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Nou abonamentu
Ia

„ Gazeta Transilvaniei “
Cu I Iuliu st. v. 1885 se începe unA «ou 

abonamentft, la care invităm pe toți'/onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulti abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl.
ș^se .. 6

„ unu anu 12 „

Peiatrn Komânia și străinătate:
pe trei luni 10 franci
„ șdse „ 20 „
„ unu anu 40 „

NB. Prețurile acestea le-amu ficsatu spre a 
ușîtrâ abonanțiloru noștri din Bomaniâ plata abo
namentului, fard a mai socoti agiulu.

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

Domnii ce se voră abonâ din nou se bine- 
voâscă a arăta și posta ultimă.

Administraținea „Gazete! Transilvaniei/1

Brașovii, 25 Iunie (7 Iuliu) 1885.
Să punemă mâna pe consciință — scriemu 

înainte cu câteva — și ne întrebămu ddcă 
faptele și întrăga atitudine, în parte și în gene
rală, a Archiereiloru noștri în decursulu celoră 
șăse ani din urmă corespunde său nu afirmăriloru 
și asigurăriloru, ce le-au făcutu în representațiu- 
nile loru așternute tronului la 1879 ?

Ce au declarată Archiereii noștri la 1879 ?
Ei au declarată, că limba română este Gesti

une de viață pentru hierarchia ndstră bisericăscă 
și că fără de limba română nu pdte esista nici 
biserica română.

Ni se mai spune într’una din amintitele re- 
presentațiuni clară și lămurită, că în puterea ac
tualei organisațiunl scdla română este tinda bise- 
ricei ndstre române și că din acdstă tindă își 
primesce ea (biserica) credincioșii în sînulu său. 
Ddcă în tindă atmosfera spirituală, educațiunea 
și instrucțiunea, va fi nesănătdsă și infectată, își 
pdte face oii și cine o ideă cam ce feliă de cre
dincioși va primi în sînulu său biserica. Și ddcă 
— precum ne asigură cealaltă representațiune — 
biserica ndstră are „caracteră naționalii11 este na
turalii că ea nu ’și va pută susțină acestă carac- 
teru, când în tinda ei va domni o limbă și unu 
spiritîi străină și se voră cultivă sâmțdminte ne
românesc!.

Ce urmdză din tdte acestea?
Limba română fiindă condițiune de esistență 

a bisericei române și șcdla română fiindă mediulă, 
care dă viață și nutremântă acestei limbi, resultă 
conclusiunea logică, că prin distrugerea șcdlei 
române se distruge și isvorulu de viață alu bi
sericei române. Ddcă se va nimici instrucțiunea 
și educațiunea română în șcdlă se va stînge cu 
încetulă și caracterulîî națională ală bisericei 
ndstre așa că limba română gonită și huiduită 
din institutele ndstre de învățământă, va fi go
nită și huiduită și din bisericile ndstre.

Unulă din Metropoliții noștri, capulă bise
ricei române unite, dise în camera magnațiloră 
la 13 Maiu 1879, vorbindă în contra înt.rodu- 
cerei forțate a studiului limbei maghiare în șcd- 
lele poporale:

„Cine va pută garantă, că decumva pro- 
iectulă acesta privitoră la limba maghiară va 
deveni lege, acdsta nu-șl va schimba — nu voiu 
elice acum, ddr cu timpulă — natura ce-o are 
în timpulă de față, și că posițiunea sa de obiectă 
de învdțămentă nu o va schimba cu posițiunea 
limbei de propunere și în șcdlele confesionali 
ale naționalitățiloră ?“

,,Er atunci ce se va întâmplă celă puțină 
cu biserica mea, cu biserica română greco-catolică, 
pentru care limba română este condițio sine qua 
non, condițiune de esistență, pentru că acdsta 
este limba liturgică, rituală și eclesiastică a bi
sericei greco - catolice. Ddcă legea acdsta cu 
timpulă se va schimbă și limba statului se va 
prescrie ca limbă de propunere — ceea ce este 
posibilă — atunci condițiunea de esistență a bi
sericei mele va fi periclitată, ba încă și sublima 
ei misiune va fi împiedecată; și în decursulă 
timpuriloră pdte că și succesele de păn’aci încă 
ară fi espuse peirei“.

„Eu mărturisescă străluciți Magnați, că 
proiectulă acesta de lege nu întru atâta în sine 
îlă consideră de periculosă, ci mai vârtosu după 
aplicarea și resultatele lui. Și ddcă caută asupra 
viitorului, nu potă sd nu mă împlu de anxietate, 
încă și pentru sdrtea bisericei mele, pentru că 
presâmțescă, că cu timpă — nu potă determină 
anume când, ddr cu timpă — potă întreveni 
împrejurări de acele, când pruncii credincioșiloră 
noștri voră fi încredințați pe mâna astoră felă 
de individ!, ale căroru principie religidse și mo
rale, nu se voră putd împacă, sd nu dică, că ele 
ară putd stă în contrastă, cu principiele bisericei 
ndstre, ceea ce ar fi o adevărată calamitate pentru 
biserică . . . .“

Șdse ani trecură de când Archiereii noștri 
au dată espresiune viuă îngrijiriloră ndstre gene
rale de feliulă acesta și astăcjl semțimă binișoră 
primele efecte ale „aplicărei11 legei din 1879.

Ce au întreprinsă Archiereii noștri spre a 
împiedecă efectele stricăcidse ale unei aplicări 
rele și tendențidse a legei? Luat’au ei mdsuri, 
fiecare în parte și toți la olaltă, ca sd li se ușu
reze învățătorii oră noștri dela scdlele poporale 
de-a face destulă cerințeloră' legii, ferindă totă 
odată învdțământulă nostru națiunală de ori-ce 
înrîurință, ce trece peste marginele dictate de a- 
cea lege ?

Limba națională, învdțământulă românescă 
suntă în mare periculă din momentulă când pro
iectulă, pe care l’au combătută Archiereii noștri 
înaintea tronului și a parlamentului la 1879, a 
devenită lege. Ddcă prelații noștri n’au putută 
împedecâ acdsta, urmdză dre de aici, că ei și-au 
terminată rolulă de apărători ai scdleloră ndstre 
și că acum trebue sd aștepte in tdtă supunerea 
și devoțiunea timpulă, „când natura de față a 
legei se va schimbă devenindă limba maghiară 
din obiectă de învățământă, limbă de propunere 
în scdlele ndstre confesionale11 ? Ce s’ar face în 
acestă casă din condițiunea de esistență a bise
ricei ?

Era învederată, că din momentulă când 
factorii puterei statului au rupt’o cu politica, ce 
și-a aflată espresiune în legea de naționalitate, 
se va încinge o luptă pe viață pe mdrte între 
guvernulă statului și guvernele bisericescl pe 
teremulă instrucțiunei ndstre românesc!. Ce md
suri de apdrare au luată Archierii noștri față cu 
ingerințele și uneltirile celoră dela putere?

Nu ne este cunoscută |nici ună faptă de a- 
părare, nici o măsură preventivă de Ddmne a

jută. Guvernele ndstre bisericesc! ară fi trebuită 
sd ia în mâna loră grava afacere, îngrijindă ele 
însele de calificațiunea învdțătoriloră noștri con
formă cerințeloră legei susă amintite. Acdsta 
însă n’au făcut’o. Au lăsată tdtă afacerea studi
ului limbei maghiare în grijea organeloră sta
tului și s’au mărginită a publică ordinațiunile 
ministeriale prin diecesele diferite.

