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Amu disă, că Tronulă dorindă a se împăcâ 
cu unii, nu putea să aibă intențiunea de a Iovi 
în ceilalți, voindă a face dreptate Maghiarilor^ 
nu se putea gândi a retrage scutulă său dreptu
riloră celorlalte naționalități din acestă stată.

Enunciările, rescriptele și mesagele regesci, 
din acelu periodă, de când s’au inaugurată 
marile schimbări interiăre, sunt marture viue 
ale părintesciloră intențiuni, de cari este con
dusă Suveranulă nostru și față cu supușii săi 
nemaghiari și esprimă dorința și voința apriata 
a Corănei de a nu li să vătămâ drepturile, ear 
mai alesă de a li se garantă libera folosire și 
desvoltare a limbei loră materne.

Factorii legislațiunei ungurescl au dată 
Tronului cele mai solemnele asigurări în pri
vința acăsta, au primită articululă de lege 
44 din 1868 „despre egala îndreptățire a națio
nalitățiloră, “ și legile prin cari s’a întărită din 
nou autonomia bisericăscă și școlară a Nema- 
gliiariloră. După terminarea acestei opere de 
„împăcare,11 cum se dicea p’atunci, Suveranulă a 
pronunțată în mesagiulă său din ărna anului 
1868 ponder6sele cuvinte că „statulă va asigura 
fiecărui cetăț^nă libertatea și desvoltarea limbei sale 
materne în modă egală“ și pe basa acestei con
vingeri speră, că credincioșii săi neinaghiari voră 
află „deplina loră liniștire.“

Tronulă mai era ținută în idea, că totă ce 
s’a petrecută pănă aici, s’a petrecută în „frățăscă 
înțelegere,“ cu representanții popăreloră nema
ghiare. Nu-i era cunoscută marea nemulțumire, 
ce domnea în sînulă loră și mai vârtosă în sî- 
nulă națiunei române, care în Transilvania încă 
din tămna anului 1865 a fostă eschisă dela orice 
representare legală, fiindă astfelă împedecată în 
esercitarea drepturiloră sale constituțiunale. Totă 
ce i s’a spusă Suveranului despre plângerile năstre 
a fostă, că esistă câțiva malcotenți în Ardălă, 
cari rămnescă la posturi grase și câți-va turbu
rători, cari agităză în contra statului și a tro
nului.

Periodulă acesta, numită ală „împăciuirei“, 
a durată dela 1868 până la 1875, când a ve
nită la cârmă cabinetulă Tisza, care dela înce
pută s’a străduită a-și face popularitate la Ma
ghiari prin aceea, că a declarată răsboiu pe față 
naționalitățiloră nemaghiare, cari erau cp de 4’ 
mai nemulțămite cu resultatele reale ale „împă- 
ciuirei. “

Cu venirea la putere a ministrului Tisza 
s’a terminată prima fașă a politicei maghiare, 
care avă înscrisă pe drapelu conciliarea naționa
litățiloră, și s’a inaugurată politica de maghiari- 
sare violentă.

Primele consecințe ale acestei fatale politice 
s’au văputu la anulă 1879, când s’a pusă în lu
crare forțata Introducere a limbei maghiare în 
scălele poporale ale Nemaghiariloră.

Singurulu Maghiară, care s’a opusă în dieta 
din Peșta acestei măsuri violente, distinsulă de
putată Ludovică Mocsary, a disă în ședința dela 
30 Aprile 1869:

„Acesta acțiune, onorată cameră, nu însem- 
năză altceva, decâtă că voimă sS-o rupemu cu 
acea politică, ce a adoptat’o națiunea maghiară 
în cestiunea naționalitățiloră pe timpulă sistemu

lui absolutisticu și ală provisoriului, când în 
acăstă patriă ajunsesemă la o împăciuire gene
rală între naționalități; că voimă să-o ruperaă cu 
politica, ce a afiată espressiune în legea naționa
litățiloră din 1868“. ..

