doi ani.

Prin satele rutene se înființăză mereu cabinete 
Se pare că d. corespondentă în adinsă a lectură, parochii ruteni stau în corespondență activă

C.

de
cu

turcescă, dăr nu face nimica. Ei, țărani la țără, nu’și 
spargă capulă cu naționalitatea, pentru că preoțimea a 
seiută se le tempăscă orice simță, ea nu cumva ăia să 
svârle cu piciorulă. Vină apoi Românii de gură și 
străini cu faptele. In categoria acesta întră mai ânteiu 
preoțimea gheșeftară — amă disă așa, pentru că nu toți 
merită acestă nume. fir în rândulă ală treilea celă de 
onăre suniă Românii boeri, cărora le e rușine ase 
numi Români. Acestă clasificare, deși tristă dăr ade
vărată, ne face a studia acestă poporă mai de-aprăpe, 
pentru că abia de câteva luni a începută a se scrie ceva 
despre denșii în foile de peste munți. Mi-a spusă mai 
deunădi ună frate de dincolo, că ei acolo citescă cu 
mate interesă articulii despre țăra năstră, regretă însă 
că la noi în țeră foile de dincolo nu pră au trecere din 
causă că inteligența năstră nu se pră ocupă cu «flecuri ro
mânesc!. »

De astădată să nu îneepemă cu Românii get-be- 
get, căci ei încă nu sciu carte, ci să îneepemă cu Ro
mânii de gură și streini cu faptele. Amă disă că aici se 
numără o parte din preoțime și ca să se completeze numă- 
rulă, ar fi bine să numimft și pre unii civili români de 
prin magistratură — dâră și ei suntă Români. — Par
tea a doua, adecă civilii români de prin magistratură, să- 
i lăsămă deocamdată și să vorbimă puțină despre preo
țime, cu tote c’am pute scrie la opur" și romane și încă 
ce felă, mai ceva decât.ă cele străine, subiecte naționale, 
dăr încă n’a sosită timpulă, l’a închisă la caran
tină.

Ceea ce însă chiar morala permite să destăinuimă, 
suntă unele abusurl, din cari numai cele mai mici se 
publică din când în când de nisce.... nu sciu suntă ti
neri
George — Ddău să-lă ierte 
celoră cu musca pe căciulă; pănă la complecta regene-jeare așteptau Rutenii multă, 
rare însă va trece multă timpă și cine scie de vomă Mitropofanovici nici nu voesce să scie de cabinelulă loră; 
vede visulă cu ochii, adecă ca să stergemă vechea ru- rutenă. D-lui este Română, după cum amă avută oca- 
gină. Să începă eu cele mai recente, numai nu sciu de unde ’ siunea să-lă cunoscă, și în curendă vomă audi că To- 
s’apucă: despre Galiția său despre Suceva.

Am 
din 11 și 12 Maia, că păr V. T. a căpătată parochia j 
Mileșeuții. . , . .
lăsată ca să vină eu și să mai spună, că Mileșeuții, cei din Galiția, pe când cei români stau cu mânile’n 
grațiă decedatului parochă, s’a rutenisată cu totulă și'șoldă și privescă cu nepăsare cum li se răpesce tăre- j 
ce-a mai rămasă precum și filiala Bădeuții are să fie mulă de sub piciăre, se (Jice că dela ei nu se mai pâte 
rutenisată de parochulă actuală, fir c-ă acăsta nu e o fie- [ aștepta nimica bună, tenerimea este chemată. Dar dreptă' 
țiune, m’a argumentată d. corespondentă, clicendă că vorbindă, mare parte din ea este indiferentă, âr cei pu-1 
păr. V. T. a fostă preferată păr-lui Iliuță, din causă că țini, dâeă îndrăsnescă a scrie său a le spune că purtarea 
acesta este bună Română, după cum îlă cunoscă și’lă loră ar trebui să fie altcum, atunci n’au ce rîde. EL 
cunâsce tătă Bucovina, chiară și Academia ortodoxă —1 
dar nu cunăsce limba rutenă ca să fie ună instrumentă 
orbă și servilă ală Consistorului nostru. Acesta se fă
lesce a fi română: de unde și cum? Afară de proto- 
presbilerulă D. de Bejană, ceilalți suntă Ruteni — ba 
nu, Români cu vid în codă —aparțină așa dară dupăjsă rămâie. 
clasillcațiunea noslră categoriei a doua, adecă Români gura, ți-o astupă ei. 
de gură și străini de fapte. Pe când morala opresce 
nepotismulă și simonia, cei de pe resid enț-m u n t e 1 
le favorisăză. Nu sciu ce ar dice unulă și altulă, dacă 
amă descrie lucrulă în tătă nuditatea. Gândindă 
însă că «o măciucă ajunge la ună cară de 61e«, mai 
tacă de astădată, în curendă însă voiu da multe publi
cității, cari voră face mai multă sensațiune. Acuma mă 
gândescă cum ar trebui să se facă, ca Eminenția Sa Me- 
tropolitulă să capete articulii referitori la clerulă buco- 
vinână, pentru că biata «Gazeta Transilvaniei», blăstă- 
mată cu blăstămă călugărescă, intră în gura gheenei, 
fără ca călugărulă să’i facă prohodulă cu cruce și carte 
după tipică. Ea adecă nu vede cinstita masă din Re- 
dacțiunea foiei «Candela» și de aceea nu pote să dea 
.obraznica» față cu Mitropolitulă. Am tjisă «obraznică», 
pentru că a îndrăsnită a scrie despre clerulă bucovinână, 
pare că elă e infailibilă ca Papa dela Roma. Dacă am 
usală de acâstă expresiune «obraznică', să nu gândiți 
că eu i-am atribuită ună astfelă de epitetă — ferăscă 
Ddeu — n’am puterea în mâni, dar nici nu dorescă a’i 
fi nănaș. Așa ceva ar fi în stare numai aceia, cari au 
de gândă a da un circulară în foia ordinațiuniloră, 
ca nici ună ortodox din Bucovina să n’o găzduăscă 
(aboneze).

