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Nou abonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei."
Cu I luliu st. v. 1885 se începe unft nou 

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

Prețulti abonamentului:

Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 
„ ș6se „ 6 „
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franoi 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anii 40 „

NB. Prețurile acestea le-amil ficsatu spre a 
ușura abonanțiloru noștri din România plata abo
namentului, fără a mai socoti agiulu.

Rugămîi pe domnii abonenți, ca să bine- 
voiască a-și reînoi de eu vreme abonamentul^, 
ca să nu se întrerupă espedițiunea diarului.

Domnii ce se voru abonâ din nou se bine- 
vo6scă a arăta și posta ultimă.

Administraținea „Gazetei Transilvaniei." 

Brașovâ, 21 Iunie (3 luliu) 1885.
Astăzi vorbescu încă mai numai foile un

guresc! de forma dualistică a monarchiei habs- 
burgice pretindându, că acesta trebue să se sus
țină cu orice prețu, pentru că numai concen- 
trându-se puterea de stată în Pesta ca și în Viena 
potu să se înțelăgă aceste două centre asupra a- 
facerilorii comune ale monarchiei.

In Austria pressa se ocupă mai puțină de 
dualismti și se observă bine, că factorii de a- 
colo, mai mul tu se ferescîi de dualismti, decâtti 
se îngrijescti ca să-lti susțină. Sâmte a dl fie
cine în Austria, că cabinetulti Taaffe și cu maio- 
ritatea lui pregătescti nisce schimbări esențiale 
în interiorulti părții de dincolo a monarchiei, 
cari vorti da și formei dualistice de acjl o altă 
turnură și de aceea ei nu se ocupă atâtti cu idea 
dualismului câtti mai multti cu idea federalis
mului viitoru austriacti.

Cea mai bună ilustrațiune a situațiunii, ce- 
o prepară politica autonomică a guvernului din 
Austria, ni-o oferă cestiunea, că în ce haină au 
să se presinte în viitorii bancnotele băncii austro- 
ungare.

Scimti, că după multe stăruințe, în alti doi
lea deceniu alti pactului dualisticti, Ungurii au 
isbutitti de-a divisă și banca privilegiată a îm
părăției în două și că în urma acăsta ca semnti 
visibilti alti dualismului băncii, bancnotele ei să 
tipărescti pe o parte cu textti nemțescti, pe altă 
parte cu textti ungurescti.

Cehii pretindti acum, cu totti dreptulti, ca 
partea bancnotelorti numite cu textulti nemțescti 
să fiă modificată astfelti ca să apară pe ea și 
unii textti în limba cehică, și în consecință vorti 
cere și Polonii, Slovenii și Românii să li-se res
pecte dreptulti lorii de limbă.

Astfelti când se vorti încheia din nou actele 
băncii austro-ungare, se prevede, că se va schimba 
haina bancnotelorti; pe o parte ele vorti avă 
numai textti ungurescti, — de care deocamdată 
Cehii nu voescti să se atingă, lăsându’lti în grija 
Croațilorti și a celorlalte naționalități, ăr pe cealaltă 
parte vorti înfățișa prin diferite texturi com-

plecsulti națiunilorti egalii îndreptățite din Austria. 
Așadăr de-o parte centralismti, ăr de altă parte 
federalismti.

Eată icdna situațiunei înaintea reînoirii pac
tului financiarii și economicii între Ungaria și 
Austria, care espiră în 1887.

ț)iarulti polonii „Przeglond“, (|icea ma^ dă- 
unădl cu alte cuvinte, că nu înțelege de ce să 
nu p6tă sustâ unitatea statului și atunci când 
bancnotele vorti avă pe lângă textulti germanii 
și textulti cehicti, polonii ș. a.

Organulu guvernului ungurescti „P. Lloyd“ 
răspunde foiei polăne, însă slabii de totti, căci 
îi lipsescii argumentele. Totti ce aduce înainte 
se mărginesce la îngrijirea, ca nu cumva să se 
slăbăscă funcționarea puterilorti centrale din Peșta 
și din Viena.

Ne tememti de federalismti, dicii Ungurii, 
dăr ei arii trabuf să scie, că tendința desvoltării 
gradate în lume este, ca din două texturi, să se 
facă trei, patru și mai multe — după trebuință.

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

Conflictul!! vamalu dintre România 
și Francia.

Guvernulti francesti găsise cu cale în sesiunea par
lamentară din anulii acesta să aducă o lege,, mărindti 
îndoită taxa vamală pe cerealele române, fără să țiă 
sămă de favorurile ce le oferise guvernulti românti măr- 
furilorti francese, ca națiunei celei mai favorisate, deși 
Francia n’avea nici o convențiune comercială încheiată 
cu România. In fața acestei măsuri, prin care se lovea 
esportulti de cereale române, guvernulti românti aduse în 
parlamentă o lege, prin care se dispuse Introducerea ta
rifului autonomii vamală din 1876, și legea s’a votată. 
Guvernulti francesu, care scia că la 1 luliu n. întră în 
vigăre tarifulti autonomii și astfelti mărfurile francese 
vorti fi supuse la Intrare în România unei taxe vamale 
de 50%, a întrevenitti prin ambasadorulti francesti din 
BucurescI d. Ordega pe lângă guvernulti românti, ca să 
scutăscă mărfurile francese de acăstă lovitură său celti 
puținii să nu fie atâtii de aspră. Tăte încercările guver
nului francesti au fostă zadarnice și tarifulti autonomă 
a intrată la 1 luliu în vigăre. Și nici nu putea fi alt- 
felti, când comercianții de cereale din Marsilia strigau, 
ca să se oprăscă importarea în Francia a cerealelorti ro
mâne. Foile francese și-au luată refugiulti pănă la ame
nințări față cu România și ca dovadă să arătămti ce 
scrie ,Journal des Debats»:

• Aici e vorba de o lege de represalii, ca răspunsă 
la legea francesă, care a mărită vama pentru cerealele 
române. Deputății și senatorii noștri n’au prevăzută a- 
căsla său nu le-a păsată de acăsta. Ambasadorulti nos
tru din BucurescI este însărcinată să facă pași, pentru 
ca să obțină dela guvernulti română o tractare mai blândă. 
Aceste măsuri se basăză în prima liniă pe unti dreptti. 
Tractatulti de comerțti ce s’a încheiată la 1861 între 
Franța și Turcia și care espiră la 1889, stipulăză pentru 
importulti francesti o vamă de 8°/0. Acestti tratată se 
aplica la începută asupra Moldovei-Valahiei și legală este 
chiar și adl. Elti nu s’a putută abroga nici prin de
clararea independenței României, nici prin legile române 
din 1876 și 1878, care pentru Ftancia nu suntti vala
bile/

Făia francesă pră se grăbesce provocându-se la 
tractatulti din 1861. Atji România e regată independentă 
și cumcă acelti tractată n’are acjl nici o valăre ce pri- 
vesce pe România și că legile române din 1876 și 1878 
suntti valabile și pentru Francia, guvernulti românti a do- 
vedit’o prin aplicarea tarifului autonomă, refusândiî ori-ce 
favoruri mărfarilorti francese. Cu același dreptti îșl apără 
România interesele sale, cu care și le apără Francia. Că 
România a procedată corectă, o spune »L’Independance 
Belge<:

>Legile cele nouă francese, care mărescti vama la 
intrare în Franța pe cerealele' și vitele române, lovescti 
de sigurti singurile producte c.e le trimetea România în 
Franța. Cabinetulti românti usândti de represalii, de si
gurti legitime, a retrașii Franței tractarea națiunei celei 

mai favorisate. Din causa acăsta, destule vii reclama- 
țiuni din partea cabinetului francesti. Ministrulti Franței 
la BucurescI, d. Ordăga, a fostă însărcinată a înmâna 
guvernului românti o notă verbală, prin care protestă 
oficială în contra refusului României de a continua cu 
Franța regimula comercială de mai’nainte. Nu scimti 
încă ce răspunsă a dată România, dar ori cum amti luâ 
lucru, nu s’ar pute desaprobâ refusulti ei. Dacă Franța 
are să se plângă de o tractare prejudițiabilă intereselorti 
sale, greșala se datoresce numai protecționiștilorti săi și 
deplorabilei lorti politice vamale.»

Nu mai puțină dreptate dă României și corespon
dentă din BucurescI alti lui »Pester Lloyd,< care dice , 
că precum a fostă îndreptățită Francia să du
plice vama pe cereale, totti așa și România a fostă 
în dreptti să înlăture legea vamală din 1878 cu privire 
ța Franța; pentru acăsta România nu se pote face res
ponsabilă, ci Franța care a făcută imposibilă încheiarea 
uuui tractată de comerțti cu România prin aceea, că a 
cerutti dela guvernulti românti concesiuni contrare actu
alei constituțiunl a țării.’

Astfelti stă lucrulti cu conflictulti vamalii dintre Ro
mânia și Franța. Tarifulti vamală autonomă a începutti 
a se aplica pe mărfurile francese dela 1 luliu n. și Franța 
va fi nevoită să dărmă cum și-a așternută.

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

SOIRILE DILEL
9

Ministrulti ungurescti de comerciu a declarată de 
sănătoși porcii înapoiațl ca bolnavi din Steinbruch și 
internați în Sibiiu, permițăndti însă vânzarea lorti nu
mai în Sibiiu. In contra acestei restricțiunl a vândării, 
proprietarii, fiindcă în Sibiiu li se dă numai 20 cr. de 
chilo, au făcută recursă la ministru, care însă și-a men
ținută restricțiunea.

—0—
Ni se comunică de lângă Deva, că postulă de 

pădurarii supremă cu salarii și accidenții de 1215 fl., 
împreunată cu rebonificărl pentru escursiunile ofîciăse, 
este de’.( ocupată prin alegere la pretură în Orăștiă 
la 1 Augustă n. c. Suplicele au să se aștărnă pănă la 
10 luliu n. la comitetulii silvanalii în Deva. Condițiunile 
mai precise se potii vedă în »Hunyad.« Proprietarii de 
pădure, cari suntti mai cu sămă comunele politice, ară 
dori să câștige unti bărbații oneștii, consciu și laboriosti.

—0—
Unti alții civilisatorti alti Orientului este și prima

tele Simor, care într’unti discursti alii său ținută în Neu- 
hăusel observă între altele, că locuitorii să esprime tot- 
dăuna numai «frumosulti nume maghiară* alti orașului 
»firsekujvar* și nu urîciosulti nume germanii; ar fi mai 
bine, dacă n’ar esista nici unii nume germanii. — Noi 
(jicemti, că ar fi bine ca primatele să-și pună pofta’n 
cuiu.

—0—
jEllenzăk» își bate jocă de o carte de firmă a unui 

blănării germanii din Budapesta, care a împărțit’o în pu
blică avendii forma unei note de bancă de 100 fl. și nu
mai textti germanii pe amândouă părțile. Forte bine 
observă »Kronst. Zl.g.,» că bivolulti se înfuriâză la vederea 
unei materii roșii, er »Ellenzek« la vederea unui cu
vântă nemaghiarii.

—0—
Căpitanulii cl. I. Iacobii Bancea dela regim, de inf. 

Nr. 31 Macklenburg-Strelitz s’a retrasă în pensiune cu 
domiciliulti în Sibiiu, fiindii însă a se întrebuința în ca
șuri de mobilisare Ia comandele pieței și la autoritățile 
militare.

—0—
Comitetulii electoralii centralii alti comitatului Bra- 

șovti face cunoscută, că listele provisorice alo alegători- 
lorti dietall din ambele cercuri electorale s’au compusă 
și se potii vedea în cancelaria fiecărei comune din 5 Iu- 
liu pănă în 25 luliu. Orl-care alegătorii e în dreptti a 
reclama, dacă găsesce defectuăsă compunerea listelorti. 
— Cu acăstă ocasiune întrebămti pe comitetti: cum de 
n’a găsită necesarii a publică acăstă însciințure nu nu
mai în celelalte două foi din locii, ci și în foia nostră, 
foia Româniijrti? Ori dără Românii nu mai tragă nimicii 
în cumpănă, după părerea comitetului?
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Ni se scrie cu data 2 Iuliu n.: «Eri pe la ârele 
6^2 comuna Leorinții de lângă Aiudă, comit. Albei in- 
feriâre, a fostă cercetată de o furtună mare cu tunete 
și trăsnete. Au fostă trăsnite 5 vite, dintre care trei 
au rămasă morte, și anume ună bou și două vaci, care 
prețuiau vr’o 350 fl.* — P. S.

—0—
La 30 Iuniu s’a descărcată peste ținutulă Pestei o 

furtună violentă. Ploia era așa de desă și stropii atâtă 
de mari, încâtă abia puteai vedea în depărtare de trei 
pași. Grindină a căzută puțină. Ramurile pomiloră au 
fostă rupte, Acații de grosimea brațului au fostă scoși 
din rădăcină. Ună băetă de 14 ani se înecă în Dunăre 
neputândă să iasă la țărmă din causa orcanului. O 
mulțime de pimnițe au fostă inundate, pricinuindu-se 
și alte pagube.

—0—
«Revista literară maghiară* din Budapesta va în

cepe cu 1 Iuliu a publică — află «Românulă* — ună 
studiu ală d-lui Hunfalvy: «Cum scriu istoria Rumunii.* 
(«A rumun t irtănetirâsrol*). Ca basă a studiului d-lui 
Hunvalvy, va servi scrierea d-lui profesoră Xenopol tra
dusă în limba francesă. D-lă Hunvalvy voiesce a com
bate modulă arbitrară, în care s’ar scrie opurile istorice 
la Români.

