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Nou abonamente
Ia

„ Gazeta Transilvaniei “
Cu I luliu st. v. 1885 se începe unii nou 

abonamente, la care invităm pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulă abonamentului:

Pentru Anstro-Ungaria :
pe trei luni 3 fl. 
,, ș6se ,, 6 ,,
„ unu anii 12 „

Pentrn România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

NB. Prețurile acestea le-am/ă ficsatu spre a 
ușura abonanțilorîl noștri din România plata abo
namentului, fără a mai socoti agudu.

Ragărnu pe domnii abonenți, ca să binevoiască 
a-și reînoi de cu vreme abonamentului, ca să nu se 
întrerupă espedițiunea diarului.

Domnii ce se voru abonâ din nou să bine
voise» a arăta și posta ultimă.

Administraținea „Gazetei Transilvaniei." 

Brașovii, 15 (27) Iunie 1885.
Unii dintre acei bărbați ai noștri, cari mai 

multft său mai puținu suntu responsabili pentru 
atitudinea poporului românii în lupta sa cu a- 
supritorii, se iacii a fi fărte surprinși de săritu
rile nebune ale șovinismului unguresc!! și dau 
din capii ca și când ar voi să dică: la așa ceva 
nu ne-amu așteptată.

Credu ei 6re că prin mărturisirea că au 
fostfl surprinși în moda neașteptata de evene- 
minte vora fi mântuiți de tătă responsabilitatea ? 
Creda ei că istoria nu-i va judecă, că n’au luata 
de cu vreme măsuri energice în potriva furtu- 
nei amenințătăre, că au lucrata fără cbibzuiălă 
său, mai bine (fisă, au stata în neactivitate fără 
grijă de viitoru ?

Rău se înșălă dăcă creda astfela. Potopulu 
maghiarisărei n’a venita deodată, ci numai cu 
încetula și cei ce nu s’au sciutd înarmâ în 
contra lui vora avă se răspundă înaintea națiu- 
nei pentru negligența lord.

Nimica nu-i păte scusâ. Presa năstră a data 
semnalula la timpa văclându cum se apropiă tota 
mai tare periculula și înșiși adversarii noștri îlu 
prevesteau prin amenințările lui continue.

Nu voima să mergemiă mai departe, decâta 
pănă la 1879 în care ana s’a începută prigo
nirea naționalității năstre în stila mare. Organula 
nostru a aprețiata în Februariu 1879 situațiunea 
cu cuvintele următăre:

„Fiecare din noi semte prea bine că sco- 
pulu statului nu păte fi numai întărirea unui 
singura elementa pe contulu celorlalte, de altă 
parte scimh cu toții prea bine și ne putemd con
vinge în fiecare momenta că partidele maghiare 
fără, deosebire promovăză esclusivă numai inte
resele îassei lord maghiare și consideră statulu 
numai și numai ca unu mijlocu spre ajungerea 
scopului lord comunu, care este înflorirea și în
tărirea națiunei maghiare precum și înmulțirea 
ei prin asimilarea celorlalte elemente.

Pornindu din acestu principiu alu fericirei 
esclusive a rassei loru și făcendu din elu prin 
aceea că au potestatea statului în mână unu 
principiu de stătu, Maghiarii ipso făcto devinu 
cei mai mari contrari ai oricărei nisuințe, fie ea 
ori câtd de îndreptățită în realitate, îndată ce

acăstă nisuință vine în confllictu cu principiulu 
lord absolutisticd de rassă.

Investiți cu ocăstă putere absolută Maghia
rii voru abusâ cu atâtd mai multd de ea față 
cu naționalitățile nemaghiare cu câtd acestti abusd 
de putere trece înaintea lord de und meritu pen
tru națiunea maghiară de-o promovare a scopu
lui statului în înțelesuld ce îld dau ei.

Corpurile legiuităre maghiare, pe lângă a- 
ceea că au stabilită principiulu superiorității ab
solute a rassei maghiare, s’au văcjutd necesitate la 
1868 a recunăsce totuși în câtva esistența ele- 
menteloru nemaghiare în țâră, aducându o lege 
anumită pentru naționalități. S’a disu de atunci, 
că acăstă lege va fi ilusoriă, că printr’însa nu 
nu se va pută scuti individualitatea națională a 
popăreloru nemaghiare, care nu e recunoscută 
în acea lege; s’a disu că legea de naționalitate 
putea să aibă numai scopulu d’a ușurâ încâtva 
administrațiunea, că și acestd scopu va deveni 
ilusoriu, fiindcă administrațiunea se află în mâ- 
nile Maghiariloru, cari după convingerea lord 
asupra scopului statului, și-au dată cele mai 
mari silințe a o monopolist în favorulu rassei 
maghiare, ceea ce le-a și succesu.

Să nu ne mirămd dăr, dăcă Maghiarii ne 
voru dispută chiar și acele fărte neînsemnate 
drepturi, de cari ne mai putemd folosi în intere- 
sulu naționalității năstre pe basa leglloru un
guresc! esistente.“

In fața acestei situațiuni organulu nostru a 
apelată de repețite-ori la toți factorii noștri nați
onali, ca să nu întârzie a-și face datoria luându 
măsuri de apărare.

Cum au răspunsă bărbații luminați ai nați
unei năstre la acestu apelă? Ce și cum au lu
crată ei, de atunci și pănă adi?

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

Tisza în Oradea-mare
Telegrama de eri dela Oradea-mare ne-a 

comunicată, că ministrulă Tisza a fostă primită 
la 25 Iuniu n. cu ovațiuni de cătră poporațiunea 
de acolo. Adi suntemu în posițiune a da ceti- 
toriloră noștri și esența discursuriloru ce s’au ți
nută acolo între pahare la banchetă.

Ca să vădăpubliculă, cum „neaoșii Maghiari" 
se tărăscă la piciărele ministrului, reproducemă 
aci numai o frasă din toastulă lui Ludwig Mar
kus} ridicată pentru „primulă consilieră ală re
gelui, capulă guvernului Ungariei, înțeleptulă 
conducătoră ală patriei și fala comitatului Bihoră." 
Etă lingușitărea frasă a „maghiarului" Markus: 
„In măsura, în care încărunțesce capulu lui Co- 
loman Tisza, învertfeșce câte o frunză în laurii 
neperitori ai meriteloră sale.11

Tisza, încântată de atâta lingușire și luându 
de bani buni vorbele lui Markus, se ridică ca 
unu Jupiter și rosti următorulu toastu:

>E ună adevără vechiu și așa va rămână pentru 
veciă — ba chiar am cetită astăcjl într’ună (fiară — 
că omulă trebue să facă politică bună cu minte rece, 
inima însă trebue să simță ferbinte. Eu n’am venito adi 
aci cu intențiunea ca să facă politică cu minte rece, — 
dăr inima mea e caldă de câte ori viu la Oradea-mare. 
Mă provocă la simțământulă ferbinte ală inimei nu pentru 
că mintea rece, care regulăză simțămintele, n’ar putea 
aproba aceea pentru ce ridică paharulă meu, ci fiindcă 
eu aci, în orașulă părințiloră mei, mă potă provoca și 
la inima mea. Permiteți-ml, după aceste premise, să ri
dică în scurtă cu puține cuvinte — sâmțământulă n’are 
lipsă de ună lungă discursă — paharulă meu pentru 
orașulă Oradea-mare și adaugă — căci amândouă mergă 
mână ’n mână — pentru comitatulă Bihoră. Acestă 
orașă și acestă comitată, care totdeuna au fostă ungu- 
rescl și ungurescl voră rămânea totdeuna, care dacă ară 
pută rătăci vreodată, ară rătăci celă multă in extremulă

ungurismului, — acestă orașă și acestă i.comitată D-deu 
să le înflorăscă și să țină multă •' timpă pe cetățenii 
loră.‘

Nu scimu cum a fostă temperatura în 
Oradea în diua de 25 Iuniu, dăr din vorbele 
ministrului resultă, că era mare ferbințâlă!