Archiereii romîni vddendă rdulă și presâm- 
țendă periculele ce se mai putdu nasce din acelă 
rdu pentru scdlele ndstre, erau datori să grupeze 
în jurulă loră tdte puterile, pe toți bărbații inte- 
ligenți, sd țină sfată cu ei și sd ia cu întregă 
clerulă și poporulă mdsurile necesare, spre a ne 
feri scdlele de-o rea aplicare a legei și de resul
tatele ei.

Par’că prelații noștri și-ară fi uitată cu de
săvârșire de asigurările loră din 1879, în locă 
sd’i vedemă luândă măsuri pentru apdrarea 
șcdleloră ndstre, i-amă vddută cu adâncă durere 
redicându-și vocea prea de multe ori, prin fai
moasele loră circulare, în favdrea sistemului 
asupritorii.

Pănă când totă așa? Nu mai vădă dre 
prelații noștri prăpastia, ce stă sd înghiță limba 
română și cu ea șcdla și biserica ndstră ?

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

Conflictulu vamalu dintre Austro-Ungaria 
și Germania.

Cu cală se apropiă timpulă pentru reînoirea pac
tului între Austria și Ungaria, cu atâtă mai multe semne 
se ivescă, că reînoirea va fi împreunată cu mari groutăți 
din causa atitudinii guvernului din Pesta față cu Germa
nia. »N. fr. Presse« află, că raportulă cătră Germania 
va conduce regularea politicei vamale în viitorulă pactă 
cu Ungaria. Dar cum își înfățișăză domnii din Pesta re- 
lațiunile economice ale Austriei cu Germania? întrdbă 
f6ia vieneză. Ei vrău sd încheiă cu Germania ună trac
tată vamală, dar amenință cu retorsiune, în casă când 
acesta nu s’ar pută încheia. Ce copilărescă lucru!

>VetjI bine, Austria are puterea d’a păgubi în modă 
simțitoră pe Germania — continuă ,N. fr. Presse* — 
dar nu cumva că prințulă Bismarck este omulă, care 
sd se supue unei astfelă de alternative? Acdsta nu e 
calea d’a dobendi pacea cu Germania; Austria nu păte 
consimți la o politică de retorsiune. Conflictulă cu Ger
mania nu trebue înăsprită. Ar fi o greșălă fatală, a face 
din politica comercială o cestiune de putere, d’a invoca 
prin represalii dreptulă celui mai tare. Ori ce amenin
țare ve mări amărîciunea și ddcă amă esclude tdte pro
ductele germane, noi nu vomă mai esporta nici o mână 
de cereale... In împrejurările de atjl e bine sd ne înțe- 
legemă cu Germania, și chiar ddcă nu ne-amă înțelege, 
sd evitămă rdsboiulă».

Dupd acdsta, foia vieneză atrage atențiunea lui Bis
marck, câtă de multă a amărîtă pe Unguri prin politica 
sa vamală și că acestă amărîciune ar putd ave stricarea 
raporturiloră celoră doud state. Cine sprijineșce alianța 
în Austria? întrdbă »N. fr. Presse«. Germanii suntă fără 
putere și în minoritate; Slavii, Clericalii urăscă acestă le
gătură, și dacă voră începe și Ungurii a șovăi, atunci 
prințulă Bismarck va ave cu monarchia ună tractată, față 
cu care maioritatea cetățeniloră va fi streină, ba chiar 
dușmană. Pdte sd vrea acdsta cancelarulă imperiului ? 
Nu sosescă ore de strîmtorare chiar și pentru celă mai 
puternică stată, când simpatiele popdreloră oferă celă 
mai sigură sprijină? Rdsboiulă economică — încheiă 
fdia vieneză — eschide alianța politică și de aceea o în
țelegere e necesară, și cdrta trebue terminată.

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

Situațiunea în țările balcanice.
In numdrulă dela 5 Iuliu, »P. Ll.« se ocupă de sta

rea lucruriloru din peninsula balcanică. Elă găsesce, că 
liniștea ce se pare că domnesce adl la Balcani este nu-



Nr. 141. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

mai o pace pe ună timpii anumitei, fiindcă Sferbii, 
Muntenegrenii, Bulgarii, Albanezii și Grecii, cu toții as
piră unii a deveni autonomi, alții a se întinde mai de
parte prin anexiuni. F6ia pestană dice că lipsesce nu
mai ună impulsă esternă și anume voința Rusiei, ca să 
facă să se ridice tâte aceste popâre spre a-șl realisâ as- 
pirațiunile lorii.

>Dar Austro-Ungaria — continuă «P. Ll.« — care 
și-a înaintată din precauțiune sentinelele pănă la defi- 
leulă Limului, trebue să aibă în vedere acestă posibili
tate. Trebue să avemă în vedere, că starea creată în 
peninsula balcanică de congresulă din Berlină e ne ter
minată și provisoriă și că trebue să se creeze o 
stare d e fini ti vă.«

Vorbeșce apoi că Sârbii au aspirațiuni de a crea 
o Serbiă mare, Bulgaria de a se uni' cu Rumelia ostică; 
că oficiile mai înalte administrative din Sofia, Vidin, Rus- 
ciucă, Șumla și Varna suntă în mânile Rușiloră seu Bul- 
gariloră crescuți în Rusia; că in fie-care ană se trimită 
oficeri bulgari la institutele din Petersburg; că elementulă 
rusescă prevalăză și în corpulă oficeriloră din Rumelia 
ostică. Căile ferate orientale nu se construescă încă, ci 
se trăgănesce lucrulă, fiindcă Rușii și Englesii insuflă 
Turciei neîncredere față cu Austro-Ungaria.

»Englesii sciu prea bine •— încheiă »P. LI.* — de 
ce noua cale ferată Belgrad-Nișă trebue să remână ne
continuată și legătura directă a Pestei (Vienei) cu Con- 
stantinopolulă și Salonichi întreruptă. Bulgaria trăgănesce 
lucrulă, fiindcă așa-i șoptesce Rusia. Fiindă calea ferată 
terminată, atunci colânele austro-ungare s’ară descărca 
mai repede, la momentulă dată, în o stațiune bulgară, 
dacum ară trece Rușii Dunărea și acăstă eventualitate nu 
le place celoră din Petersburg. Starea în peninsula bal
canică are destule puncte negre, cari se potă preface 
în nori. Austro-Ungaria trebue să vegheze, ca nu cumva 
într’o bună diminăță să vină cu o ideiă și cu o ar
mată — prâ târdiu.*

SOIRILE BILEI.
Cu tâtă intervenirea ministerului comună de esterne 

din Viena pe lângă guvernulă ungurescă în afacerea in
terzicerii importării porciloră din România, guvernulă un
gurescă a rămasă neînduplecată. Prin închiderea grani- 
țeloră înspre România, voiesce să înlăture neîncrederea 
Germaniei guvernulă ungurescă și e hotărîtă să opună 
resistență chiar unei presiuni diplomatice înalte, scrie 
>N. fr. Presse.< Stă o politică ungurâscă nechibzuită, care 
va nimici totală comerțulă și industria ardelănă.