—0—
«L’Indâpendance roumaine,* — reproducândă din 

«Kol. Koz.« articolulă în care acestă fâiă, entusiasmată 
că contele Teleki ar fi desemnată ca ambasadoră în Bu- 
curesci, tjicea că acesta are să pună la regulă pressa 
din România și societățile «Carpații«-loră — observă: 
Ei bine, br Mayr ală cărui nume nemțescă vă despereză 
va rămânea aci, dar o consolațiune potă avea Maghiarii: 
cocișulă lui, care e nemță și nu scie nici o bâbă ungu- 
resce, este îmbrăcată în costumă națională ungurescă. 
Asta-i destulă, e prâ multă încă. «Răsboiulă* totă la 
articolulă foiei clușiane observă: Obrăsnicia foiloră un
guresc! întrece orice margini. «Națiunea' răspunde, că 
soeotela din tergă nu se potrivesce cu cea de acasă și 
că mai suntă și Românii, cari au să dică cuvântulă loră 
în ceea ce privesee pe representantulă austro-ungară în 
Bucuresei. De aceea le (Jice Maghiariloră să-și puiă 
pofta’n cuiu.

—0—
Din Cataro se comunică, că deunădile s’a împuș

cată acolo ună sublocotenentă de artileriă cu — unu 
tună, rămânândă imediată mortă.

—0—
Luni de diminăță la 6 âre a încetaLă din viață 

în vârstă de 80 ani, S. S. Archiereulă Ca li stă Stra- 
tonichia, fostă vicară ală sf. Mitropolii și locțiitoră 
de episcopă dincolo de Milcov, scrie «Voința Națională.* 
Răposatulă era celă mai vechiu archiereu. Octogenarulă 
archiereu era ună filantropă, care câtă a trăită a făcută 
multe binefaceri printre care putemă cita următârele: a 
constttuită o bursă la Asilulă Elena Domna, a înființată 
cu cheltuiala sa ună pată pentru bolnavi în spitalulă 
Colțea, a reclădită biserica dela Delea Nouă, loculă nas- 
cerei sale, a făcută localuri pentru preoți; a clădită scâla 
primară dela Delea Nouă, etc. Decedatulă a lăsată ună 
testamentă prin care își destină averea sa pentru mai 
multe binefaceri; a lăsată 5000 lei pentru societatea cle
rului mireană, 5000 lei scolei societății de învățătură a 
poporului română, a destinată o sumă pentru a se îm
brăca pe fie care ană câte 4ece elevi săraci. Înmor
mântarea Archier. Calistă Stratonichia s’a făcută alâltaeri 
la monastirea Cernica. Serviciulă îmormentării s’a fă
cută la biserica Delea-Nouă de cătră Prâ sf. Sa Mitro-

politulă primată asistată de șepte EpiscopI și Archierei 
și ună numără de peste 200 preoți și diaconi; elevii 
scolei primare «Calistă,* elevii scâlei pentru învățătura 
poporului română și o delegațiă a asilului Elena au asis
tată asemenea la ceremonia funebră, dice »România.* 
Averea ce lasă Archiereulă Calisiă consistă din ună imo
bilă compusă din 5 prăvălii cu etagiu în strada Carolă 
și din 140 mii lei în bonuri- O bună parte din acestă 
avere este consacrată biserici și scolei fundate de dânsulă. 

—0—
Șoseaua Notagiu din Bucuresei se va numi de aci 

înainte , Șoseaua Davila.*
—0—

Eri Joi, la ora 6 sera, s’a făcută în grădina Ciș- 
migiu în Bucuresei examenulă micului batalionă școlară 
din capitală, sub conducerea sergentutui-adjutantă C. Du- 
mitrescu și în presența d-loră ofițeri delegați. Miculă 
batalionă a esecutată gimnastica, mânuirea armei, încăr
cările, focurile în genunchi, focurile din mersă și scrima 
cu baioneta. Examenulă a fostă și asupra princiipiiloră 
de teoriă militară și s’a terminată cu defilarea eleviloră 
pe aleiulă celă mare.

—0—
Foile serbescl anunță, că mitropolitulă din Serajevo, 

Sava Cosanovici, silită fiindă de împrejurări, și-ar fi dată 
demisiunea patriarchului din Constantinopole.

-0—
«Voința națională* scrie, că în județulă Putna a 

căzută pâtră pe o întindere de 650 hectare în Comana 
Vărsătura și pe o întindere de 50 hectare în comuna 
Jariscia. Paguba se evaluâză aproximativă la vre-o 
120,000 lei. In plasa Vrancea a bătută de asemenea 
petra, distrugândă recolta viei pe o întindere de 10 po- 
gone din comuna Valea Sărei și causândă mari strică
ciuni moriloră și ferestraeloră din întrega plasă. Mai 
multe podețe precum și șosele suntă stricate; apa re- 
trăgându-se s’au luată măsuri pentru restabilirea comu- 
nicațiuniloră în câteva puncte unde erau întrerupte. Re
coltele unde n’a cădulă pietră s’au mai îmbunătățită în 
urma ploiloră, mai cu seină porumbulă.

—0—
Generalulă englesă Wolseley rămâne peste vară în 

Egiptă, unde s’au trimisă la 29 Iuniu două milione de 
cartușe, cum se dice pentru reocuparea Dongolei.

—0—
In 4iua de 28 Iuniu n. au murită în tâfă Spania 

600 de persone de coleră și anume: l'în Madridă, 34 
în Araujnez, 301 în Valencia, 94 în Murcia și 43 în 
Saragossa.

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

Părintele Galactioml.
Vreți să vedeți unu prototipă contimpuranu 

ală oportunismului în biserică?
Este părintele Galactionu.
Cine e părintele Galactionu? — Scrisdrea de 

mai josu ni-o spune. Cetiți și ’lă veți cundsce 
pre elă:

Idicelă, 15/27 Iuniu, 1885.
Domnule Redactoră! In numărulă 126 din 7/19 

Iuniu a. c. ală «Gazetei Transilvaniei,* ce aveți onâre a 
redige, ună anumită «Luptătorulă* ocupându-se de se
siunea estraordinară a sinodului archidiecesană gr. or. 
ținută la 4/16 și 5/17 Iuniu a. c. în Sibiiu, comunicândă 
cele întâmplate în ședința primă, revine — se vede cu 
mare indignațiune și multă spirită — asupra ținutei 
protopopiloră Rațiu, Șagău și Papiu, cari, după «Luptă

torulă*, ca protopopi avuțî, «spre rușinea nemuluj 
nostru* și cari «ca păstori ai poporului să dea 
esemple atâtă de urîte de lipsă de caracteră, să se în
chine banului și să’șl vândă sufletulă*, firesce cu bănu
iala luptătorului’ de fi a influințată o mână secretă 
asupra loră: — au avută nerușinata cutezanță a pleda 
pentru a se primi ajutorulă de stată chiară și în con- 
dițiunile umilitore puse de ministrulă ungurescă; er 
acâstă cutezanță ,,Luptătorulă“ — spre rușinea numelui 
lui, și nu ală „nâmului nostru"—a avută gentilența a o 
detuna și ciopli cu toporulă celă mare, cum merită — 
după scăfîrlia „Luptătorului" — preoții cari se intrăineză 
și trecă în tabăra dușmană.