A mai vorbită, apoi „maghiarulu" Sal, pri
mară, făcendu declarațiuni de „credință neclin
tită pentru bărbatulu, care de 20 ani neîntreruptă 
a lucrată pentru ridicarea materială și spirituală 
a țării. “

Intr’adevăru, materialicesce stă strălucită 
țâră. Vădândă stăpânii cum se’nțelenesce sărăcia 
dela ună capătă la altulă ală țării, și-au disă: 
Decâtă să fii săracă, mai bine să n’ai nimică. 
Și înt’adevără că nu va mai trece multă și săr
mana poporațiune va sta bine, căci nu va mai 
avă nici de unde să dea nici de unde să ia.

Câtă pentru ridicarea spirituală, de care 
ține și educațiunea inimei și nobilarea sânțemin- 
teloră, actele stăpânirii nimicescă cu desăvârșire 
aserțiunea lui Sal. Eată și ună raportă specială 
ce ne vine din Oradea:

Oradea-mare, 26 Iuniu.
Ministrulă-președinte D. Tisza eri sâră a sosită în 

mijloculă alegătoriloră săi la Oradea-mare. După sosire 
a mersă la casina națională Cdomnâscă), d’acolo la tea
tru și în urmă la ospătăria >R6zsa bokor,< unde parti- 
sanii și onorațiorii Escelenței sale (pe carele lingăii îlă 
numescă >a kegyelmej ur<) au fostă invitați și chiămațl 
la banchetă, carele s’a și începută pela 9 și jumătate 
bre săra, piarele locale spună, că s’a adunată cu acea 
ocasiune la 800—1000 âmenl. Fiă.

De sine se înțelege, că au fostă și toaste. In nu
mele orașului și a partidului toastulă de bineventare l’a 
(fisă advocatulă Mârkus. D-lă Tisza, carele a bună sâmă 
ar fi așteptată să-Iă salute ună altcineva, o somitate lo
cală, numai după decursulă unei jumătăți de 6ră a răs
punsă următârele: Deși pentru politica bună se recere 
minte rece, acâsta nu eschide inima caldă. Elă n’a ve
nită să facă politică ci să’șl descopere căldura inimei ce 
o are cătră orașulă său natală. Oradea a fostă tot- 
dâuna, și va fi maghiară, și dăcă a avută pă
cate (ha voltak hibâi) aceste numai în interesulă 
maghiarismului le-a făcută (csak a magyarsâg 
ârdekâben kovette el). Deci le poftesce să trăiască' cu 
mică și mare! — Se înțelege, că aplausele au fostă sgo- 
motâse.

Tisza dise că n’a venită să facă politică și făcu 
politică națională; îndegetă că se potă comite 
greșeli în interesulă maghiarismului. Și acestea le-a 
pronunciată înaintea publicului d-lă ministru președinte 
ală Ungariei, a cărui cuvinte și principii suntă dogme 
pentru diregătorii și mamelucii săi.

Deci marele Caiafă, papa Calvină Tisza, deslâgă 
tbte păcatele, câte se comită în interesulă maghiarismului. 
Finis sanctificat media.... acâsta o face primulă funcțio
nară ală statului, deci avisă la toți ceilalți, să facă ase
menea, căci li suntă dinainte iertate păcatele.... 
Escelența sa a uitată a mai adauge, »că păcatele ce se 
facă în interesulă maghiarismului și a celoră dela putere 
suntă chiar merite, cari se remunerâză,*  precum vedemă 
esemple în tâte (filele.

Absolutismulă, celă puțină în publică, n’a permisă 
unele ca aceste; âră constituțiunalismulă le propagă. 
Prosit! Fiă răsplata vâstră, conformă fapteloră vostre !

Rotuna. 
------o------

SOIRILE DILEL
Ni se scrie din Cetatea de baltă cu data 26 Iuniu n., 

că pe Târnava mică, în ținutulă Diciosânmărfină-Cetate de 
baltă, sămănăturile de tâmnă și de primăvâră, adecă: 
grâulă, săcara, rapița, ovăsulă și orzulă s’au îndreptată, și 
promită ună secerișă de mijlocă bună; cucuruzulă (po- 
rumbulă) încă e crescută bine și frumosă, cam de-a- 
rândulă e săpată și de a doua oră; viile promită mai 
puțină, dar acelă puțină pănă în presente e frumosă;
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numai timpă favoritoră să fiă', și apoi omenii suntă 
mulțămiți.

—0—
Acelașă corespondentă ne comunică, că în comu

nele Capelna inferioră și Feisa, , de multă grasâză între 
copii morbulă de grumază; în Capelna, din luna Febru- 
ariu a. c. au murită preste 50 de copii în etate de 3— 
16 ani, în Feisa încă au murită ună numără însemnată; 
âmenii suntă cuprinși de frică și spaimă. — Ce face 
jurisdic(iunea competentă, de nu ia măsuri pentru stăr- 
pirea răului?

fi în anulti acesta forte

—0—
Totă de acolo ni se comunică, că din 21 Iuniu n. 

plouă în cotinuu, apele au crescută forte, riturile suntă 
inundate, ierburile noroi te, fenulă spălată și partea cea 
mai mare dusă cu totulă. In noptea de 25 Iuniu între 
tunete grozave s’a descărcată o plâiă torențială. In co
muna Craifalău a trăsnită o casă, carea a și arsă totală, 
omeni nu s’au periclitată. Omenii suntă îngrigiați pentru 
nutreță de vite, care se arată a 
puțină.

—0—
La 21 Iuniu s’a constituită 

reuniunei de maghiarisare din 
constituirei, »neaoșii maghiari"

în Brașovă 
Clușiu. Cu

, au afurisită
luată de adunarea comitatului Brașovă cu 
«Kultur-egylet". De atunci plouă de varsă în Brașovă.

—0—
Intre acusații în procesulă de falsificare a noteloră 

de bancă, ce se tractâză acum în Târgu-Mureșului, se 
află mai multe persone din cercuri mai bune, precum 
d-na Bernald, născ. Esther Lazar, absolventulă academiei 
de drepturi Sândor Vilmos ș. a.