—0—
Camera de comerță și industriă din Timișâra a ți

nută la 3 Iuliu n. o conferință privitâre la convențiunea 
comercială cu România. Unii au pledată pentru liberulă 
schimbă, ăr maioritatea s’a pronunțată pentru reînoirea 
convențiunii.

—0—
La 24 Iuniu regimentulă românescă nr. 50 stațio

nară în Alba-Iulia, care s’a distinsă acum 19 ani prin 
bravură în lupta dela Custozza, ș’a serbată a 19 aniver
sară a acelei lupte cu mare bucuriă și în anulă acesta. 
La 1 6ra d. m. întregulă corpă ofițirescă, în frunte cu 
comandantulă regimentului d. colonelă Heinrich Gabor, 
se întruni la ună banchetă, unde au fostă Invitați ca âs- 
peți și comandantulă fortăreței d. brigadiră-generală-ma- 
ioră Franciscă de Walteck și d. colonelă în pensiune 
Vilehlm Velican. Musica regimentului, în decursulă prân
zului, a cântată mai multe piese, începândă cu «Marșulă

regimentului Nr. 50« de Ștefănescu. S’au ținută mai 
multe toaste, primulă de cătră d. generală-maioră Wa- 
ttek pentru M. Sa, ală doilea de cătră d. colonelă Gabor 
în onârea regimentului Nr. 50, ală treilea de cătră d. 
colonelă în pensiune Velican, unulă din comandanții 
în lupta aceea, care a produsă celă mai mare efectă. 
S’au trimesă două telegrame de felicitare, una archidu- 
celui Albrecht, fostă comandantă supremă; alta d-lui 
gen. br. de Piret, fostă comandantă de brigadă. Sera 
era să se joce «Călușerulă* și .Bătuta,«dar plâia toren
țială a împedecată manifestația acesta.

—0—
La 27 Iuniu n. venerabilulă preotă evangelică de 

aci d. Franz Obert și-a serbată jubileulă de 25 de ani 
ca preotă. D-sa și-a câștigată mari merite pe tăremulă 
învățământului ev. săsescă.

—0—
D-lui advocată Dr. Ștefană Păcurară din Sibiiu i s’a 

furată în săptămâna trecută din cassa Wertheimiană 
1000 fl. în bani, ună orologiu de aură și ună inelă-sigilă 
cu inițialele S. P.

—0—
.Ellenzek* plânge de supărare, că o firmă jidovâscă, 

care vinde lemnăriă, și-a scrisă pe plicurile de scrisori 
adresa în limba germană, »dândă dovadă de nepălrio- 
tismă.s Et tu, mi fiii Feldmane! Sârmanulă «Ellenzek,* 
ce-a trăită să vadă!

—0—
Joi în 20 Iuniu s’a săvârșită alegerea de protopres- 

biteră gr. or. în Mediașă, întrunindă maioritatea voturi - 
loră administratorulă protopresbiterală Dionisiu Chendi.

—0—
Ni se scie din jurulă Reghinului săsescă, că în Zi

lele acestea s’a sinucisă în Reghină ună sergentă, care 
era atașată la armăsarii erariall, fiindcă a cheltuită 30 
fl. bani erariall.

—0—
Tolă de acolo ni se comunică, că în 1 Iuliu n. 

peste hotarulă Petelei a cădută grindină causându-se 
mari pagube âmeniloră. De asemenea vărsările de apă 
în hotarulă comunei Nadașia românescă au pricinuită 
mari stricăciuni sămânăturiloră.

—0-
Suntemă informați dela Borsek, că deși căldura nu 

e ca în Bucuresci, totuși este destulă de caldă; câte o 
ploiă repede ce cade, abia ține o oră, și ârășl se lasă 
căldura. Ospeți suntă fârte puțini.

Junimea academică română din Blașiu și jurii aran- 
giază în 11 Iuliu n o petrecere de vâră împreunată cu pro- 
ducțiune musicală în grădina lui D. Comșa din Veza. Venitulă 
este destinată pentru înființarea unei »Reuniuni de 
cântări* în Blașiu. Comitetulă e compusă din domnii: 
Augustină Ungură, Aureliu Popa, Liviu Albini, Virgiliu 
Jrândușianu. Cu acâslă ocasiune se va eseculâ urmă- 
târea programă: 1. «Cânteculă ciocârliei* de Mendels- 
sohn, coră mixtă. 2. «Cântecă Siciliană* de C. G. Po- 
rumbescu, coră bărbătescă. 3. «Sărmana frundă,< arang. 
pentru coră mixtă de G. Dima. 4. .Cântecă vânătorescă« 
de Tudoră de Flondoră, coră bărbătescă, acomp. de 3 
Corni în F. și Trombone. 5. ,0 roșă în pădure,* coră 
bărbătescă. 6. «Rămâi sănătâsă,* arang. pentru coră 
mixtă de G. Dima. 7. «Senină și furtună* de Vorob- 
chievicl, coră bărbătescă. La casă de timpă nefavo
rabilă, petrecerea se va ține în «Otelulă națională* din 
31așiu. Prețulă intrării de persână 1 fl., de familiă 2 fl.

—0—
Neguțătorulă de vinuri și coloniale Vilhelm Rajkai 

din Seghedină a fostă arestată, din causă că a falsificată

mai multe cambii în contulă unoră comercianți din 
Budapesta.

—0—
D. Petru Grama, învățătoră în Sântejude și 

profesoră de industriă, ne comunică, că insinuările la 
cursulă de industriă, despre care s’a scrisă în Nr. 134 
ală foiei nâslre, se voră primi pănă la 15 Iuliu c.

—0—
Regele României a primită din partea M. S. Re

gelui insuleloră havaiane o scrisâre, prin care îi notifică 
încetarea din vieță a M. S. Reginei mume Ema Kaleleo- 
naloni, văduva M. S. Regelui Kamehameha IV. De ase
menea a primită din partea Escelenței Sale d-lui Ber- 
nardo Soto o scrisâre, prin care îi notifică că, conformă 
prescripțiuniloră constituționale, a luată președința repu- 
blicei Costa-Rica.

-0—
D. baronă de Mayr, ministrulă Austro-Ungariei în 

Bucuresci, a plecată la Viena, scrie Românulă.» D. ba
ronă de Mayr se duce la Viena pentru a vedea, decă 
în adevără se adeveresce scirea despre înlocuirea d-sale 
cu d. SamuelxTeleky.

—0—
Ministerulă domenieloră din România a decisă, ca 

patrusprezece tineri să fie trimiși în streinătate ca să facă 
studii profesionale: trei ca să studieze mecanica apli
cată; trei pentru technologia chimică; trei pentru agro
nomia; trei pentru științele comerciale; doi pentru hi- 
mia analitică și biologiă. Concursulă pentru obținerea 
acestoră burse se va țină la 20 Augustă viitoră.

—0—
Lucrătorii dela tipografia statului din Bucuresci s’au 

pusă în săptămâna trecută în grevă, din causă că casie- 
rulă tipografiei a refusată a plăti lefurile ca pănă acum 
la sfârșitulă săptămânei. Cu tâtă intervenirea poliției, 
greva n’a încetată decâtă după ce s’a satisfăcută cererei 
lucră toriloră.