Ecă ideile Româniloră din Consistoriu, ăcă Ro
mânii cu gura, străini cu faptele. Dar dacă ai fi o 
făiă rutenă săă germană, cum ară mai abonă-o ca s’o 
ajute. Dacă scriu așa ar crede cineva că vrău numai 
decâtă să’i facă naționaliști. Nu m’am gândită nici odată, 
căci rugina veche greu se râde. Am pre puțină spe
ranță și în preoțimea tenără, căci și din ea o parte bună vor- 
besce și scrie germânesce, er limba română o dispre- 
țuesce. Aș pută număra pe degete câți preoți români 
vorbescă în casă românesce, dar ca să nu atingă pre 
nimeni tacă.

De Românii de interese nici nu vorbescă. Am 
acte și date la îndemână, pre cari dacă le-ași publica, 
și-ar face lumea o idee de totă altfelă despre Românii 
din Bucovina. Acești Români de interese, când din

Ie plăcă acestora. Nu credeți și

Dis- 
pruțulă și ura cade pe capulă acestora, ăr bătrânii își 
răsbună amară. De i tînărulă naționalistă din tagma 
preoțescă, fie sigură că va rămenă cooperatoră tătă viăța, 
pentru c’a îndrăsnită să dea pe față rugina. De-i civilă, 
nu mai capătă postă cu salară, ci totă practicantă are 

Ecă recompensa națională! De nu-ți astupi 
Încă câteva decenii și, dacă nu se 

voră deștepta Românii din latargia loră, Bucovina va fi cu 
totulă rutenizată, atunci ar voi să aibă pe aceia pre cari 
adi îi persecută, dăr ei nu voră fi și potopulă galiția nă ț 
va stîrpi ori ce suflare românăscă.

Frații noștri de peste munți suntă destulă de îm
pilați de cătră Maghiari, dăr ei au seiută să-și păstreze 
naționalitatea. Grele timpuri apucară și au și de pre- 
sentă, dăr ei au fostă și-au rămasă Români. La noi în 
țară nu se voră afla nici când câțl-va, ca să calce pe 
urma acestora. Guvernulă ne-a dată tătă libertatea și 
tocmai pentru că avemă libertate ne pierdemă, n’amă 
ajunsă la idea de-a cunosce câtă de scumpă este liber
tatea pentru desvoltarea națiuniloră.

înceteze Consistoriulă nostru de a fi parțială și-a 
căuta să-și puiă nămurile pe la parochii bune, precum 
și de-a lua bani dela cei ce nu suntă nămurî; credă că 
cei cu musca pe căciulă n’au ce nimică înconlra, 
ăr dacă voră cjioe și se voră supăra, atunci de supărare 
și noi vomă publica lucruri, cari nu li voră aduce onăre, 
ci să caute ca meritulă să fie preferată, ăr nu nepotismulă 
și simonia. O îmbunătățiră a lucrurilor^ se aștăptă nu
mai dela Eminenția Sa Mitropolitulă. Dacă D-sa nu va 
făce nimica, atunci ne-amă perdută. Unii consilieri ară fi 
buni pentru pensiă ăr nu pentru birou, căci puterile i-au 
părăsită, numai vechea loră ispită nu vră să-și ia rămasă 
bună.