—0—
La Borsecă și la Tușnadă s’au deschisă stațiunile c a oy xs v v , vădută figurândă Ganyuk Mihâly cu pănură.

telegrafice pentru sesonulă de vară din anulă acesta, i ’ „ y x „ x , . . . ,x „B F , se află espusă o figură de cera, care represintă ună
De asemenea sa deschisă stațiune telegrafică împreunată: . . „ . ... . ., mv o r , curară română, și ce e mai multă îlă presintă cu mus-
cu poșta în Covasna. io . .. , . ,Y ■ tățile rase, ca și când Românii ș ară rade mustățile,

I—0—
In Cinci-Biserici s’a întâmplată la 23 Iuniu n. o 

espolsiune în laboratorulă de dinamită ală lui Lisch, pe 
când împacheta acesta o cutiă cu nitro-benzin. Labora-i 
torulă a fostă totală distrusă. Bârnele coperișului și 
platfondului au fostă aruncate pănă în șosea. Cadavrulă 
lui Lisch s’a găsită mutilată între dârîmăturl, âr mama 
nenorocitului e rănită de morte.

—0—
Tribunalulă din Neoplanta a pusă pe marele na-1ÎQs6 carî visit6ză 

ționalistă sârbă Svetozar Miletici, care a i 
curatela advocatului George Dimitrievici din Becichere-, 
culă-mare.

—0—
Consulatulă generală austro-ungară din Bordeaux a 

încunosciințată direcțiunea poliției din Viena, că acolo 
s’a arestată ună anume Iacob Stark — adevăratulă nume 
Lowy Greif — și femeia Katz, amândoi supuși ausfro- 
ungarl, tocmai în momentulă când voiau să se îmbarce 
pentru Brasilia cu 4 tinere fete seduse, austriace în 
etate de 17 pănă la 21 de ani. Fetele au fostă luate 
sub protecțiunea consulatului, ăr ,,cinstita" păreche, care 
făcea comerță cu fete, s’a dată judecății, 
face tribunalulă din Lemberg, deârece 
din acelă orașă.

Cercetarea o 
fetele seduse suntă

de bani.

—0—
Ună ofițeră dela depositulă de 

bruck a fugită, după ce a defraudată 
Defraudantulă este urmărită.

—0—
Praga se scrie, că fabrica de torsă ină din 
lângă Schatzlar a arsă, causându-se o pagubă

artileriă din Inns- 
o sumă însemnată

Din 
Bernsdorf 
de 200,000 fl.

—0—
Princesa Carolina de Hohenzollern, sora 

rnică a răposatului principe Anton, a murită la 
n. în etate de 75 de ani.

—0—
Intre Neresnice și Maidanpec, în Serbia, 

atacată poșta de bani dela Pozarevac de nisce
Intre âmenii poștei și tâlhari a fostă luptă în totă foma. 

fostă greu 
poșta s’a

cea mai
21 Iuniu

a fostă 
tâlhari.

Doi gendarmi, conductorulă și surugiulă au 
răniți, âr caii împușcați. Nu se scie dacă 
jefuită.

—0—
Poșta din România nu ne-a sosită de 3 dile.

CORESPONDINȚĂ PART. A »GAZ. TRANS.*  

Budapesta, 20 Iunie 1885.
Onorate d-le Redactoră! întocmai ca la celelalte 

academii, s’a sfârșită și la universitatea de aici cursulă. 
Nu potă trece cu vederea o întâmplare. Cu ocasiunea 
unui rigorosă, profesorulă de dreptulă romană Dr. V â- 
csey a pusă unui rigorosantă ungură următărea între
bare: «Mi a caput.?*  (Ce însemnă caput ?'l Nesciindu-i 
răspunde Ungurulă, Dr. Văcsey dfce: «Mi? urasâgod nem

tudja? ezt mâg a Bucaresti egyetemen is tudjâk.« (Ce d-ta 
nu scii, asta încă și cei dela universitatea din Bucuresci 
o sciu.)

Din acestă casă se vede eclatantă, pănă unde merge 
îngâmfarea ungurâscă. Mai mulți inși de aici susțină, că 
Dr. Vâcsey e filoromână. Dâr 6re după faptulă enarată 
se mai pâte susține așa ceva? Nu e destulă faptulă a- 
cesta ca să se convingă ori și cine de contrară?

Voiu trece acum la de-ale esposițiunei.
Cu durere a trebuită să vădă, că în diarele nostre 

s’a făcută nici o amintire, că e aici și psilografulă 
D-lă Vlădica are espuse

nu 
macedo-română N. Vlădica, 
mai multe lucrări psilografice de ale d sale, dintre cari 
voiu aminti următârele: Traiană cu biografia sa; carta 
Europei pe jumătate bobă de fasole; carta României pre 
ună bobă de linte; Maiestatea Sa împăratulă și Alteța 
Sa principele de corână Rudolf cu vorbirile loră la des
chiderea esposiției; Venus cu 100 poesii ș. a. Arta cu 
carea-să lucrate tâte aceste e într’adeveră de admirată, 
însă cei din Budapesta nu o sciu prețui. De însemnată 
e, că direcțiunea esposiției a dată d-lui Vlădica numai 
ună petecuță ală pavilionului orientală din afară, sub ce- 
rulă liberă. D. Vlădica vrândă a espune mai multe obiecte 
a fostă silită a-șl aduce o masă. Dăcă plouă, atunci e 
silită a’șl strânge obiectele de pre masă. Încă o do
vadă despre cordiala înbrățișare a Unguriloră!

In pavilionulă industriei de casă, în chilia din co- 
mitatulă Carașă-Severină, figurâză pe mai multe obiectel 
ale industriei de casă române, ca espunătoră Schnabe 
Gyula. Pe lângă aceste multe suntă ale contesei Bis- 
singen Antal. Cercetândă cu deamăruntulă, am aflată 
că acolo au espusă și două Românce câte unu covoră 
și adecă Mandrisin Savela și Rachila Liuba.

In chilia, care represintă comitatulă Hunedârei, 
Totă

o filială a 
ocasiunea 
hotărîrea 

privire la

am 
aici 
pă-

ca 
popii cei catolici. I-au pusă în mână ună flueră cre- 
pată și legată cu aramă, ăr pre capă are o cușmă șcan- 

; dalăsă și așa de urîtă, încâtă nici celă mai prăpădită 
omă nu o ar purtă.

In pavilionulă orientală au mai înmulțită figurile, 
alta cu nasulă turtită, astălaltă cu ochiiînsă una e chiâră,

băgați adâncă în capă, cealaltă cu albâță pe ochi.
Aici numai tablourile suntă originali și frumâse, 

esposiția nu dau multă pe tablouri, a- 
înebunită sub c^sta 0 deducă din următorea covorbire : Unulă după ce 

s’a uitată la tablouri a disă : Frumosă portă, âmenl fru- 
I
I moși cu figura maiestatică și inteligențî suntă Românii 
j aceștia. — Ba nu dice ală doilea, arâtândă asupra figu- 
■ riloră celoră de câră — uită-te aici Ia vestmintele loră 
i câtă suntă de dure și de murdare, nu le place frici cu- 
I rățenia. — Aceștia nu potă fi Români — reflectetjă ală 
treilea — trebue că suntă Americani, căci vedî că fița 
loră e aramiă.

Pâna’ml este prâ debilă, pentru ca să potă descrie 
tote întrevorbirile ce le-am audită despre

-o

DIN BUCOVINA

Românl.
A. Cras.