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

Statele unite ale marelui continente.
Corespondentulu din Parisu alil fâiei vieneze 

„N. fr. Presse“ scrie urinătârele:
«Despre sărbătorescele hotărîrl ale deputațiloră li

berali germani din Viena noi cei din Parisă nu puțină 
ne-amă mirată. Așadară domnii nu sciu nimică ce’i 
aștâptă încă în anulă acesta și n’au nici o presimțire, 
că în anulă 1887 Europa, o parte din Asia și Africa 
aparțină stateloră unite ale marelui continentă și că 
nici pomenâlă nu va mai fi de vre-o monarchiă. afară de 
China, la Zeluși și în statulh regelui Menelik și pâte și 
în principatulă Liechtenstein ? De unde avemă noi cu
noștință despre acestă prorocire, care dă de rușine pro- 
fețiele celui mai minuțiosă dintre toți astronomii ? Dintr’o 
cartă pe care amă cumpărat’o într’o viâiă stradă a cuar- 
tierului studențiloră de aci, dintr’o cartă edată de «pro- 
fetulă M. C.« întitulată: «Antâia alianță a popâreloră cu 
republica francesă», care este eseculată .din punctulă 
de vedere etnografică, limbistică, geografică, administra
tivă, comercială, politică și morală*. Dar pentru ca să 
nu punemă la pre grea încercare răbdarea cetiloiiloră, 
vă comunicămă mai ântâiu că:

.Anglia perde în curândă Irlanda și .că în anulă 
1885 se pregătesce încă o mare nenorocire pentru 
Anglia,* și de aceea e bine să nu se pre grăbescă o- 
mulă a merge la Londra. Republica francesă se va 
transforma, probabilă că după alegeri. Mețulă și Stras- 
burgulă aparțină ârășl Franciei și Belgia i se adaogă ca 
parte nouă, pe când Olanda — ceva bătătoră la ochi —

FOILETONU.

V O K B E 1 E P E R 1) i: T E.
(Din basmele francese.) Calulle Mendes.

I.
Se întâmplă odată, că o ursitore fârte crudă, fru- 

mâsă ca și florile, rea ca șerpii cari se ascundă pe sub 
pământă, hotărî să’șl răsbune pe poporulă unei țări mari. 
Unde era țâra asta, în munte seu pe câmpiă pe mar
ginea unei gârle ori aprâpe de mare? Istoria nu ne 
spune. Pâte că era vecină cu împărăția unde cusăto- 
reselâ se arătară istețe cusândă luni și stele pe rochiile 
prințeseloră. Și ce supărare i se făcuse ursitârei? Nici 
atâta nu ne spune basmulă. Pote că uitase s’o pof- 
tâscă la botezulă fetei împăratului. Credeți ce 'vă va 
plăcea, dar să mă credeți mai multă pe mine, că era 
tare supărată.

Deocamdată ursitârea se întrebă dacă, pentru ca 
să pustiască țera, n’ar face bine să puie pe tâte miile de 
duhuri ce ascultau de poruncile ei, ca să dea focă tu- 
turoră palateloră și colibeloră, seu mai bine să facă pe 
tâte fetele urîte și bătrâne ca nîșce clânțe-cotorânțe. 
Ursitârea ar fi putută să deslănțuiască și să repeejă pe 
strade bălauri, cari versau focă și pară pe gură; ar fi 
putută să poruncâscă sârelui să ocolâscă și să nu trecă 
peste orașulă disprețuită; ar fi putută să poruncâscă 
furtuneloră să desrădă cineze copacii și să dărîme casele. 
In cele din urmă îi veni ună gândă și mai afurisită. în
tocmai ca ună hoță care nu se zoreșce, ci alege să fure 
lucrulă celă mai scumpă, astfelă ea scâse din mintea 

bărbațiloră și a femeiloră aste două cuvinte D-ZeescI: 
«Te iubescă!* și pe urmă fugi, după ce făcu răulă, 
rî^ândă cu ună rîsă ușoră, dar care ar fi fostă mai 
grâznică decâtă ună rînjită ală diavolului, dacă nu ar 
fi avută cele mai rumene buze din lume.

II.
Deocamdată femeile și bărbații prea puțină băgară 

de sâmă ce strâmbătate li se făcuse. Li se părea că le 
lipsea ceva, însă nu știau ce. Logodiții, cari se pre
umblă în grădinile înflorite, soții care’șl șoptescă stândă 
la ferestră, gândindu-se la plăcerile vieții, se opreau deo
dată din sărutată, încetau fără veste d’a se mai privi; 
simțeau bine că voiau să spuie o vorbă obicinuită, și 
nici nu le trecea măcar prin capă ce vorbă era aceea; 
rămâneau mirați, neliniștiți, neîntreuându-se, pentru că 
n’ară fi știută ce întrebare să’șl facă, atâtă de tare ui
taseră vorba aceea de mare preță; dar nu sufereau incă 
așa de multă, pentru că le rămăsese mîngăerea atâtoră 
altoru vorbe, șoptite, îngânate, ș’afâtoră altoră giugiuleli. 
Vai! nu trecu multă și cădură toți într’o mtiancoliă a- 
dîncă! In zadară se adorau, se chemau cu numele cele 
mai dulci, își vorbâu cu dragă; nu le era d’ajunsă să 
spuie că tâte deliciile suntă înflorite, înveselite în rume- 
nâla sărutatului, ori să ’și jure că erau gata a muri, elă 
pentru ea. ea pentru elă, să ’și dică: .Sufletulă meu! 
vieța mea! visulă meu!* avâu instinctiva trebuință să 
spuiă și s’audă o altă vorbă, mai dulce decâtă tâte vor
bele; dar acum simțâu durerea de a nu o mai au(ji nici 
odată, de a nu o mai pronunța niciodată! După mîhnire 
veniră certurile! Judecându’și fericirea nedeplină, din pri
cină că buzele cele mai înfocate chiar nu mai putâu 

d’aci încolo mărturisi și esprima vorbele dorite, amanta 
pretindea dela amantă, și amantulă dela amantă,—fără să 
spuie ce, fără să pâtă spune, — singurulă lucru tocmai 
pe care nici elă nici ea nu ’lă putea pronunța: «te iu
bescă*. Se învinuiau unulă pe altulă, ba că elă este rece, 
ba că dânsa este rece, ba că elă o înșală, ba că dânsa 
îlă înșală, nu credâu în dragostea pe care buzele nu o 
putâu mărturisi prin cuvinte, așa că logodiții încetară 
curândă d’a se mai preumbla prin înflorite grădini, și 
odăile însurațiloră nu mai audâu decâtă vorbe reci în 
fotoliurile care nu se apropie unulă de altulă. Pâte să 
fie veseliă acolo unde nu este iubire1^ Țâra, pe care o 
ura ursitârea, n’ar fi fostă așa de posomorită, dâcă ar 
fi bântuit-o ciuma ori dac’ar fi pustiit’o răsbâiele, cum 
era posomorită din pricină că se uitaseră două vorbe.