Dea Domnulă, ca aceste rănduri să afle ună răsu- 
netă, ca să nu se strige în publică .0 venalem et. ma
ture perituram».... ăr de 6re-ce amă vorbită multă de 
morulă să încheia cu «Videant consules, ne.... c

„IlU scift.11 —

* * *
furată. — Numai în romanțele de 

prin foiletăne se găsescă șcene așa de grozave, ca aceea 
ală căreia erou a fostă ună amploiată de comerciu, a- 
nume L. din orașulă Paris. Istoria acăsta are aerulă 
unui basmă, însă este cu totulă autentică. L.... care 

■ locuește pe strada Asniăres, se ducea într’o sără acasă, 
I când pe bulevardulă Jourdan, patru indivizi se aruncară 
i asupra lui și se încercară a’lă lega. Unulă dintre dânșii 
jspuse compliciloră săi: ,Trăsura este alăturea, să ne 
grăbimă!» L... fostă soldată se apără cu energiă și răni 

I la capă pe unulă din agresorii săi, anume Paul A.... 
' Niște agențl de polițiă sosiră atuncea și puseră mâna pe 
j indivizi, cari fură conduși la comisiă; aci ei declarară că 
jau fostă plătiți de cătră dămna G..., care locuește pe 
Bulevardulă Gontrescarpe, pentru a fura pe d. L... chiar 
cu forța dacă ar fi nevoiă; ei trebuiau ca să ’lă ducă la 
domiciliulă acesteia din urmă! L... povesti atuncea, că 
cunoscuse, sunt câțiva ani, pe dămna G... Acăsta din urmă, 
aflând de curendă, că dânsulă cerca să se însăre, îi tri
mesese scrisori peste scrisori, prin care ’lă amenința că 

va omorî dacă s’ar însura cu o alta, afară de densa, 
cea din urmă din aceste scrisori, ea declară lui L.... 
’lă va fura cu forța. Comisarulă a ținută în arestă 
cei patru individl, cari au refuzată de a indica iden-

Unu bărbații

l’la
In
că
pe
titatea loră.

* * *
UnQ rege negru. — Englesii suniă în jubilanțe, 

dice «Secolulă;» ei au primită visita unui rege negru 
de calitatea acelora cari suntă plăcuți la Englezi, căci 
cu câtă ună asemenea suverană exotică este mai crudă, 
mai bețivă, său cu câtă masacrăză mai multă pe supușii 
săi, cu atâtă elă este mai bine primită în Londra. De 
astă-dată curiositatea publicului e pe deplină satisfăcută. 
Regele visitatoră se numesce Oko Imbo, locuesce orașulă 
Bonie, la delta Nigerului, unde e situată și statulă său. 
Acum câtva timpă Imbo certându-se cu ună altă suve
rană vecină anume Iaja, care domnesce peste tăra Po- 
Bo, ambii suverani începură mai ânteiu a importa puști 
sistemă perfecționată și tunuri Amstrong, procurate de 
cătră filantropii Englezi și când armatele loră se urcară 
la țifra de 6 pănă la optă mii luptători, ună resbelă fărte 
sângerosă se începu, resbelă care amenința ambele părți 
cu o totală exterminare, dacă consululă englesă nu in
tervenea. Tratările de pace au putută reuși, fiindcă cea 
mai mare dificultate consta în aceia, că regele Oko Imbo 
capturase mai multe femei de ale lui Iaja și le mâncase 
fripte în frigare.

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

Paris, 12 Iuniu. — Scara (treptele) 
ficiului tribunalului din Tbiers s’a dărîmatu toc
mai pe când publiculu se îmbulzea la pertrac-

edifi-

* * *
O dramă oribilă. — O crimă de o barbariă revol- 

tătăre s’a comisă la Taraton în Mexic. Ună copilă de 
7 ani, ală unui cetățănă avută anume Lapez, a fostă ră
pită și o scrisăre se trimise părintelui prin care i se cerea 
875,0°0 lei spre a-lă libera; dar scrisărea ajungendă 
prea târziu în mânile părintelui, aceea sumă nu s’a pu
tută plăti și a doua 41 corpulă mutilată în modă îngro- 
zitoră ală bietului copilă s’a găsită aruncată prin curte, 
La vederea resturiloră hîdăse și sângerăse ale copilului, 
soră-sa în etate de 12 ani a fostă apucată de convul- 
siunl și după câteva minute a și murită. Acăstă îndoită 
nenorocire a făcută ca bietulă părinte să înebunăscă. —