Iuniu, 1885.Cernăuți, 23
Redactoră!
și eu jScrisori din Cernăuți*  în foile- 
cu datulă de 11 Iuniu 1885. Mi se pare

Domnule
Am cetită 

tonulă , Gazetei« 
că d-nulă «Scaiu*  a lăsată ceva anume, ca să vină și 
eu să-lă cornplecteză.

Suntă junimână, der dreptă să vă spună că mi-e 
rușine când vădă pe tinerii noștri români dela universi
tatea din Cernăuți că nu-să cu inimă română. Membrii 
societății «Junimea*  cu unele escepțium, în locă să dea 
tonulă de românismă aici în țâră, preferă a contribui la 
desnaționalisarea Româniloră. Vă rogă a nu vă mira, 
lucru tristă der adevărată. Să vă dau o probă: Ună 
domnă juristă, anulă IV, nu se rușineză a striga susă 
și tare, că la noi în țâră nu ’ți poți petrece cu d-ș6rele 
în limba română. Sărmană limbă română, ce (jile ai mai 
ajunsă! In timpulă domnirii fanarioțiloră mi se pare că 
totă așa o pățiseși, der numai cu acea deosebire că fa- 
narioții de atunci erau Greci, pe când fanarioții actuali 
din Bucovina se credă a fi Români.

D-lă «Scaiu*  a fostă prea indulgentă în scrisă rea 
d-sale și n’a voită să-i blameze pe junimeni din cale a- 
fară. Escursiunea din 7 Iuniu 1885 a fostă o espresiune 
fidelă a simțului de naționalitate ce-lă nutrescă junime- 
nii. S’a mai aurită cândva sub sâre, ca Românulă să 
cânte cu dragă în o altă limbă, decâtă în dulcea și so
nora sa limbă maternă? Așa ’i că nu? ț)ică și eu, numai 
la noi în Bucovina lucrurile mergă pe dosă Cnuta mos
covită n’a putută sterpi naționalismulă română ; grațiă 
însă unoră tineri români (?)—pestriți la mațe — ceea ce 
vicisiludinele triste ale timpuriloră n’au putută face, acești 
nemuritori cosmopolițl vreu să probeze lumii că potă.

Dâr să nu ’ml uită vorba. Societatea ce a pornită 

în 7 Iuniu dela biserica luterană n’a intonată cânteculă 
«Heut fahren wir uber See und See...« pe care-lă voiau 
numai unii, ci au cântată cânteculă totă «națională ro
mână:*  Frisch lustig’ Compagnie, — totă nâmă cu celă 
dintâiă despre care ne vorbeșce și d-nulă «Scaiu.*

Gloriă ție junime română! .. D-vâstră cetindă scri- 
sârea lui »Scaiu*,  v’ațl făcută focă și ați voită să ’lă 
scărmănați pe bietulă Scaiu, dâr nu sciți că de «scaiă*  
nu vă cotorosiți curendă. Așă dori să-i răspundeți, ca 
să vedemă ce va cjice. Opiniunea publică însă este că 
numai atunci v’ațl cotorosi de densulă, când ați tăia 
lâna cea murdară, deârece și oile s’au tunsă acuma, pe 
când d-vostră totă nemțiți ați rămasă. Ar fi de dorită 
ca toți acei domni, cari preferă a vorbi germânesce, nici 
să nu se mai înscrie la societatea «Junimea*,  căci prin 
ei societatea ’și pierde prestigiulă, și să lase numai pe 
aceia cari sunt Români adevărați și ’și cunoscă misiunea. 
La din contră e de temută, că cangrena se va lăți și so
cietatea «Junimea*  nu se va deosebi de celelalte 
tățl germane dela acâstă universitate. Nu voescă 
bescă mai confidențială, căci atunci așă fi nevoită 
coperă lucruri, cari ară face multă supărare. Mi 
servă aceste pentru timpulă când așă fi provocată.

Acuma așă întreba ceva alta.—En gîciți?—Așa’i că 
nu șcițl?—Vrâu să vorbescă despre teatrulă română, ce 
ni-a venită din Bucuresci. Cum e bucurescânulă, copi- 
lulă Demboviței celei turbure, a credută că D-vâstră veți 
veni cu toții la teatru. Dâr de unde? Nici cei cari au 
jucată la teatrulă de diletanți română n’au venită toți, 
din causă pote că d-loră sciu mai multe decâtă societa
tea dramatică a teatrului națională din Bucuresci? Nu 
credă! Cunoscă și pe unii și pe alții, și pe cei din Bucu- 
curesci și pe cei din Cernăuți, — âr dâcă voiți să egali- 
sațl sâu să-i întreceți, asta rămâne la placulă D-vâstre.

Deosebită merită și-a câștigată d-nulă V. Mo ra
ri u, fiulă mitropolitului, care a dată Sâmbătă 20 a.
ună banchetă în onârea artiștiloră români. D-sa ce-i 
dreptă își dă multă silință pentru deșteptarea simțului 
națională prin teatrulă de diletanți, — păcată numai că 
n’a fostă prâ fericită cu personalulă diletanțiloră, 
dacă n’ar fi «Chiosu*  d-nulă Irimevici — de multă 
închinată stâgulă.

La primele representări teatrulă română

socie- 
sâ vor- 
sâ des- 
le re-

c.

care
ar fi

n’a 
fostă frequentată, din causă că Românii noștri nu suntă 
deprinși a vedea ceva sublimă și seriosă-dramatică, ci 
pamflete amorâse și caraghioslîcurl. Gu încelulă nurnâ- 
rulă aucjitoriloră s’a mărită. Amă vâtjută venindă preoți 
chiar de pe la sate, ca să vădă ceeace ’n viața loru încă 
n’au văzută. Mulți voră cjice: ,Amă vâdută visulă cu 
ochii, de acu potă să morăl*  — Nu trebue să mâră ci 
să lucre, ca să se simță Românulă că-i Română.

Nu potă să trecă cu vederea pe P. Cuvioșia Sa 
părintele Rectoră seminarială, care ni-a probată că-i bună 
Română și ună rectoră care intru adevără scie conduce 
ună seminară ca celă din Cernăuți. Pote că cele scrise 
la adresa D-Sale în «Gazetă*  și-au ajunsă ssopulă. 
D-sa a fostă la tâte representările teatrale și încă 
ceva mai multă, a permisă fiecărui alumnă seminarială 
să mârgă. Ucă o faptă, care l’a făcută ca totă orașulă 
și toți alumnii să-lă stimeze și să spereze că în curândă 
va fi ună rectoră modelă, numai cu bucătăria să se în
drepte — și acâsta o tjfich ca nu cumva, făcândă ună 
bine, să omită alta și să rămână totă rău.