III.
Și trăia în țâra asta nenorocită ună poetă, care 

era forte de plânsă. Nu că avea vr’o amantă frumâsă 
și că se desnădăjduia că nu-i mai pâte spune și că nu 
mai pâte audi din gura ei vorba, pe care o furase ursi
târea; nu avea amantă, pentru că-i plăceau prea multă 
versurile; pricina însă era, că nu putea să sfirșască o 
poemă, pe care o începuse cu o <Ji înainte de a-șl răs- 
bunâ răutăciâsa ursit.âre. Și pentru ce? pentru că po
ema trebuia să se sfirșâsră tocmai cu vorbele: «te iu
bescă!* și nu putea nici decum să se sfirșâscă altfelă. 
Poetulă își bătea fruntea, s’apuca cu mânile de pără, se 
întreba: «Nu cumva voiu fi înebunită?* Cu tâte acestea 
era sigură că găsise, mai înainte de a înpepe oda, vor
bele care să vie înaintea celui din urmă punctă de ex- 
damațiă. Probă că găsise vorbele acelea era că rima, 
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române unii stată de sine stătătorii, vedi bine după 
concediarea regelui. Republica spaniolă se va proclama 
în anulă viitorii, se va uni cu Portugalia și le va lua 
Englesiloră Gibraltarulă. Despre transformarea Italiei, 
încă în anulă 1885, într’o republică n’ar trebui să ne 
supărămă — princpiară luată — dar casulă e, că cu 
acestă ocasiune Italianii ne-a ,,ștersă“ Gorzulă și Tri- 
estulă. Africa de nordă ’și-o împartă între ei Latinii. 
Spania ia Maroculă, Franța ia Algeria și Tunisulă, 
Italianii Tripolisulă. Mai bine ca Grecia nimenea nu e 
considerată. Din anulă 1887 îi va aparține tâtă Turcia 
europenă, cu Constantinopolă cu totă, și o bună parte 
din Asia mică. Tâtă țăra de dinsusă de Balcani pănă 
la mare, chiară și Muntenegru, aparține Serbiei. Ro
mânia e tractată ceva mai cu cruțare, deși ea și-a anec- 
tată Ardealulă și și-a recăpătată Basarabia. Din Rusia 
nu se vede multă ; totuși se pare că cu Svedia, Norvegia și 
Danemarca împreună formăză o republică. Dar Polonia! 
Deja în anulă 1886 republica polonă va fi fixată gata 
și va cuprinde Polonia austriacă, cu Aușvitz și Zatoră, 
Polonia prusiană, Polonia rusăscă și o. imensă parte din 
Rusia. Portulă principală ală noului stată polonă este 
Odessa. Chiară la o împărțire republicană nu le merge 
pre bine Germaniloră. Germania se desface) într’o re
publica germană de nordă cu capitala Berlină și într’o 
republică germană de sudă cu capitala Munchen — din 
anulă 1887, nici o minută mai târdiu! Și Austria? Cău- 
tămă și căutămă, dar nici o Austriă nu se mai află! 
Unde a stată odinioră Austria — A. E. 1. 0. U! — 
acolo aflămă acum o republică ungurescă, care va fi pro
clamată încă în anulă 1885 (Ungurii ară trebui însă să 
se grăbăscă, căci dl^e^e devină totă mai scurte), și o 
republică boemă, constândă din Boemia, Moravia și 
Silesia, cu capitala Praga. Ce a devenită sărmana 
năstră Vienă? Aparține Ungariei, capitala însă este Pesta. 
Totă e frumosă din partea profetului francesă, că celă 
puțină ne-a dăruită unei națiuni liberale (???). Acum 
înțelegemă, ce are să’nsemneze înfrățirea celoră două 
orașe surori, sărbătorită deunăzi în Pesta cu atâta în
suflețire! Trebue să mai observămă, că autorulă cartei 
declară, că ună esemplară, care nu are subscrierea pro- 
pnă a editorului, este falsă. Esemplarulă nostru are 
acestă semnă caracteristică, prin urmare nici vorbă nu 
păte fi de îndoială. Sperămă că amabilii oficioși, pe 
câtă le stă în putere, ne voră mulțămi pentru acăstă 
împărtășire. Sciindă unde suntă ei acum, îșl voră pre
găti deja o transițiune}dibace, astfelă voră lăsa pe cornițele 
Taaffe să zacă alăturea Ia stânga și voră începe a 
lua la ochiu însușirile de bărbată de stată, tactulă și 
energia d-lui Tisza.“

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

Deșiu, 1 Iuliu st. n. 1885.
Domnule Redactoră! Junimea maghiară deșiană 

arangiază ună bală sub patronagiulă unui deputată die- 
tală și a unui proprietară de fabrică din locă, în folo- 
sulă »Kultur-egylet*-ului din Clușiu. Unulă din patroni, 
d. Roth Pal, după ce ca proprietară de farmaciă s’a îm
bogățită, adl e Maghiară năoșă. La alegerile ultime fu 
alesă deputată guvernamentală. Elă este cunoscută pu
blicului de atunci, de când la începutulă acestei periode 
legișlative, în locă de scrisorile de acreditare, că este 
alesă deputată din partea orașului Deșiu, — printr’o hazliă 
întâmplare a presentată dietei contulă speseloră ce le-a 
avută ospătândă pe alegătorii săi. D. Voilh Gergely, ală 
doilea patronă ală acestui bală, ce se va ține Sâmbăta 
viilâre, este ună speculantă armenă. Comitetulă arangia- 
toră se compune din 25 de membri, toți juni din Deșiu, 

a cărei rimă erau ele, scrisă gata, le aștepta, le reclama, 
nu vrea de felă altele. Și elă uitase frasa care-i trebuia, 
frasa ursită, nici îșl aducea măcară aminte că o sciuse 
vre-odată! Negreșită că aci era o taină, și tocmai la 
acâsta se gândea neîncetată poetulă, cu o melancoliă 
amară — o! mâhnire de poeme întrerupte! — în mar
ginea păduriloră, lângă isvorele limpezi, unde obișnuescă 
ielele să vie să jâce în cercă, săra la lumina steleloră.

IV.
Așa, odată pe când sta cufundată în gânduri sub 

crăcile umbrose. răutăciosa ursitâre îlă vădu și cum îlă 
vădu îlă iubi. Și ursitârea chiar pentru ce s’ar feri? Mai 
iute decâtă cum ună fluturasă sărută ună trandafiră, 
densa îșl puse buzele pe buzele lui și poetulă, ori câtă 
de îngândurată era, totă nu putu să nu găsâscă dulceță 
în sărutarea ei.

In adâncimile pământului se deschidă peșteri de 
diamante albastre și roșii, înflorescă grădini de crini lu
minoși ca nișce stele; acolo într’ună cară de aură trasă 
de cîrtițe înaripate, care despicau pămentulă în sborulă 
loră, fură duși poetulă și ursitârea, și multă vreme, prea 
multă vreme se iubiră acolo, uitândă totă ce nu era să
rutările loră și zîmbetele loră. Dacă încetau o clipă d’a 
mai avea gurile lipite ori de a se uiiâ unulă în ochii 
celuilaltă, încetau numai ca să se desfăteze cu altele: 
duhuri îmbrăcate în atlasă roșu ca viorâua, femei fru- 
măse îmbrăcate cu căța după lacuri, jucau în fața loră 
jocuri ritmate de musici nevădute, pe când în coșuri de 
rubinurl, nisce mâni sburătore, care nu aveau brațe, 
le dau fructe de zăpadă, mirosităre ca ună trandafiră 
albă și ca ună șină de feciără; ori, ca să-i placă, elă 

unulă ca unulă. Toți de o pânză și de o zâmă. Doi 
trei juriști, câțiva diurnișll, și ceialalli calfe dela prăvălii.