Editoră: Iacobft Muresiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.
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Curauln la bursa de Viena

din 11 Iuniu st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/q . . . 98.90
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.95
Impr.umutultt căiloră ferate 

ungare.......................... 147.25
Amor tis ar ea datoriei căi- 

lortt ferate de ostd ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.30

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostd ung.
(2-a emisiune) .... 123.25

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 108.60

Bonuri rurale ungare . . 102.75
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.25
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt.............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.50
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

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

ung.....................................116.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.80
Renta de hărtiă austriacă 82.50
Renta de arg. austr. . . 83.10
Renta de aură austr. , . 108 40
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 859 —
Act. băncel de credită ung. 288.25 
Act. băncel de credită austr. 288.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.86
Napoleon-d’orI.................. 9.851/,
Mărci 100 împ. germ. . . 60.90 
Londra 10 Livres sterlinge 124.30

Bursa de Bueuresci.

Cota oficială dela 28 Maiu st. v. 1885.

Curnp. vend.

Renta română (5%). . . . — 90
Renta rom. amort. (5°/0) . . — 93

> convert. (6°/0) . . — 88
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — 31
Credit fonc. rural (7°/0) . . — 103V

> n » (5°/o) • — 871/,
> » urban (7°/0) . . — iojv
> » (6%) • • — 93
> > (5%) • • — 851/i

Banca națională a României 1214 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. 286 —

< > » Națională 230 —
Aură 1O.1O(’/o -
Bancnote austria ce contra aură — —

Cursulu pieței Brașovii
din 12 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.94 Vend. 8.95
Argint românesc .... . » 8.80 • 8.85
Napoleon-d’orI................. . » 9.86 > 9.87
Lire turcesc!..................... . » 11.10 » 11.15
Imperial!......................... . > 10.10 > 10.15
Galbeni............................. . > 5.80 > 5.84
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.50 » 101.-
Ruble Rusesc!................. . » 124.— > 125.—
Discontulă ■* . 7—10 °/0 pe ană.

©«^Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potă cumpăra în tutunge
ria lui I. Cnross.

Anunțămă acelorti onorați cetitori, cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo, 

că avemti încă în reservă numeri dela începutulîî anului 1885 prin urmare potu se aibă colecțiunea completă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

ROMANU ISTORICU
de Theochar Alexi.

Apare în broșuri ă 20 cruceri, 50 bani una 
cu ilustrațiuni originale.

Romanulă va fi completă cu 34 broșuri.
Ori ce librarii, colportorii, legătoru de cărți 

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

Acostă scriere este unică în tfită literatura 
română, căci în ădevâră nu posedămu nici unu 
romanu originală coprin^ându peste 1000 de pa
gini din care, nici una nu este lipsită de interesă 
pentru ori ce cetitoră.

O variațiune bogată, precum nu oferă nici 
unulă din romanele traduse, apoi interesulă ce 

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

Textulă romanului este însoțită de ilustra
țiuni, care și aceste sunt originale, compuse de 
ună artistă anume pentru acăstă scriere. Ea cu
prinde istoria României, începându cu fanariotulă 
Caragea, trecându la revoluțiunea eterii grecescl 
și a lui Tudoră Vladimirescu, a cărui viăță, fapte 
și mfirte tragică sunt cu de amănuntulă descrise, 
atinge revoluțiunea dela 1848, tractăză pe largă 
Domnia lui Cuza, dândă ună tablou amenunțitu 
despre acea epocă și încheiă cu alegerea lui Ca- 
rolă de Hohenzollern.

Firulă, pe care să înșiră aceste tablouri is
torice, să compune din ună sujetă sensațională 
în tfită puterea cuvântului. — Ună tată, percjându 
zestrea fiicei sale, într’o scenă, unde acfista o re
clamă dela elă, își ese din fire și o lovesce dej 

mfirte. Pentru a scăpa de pedfipsa legii, o tâ- 
resce în grădină, unde îi taie capulu, îngropân- 
du-lă, pentru a face să crfidă lumea, că cada- 
vrulu fără capă, este ală altei persfine. Cu tfite 
astea să vede silită a mărturisi faptulă și este 
condamnată la muncă silnică. După câtva timpă 
să descoperă că ... . dar cine voiesce a sci ce se 
descoperă, citfiscă romanulă, unde va găsi cu ce 
să-și ațîțe, ș’apoi cu ce să-și astâmpere curiositatea.