Ce e dreptă, eu, din nenorocire, nu portă „Gazeta 
Transilvaniei", dâr, bună e Domnulă, și acela, cam 
târejioră, totuși pănă nu mă prăpădii cu totulă, mi-a în- 
dămânată acestă nr. ală „Gazetei Transilvaniei." Ceea 
ce nu credâmă. adevără s’a făcută, căci spre mântuința 
mea și-a colegiloră mei s’a plăsmuită unulă în 
„Gazeta Transilvaniei", numele lui: „Luptătorulă", care 
luptă pe mârte și viață, și încă cu multă talentă, ea să 
ne scotă — cu deosebire pe preoți, și încă, cu maj 
mare predilecțiune, pe rătăciții protopopi — dela ispita 
satanei, și să ne ducă — a bună sâmă prin purgatoră 
la limană, și fiindcă am mare speranță în „Luptătorulă," 
la ce mă întăresce tonulă înțeleptă, vărguța măiâstră și, 
mai multă, cuvintele’i fine, ce’lă caracteriseză în nuvela 
sa, cu îngăduința d-sale vomă sta puțină de vorbă, dâră 
mă va aduce la cale și mă va scâte din ispita dușma
nului, în carea, de nu răsărea la timpă „Luptătorulă," 
puțină de nu se prăpădea lumea, și eu ca și protopopii 
Rațiu și Papiu, căci dâră din lume suntă și ei.

Ei, dle „Luptătoră"! să ne înțelegemă ca âmenii, 
căci ai păcateloră suntemă cu toții, și âtă-ți ceră ier
tăciune, de cumva te-am supărată rău, dâcă am îndrăsnită 
a spune convingerea mea — altcum falibilă — prin aceea 
că am propusă a se primi ajutorulă de stată și în 
condițiunile puse de ministrulă nostru. Cu bunăvoința 
D-tale și cu mare frică, de a nu fi pusă de nou cu 
creonă roșu în protocolulă D-tale între cei ce și vândă 
sufletulă, își perdă caracterulă și trecă în tabăra mamo- 
niloră, cu mare sfială îndrăsnesc a’ți raporta, numai și 
numai doră voiu fi spăsită de păcate, că la pledarea 
pentru primirea ajutorului de stată în condițiunile ultime, 
am mai adausă și codița . . . „sinodulă ’șl reservă 
însă dreptulă, ca la timpuri mai favoritore să revină 
asupra cestiunei ajutorului și să nisuâscă a o restabili 
pe basele și principiile primitive ale resoluțiunei maiesta- 
tice din 29 Maiu, 1861."

Ca totă omulă păcătosă, amă dorită și noi bieții 
protopopi avuțî, să fim și mai avuțî, adecă: să fimă și 
cu pui și cu ouă, dar se vede că nu merge'. — Nu 
cumva d-ta, D-le „Luptătoră!" ai putâ-o scâte la cale, 
după gustulă nostru? Oh! atunci te-aș tămâia cu mare 
cucernicia! dâr, mai multă, ai fi singurulă om cu ca- 
carteră, singurulă, care nu treci in castre străine, pre
cum am trecută noi, cei cu convingerea nâstră.

Și să’țl spună acum pentru ce am trecută noi in 
castrele străine — a convingeriloră nostre, — căci eu 
celă puțină nu sciu să mă închină la idolă străină, 
acâsta dâră vei crede-o și d-ta peutru că — afirmi — 
sunt avută și „stau în tâte privințele escelentă?

fîtă pentru ce:
1. Pentru că sinodulă a stată față de o resolu- 

țiune maiestatică. - Apoi dâră și D-ta șeii, că nâmului 
nostru i-a fostă rușine a nu se purta cuviinciosă față 
chiară și numai de intențiunile maiestatice. Dâcă acele 
intențiuni au avută nenorocirea a se străplânta Ia noi

FOILETON U.

SemzSenele în Suceva.
(Urmare și fine)

Cei mai mulțl plătescă câte mai multe—unii plătescă 
și sărindare. — In mijloculă mesei stă o lădiță încuetă 
c’ună lăcată, a cărui cheiă stă ascunsă în buzunarulă 
d-lui Turturică. In ea se pună prin gaura de deasupra 
numai banii de argintă, pe când cei de aramă stau gră
madă pe masă, sciți ca sS ajungă mai curândă în ună 
buzunară largă și fără de fundă. Scriitorii de liturghii 
scriu numai ca să fie scrisă, pe nisce fițuice, fără de a fi 
ună catalogă, și acâsta din causă că la numărarea bani- 
loră să nu fie mai multe nume decâtă bani.

VenitulăTiturghieloră se împarte între personalulă 
mănăstirei, la care aparțină și scriitorii cei mireni pen
tru truda loră. înainte însă de a se număra banii îna
intea călugăriloră, ei mai au norocirea să fie numărați 
și visitați de ună medică, nu veterinară ci argintară, ori 
de nu suntă găuriți — cei găuriți trecă în lădiță, cei să
nătoși se oprescă în carantina buzunarului părintelui et 
comp, faraonulă Turturică. După ce toți âmenii s’au 
dusă pe la vetrele loră, se face împărțâla. Părintele Da
rie ia mai ântâiă câtă află de bine, dreptă plată a poli- 
țailoră cari au susținută buna ordine, totă atâta și pen

tru pompieri, cari păzâu să nu se aprindă ceva, 
vre-o 5 fl. pentru Polizei Feldwebel și 8 fi. pentru Polizei 
Commissar și, pentru unulă pentru altulă, toți slujbașii 
mari și mici chiar și fiii lui Turturică trebue să capete 
ceva. Acuma ce mai rămâne se împarte între călugări, 
dintre cari nu lipseșce nici părintele Darie: cu două părți. 
Aceste sciri le am chiar dela călugării din mănăstire și 
suntă așa de adevărate câtă de adevărată este că sunt 
botezată.

Eminența Sa mitropolitulă Bucovinei vine regulată 
la acâstă serbare. Aparența sa printre mulțime face mare 
impresiune. Aici ’lă potă vede âmenii din tâte părțile 
Bucovinei, cari altcum pâte nu l’ar pută vedâ. Fiecare 
pelegrină se simte fericită că l’a vădută pre Vlădica și 
promite a veni și pe la anulă. Ei își și țină promisiu
nea — fie frumosă sâu timpă de plâiă, poporulă nu 
lipsesce, și să nu credeți că-să puțini. Numărulă pele- 
griniloră la ecâsta serbare de multe ori întrece peste 500 
de suflete; sub 250 n’a fostă nici odată. Vă puteți în
chipui acuma ce venită are biserica la acâstă ocasiune. 
In biserică se țină predice în limba rutână și română de 
cătră predicatorulă rutână din Cernăuți și de cătră ună 
Archimandrită română. Mitropolitulă singură vorbesce 
cătră mulțime.

După serviciulă divină esă cu procesiunea în târgulă 
viteloră, ducândă pre S-tulă în racla de lemnă, căci cea 

de argintă ar fi prea grea. Elă e dusă de boerl din 
România sâu și de preoți, după cum se ’nlâmplă. Nu 
rară leșină âmenii în înghesuâla cea mare.