N’ar fi fostă âre mai bine, dacă D-nii junimeni ară 
fi luată esemplu dela teologi și ară fi venită mai mulți 
la teatru. Dâr ce dică? Ei nu suntu imitatori, ci ori
ginali ca și cu ședința dela universitate. Suntă adecă 
în Octomvre 1885 (jece anișori, ună deceniu de când 
avemă o universitate în Cernăuți. Românii noștri au 
luată inițiativa, că să se adune toți studenții universitari 
și să se alegă ună comitetă, care apoi are să facă pre
gătirile unei serbări. Frumâsa ideă — dâr când a 
fostă la adecă, dintre junimeni au venită numai aceia, 
cari se îndesau să fie în Comitetă, pe când restulă nu ' 
participă. Teologii veniseră cu toții și români, și ruteni, 
evreii și nemții âr toți și astfelă amă trebuită să dămă 
cinstea pe rușine. Celelalte naționalități ne-au opri
mată, âr noi amă evacuată sala. — Adî noi voimă să 
formămă festivitatea a parte. S’a alesă și ună comitetă 
dintre junimeni și teologi, — pănă acjl comitetulă alesă 
mai de o lună încă n’a ținută nici o ședință, din causă 
că Românulă nu voesce să se precipiteze, e omă cu așe
zare sâu cum îi dică — cu chilâlă.

Aristocrația nâstră n’a pre cercetată — n’a fi avândă 
parale pentru teatru romană? Nu sciu — este ună mi
ster, totă așa ca și cu alegerile. Amă cetită în ,Bu- 
kowinaer Rundschau*  Nr. 137 cam următorele:« Ce este 
națională — conservativă ? Proprietarii mari ai Bucovinei 
se numescă cu predilecțiune naționali conservativi. Care 
naționalitate să se conserve adecă? Pâte cea română. 
Atunci trebue să se întrebe, de ce s’au opusă acești 
domni candidaturei lui Piteiu?*  etc. — D-nulă Piteiu ar 
fi făcută de sigură mai multă [pentru țâră decâtă Esce- 
lența sa baronulă Conrad Eybesfeld. D-nulă Piteiu a 
fostă uniculă Română, care și-a tipărită programulă ac-
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țiunii sale în casă de-a fi alesă — și cu tote aceste 
n’a reușiți).

Deârece vorbeseă despre alegeri, ar fi bine să în
trebi! pe preoții bucovineni, ori de n’a venita timpulă 
ca și D-loră să-și pună candidatura, cum facil și cei 
ruteni din Galiția? Ore va veni timpulă acela său 
va rămâne unii pium desiderium? — Răspundeți 
măcarii după 6 ani.

E întru adevără de mirată câtă sgomotă s’a fă
cută prin diaristică înainte de alegeri, âr după alegere 
n’a îndrăsnită nimeni a scrie măcară trei cuvinte, 
Cine mi-ar pute răspunde a ce mirosă acâsta? 
-- piarulă »Bukowinaer Rundschau' laudă pre Tomas- 
ciuc, âr despre candidatulă cădută Cosovici nu se îndură 
nimeni să i enumere meritele ce și le-a câștigată câtă 
timpă a fostă ^praeses' în Sucăva. A cădută din simpla 
causă, că districtele Radăuți-Sucâva — Șiretă nu se mai 
temeau că voră veni cu reclamele la D-Sa, și ăr cei 
pe cari i-a lovită secvestrulă adi nici nu voiescă să 
scie de elă. 0 lume, lume! cum nu scii a te purta 
cu fii tăi, cari pentru bani facă ca Evreii să pună sec
vestrulă pe averea bietului Română dela țără.

£că cum stau lucrurile și apoi să te mai miri că 
nu mergă bine. — De astădată mă închină. Cato.

știga deci 80 fl. v. a. Acum să luămă că în o lună ar 
fi numai 20 de dile de lucru, atunci o familiă ar câștiga 
în o lună 16 fl. v. a. și așa 100 familii ară câștiga 
1600 fl. v. a. venită cnrată pe lună, Lunile în care po
porulă nu se ocupă cu economia câmpului suntă No- 
emvre, Decemvre, lanuariu, Februariu și Martiu, adecă 
5 luni, așa dară dacă o familiă câștigă pe o lună 16 fl., 
în 5 luni va câștiga 80 fl., atunci 100 familii în timpulă 
aceloră 5 luni voră câștiga 8000 fl. v. a.

fîtă la ce resultate îmbucurători amă putea ajunge 
prin întreprinderea industriei domestice în școalele 
poporale.

Subscrisulă, avăndă în vedere binele și interesulă 
națiunei mele, ca mai cu repedime să se estindă însu
șirea industriei în școlele poporale, m’am decisă, precum 
în anulă trecută așa și în aceslă ană a deschide ună 
cursă de industriă domestică începăndă dela 1 pănă 
ța 30 Augustă a. c, care cursă se va țină în localitățile 
școlei confesionale din Sântejude, și la care învită pre 
toți d-nii colegi, cari voiescă îmbunătățirea stărei popo
rului și a întregei națiuni române, a participa pe lângă 
următarele condițiunî:

1. Industria domestică, adecă legarea coșierceloră 
din spetază și alte împletituri, din acesta soiu de ma
terială. Legarea coșerceloră din răchițele și împletituri de 
paiă, precum pregătirea pălărieloră de paiă, acestea tăie 
le voiu propune gratuită.

2. Doritorii de a învăța industria domestică, voră 
avă a se insinua la mine în Sântejude, poșta din urmă 
Czaga, trimițendă 2 fl. anticipative pentru câștigarea 
materialeloră trebuinciose pentru propunerea industriei 
pănă la 1 Iuliu 1885.

3. Pentru viptă va avă a solvi ună individă 
numai 10 fl. v. a. anticipative la 1 Augustă, când se va 
începe cursulă de industriă.

Ca se ne putemă mai cu înlesnire a ne ajunge 
acestă scopă sântă și salutară, rogă cu umilită supunere 
pe Veneratele Consistare Metropolitane și Episcopescî, 
din totă patria, să bine-voăscă prin circulare a atrage 
atențiunea p. on. d-ni protopopi, cari suntă directorii 
șcâleloră tractuale, a trimite din totă tractulă protopo- 
pescă câte ună învățătoră, care ar avă voiă a învăța in
dustria domestică, cu spesele tractului; suntă eparchii 
protopopesci din câte 30—40 sate, însă să luămă că în 
o eparchiă să fie numai 24 comune, și așa s’ar veni pe 
o comună bisericăscă 50 cr. ca spese pentru materialulă 
de lipsă și viptulă unui învățătoră, care s’ar presenta 
la învățarea industriei domestice.

Petru Grama, 
învăț, și prof. de industr. dom.

--------O ------
• 

Raporta polițienescti.
Brașovă, luniu 1885.

Ună nou casă de împotrivire polițiștiloră avemă să 
semnalămă. Cu ocasiunea unui bală slujnicescă în Ho- 
telă Nr. 1, mai mulțl birjari și soldați căutau să provăce 
cărtă. Fiindă provocați de organele siguranței la ordine, 
toți ascultară afară de doi servitori militari (vistavoi,) a 
cărora arestare s’a ordonată imediată de cătra funcțio- 
narulă poliției însărcinată cu inspecțiunea. Abia esecu- 
tată arestarea, fu zădărnicită, în îmbulzeala ce se născu 
din causa acăsta, de mai mulțl birjari; totuși polițiștii 
isbutiră să aresteze pe unulă din acești birjari. Pe 
drumă prin strada Vămii, năvăliră deodată servitorii 
militari, cari se duseseră repede acasă, înarmați cu pră
jini asupra organeloră siguranței, ca să elibereze pe to- 
varășulă loră. Pe când unulă din polițiști păzea pe 
birjarulă arestată, celălaltă polițistă se puse în posițiune 
de apărare și cu ajutorulă săbiei isbuti să respingă pe 
servitorii renitențl, fiindă ce e dreptă rănită rău polițis- 
tulă, așa că 15 n’a putută face serviciu. Arătarea 
penală s’a făcută la autoritatea competentă.