Scopulă sublimă, se vede, a adunată laolaltă ele
mentele cele mai eterogene. Tote ar fi cum ar fi. Ne-a 
lovită însă ca ună cuțită înveninată în inima năstră de 
Română, că în comitetulă arangiatoră ală acestui bală, 
figureză numele unui stipendistă (bursieră) ală fonduri- 
loră românescl blășiene. Acesta este »Anka Aurâl*, 
fiulă domnului Petru Anca, președinte la scaunulă orfa- 
nală în Deșiu. Durere că cei din fruntea aceloră fon
duri țină așa de puțină sâmă de adevărata intențiune, 
ce a condusă pe fiii fundatori ai aceloră stipendii, încâtă 
nu s’au sfiită a stipendiâ pe numitulă tânără. Cum? ore 
n’a sciută comitetulă, care a conferită stipendiulă lui 
Anka Aurâl, că fiii d-lui Anca nu sciu vorbi românesce? 
N’au sciută âre, că pruncii d-lui Anca nici nu semțescă 
românesce, căci în casa d-sale este rușine a se vorbi 
românesce ?

Mulțl juni de plugară și de preoți sărmani, cari 
absolveză studiele gimnasiale cu succesă forte bună, ta- 
lentațl și cu semțăminte nestricate, suntă neconsiderați în 
cererile loră, și mai bine se dau ajut.ârele unoră juni, 
ai căroră părinți tragă salarie grase. Să nu pierdemă 
cumpăna dreptății, frați Români! Noi cătră noi suntemă 
nedrepți, cum să așteptămă dâr ca străinii de nâmulă 
nostru să se pârte cătră noi cu echitate ?

Meritulă personală și talentulă să fiă sprijinită și 
să nu ne lasămă conduși de considerațiunl de rangă și 
de familiă!

Aceste mi’am ținută de-o datorință sântă a-le dice 
la audulă națiunei năstre, ca să (fică și ea cătră cei ce 
se lapădă de cătră densa: »Totă ce-lă ce se lapădă 
de mine, lăpăda-mă-voiu și eu de densulă.»

Dreptulă.
-------o-------

REVOCARE
Ordinându-se cursulă suplementară din limba ungu

rescă și în Selagiu, flind-că atâtă dintre membri, câtă și 
dintre diregătorii reuniunei voră luâ mai mulți parte: a- 
dunarea generală ce se va ține în Ciseriu, ală cărei ter
mină se ficsase pe 14 1. c., prin acesta se revocă.

Terminulă nou se va ficsă prin comitetulă centrală 
și aduce la cunoscința membriloră în modă obicinuită.

Zelău, 2 luliu 1885.
Din încredințarea președintelui 

Gavril Trifu, v.-președinte.
------ o------

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.<)

PESTA, 6 Iuniu. — Serata ce a dat'o. erl 
ministrulă președinte în onârea juriului esposiți- 
unii a foștii strălucită. Mai toți invitații apă
ruseră, partea cea mai mare exposanți și mem
bri d’ai juriului, dâr și înaltulu cleru și gene
ralitatea erau representațl. Ospeții s’au depăr
tată numai cătră medulu nopții.

PARIS, 6 Iuniu. — In Saint-Brieux s’a a- 
lesă din nou ună senatoră regalistă. — Courcy 
telegrafiază din Huâ, că în nâptea după sosirea 
sa a fostă pe neașteptate atacată de garnisdna 
citadelei. Atacatorii au fostă respinși. Courcy 
nu dă incidentului nici o însemnătate.

PESTA, 7 Iuliu. — „Budapesti Kozlony“ 
publică ordinațiunea ministrului de justițiă, prin 
care se sustrage tribunalului din Sibiiu procedura 
curții cu jurați în afaceri de pressă și cercurile ju-

îi spunea, pișcândă cârdele unei viori, versurile cele mai 
frumose ce-șl pâte închipui cineva. Cu tâte că era ur 
sitore, însă ia nu mai cunoscuse pănă aci altă bucuriă, 
care să se potrivăscă cu aceea ce simțea acum când se 
vedea cântată de tânărulă ăsta frumosă, care născocea 
în fie-care di cântece nouă, și murea de dorulă, când 
tăcea elă, d’a simți suflarea unei guri aprăpe. alergându-i 
prin peră. Și după atâtea dile de fericire erau alte (file 
iar de fericire, necurmată! Cu tote acestea, câte odată 
ei îi trecea gânduri mîhnite prin capă, cu obrazulă p’o 
mână cu părul care-i cădea ca un părău de aur pănă la glesne.

— ,0, regina mea! ce te întristâză și ce poți să 
mai doresci, in tâte plăcerile nostre, tu care esci a tot- 
puternică, tu care esci frumosă !<

Dînsa nu-i răspunde îndată. Dar văd endu-lă că stăruiă :
— »Vai! îi răspunse oftândă, — la urma urmeloră 

cineva sufere chiar de răulă pe care l’a făcută — vai I 
sunt mâhnită pentru că nici odată nu mi-aidis: >Te iubesc.«

Dînsulă nu (fise vorbele acestea, dar dete ună ți- 
petă de bucuriă, pentru că găsisese în fine sfîrșitulă 
poemei lui I Ursitârea vru în zadară să-lă ție în peșterile 
de diamante albastre și* roșii, în grădinile de crini lumi
noși ca stelele: elă se întârse pe pămentă, isprăvi scrise 
publică oda în care bărbații și femeile din întristata țâră 
găsiră la rândulă loră dumnetfeescile vorbe pierdute; așa 
ca și altă dată preumblări printre trandafiri, vorbe dulci 
în ferestrile însurățeiloră. Din pricina versuriloră suntă 
sărutările dulci și înamorații nu-și spună nici o vorbă 
pe care să n’o fi cântată poeții!

Traducere de I. S. Spartali.
-------o------  

decătorescl Brașovă, Sibiiu, Deva și Elisabetopole 
se încorporeză la tribîinalulă din Clușiu în afaceri 
de pressă.

PESTA, 7 Iuliu. — Prințulu Bulgariei 
Alexandru sosesce Ia 8 Iuliu aci spre a visita 
esposiția, rămânendu patru dile în Pesta.