După reîntârcere la mănăstire începă âmenii a se 
împrăștia. Mai mulțl pe josă decâtă în trăsuri, apucă 
drumulă înapoi de unde au venită. Pe fețele tuturora 
se vede bucuria, că le-a ajutată D-(Jeu să ia parte până 
la fine.

La mănăstirile din România, călătorii cari vină să 
se închine suntă primiți prin odăi și capătă și de mân
care. La Neamțu, bună âră, se desfundă buțile de var
ză și dâră cine nu vrea nu gustă, plus mâncarea de la 
trapezare. In Sucâva nu ’șl bate nimeni capulă cu de 
aceste, mănăstirea nu-i pâte primi.—Ceea ce mănăstirea 
însă nu face, facă unii particulari, așa odată Antonovici, 
care acu nu mai trăesce, protopopulă Sucevei din Ipo- 
tescl, aducea cu carele pâne, mămăligă, borșă cu buțile 
și împărția pe la âmeni. A(JI rudeniele lui facă totă 
așa că și bătrânulă, care nu mai este între cei vii.

Defunctulă protopopă a făcută atâta bine în trac- 
tulă său, încâtă mi-ar trebui multă să le înșiră. Afară de 
d-sa mai era încă o familiă care primea pe âmeni și la 
care și pănă atjl tragă âmenii cari vină la Sântu.

Săra cam pe la orele 8 e interesantă se mergi pe 
la birturile unde s’au lojată trubadurii ruteni. Cântece 
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prin rostrulă ministrului ungurescă, — e treba „Luptă
torului11 să vadă, să îndrepte să lupte, ca ele să vină 
pe altă cale. Ce să’i facă eu ministrului ungurescă, 
decă s’a pusă tocmai în cale ca o nălucă? Aci, dâcă 
nu alte schimbări estraordinare, apoi numai „Luptătorulă,“ 
ca singurulă om cu caracteră, pote să spăimânte acea 
nălucă, și apoi se bulugescă lumea cum i place. — Eu 
mai credă apoi și aceea, că decă ne vomă purta bine, 
dăcă vom redobândi caracterulă și ,,Luptătorulă“ se va 
mai apropia de acei preoți, cari se înstrăinăză și trecă 
în tabăra străină, p6te veni timpulă, când acela, care 
astăzi cu o mână ne plesnește, mâne cu cealaltă să ne 
binecuvinte. Astfelă face tatălă bună cu copilulă îndă
rătnică. Astfelă credeamă și noi, bieții protopopi, că 
prin codița citată, cândva, vom avea dreptulă a bate 
la ușă, ca să hi se deschidă; âr noi protopopii Rațui, 
Șagău și Papiu pănă atunci, — dăcă nu s’ară fi supărată 
„Luptătorulă11, am rămâne totă bogațl și în stare esce- 
lentă, căci trebue să fie bogată acela, care în decursă 
de 16 ani, de când preoțește, a căpătată de trei ori 
ajutorulă de stată, cum mi s’a îetâmplată și mie, și 
păte și la ceilalți doi colegi ai mei.

2. Pentru că — așa e pacostea — ori vrem ori nu 
vrem, ministrulă ungurescă e îndurătoră, elă totă ne 
încarcă cu omenia, ne îmbunătățește cu bani, — și 
dăcă se primia ajutorulă de stată, chiară și în condi- 
țiunile umilităre scrise de respectivulă stătută ministe
rială, celă puțină Consistoriului archidiecesan i se da 
mâna de a îngriji, baremi și numai cu ună ochiu, și a 
controla, ca nu cumva protopopulă Rațiu, Șagău și Papiu 
să se îmbogățăscă prea tare, și „Luptătorului11 să i se 
facă mai rău, și să nu pătă în perire șterge „rușinea 
nămului nostru.11

3. Pentru că preoțimea nostră s’a îmbogățită, mai 
alesă de ună timpă încăce într’atâtă:—cu regulamente, 
cu normative, cu instrucțiuni, cu concluse sinodali, și 
mai scie D-deu cu câte de tăte, de când fericitulă ma
rele Andreiu prin fundațiunile sale a făcută posibilă sol- 
virea diurneloră deputațiloră sinodali, — încâtă astăcji 
acăstă preoțime nu mai are lipsă de ajutorulă de stată 
câștigată ei cu multă diligință de provedențialulă ar- 
chiereu Br. Șaguna. Da rogu-te, ce lipsă are preoțimea 
de ajutore? Șaguna se vede, că a câștigată prea multă! 
Aide, să dăm cu ajutârele în ochii cărora ni le dau. 
Preoțimea nâstră n’are lipsă de ajutore, căci se scrin- 
tesce lumea din temelii. Ea are ce îndopa la regula
mente, instrucțiuni, normative etc. pănă i se voră în
vârti creerii. — A, pardonă D-le „Luptătoră11! a bună 
sâmă D-ta ești om cu frica lui D-<|eu, vei fi cercetândă 
desă s. biserică — din pascl în pasci; vei fi du- 
cândă câte o păreche de prescuri — la an . Din acea 
prescură — căci parastasulă l’ar mânca și cantorulă — 
p6te. trăi parochulă D-tale cu înbelșugare, păte să’și 
susțină și să’și îmbrace familia cuviinciosă, păte să’și 
părte pruncii la universități, ca cu timpă să ocupe lo
cuia ministrului ungurescă, ce se încârdă asupra nășiră, 
păte umbla totă reverendată, păte merge la sinăde de 
totă soiulă, păte merge în fruntea poporului cu daruri 
filantropice, să edifice șcăle, biserici, să facă salarii la 
învățătoră, etc. că decă nu . . . are să se scai pine elă 
de procesele disciplinari, ce i le pune în cârcă „Luptă
torulă11 — pentru prescura, ce a mâncat’o! Apoi înmor
mântările, osfestaniile, maslele, le păte face popa pe 
contă, le va plăti „Luptătorulă11 când i va veni la soco- 
tălă, și dăcă nu — acolo e clopolulă celă mare I

4. Pentru că protopopulă Rațiu, Șagău și Papiu, 
apoi preotulă Cirilă, Gligăre etc. tocmai atâta ar trece 

și jocuri. Unulă orbă jăcă cu ună ologă și rachiulă le 
dă curagiulă la cântare și vorbă. Din vorbă în vorbă a- 
jungă la bătaiă. Ați vădută cum se bată calicii? — Ici 
ună orbă umblă cu mânele să prindă pe unulă, dincolo 
ună ologă ’i arde cu bâta peste mâni, acesta sbiară și 
strigă: a.—de..te.

înjurături pănă ce se încaeră, apoi toți grămadă 
se bată orbeșce, nimică nu se cruță. Ecă ce facă Sâm- 
zăenele! După bătaiă âr se împacă și apoi pornescă spre 
țera loră.—Nici unulă din ei nu-i Română, căci Româ- 
nulă mai bine fură, e mai cavalerescă decâtă să cer- 
șăscă.