Disposițiunile luate în luna trecută în privința câ- 
niloră d’a se purta de stăpânii loră legați seu cu bot
niță și care aveau să espire la 8 ale lunei acesteia, au 
trebuită să rămână în vigâre pănă la sfârșitulă acestei 
luni, căci cu tată stricta loră esecutare de polițiă — 
peste 100 de câni au fostă nimiciți — cu tată stricta 
pedepsire a stăpânitoră contravenienți, totuși s’a consta
tată ună indiferentismă de neînțelesă din partea locui- 
toriloră Brașovului față cu aceste disposițiuni.

In cjiua de Rusalii, în valea Rahado pe partea stângă 
a pădurii s’a găsită spendurată calfa de măsară Fried- 
rich Steiner, ăr la 4 ale lunei acesteia dilerulă Nagy 
Ianos ș’a găsită spândurată în locuința sa. Motivulă sin- 
uciderei amândurora a fostă miseria și năcazurile vieții.

La 2 luna curentă, în trenulă omnibus care venea 
dela Bucurescl. între Predeală și stațiunea Timișă a mu
rită ună călătoră. Cercetarea a descoperită în elă pe 
măsarulă din Brașovă Iohann Marzel, în etate de 43 ani, 
și care din 1882 locuia în România. Elă a murită pe 
drumă cătră patria sa din causa lungiloră sale suferințe 
(oftică.)

Industria de casă. *)

*) Celelalte cjiare române sunttt rugate să binevoiască a luă 
notiță. P. G.

Sântejude, la 7 luniu 1885.
Domnule Redactară! In anulă trecută 1884 în pre- 

țuitulă diară > Gazeta Trans.« și în »Tribuna' am avută 
onâre a avisâ și invită pre d-nii colegi învățători, a luă 
parte la ună cursă suplimentară de industriă domestică, 
ce s’a ținută în Sântejude dela 25 Augustă pănă la 15 
Septemvre a aceluiașă ană, ca cu mai mare repetjime să 
introducă industria domestică în scâlele elementare po
porale, unde generațiunea tănără încă din frageda ei 
etate să se deprindă la lucrurile manufacturai!, ca cu 
timpă acăstă industriă să se lățâscă între poporă, care e 
lipsită de ori și ce venite, spre a-i mai îmbunătăți starea 
sa materială.

Cu durere sunt silită a spune, cumcă nime dintre 
frații învățători n’a venită, afară de d. G. Mănăsterianu 
învăț. în Agherișiu, pe care Reverend, d. Gavrilă Popă, 
demnulă protopopă ală tractului Clușiu, l’a trimisă pe 
spesele tractului și în 15 dile a învățată industria do
mestică cu ună succesă forte bună.

Scumpa nâstră națiune', după cum putemă vedâ din 
esperiența de tâte Qilele, e rămasă înapoi în tată felulă 
de râmi de industriă și prelângă tote acestea e înpovo- 
rată cu multe și grele sarcini. Acestea tâte le plătesce 
numai din producțiunea pământului, care cu sudori crunte 
îlă cultivăză, și ce adună preste vară, tomna cu toții îm
partă — toți îlă tragă de tâte părțile, ba de nu ajungă 
aceste, eseeutorii îi iau și vestmintele de pe densulă.

Ar vinde ună purcelă, ună mielă, ori ună vițelă, 
dar nu are de unde, ar vinde o bucată de pămăntă, dar 
nu are de unde, că a vândut’o în anii trecuți, său de nu 
a vendut’o, e pusă ca hipotecă tată din anii trecuți, tată 
pentru asemenea năcazuri.

Dar e mijlocă de scăpare. In patria nâstră mai 
tată comuna'are învățătoră și scălă, mai tată scăla are 
ună petecă de grădinuță, unde învățătorulă ar pute în
văță pruncii agricultura-grădinăritulă cu privire la pomă- 
rită, stupărită și legume. 0 mulțime de comune suntă 
înzestrate cu teritare întinse, cu păduri în care se află 
tată felulă de materială d. e. nuele de alună, sângeră, 
mesteacăn!, curpeni și alte materiale folositare pentru in
dustria domestică. Fărte multe lacuri suntă, unde se 
află speteze, papură, piperigă și răchițele, pentru împle
tirea coșerceloră de totă felulă și a altoră împletituri și 
lucruri de casă. Se află pe totă locuia paiă de grâu, 
săcară, ovăsă, alacă, din care se pregătescă pălăriele de 
paiă.

Pe tâte acestea obiecte poporulă, avendă lipsă de 
ele, varsă o mulțime de banT la alte națiuni înaintate In 
industriă; la dinconlră dacă poporulă s’ar sci folosi de 
industriă, i-ar rămâne banii în pungă, ba încă în lunile 
de ârnă folosindu-se de industriă ar câștigă bani. Să 
arătă printr’ună esemplu la ce resultate ar pute ajunge 
națiunea română prin întreprinderea industriei domestice 
în scâlele poporale.

In o comună stătătare din 100 familii, tată famila 
ar pută consta din 6—7 membri lucrători, fiindă că 
prunculă trecută de 7—8 ani se pâte folosi la lucrurile 
mai ușâre de mână. Dâr să luămă că o familiă constă 
numai din 4 membri lucrători, atunci 100 familii ară 
avea 400 membri lucrători. Ună membru lucrătoră ar 
pute câștiga, prin întreprinderea industriei, pe <ji 50—60, cr. 
ba și pănă Ia 1 fl. v. a.; să luămă că nu câștigă decâtă 
20 cr., 4 membri ai unei familii ară câștiga 80 cr. v. a. 
100 famili stătătare din 400 membri lucrători voră câ-

Ună sfârșită tragică a avută relațiunea amorosă 
ce esista între infanteristulă, dela regim. 2 de inf., Doczi 
David și între servitărea Gere Zsuzsa. Minunata păreche 
ajunse într’o sără într’o violentă cărlă; amantulă scăse 
sobia și străpunse pe amanta sa în partea stângă a pân- 
tecelui, așa că a trebuită să fia transportată în spitalulă 
civilă. In contra furiosului amantă s’a făcută arătare 
penală.

S’a esperiată de cătră căpitănatulă orașului, că cu
rățenia, cerută atâtă de urgentă din motive sanitare, în 
lunile de vară e mai puțină observată decâtă în lunile 
de ărnă. Din considerațiuni de salubritate publică, căpi- 
tănatulă orașului va esercita deci ună controlă tarte 
strictă și chiar va pedepsi aspru pe cei negligențl, fe- 
rindă astfelă de a se crea ună tăremă fructiferă pentru 
epidemiile ce eventuală s’ară ivi. In cea mai strânsă le
gătură cu acâsta stă și înmulțirea pisoareloră publice 
propusă de căpitănatulă orașului, căci unulă care esistă 
nu este îndestulitoră, precum și înarmarea și uniformarea 
corăspunijătâre a polițiștiloră ca gendarmeria. Comuna 
a și luată în considerare acâsta. Pe insemnulă de ti
nichea se va săpa numele și numârulă polițiștiloră.