PARIS, 7 luliu. — Camera a primită cu 
mare maioritate tractatulă dela Tientsin. Minis
trulu de răsboiu a declarată, că cu privire la 
incidentulă din Huâ se potă dirige imediată 300 
de âmeni la Annam din trupele ce staționdză 
în Tonching.

o

DIVERSE.
Unu ambasadorii înșelătoru. — Gu celă mai 

mare laconismă telegrafulă aduce din Roma urmă- 
târea șcire: »Ministru-preșetinte ală Brasiliei la Quirinal, 
Callado, a fostă demascată că jucândă cărți înșela, anume 
în »Glub della caccia.< Corespondentulă unei foi austriace 
relatâză asupra afacerei următârele: In cercurile diplo
matice de aici se vorbeșce multă de ună scandală, care 
n’a putută rămânea ascunsă. Este vorba de ministrulă 
plenipotențiară ală unui stată americană. Sub imperiu, 
fiindă adoratoră preferită al vestitei Marguerite Bellanger, 
elă jucase ună rolă 6re-care. Se șcie, că împăratulă 
Napoleonă III într’o di și-a aruncată ochii asupra fru- 
mosei Marguerite și apoi multă timpă a stată în lanțu
rile ei. Acelă străină a pierită atunci, pentru care a și 
fostă recompensată. Astfelă a devenită diplomată în 
America, ceea ce probâză, că influența lui Napoleonă 
era încă mare pe atunci. Cariera diplomatică a acestui 
bărbată, începută sub auspicie așa de ciudate, s’a ter
minată în (filele trecute în împrejurări totă așa de ciu
date. Intr’unulă din cluburile din reședința năstră lumea 
observase, că acelă diplomată distinsă câștiga la jocă 
sume colosale. Lumea deveni bănuitâre și se institui 
ună comitetă de supraveghere, compusă din (fece domni, 
care iute s’a încredințată, că diplomatulă într’adevără 
corigea noroculă. Spre a se evita ună scandală, ministrulă 
a trebuită sg dea cuvântulă că va părăsi Roma, promi- 
țându-i-se că nu se va vorbi de acâstă întâmplare. Go- 
mitetulă tăcu, dâr d. ministru rămase pe locă. într’o 
(fi era masă la Curte. Intre cei invitați era și unulă 
din cei «fece, care credu de datoria sa de a da lămuriri 
la locă supremă asupra cavalerului de industriă. A ur
mată ună viu schimbă de depeșe între regele Umberto 
și suveranulă transocânică și resultatulă a fostă reche
marea repede a acestui ministru .pentru ună altă postă.< 

* **
Broșe-crină. — Ca ceva fârte modernă se pârtă 

acuma în Parisă broșe de argintă ciselate și emailate, 
representândă o flâre de crină cu inscripția „C’est mon 
principe1'. (Acâsta’i principiulă meu.) Flârea este așezată 
pe o 'corână, care este formată din litera H. tn aură; 
câte odată se mai adaugă Marguerite în argintă ciselată, 
acâsta în onârea ducesei Helene de Chambord. Acâsta 
din urmă formă este admisă mai cu sâmă de înalta ari
stocrația.

* * 
*Emigrațiune. — (liarulă .Tutova< publică ur- 

mătârele soiri; .In cursulă trecutei săptămâni au plecată 
din nou din orașulă nostru vre-o optă familii evreiescl 
spre America. Ni se spune bă în curendă le voră urma 
și alte familii. De astădată aceste emigrări nu provină 
nici din persecuția cuiva, nici din îndemnulă alianței is- 
raelite, ci din mizeria și lipsa totală de ecsistență a aces
tora rătăcitori dintr’ună locă în altulă; mai cu sâmă că 
acești emigranțl suntă esclusivă meșteșugari, adică: croi
tori, cismarl etc., cari nu mai au de lucru, pe de o parte 
din causa crisei ce bântuie localitatea nâstră, âră pe de 
alta, din causă că, grațiă convențiunei cu Austro-Ungaria, 
orașele României suntă inundate de haine și de cisme 
austriace, în câtă abia se mai țină bieții meșteșugari ro
mâni indigeni, necum să se mai pâtă procopsi și alțl 
străini, cari isvorăscă ca roiulă din părțile Galiției.*

* * *
Ună bravă pilotă. — Ună pilotă de pe vaporulă 

.Hildegard» a scăpată dela morte la Zimnicea ună copilă 
de 3 ani ală dlui comercianiă Manea. >România liberă* 
află că d. Manea a dală o frumosă recompensă pitofului 
Forster și că atâtă copilulă câtă și pilotulă voră fi (oto- 
grafiați și ’șl voră schimba fotografiele în semnă de adu
cere aminte.

Cursulu pieței Brașovu
din 7 Iuliu st. v. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.99 Vend. 8.94
Argint românesc . . . ... » 8.80 A 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.
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

Editoră: Iacobft Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.
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Vorsulă la

din 6 luli

Rentă de aurii 4°/0 . . . 99.2
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 92.7 
împrumutul^ căilortt ferate 

ungare...........................148.7
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.7

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 108.4

Bonuri rurale ungare . . 102.5
Bonuri cu cl. de sortare ICI.7 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi...............................101.7
Bonuri cu cl. de sortarel01.7 
Bonuri rurale transilvane 101.6

bursa de Viena

u st. n. 1885.

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

vină ung.............................98 —
0 împrumutului eu premiu

ung.................................... 117 80
Losurile pentru regularea

„ Tisei și Segedinului . 119 90 
0 Renta de hărtiă austriacă 82.60

Renta de arg. austr. . . 83.45
Renta de aurii austr. . . 109 — 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 861.—
9 Act. băncel de credită ung. 291.25 
? Act. băncel de credită austr. 287.50 
ă Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.88
5 Napoleon-d’orI................ 9.85 V»
5 Mărci 100 împ. germ. . . 60.95 
0 Londra 10 Livres sterlinge 124.25

35ursa de BucurescI.

Cota oficială dela 22 Iuniu st. v. 1885.

Cump. vend.

Renta română (5%). ... 89 90
Renta rom. amorf. (5°/0) . . 93'/^ 933/4

» convert. (6°/0) • • 883/4 893/4
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 30 32
Credit tone, rural (7°/0) . . 101 1027a

» „ „ (5°/o) • • 85 86
» » urban (7°/0) . . 987a 99
» » » (6°/o) • • 91 92
> , » (5%) • • 83 84

Banca națională a României 1260 1270
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » » Națională
Aură......................................... 97t 107t
Bancnote austriace contra aură 2.02 2.04

a w i s r
Aducă la cunosciință On. publică, că loca- 

lulă meu de ceasornicăria se află acuma Strada 
Căldărarilorii Xr. vis-a-vis de mă
celăria D-lui M. Fleischer.

Mă recomândă totodată pentru orice repa
raturi de ceasornice, cari le esecută cu cunoscuta 
consciințiositate.

Cu distinsă stimă

E. Mansbcrger, ceasornicară.

Beii, Vm
de Theoc

Apare în broșuri i 
cu ilustrațiuni originale

Romanulă va fi cc
Ori ce librarii, col 

etc. este gata a procui 
duse la casele onor, ce

Acâstă scriere este 
română, căci în ădevări 
romanu originală coprin 
gini din care, nici una 
pentru ori ce cetitorii.

0 variațiune bogat 
unulă din romanele tra<

DomnISTORWft 
har Alexi.
i 20 cruceri, 50 bani una

impletu cu 34 broșuri, 
jortoră, legătoru de cărți 
■a aceste broșuri franco, 
titorfl.
unică în t6tă literatura 

1 nu posedămă nici unu 
idândă peste 1000 de pa- 
nu este lipsită de interesă

ă, precum nu oferă nici 
luse, apoi interesulă ce |

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

Textulă romanului este însoțită de ilustra
țiuni, care și aceste sunt originale, compuse de 
ună artistă anume pentru acostă scriere. Ea cu
prinde istoria României, începândă cu fanariotulă 
Caragea, trecândă la revoluțiunea eterii grecesci 
și a lui Tudoră Vladimirescu, a cărui viâță, fapte 
și m6rte tragică sunt cu de amănuntulă descrise, 
atinge revoluțiunea dela 1848, tractâză pe largă 
Domnia lui Cuza, dândă ună tablou amenunțită 
despre acea epocă și încheiă cu alegerea lui Ca- 
rolă de Hohenzollern.