A doua (|i nu ma‘ găsescl nici ună nobilă truba- 
dură rutenă, s’au dusă și ei și cântecele loră, numai 
schiorlăitulă vocei loră .îți mai răsună câtva timpă prin 
urechi.

Cine voesce Bă aibă o imagină mai fidelă despre 
cele ce v’amă spusă, ostenescă-se pănă la Sucâva, 6r 
cari nu — primescă aceste scirl și stea pe acasă, căci 
destulă călătorescă eu.

In curând vă voiu spune ceva și despre celelalte 
mănăstiri din țeră și apoi de pe la sate; pănă atunci 
însă mă închină.

CăUtorescu.
------ o------

«în tabăra străină» și ar fi omeni «lipsiți de caracteră», 
căci — eventualminte — ar luâ dela perceptoratulă celă 
ungurescă numai 200 fi., 100 fl., 50 fl., precum suntă 
omeni «trecuți în tabera străină* și lipsiți de caracteră»: 
asesorulă consistorială Scridonă, canoniculă Mălaiu, cari 
astădl cuiteză totă acelui perceptorată ungurescă 1000 fl., 
1200—2000 fl., și pe cari «Luptătorulă,» a bună sâmă 
din grațiă, a uitată a-i înșiră în pomelniculă celoră per- 
duțl din lume.

Mai fire-ar și alte motive pote mai ponderâse, de 
astădată însă, cu binecuvântarea «Luptătorului» pună lă- 
catulă pe gură, căci de multe ori e mai bine a vorbi 
numai cu gura de jumătate, decâtă ați pune inima în- 
tregă la ivălă și apoi a da er de belea cu «Luptătorulă», 
căruia și de astădată i mulțumescă pentru audiența, ce 
mi-a dată și pentru înblătitura, cu care m’a distinsă în 
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spăsitulă protopopă 
Galaction Șagău.

Ce vrâi părinte Galactidne?
Vreai să străplânți oportunismul^ de pe tă

râmul u politică și pe tărâmulu bisericescu? Nu 
vetji că prin ideile păgânescl, ce le desvolțl în 
scrisdrea sfinției tale, se pângăresc^ sublimele în
vățături evangelice" cari impunu preoțiloru lui 
Christosu sfânta chiămare să lumineze înaintea 
dmeniloru cu lumina abnegațiunei, alepădăreide 
sine ?

Ce a făcutu corespondentulu nostru, „Lup- 
tătorulu“ ? — Elă ’și-a pronunțată verdictulă a- 
supra atitudinei protopopiloră din cestiune, avândă 
deplina consciință a responsabilității ce incumbă 
posițiunei loră sociale și ierarchice, în sânulă bi- 
sericei greco-orientale și sciindă că sfânta chiă
mare a căpitaniloră în 6st.ea lui Christosă e de 
a propagă adevărulă, dreptatea și de-a premerge 
cu esemplulă întru aducerea sacrificiiloră pe al- 
tarulă maicii biserice române. Corespondentulă 
nostru este convinsă, că protopresbiterii ca 
cei dintei între preoțimea tractuală, ară 'fi tre
buită să dă esemplu viu prin abnegațiune și 
prin desbrăcarea loră de orl-ce interese său pa
siuni persănale, când se tractăză de marile inte
rese generale ale bisericei; elă este mai departe j 
convinsă, că protopopii în prima liniă sunt datori 
să urmeze cu tătă rigurositatea principiile evan- 
gelice și prescrierile canonice, precum și tăte re
gulamentele, normativele, instrucțiunile și conclu
sele sinodale.

Nu scimă, părinte Galactidne, încâtă Domnia 
ta ca omă avută și luminată, ce pari a fi, ai lu
minată preoțimea tractuală asupra situațiunei grele 
în care se află biserica nâstră gr. or. din inci- 
dentulă împărțirei ajutorului de stată prin minis
trulă ungurescă. Snntemă însă mai multă ca 
siguri, că n’ai luminat’o, pentru că de-o luminai 
niciodată n’ai fi putută face în Sinodă o pro
punere atâta de temerară, de care s’a spăimân- 
tată fiiulă bisericei române, care nu numai din 
buză este ortodocsă, ci și din inimă și cu fapta.

Din răspunsulă Sfinției tale, părinte Galac- 
tiăne, transpiră spre durerea nâstră două mărtu
risiri caracteristice. Mai. întâiă ne dai să cunăs- 
cemă, că pentru Sfințenia ta tăte regulamentele 
normativele, instrucțiunile și conclusele sinodale 
suntă o povară mare, cu tăte că numai mai eri 
alaltăerl ai dobândită demnitatea protopresbite- 
rală. Ală doilea ne arăți, părinte Galactiâne, 
că d-ta n’ai nici cele mai rudimentare cunoscințe 
de catechismulă constituțională și de practica 
constituționalismului, căci altfelă n’ai pută sus
țină o absurditate ca aceea, când dici, într’ună 
modă atâtă de categorică, că sinodulă stă față 
de-o intențiune a Maiestății Sale. Dăcă tăte ac
tele ce se supună mecanicesce aprobărei Maies- 
tăței Sale, ară cuprinde totă numai intențiuni 
maiestatice, de ce trăbă ar mai fi atunci respon
sabilitatea miniștriloru prevădută în constitu- 
țiune ?

ț)ici că e trăba „Luptătorului11 se lupte ca 
„intențiunile maiestatice să viă pe altă cale și nu 
prin rostulă ministrului ungurescă.11 Să ne ierți, pă
rinte protopresbitere, dăr dăcă este vorba de-a 
luptă pentru dreptulă bisericei, sarcinele grele, ce 
le arunci pe umerii altora, ești datoră să le porți 
însuși cu tătă supunerea și ascultarea creștinăscă, 
pentru că numai atunci va triumfă- mirăsa lui 
Christosă, când toți preoții, protopresbiterii, ar- 
chiereii și cu întregă poporulă voră lucră, fără 
de venare după lucruri deșerte lumesci, numai 
pentru binele și mântuirea bisericei.

pici că ești omă cu stare și tocmai n’ai fi 
avută lipsă de ajutoră de stată. Atunci de ce 
ai pledată pentru ca biserica să ingenunche în
aintea ministrului ungurescă și să primăscă aju

torulă în condițiunile cele mai umilităre? Nu 
care cumva ai voită să te recomand! la boierii 
văcului acestuia, ca să te recompenseze și pe 
sfinția ta cu vre-o cavaleriă ca pe mustră-admi- 
nistratorulă Banffy din Dobâca-Bistriță-Năsăudă ?

Pe calea acăsta, <j.ău, nu vomă pută scăpă 
sionulă românescu din strîmtărea în care se află!

Părinte Galactiâne! Te mângâi cu „codița11 
ce dici că ți-ai reservat’o pentru vremuri mai 
bune. Cred! ăre părinte protopresbitere, că după 
ce ai dată biserica prin ciură și prin dârmonă, 
mai e harnică „codița11 D-tale să-o redice la văda 
ei de mai înainte?