După raportată oficiului polițienescă de anunțare, 
în luna Maiu s’au Insinuată cu locuința în Brașovă 37 
pârtii, schimbări de locuințe 361, calfe s’au anunțată 
100 și au plecată de aci 114, învățăcei s’au anunțată 
33, și au plecată 20, copii în costă 17 și au plecată 12, 
servitare 333 și au plecată 188, dilerl au oferită tem
porară serviciulă loră în Brașovă 20 și au plecată 8, 
călători streini în birturi și case private s’au anunțată 
614 și au plecată 540, în spitală au intrată 51, au eșită 
16 persâne. In penitenciară, la Iribunalulă și în arestulă 
c?mitacului s’au anunțată 62 și au plecată 82 arestanțl, de 
căpitănatulă orașului s’a espedată de aci 1 femeiă. De 
oficiele preoțesc! s’au anunțată 95 născuți și 59 morți. 
Cu totulă deci 2753 anunțări. Lămuriri s’au dată 356. 
Pedepsite pentru neanunțare au fostă 16 pârtii în acăstă 
lună.

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

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

Pesta, 27 luniu. — Numârulă de dimi- 
nâța ală fâiei oficiale publică numirea celoră 30 
de membri pe viață ai camerei magnațiloră; 
suntă: numiți mareșalii de curte: Nopcsa, Nyari, 
Bombelles; fișpanii: Hertelendy, Miko, Molnar, 
Ormos, Perczel; academiculă : Hunfalvy; profe
sorii universitari: Kantz, Lumnitzer; generalulu 
Mariassy Kamerer, Barcsay Eber, primarulă 
Rath, deputatulă Schwab Eugen, mediculă 
Hirscher, președintele camerei Hochmeister, di- 
rectorulă morară Burgbardt, directorulă institu
tului creditului fonciară Lukacs, marele comer
ciantă Luczenbecber, proprietarii br. Simonyi, 
Mixus,t architectulă Ybl, profesorulă dela poli- 
technică Stoczek, directorulă casei de economii 
Varady, consilierii secreți: Somsich, Ordody, 
Ghyczy, Septemvir, Melczerr. (Toți nâoși ma
ghiari.)

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

DIVERSE.
In fața morții. — pilele trecute a murită în Ma- 

iența (Germania) mediculă Dr. Kupferberg. Se pare că 
acestă medică a privită în fața morții cu multă presență 
de spirită și liniște, căci în scrisârea de adio ce i-a 
adresat’o unui bună amică a scrisă ca porscriptă cuvin
tele. »Mai amă încă șâseijecl de pulsațiuni, voi mai 
trăi așadâr două ore, Omulă mâre multă mai ușoră 
decâtă ai pută crede. După ce a scrisă aceste cuvinte 
mediculă a băgată scrisârea în cuvertă și a scrisă adresa 
și probabilă că după aceea îndată și-a dată sufletulă.

Ună omă lăudărosă, istorisi într o societate o în
tâmplare tarte neverisimilă și după ce termină se adresă 
cătră o damă cu întrebarea: «Ce dici dâmnă de acâsta 
întâmplare?' — «Eu credă« răspunse dama cea tineră 
și frumâsă, »că îndată după acâsta aventură a cântată 
cocoșulă și te-ai deșteptată.*

Planuri de hârtiă. Aceste pianuri sunt după 
soirile din Paris cea mai nouă acvisițiune pe tărâmulă 
întrebuințărei materiei de hârtiă. Se ’nțelege că totă ce 
e lucru de lemnă la pianuri este înlocuită de massă de 
hârtiă. Pănă acum s’au construită două instrumente ast
felă din massă de hârtiă comprimată cu o suprafață tare 
poleită. Cutarea este albă-crâme. Tonulă instrumentului 
se dice că este de o cualitate escelentă dâr nu prea 
tare. Caracterulă tonului s’a schimbată la aceste pia- 
nurl, elă este mâle, plină și durâză lungă, cam ca la 
organele mici. Unulă din aceste noue instrumente de hâr
tiă se află în Paris, altulă s’a vândută ducelui de De- 
vonshire.

Editară: Iacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Oursulu la bursa de Viena Bursa de Bucuresci.
din 27 Iuniu st. n. 1885.

Rentă de aurii 4°/0 • ■ • 99-20
Rentă de hârtiă 5°/o • • 92.75
Imprumutultt căilorfi ferate 

ungare.......................... 148.10
Amortisarea datoriei căi- 

lorii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.20

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 123.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 108.75

Bonuri rurale ungare . . 102.50 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii.............................. 101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.30

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

vinii ung......................... 98 25
împrumutului cu premiu

ung.................................. 117.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.50 
Renta de hărtiă austriacă 82.50 
Renta de arg. austr. . . 83.25
Renta de aurii austr. . . 108 10 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  858.—
Act. băncel de credita ung. 285.50 
Act. băncel de credita austr. 286.60 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.87
Napoleon-d’orI................ 9.85
Mărci 100 împ. germ. . . 61.— 
Londra 10 Livres sterlinge 124.20

i

Cota oficială dela 11 Iuniu st. v. 1885.
Cump. vend.

Renta română (5%). . . . 891'* 89^
Renta rom. amort. (5%) . . 931/, 93Va

> convert. (6°/0) . . 89 891/,
împr. oraș: Buc. (20 fr.) . . 30 32
Credit, fonc. rural (7°/0) . . 1041/4 1041/2

» „ „ (5°/o) ■ ■ 88 8874
» » urban (7%) • • 101’/< 102^4
’ ’ > (6°/0) • • 93 95
* » » (^°/o) • 86 8674

Banca națională a României 1259 1260
Ac. de asig. Dacia-Rom. 292 295

< » » Națională 235 238
Aură......................................... 9.9O(o/o) 100/°
Bancnote austria ce contra aură 2.02 2.04

Diplomă de argintă dela esposițiunea economică din 1884 a comitatului 
Torontală.

Medalia de argintă dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883.
Medalia de brouză dela esposițiunea din Triestă 1882.
Diploma de recundscere dela esposițiunea din Graz 1880.

dela MO II A
Conține cea mai însemnată cantitate de acidă carbolicfl dintre tote 

Apele minerale ale Ungariei 
face escelente servicii la bole catarrhaliee ale organeloră de mistuire și 
ale udului. In genere acestă apă merită a se lua cu deosebire în consi- 
derațiune la tdte acele bole, la care trebue a ajuta organele și a promovâ 

funcționarea sistemului nervosă.
Cu vinii beută se bucură acesta de o popularitate mare.
Depositulu principală Ț Liferantu alu Curții

singură numai la: «=!■ U L A reg. ung. în Budapesta

Asemenea se află la t6te farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiunl.