Cine-șî procură intregulu opu cle-a-dreptidă dela 
tipografia editore plătindu-lă de-o dată înainte, se 
va profita de economisirea portului adică va avea 
să trimdță mimai câte 15 cruceri de broșură seu 
pentru 34 broșuri 5 fiorini.

Tipografia Alexi, BBAȘOVtl.
Tdte administrațiunile diareloră românesc! simtă 

rugite a ne face ofertă pen’ru publicarea acestui anunță.

MersulU trenurilor!!
pe linia Predealîi-Budapesta și pe linia Tei ușii- Aradîi-Budapesta a eălei ferate orientale (le stată rog. nng.

Fredealii-Budapesta
Trenă 

de 
parafina

Trenti 
accelerat

Trenă 
om ni bus

Trenă 
omnibus

Bueuresci

Predealn (
(

Budapesta—Predeald

Timișd

Brașovă

Feldiâra 
Apatia
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișâra 

Elisabetopole 
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelQ 
Teiușil 
Aiudtt 
Vințulă de susti 
Uiâra 
Cacerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu 

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

( 
(

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

(
(

Viena i

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26 

10 01
10.20 
10.30
10.37 
10.51
12.37
2.58
6.00

6.35
3.00

5-00
9 45

9.47
10.11
10.44
10.51
11.18
11.36
11.51
12.23

1.19
1.30
1.37
2.05
2.25
2.36

3.13

3.40
4.01

4.24
4.49

5.58
6.08

7.14
7.43

8.22
8.48

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9.43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9.12

10.23
12.32
12.59

9.13
9.18

10.31
12.07
2.10
2.45
8 OOj 6.05

10.37
12.59
4.45
10.05

10.50

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05'
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

8.27

Trenă 
omnibua

Trenă 
accelerat

Viena __ 7.15
Budapesta 6.47 1.45
Szolnok 10.37 3.41
P. Ladăny 1.44 5.21
Oradea mare 5.33 6.41

Trenă 
omnibua

3.15
7.29

Vărad-Velencze 
Fugyi-V âsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu ( 
(

Trenă 
de 

persfine

Trenă 
omnibus

7.14
7.42

8.31
9.01

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Uiâra 
Vințulă de : 
Aiudfi 
Teiușă 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Cop șa mică 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă

Timișii

Predealâ

(
(

sustt

12.05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41

10.0'
10.16

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

Bueuresci

(
(

(
(

Nota: Orele de nâpte sunttt cele dintre liniile grdse.

6.02
6.40
7.00

Tipografia ALEXI, Brașovă

11.24
11.43
11.45

12.08
12.22

12.57

1.27
1.45
2.06
2.31
2.50
3.48
4.19
4.34
4.53
5.20
5.3
6.07
6.32
7.30

11.35

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2.11
2.31
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

8.0J
11.40
2.31

6.01
6.4C
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.41

Teiușft-Aradft-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenu do Trenă Trenă
omnibus omnibus perafine perafine accelerată omnibui

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 1 4.2 Budapesta 8.0;) 1..5 8 U
Vințulă de josă 12.20 .--- 4.53 11.02 3.44 1140
Șibotă 12.52 — 5.19 îSZOlllOK 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Arazdft 3.37 7 53 f.?5
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 o 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4 38 — 6.4-f-
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5 10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7 51
Zam 4.25 — M.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin. 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6 14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Arad fit 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 45' Șibotă 10.43 — 12.53

( 3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena - 8.00 6.05 Teiușft 12 05 — 2.?4

Aradft-Tijaaișftra Sisaseria (Piski) țPefroșeuK

Trenă Trenă de Trenu de Trentî de Trenă Trenă
omnibua parafine peraone peraone omnibua omnibus

Aradft 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7 53 1.19 349
Vinga 7.19 2 18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.4'
Orczifalva 7.38 2.36 9 25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
Timișdra 8.42 3.40 10.C6 P etffoseiul 10.43 4.04 659

Timișdra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Trenu Trenu Trenu
persfine peraone omnibus omnibua omnibus do pers.

Timiș6ra 6.07 12.25 5.00 Petroșeirf 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.06
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.95
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6 53 Hațegă 9.31 12.17 8.02
Aradulă nou 7 40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradft 7 50 3 10 7.40 Siwevfa 10.53 1.35 9.15