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

mdrte. Pentru a scăpa de pedăpsa legii, o tâ- 
resce în grădină, unde îi taie capulă, îngropân- 
du-lă, pentru a face să crâdă lumea, că cada- 
vrulu fără capă, este ală altei persdne. Cu t6te 
astea 'să vede silită a mărturisi faptulă și este 
condamnată la muncă silnică. După câtva timpă 
să descoperă că ... . dar. cine voiesce a sci ce se 
descoperăUcitâscă romanulu, unde va găsi cu ce 
să-și ațîțe, ș’apoi cu ce să-și astâmpere curiositatea.

Cine-șl procură intregulii opu de-a-drephd'u, dela 
tipografia editore plătindu-lu de-o dată înainte, se 
va profita de economisirea portului adică va avea 
se trimeță numai câte 15 cruceri de broșură seu, 
pentru 34 broșuri 5 fiorini.

Tipografia Aleși, BBAȘOVtJ.
T6te administraț:unile diareloră românescl suni Ci 

rugate a ne face ofertă pentru publicarea acestui anunță.

Anunțămu aceloru onorați cetitori, cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo, 

că avemu încă în reservă numeri dela începutulu anului 1885 prin urinare potu se aibă colecțiunea completă.

Admmistrațiimea „Gazetei Transilvaniei/

Mersul u trenunlorU
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Tei ușii-Aradii-Budapesta a călei ferate orientale de stafii reg. nng.

Predealu-Budapesta Budapesta—Predealii

BucurescI

Predealu

Timiștt

Brașovft

Feldiora
Apatia 
Agostonfalv-a
Homorodă
Hașfaleu

Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneld 
Teiușfi 
Aiudii 
Vințulă de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirisfi 
Apahida

Clnșiu 

Nedeșdu 
GliirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susG

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Bnda-pesta

Viena

Nota:

(
(

(
(

(
(

(
(

(
(

Orele de nopte suntii cele dintre liniile grose.

Trenu 
de 

ersine
Trenu 

accelerat
Trenă 

omnibua
Trenu 

omnibus
Trenu 

omnibus
Trenu 

accelerat

— 500 7.45 — Viena 7.15
— 9 45 12.50 — Budapesta b.47 1.4b
— 9.47 1.09 — Szolnok 10.37 3.4
— 10.11 1.40 __ P. Ladăny 1.44 5.21
__ 10.44 2.27 _ Oradea mare 5.33 6.41
6.22 10.51 2.55 _ Vărad-Velencze — —
7.01 11.18 3.38 __ Fugyi-Văsărhely — —
7.33 11.36 4.17 - Mezo-Telegd — 7.14
8.01 11.51 4.47 __ R6v — 7.42
8.45 12.23 5.42 — Bratca — —

10.10 1.19 7.37 — Bucia — —
10.29 1.30 8.01 _ Ciucia — 8.31
10.39 1.37 8.21 — Huiedin — 9.01
11.19 2.05 9.05 — Stana — —
11.54 2.25 9.43 __ Aghiriș — —
12.12 2.36 10.02 — GhirbSu — —
12.56 — 6.20 — Nedeșdu — —

1.30 3.13 6.59 __ — 10.01
1.45 — 7.15 _ 12.05 10.16
2.11 3.40 7.43 _ Apahida 12.31 —
2.55 4.01 8.29 ___ Ghiris 2.16 11.24
3.17 — 8.55 _ Cucerdea 3.12 11.43
3.24 — 9.04 — 3.32 11.45
3.31 4.24 912 __ Ui6ra 3.41 —
4.09 4.49 10.23 __ Vințulă de susă 3.50 —
5.36 — — 12.32 __ Aiudii 4.25 12.08
5.56 5.58 12.59 — Teiușfi 4.50 12.22
6.08 6.08 — 8.00 Crăciunelii 5.41 —

6.29 _ — 8.34 Blașă 6.0? 12 57
6.45 — __ 8.59 Micăsasa 6.40 —
7.00 — — 9.34 Copșa mică 7.00 1.27
7.26 — — 10.16 Mediașă s — 1.45
7.48 7.14 — 11.04 Elisabetopole — 2.06
8.28 7.43 — 12 17 Sigișdra — 2.31
8.47 — — 12.47 Hașfaleu — 2.50
9.06 ■ __ — 1.21 Homorod — 3.48
9.26 8.22 — 2.05 Agostonfalva — 4.19

10 01 8.48 — 3.08 Apatia — 4.84
10.20 ■ u— — 3.39 Feldiora — 4.53
10.30 __ - 3.55 O X ' ( — 5.20
10.37 9.13 — 4.03 Brașovă > — 53
10.51 9.18 10.37 — Timișii — 6.07
12.37 10.31 12 5 i _ — 6 32
2 58 12.07 4.45 8.22 Predealu — 7.30
6 09 2.10 10.05 10.30 BucurescI — 11.35

6.35 2.45 10.50 —
3.00 8 00 6.05 —

Trenu 
omnibu

Trenu 
de 

persdne

Trenu 
omnibus

— — —
3.15 6.20 8.0J
7.2? 9.11 11.40
8.27 11.26 2.31
— 1.28 _
9.45 2.00 —
9.59 2 11 —

10.28 2.31 —
11.36 3.18 —
12.10 3.41 —
12.43 4.01 — ■

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.00 5.50 —
4.18 6.02 —
4.36 6.24 —
5.05 6.43 —
— 7.03 —
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44 —
— 11.28 —
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36 —
— 1.22 6.01
- - 1.56 6.4C
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5.30 11.02
— 6.03 11.3
— 6.35 12.14
— 714 1.09
— .1.50
— — 2.48
— — 3.23
— — 4.56

9.4(

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiuștt-Aradh-Budapesta Budapesta-Aradtt-Teiușft.

Trenu Trenu Trenii de Trenu do Trenu Trenu1 omnibus omnibus persone persdne accelerații omnibus

Teiușăt 11.09 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 4.27 Budapesta 8.0o 1.45 8.00*
Vințulă de josă 12 20 — 4.53 11.02 3.44 1140,
Șibotă 12.52 — 5.19 nZviilOK 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradii 3.37 7 53 5.‘?5
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 ÎS
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4 38 — 6.4*
Branicica 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 4 25 — 3.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6 42 — 5.58
Bgrzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Gonopă 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 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațu 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradd 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24

2.39 12.00 4 58 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 -1 8.00 6.05 TFeiușfii 12 05 — 2.24

Aradik=lS’S®iiLÎș<i’»ra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenă Trenă do Trenu de Trenu de Trenii Trenu
omnibus persdno persone persone omnibus omnibus

Aradft 6.00 12.55 8.25 Simen’?» 63) 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Nâmet.h-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vifiga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.46
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
Tfijsffiâșdra 8.42 3.40 10.06 S® etroșenl 10.43 4.04 6.? 9

’ffiBaîșâra-Aradft Petroșejii—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenu Trenu Trenu Trenu
persone pcrsdne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timișdra 6.07 12.25 5 00 Petroșeni 6.49 9.33 5V8
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.O-
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6 45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11 37 7.25
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6 53 Hațegă 9.31 12.17 8.02
Arad ulii nou 7 40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12 58 8.44
Aradik 75) 3 10 7.40 Stoeria 10.53 1.35 9.15