ESSSES3 S’au espediatti în anulă 1884 iwgwBasn

1^500000 butelii
----------------------------------------------------------

Cursulu pieței Brașovă

din 27 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.94 Vend. 8.95
Argint românesc .... . . > 8.80 > 8.85
Napoleon-d’ori................. . . » 9.85 » 9.87
Lire turcescl..................... . . » 11.10 » 11.15
Imperiali......................... . . » 10.10 » 10.15
Galbeni............................. . . • 5.80 » 5.84
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 » 101.—
Ruble Rusesc!................. . . » 125.25 , 125.75
Discontulă » . . 7—10 % pe ană.

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

t

seu cu bum

de aură și de argintii, pendule, ceacor-

e$
e e

10 procente
mai eftmu!

vendă ceasornice remontoir
nice pentru salonă, odăi și cu musică, cântândă dela 1 până la 10 
piese, inele de aură și de brilantă, lanțuri de ceasă, medaiione, cruci, 

brățări și garnituri, și adică cu plata în rate lunare.
Marfa se va trimite îndată fiecărui comandatoră, după tri

miterea primei rate. Venilare sub garanția. Tarife de prețuri ilus
trate, în cari se cuprindă și mărimile rateloră. dimpreună cu mos
trele pentru alegere, se trimită îndată franco, după trimiterea de 
20 cr. în mărci poștale seu bani gata. Singurulă locă de venejare 
de platce cu numeri, cari lumineză clară ndptea, patentate.

Totu felulă de reparaturi, oroldge și juvaeruri se efeptuâză 
eftină și promptă. Numai la producătorulă. — Adresa:

Jacol» IFiiclis, Uhren- und Goldwaaren Fabricant
(Firma înregistrată la tribunalulă de comerciu.)

WIEN I, Schulerstrasse Nr. 1 (Rotschild - Palais.)

Mersulu trenurilorU
pe linia I*redealii-Budap<Bsta  și pe linia Teîuștt-Aradft» Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealti- Budapesta Budapesta—JPredealii

o e ei
e 
e e 
t s e o s e

Bucuresci

Predealu J

Timișâ

Brașovtt
Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfi
Hașfaleu

Sigili șora

Elisabetopole
Mediașă
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciuneld
Teiușă
Aiudd
Vințulă de susfi
Uiâra
Cucerdea
Ghirisfi
Apahida
Clnșiu J

Nedeșdu
Ghirbfiu
Aghirișft
Stana
Huiedină
Ciucia
Buci»
Brațe»
R6v
Mezd-Telegd
Fugyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare
P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

Trenu 
de 

ersâne
Trenu 

accelerat
Trenu 

omnibus
Trenfi 

omnibus

— 5-00 7.45 —
— 9 45 12.50 —
— 9.47 1.09 —
— 10.11 1.40 —
— 10.44 2.27 —
6.22 10.51 2.55 —
7.01 11.18 3.38 —
7.33 11.36 4.17 —
8.01 11.51 4.47 —
8.45 12.23 5.42 —

10.10 1.19 7.37 —
10.29 1.30 8.01 —
10.39 1.37 8.21 —
11.19 2.95 905 —
11.54 2.25 9.43 —
12.12 2.36 10.02 —
12.56 — 6.20 —

1.30 3.13 6.59 —
1.45 — 7.15 —
2.11 3.40 7.43 —
2.55 4.01 8.29 —
3.17 — 8.55 —
3.24 — 9.04 —
3.31 4.24 9 12 —
4.09 4.49 10.23 —
5.36 — 12.32 —
5.56 5.58 12.59 —
6.08 6.08 — 8.00

6.29 — — 8.34
6.45 — — 8.59
7.00 — —. 9.34
7.26 — — 10.16
7.48 7.14 — 11.04
8.28 7.43 — 12 17
8.47 — — 12.47
9.06 — — 1.21
9.26 8 22 — 2.05

10 01 8.48 — 3.08
10.20 — — 3.39
10.30 — — 3.55
10.37 9.13 — 4.05
10.51 9.18 10.37 —
12.37 10.31 12 59 —
2 58 12.07 4.45 8.22
6 00 2.10 10.05 10.30

6.35 2.45 10.50 —
3.00 8 Ol) 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny
Oradea mare 

Vărad-Veleticze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nedeșdu

Clnșiu (

Apahida
Ghiriș
Cucerdea

Ui6ra
Vințulii de susfi 
Aiudtt
Teiuțft
Crăciuneia
Blașfi 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediaștt 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Timișd

Prodealu

Bucuresci

Nota: Orele de ndpte suntd cele dintre liniile grose.

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenîi 
omnibu

Trenu 
de 

perafine

Trenu 
omnibus

— 7.15 — 1
—

6.47 1.45 3.15 6.20 8.0)
10.37 3.4 7.29 9.11 11.40

1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.00 —
— — 9.59 2.11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— 3.29 5.27 —
----- i — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.3 6.24 —
— 10 01 5.05 6.43 —

12 05 10.16 — 7.03 —
12 31 — — 7.26 —
2.16 11.24 — 8.51 —
3.12 11.43 — 9.31 —
3.32 11.45 — 9.43 —
3.41 — — 9.51 —
3.50 — — 9.58 —
4:25 12.08 — 10.24 —
4.50 12.22 — 10.44 —
5.41 — — 11.28 —
6.0? 12.57 — 11.44 —

6.40 — — 12.18 —
7.00 1.27 — 12.36 —
— 1.45 — 1.22 6.01
— 2.06 - - 1.56 6.40
— 2.31 — 2.34 7.20
— 2.50 — 3.02 8.01
— 3.48 — 4.41 10.05
— 4.19 — 5 30 11.02
— 4.34 — 6.03 11.3
— 4.53 — 6.35 12.14
— 5.20 — 7.14 1.09
— 5.3 — ’ — 1.50
— 6.07 — — 2.48
— 6.32 — — 3.23
— 7.30 — — 4.56

11.35 9.4(

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teiușfi-Aradft-Budapesta Budapesta-AradU-Teiuști.

Trenfi Trenu Trenu de Trenu de Tronu
omnibus omnibus peradne persdno accelerații omnibna

Teiusft 11.09 — 3.66 Viena 11.00 7.15
Alba-Inlia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.0b 1.45 8 00
Vințulă de josă 12 20 — 4.53 11.02 3.44 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Amdii 3.37 7 53 5.25
Simei'ia (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 438 — 6.46|
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 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10i
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
Aradik 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 1'0.10 — 12.24
Szfthmk ( 2.39 12.00 4 5’’- 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 — 2.24

Sfcnaeria (Piski) Petroșeui

Trenă Trenfi de Trenu de Trenu de Trenă Trenfi
omnibus pevsâne peraone persone omnibus omnibus

Aradft 6.00 12.55 8.25 Simoria 6 39 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 0.5 12.27 3.00
Nfeneth-Sâgh 6.50 î 46 8.54 Hațegă 7 53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
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
Timiș6ra 8.42 3.40 10.06 S*  etroșeni 10.43 4.04 6.39

Timijștâra-Aradft Petroșeiii— Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenu Trenfi Trenu Trenu
pera<5ne persdne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timiș6ra 6.07 12.25 5.00 Petroșeui 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 1137 7.25
N6meth-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
.Aradti 7.59 3 10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