De cumva n’ai sci, află dela noi părinte 
Galactiăne, că în unele s’ar mai iertă omului să 
facă oportunismă și să-și reserve „codițe11 ca a 
sfinției tale, dăr biserica nu cunăsce transacțiuni 
și escepțiuni, ea stă ori cade cu învețătiirilc și cu 
drepturile ei!

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

Trupa teatrului naționalii din Bucuresci 
în Cernăuți.

Amă comunicată încă de multă cetitoriloră noștri, 
că artiștii teatrului națională din Bucuresci au dată în 
Cernăuți câteva representațiuni, jucândă între altele .Fân
tâna Blanduziei», «Ovidiu*, .Hamlet» ș. a.

Precum ne comunicase ună corespondentă ală nos
tru, succesulă trupei a fostă strălucită. Iată ce mai ce- 
timă în «Românulă* despre primirea ce a avut’o trupa 
între Românii din Cernăuți :

«înainte d’a părăsi acestă orașă, trupa a fostă in
vitată la judecălorulă de instrucția, Morariulă, fiiulă Mi
tropolitului, unde i s’a dată o masă la care a luată parte 
și Mitropolitulă; 30 de persăne din cele mai distinse ale 
Cernăuțului au luată asemenea parte. D na Ar. Mano- 
lescu, care era îmbrăcată ca țărancă dela Odobesci, a 
fostă multă felicitată de Mitropolită pentru joculă său 
dramatică în Hamlet. și Ovidiu. S’au ținută mai multe 
toasturi. Archimandritulă Arcadie CiupercovicI, în toas- 
tulă său, a asemănată trupa cu o frumâsă cunună, a 
căreia cea mai frumâsă și mirositâre fibre era d-na Ar. 
Manolescu; d-lă C. Nottara a răspunsă pentru trupă.

.Tinerimea bucovinână a dată ună banchetă de 
adio pentru trupă. S’au ținută multe toasturi. Intre al
tele, ună poetă basarabenă, fiulă marelui poetă Stamate, 
a recitată versuri bine simțite în onorea lui V. Alexandri.

»D-lă C. Nottara a vorbită din partea trupei și d. 
C. Dimitriade a recitată versuri în onârea tinerimei bu- 
covinene. Banchetulă s’a finită la 4 ore diminâța.

,A doua (ji la 1 după amiadl, ora plecărei pentru 
Botoșani, peronulă gărei era ocupată de familii româ- 
nescl, cari plângâu pentru despărțirea loră de artiști, ros- 
tindă: Frațiloră nu uitați, că suntemă ca și voi Români. 
Surprisa cea mai mare pentru artiști fu, când la granița 
Austriei primiră doue telegrame subscrise de Eugeniu 
Meședer, Stamate, d-rul Onciu și alții, prin care spunea 
artiștiloră că le-a furată inima și încă odată îi salută 
frățeșce la granița țârei. Artiștii, fiind fărte mișcați de 
simțământele Bucoveniloră, au trimisă de asemenea o te
legramă cătră E. Meședer.

<»Și de astădată Românii din Bucovina au probată 
vechia (j'cătâre: că pe câtă sclavia cârcă să ruineze sim- 
țulă naționalității, cu atâtă inima se înobilâză, simțămân
tele de patriă se desvoltă, și iubirea isbucnesce și mai 
multă din pepturl.»

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

DIVERSE.
Ună oficeră biciuită.'— Sub-locotenentulă de 

honvezi Iosef Schartl insultândă pe o damă, acesta l’a 
bătută în publică cu ună biciu de câni. Sublocotenetulă 
îi intenta procesă și dama — Augusta Schutz — fu 
condamnată la 7 cjile arestă. Afacerea veni însă înaintea 
unui tribunală de onore, înaintea căruia sublocotenentulă 
apăru Duminecă. Tribunalulă găsi că procederea ofi- 
cerului a vătămată onârea posițiunei sale față cu nu
mita damă și-lă condamnă la perderea gradului de 
oficeră.

Veteranii dela Waterloo. — La 6 Iuniu a fostă 
aniversarea bătăliei dela Waterloo. In Belgia mai suntă 
încă vr’o sută de viteji veterani, cari altă dată au făcută 
parte din armata aliată. In Englitera, după spusele (fia- 
rului «Times», nu mai suntă decâtă câțiva oficerl din 
cei ce au luată parte la marea bătăliă, între alții gene- 
ralulă Whichcote, generalulă lordulă Albemarle, locote- 
nentulă generală Gardner și locoteninții coloneii Hewett, 
Browne și Basil Jackson.

Cursulu pieței Brașovu
din 3 Iuliu st. v. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.90 Vând. 8.94
Argint românesc .... . . » 8.80 * 8.85
Napoleon-d’orI................. . . » 9.84 » 9.86
Lire turcescl..................... . . « 11.15 » 11.20
Imperiali......................... . . » 9.94 > 9.97
Galbeni............................. . . « 5.80 » 5.84
Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 » 101.—
Ruble Rusesc!................. . . » 124.50 » 125.50
Discontulă » . . 7—10 o/o pe ană.

Editoră: Iacobă Muresianu.
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Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Oursulu la bursa de Viena Bursa de BucurescI.
din 2 luliu st. n. 1885. Cota oficială dela 19 Iuniu st. v. 1885.

1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98.95
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.75
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 148.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorti ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 123.25

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 108.50

Bonuri rurale ungare . . 102.50 
Bonuri 
Bonuri

miști
Bonuri
Bonuri

cu cl. de sortare ICI.75 
rurale Banat-Ti-
............................. 101.75 

cu cl. de sortarel01.75 
rurale transilvane 101.50

20°|

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

vină ung........................
Imprumutulti cu premiu 

ung...................................117.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.70 
Renta de hărtiă austriacă 82.60 
Renta de arg. austr. . . 83.40
Renta de aurti austr. . . 108 75 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................861.—
Act. băncel de credită ung. 286.75 
Act. băncel de credită austr. 286.75 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.88
Napoleon-d’orI................. 9.8472
Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 
Londra 10 Livres sterlinge 124.20

98 50 Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5°/0)

> convert. (6%) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit

>

»

>

> 

Banca 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

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

fonc. rural
n
>

»

77 /O/ *
urban (7°/0) •

» (6o/o) .
> (5°/o) •

națională a României

2

imp. vend.

89 90
92i/a 931/.
89 90
30 32
100 îoiv
85 86
99 103
91 92
83 84
1250 1260
290 292
230 235
10 10T/a
2.03 2.04

A V I S U.

întregulu mobiliară.
Din causă de strămutare vendu

MARIA C0NSTANTIN1DES.
Gr6verii Nr. 405,

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
, silvaniei“ se potti cumpăra în tutunge

ria lui I. Gross.
o Tote prețurile scădute 20c

per comptantrL.
0

(Magazinu de încălțăminte
ală lui

loanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străină, solidă și modernă. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute tdte felurile de încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 

după măsure fabricate.
Ghete de bărbați dela v. a. fl. 3.60 cr. în susă. 
Ghete de dame „ „
Pantofi și ghete de copii dela 
Pantofi de casă de piele, pîslă s6u stofă brodate 

flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susă.
Specialitate.

Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă 
» » fetițe și băieți , » » , » » 4.50 , » »

Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesesci. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurți pentru voiagiori. — Galoci de gumă 
englesă. — Sandale de gumă și 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare

>

s6u

cu

» bărbați 
» femei

»

>

dela v.
> >

3.- „
60 „

n
7)

7)

77

de pîslă pentru dame, bărbați și

a. fl. 2 în
» » 57a »

>* »

susii
»
»

Comandele din afară se, efectueză după mfisurile trimise promptă și cela nepo
trivite sc iau înderetu in schimbă.

20° o Tote prețurile scădute 20°|
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Anunțămă aceloră onorați cetitori, cari voră binevoi a se abonâ la 
f6ia ndstră de aici încolo, că avemă încă în reservă numeri dela începutulă 
anului 1885 prin urmare potă să aibă colecțiunea completă.

ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANS.“

se

Comande din provincie
—= se ezseoixtă, pnnctvLra-u. =

— Pentru saisonuia de primăvară 
Toalete 

de promenade, de mirese 
și de casa

Mantale de plbie, Jaquete și Mantile după 
cea mai nouă modă

confecționezi de grabă și cu prețuri moderate
la

(Nr. 26).

(fâovăsznai & (Keresztesy
în salonulu loru de confecțiuni de dame 

Brașovâ (piața mare.)

Mostre se trimitii la cerere franco.

Mersulu trenurilorU
pe linia Fredealîi-Biidapesta și pe linia Teieișii-Aradu-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealîî-Biulapesta Budapesta—Bredealîi

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă

Feldiora
Apatia 
Agostonfalv-a 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(/Sighișâra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiâra 
Cucernica 
Ghirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

susă

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

(
(

l

Trenu 
de 

ersdne

Trenu 
accelerat

Trenă 
omnibuB

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibui

Trenă 
de 

peradne

Trenu 
omnibus

_ 5'00 7.45 _ , Viena — 7.15 —
1

—
— 9.45 12.50 — Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.20 8.09
— 9.47 1.09 — Szolnok 10.37 3.41 7.29 9.11 11.40
— 10.11 1.40 — P. Ladâny 1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
— 10.44 2.27 _ Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28 —
6.22 10.51 2.55 _ Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 —
7.01 11.18 3.38 __ Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2.11 —■
7.33 11.36 4.17 - Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34 —

8.01 11.51 4.47 - R6v — 7.42 11.36 3.18 —
8.45 12.23 5.42 __ _ Bratca — — 12.10 3.41 —

10.10 1.19 7.37 _ Bucia — — 12.43 4.01 —

10.29 1.30 8.01 _ Ciucia — 8.31 1.31 4.26 —

10.39 1.37 8.21 _ Huiedin — 9.01 2.56 5.08 —

11.19 2.05 9.05 _ Stana — — 3.29 5.27 —

11.54 2.25 9.43 — Aghiriș ■ — — 4.00 5.50 I—

12.12 2.36 10.02 — GhirbSu — 4.18 6.02 —
12.56 — 6.20 — Nedeșdu —T7 — 4.3b 6.24 —

1.30 3.13 6.59 __ — 10.01 5.05 6.43 —

1.45 — 7.15 __ 12 05 10.16 — 7.03 —
2.11 3.40 7.43 __ Apahida 12.31 — — 7.26 —

2.55 4.01 8.29 _ Ghiriș 2.16 11.24 — 8.51 —

3.17 — 8.55 — Cucerdea 3.12 11.43 — 9.31 —
3.24 — 9.04 __ 3.32 11.45 — 9.43 —
3.31 4.24 9.12 _ Uiâra 3.41 — — 9.51 —

4.09 4.49 10.23 Vințulă de susă 3.50 — — 9.58 —
5.36 — 12.32 _ Aiudă 4.25 12.08 — 10.24 —

5.56 5.58 12.59 — Teinșă 4.50 12.22 — 10.44 —
6.08 6.08 — 8.00 Crăciunelă 5.41 — — 11.28 —

6.29 — — 8.34 Blașă 6.02 12.57 — 11.44 —

6.45 — _ 8.59 Micăsasa 6.40 — — 12.18 —

7.00 — — 9.34 Copșa mică 7.00 1.27 —' 12.36 —

7.26 — — 10.16 Mediașă S'i- 1,45 — 1.22 6.01
7.48 7.14 — 11.04 Elisabetopole 2.06 -- 1.56 6.40
8.28 7.43 — 12 17 Sigișdra — 2.31 — 2.34 7.20
8.47 — — 12.47 Hașfaleu — 2.50 — 3.02 8.01
9.06 _ — 1.21 Homorod — 3.48 — 4.41 10.05
9.26 8.22 — 2.05, Agostonfalva — 4.19 — 5.30 11.02

10 01 8.48 — 3.08 Apatia — 4.34 — 6.03 11.37
10.20 3.39 Feldiora — 4.53 — 6.35 12.14
10.30 — — 3.55 — 5.20 — 7.14 1.09
10.37 9.13 — 4.06 — 5.3' — 1.50
10.51 9.18 10.37 — Timișă — 6.07] — — 2.48
12.37 10.31 12 59 _ „ ( — 6.32 — — 3.23
2.58 12.07 4.45 8.22 Predealu £ — 7.30 — — 4.56
6 00 2.10 10.05 10.30 BucurescI — 11.35 — — 9.40

6.35 2.45 10.50 —
3.00 8.00 6.05 —

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiiișft-Aradft-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Trenu Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persone persdne accelerată omnibut

Teiușfi
Alba-Inlia
Vințulă de joșii
Șibotîi
Orăștia
Simeria (Piski)

Viena11.09
11.46
12.20
12.52

1.19

. --- 3.56
4.27
4.53
5.19
5.41

11.00 7.15 —
/ ~~ Budapesta 8.05 1.45 8.00

— Szolnok 11.02
11.12

3.44
4.02

11.40
12 00

— Araci îi 3.37 7 53 5.25
1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19

Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 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 Gonopă 5.38 — 7.51
Zam
Soborșin

4.25 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
5.09 — 8.49 Soborșin . 6.42 — 5.58

BSrzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopîi 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
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 1040 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4 53 Șibotîi 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josîi 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena - | 8.09 6.05 Tefiușft 12 05 — 2.24

Aradii-Tiamiș^ra Nfaaieria (Piski) IPetroșesii

Trenii Trenă de Trenă de Trenu de Treni Trenu
omnibus perflâne persone persone omnibus omnibus

Aradik 6.00 12.55 8.25 sjimeiria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegti 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifaiva
Merczifalva

7.38 2.36
2.53

9.25 Grivadia 9.33 2.57 5.28
7.56 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07

Tiuiișdra 8.42 3.40 10.06 P etroșeni 10.43 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenu Trenă
persdne persdno omnibus omnibus omnibus de pers.

Timiș6ra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.06
Orczifaiva 6.51 1.34 6.07 Grivadia 8.06 10 54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.25
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6 53 Hațegă 9.31 12.17 8 02
Aradulft nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradft 7.50 310 7.40 Simaeria 10.53 1.35 9.15