„’Mi permită a întrebă dăcă acăsta este opor
tună pentru noi ? Cum va fi cealaltă politică, pe 
care doriți să-o adoptați în loculă acesteia, 
mărturisescă că nu sciu. Când e vorba de 
acăsta afacere audă, ce e dreptă, esclamațiunl 
fărte patriotice, audă esprimându-se nisce sim
țăminte, de cari fără îndoiălă e plină inima fie
cărui Maghiară, audă nisce frase ce sună fărte fru- 
mosă la urechiă, audă că tătă acesta afacere nu este 
decâtă realisarea ideei de stată; dăr nu sciu 
pănă unde voră merge aceia, cari vreau să-o rupă 
cu politica urmată pănă acum.“

Peste puțină se împlinescă șăse ani de <Jde, 
de când s’au pronunțată aceste cuvinte în dieta 
ungară. Astăzi nu mai păte fi nimeni în dubiă 
până rinde voră să mărga cei ce au Inaugurată 
atunci politica maghiarisărei forțate.

Sub devisa „ideei de stată“ și a „lățirei 
limbei maghiare“ se comită falnică cele mai crude 
acte de violență în contra naționalitățiloră nema
ghiare și mai alesă în contra năstră, a Români- 
loră. In țără, în comitate, în comune, în admi
nistrația politică și în justițiă, în scăle și la uni
versități pretutindeni se calcă în piciăre liber
tatea poporului nostru.

In numele aceluiași stată, despre care a de
clarată Tronulă serbătoresce că va asigură liber
tatea limbei năstre materne, este adi prigonită 
acăsta limbă și cutezarea adversariloră noștri 
merge pănă a ne luă în nume de rău și a ne 
mustră, că ne folosimă de ea în comerciulă dil- 
nică de pe strade, și în petrecerile năstre sociale. 
Legea de naționalitate a fostă și a rămasă literă 
mărtă. Limba maghiară se introduce cu forța prin 
comune. Țăra geme de amploiațl, cari nu cunoscă 
limba țăranului. Astfeliu poporulă nostru este lipsită 
deoricescută ,elănuse păte apără înaintea legei, nu 
înaintea tribunaleloră și a oficieloru publice, este 
judecată și condamnată într’o limbă, pe care n’o 
înțelege.... In viața publică și în afacerile publice 
nu mai este admisă altă limbă decâtă cea ma
ghiară. Funcțiunarii străini, aduși în Ardălă mare 
parte de pe pustele Ungariei, de pe la Do- 
brițină și Seghedină, nu cunoscă năcazurile și 
relațiunile năstre sociale și economice și fiindcă 
nu ne pricepă ne și urăscă și ne persecută pe 
tătă linia.

Trebue să vedemă cu ochii cum sub admi
nistrația de adi bietului nostru țărână, lipsită de 
totă scutulă și ne mai putendu suportă grena 
povară a dăriloră, i se pune moșiăra la tobă; 
trebue să vedemă cum nisce speculanți lacomi 
și nemiloși, aliați de ordinară cu esecutorii de 
dare, îi cumpără casa și pământurile pentr’ună 
preță de nimică, de-lă lasă încă datoră și cum 
îlă despăiă în modă sistematică de patrimoniulă 
strămoșescă; trebue să vedemă cum poporulă des
perată și lipsită de avere și de mijlăcele traiului 
își iea straița și beta, ce i-au mai rămasă, și-o 
plăcă p’aci încolo peste graniță în lumea largă. 
Astfeliu numai într’unu singură comitatu, ală 
Albei inferiăre, au fostă deposedate în anii din 
urmă sute de familii române.

Tăte aceste suntă fapte destulă de bine cu
noscute și fărte durerosă sîmțite în țăra întrăgă. 
Noi Românii, suntemă condamnați de sărte a su

feri mai multă ca ori și care altă poporă din 
monarchiă în urma loră și cu tăte astea totă 
noi suntemă acusațl, denunciațl și defăimați în 
totă chipulă, Forța brutală caută totdăuna, ună 
pretextă spre a-și legitimă faptele. „Forța — di- 
se anii trecuțl ună publicistă germană cu pri
vire la Ungaria — severșesce sub masca consti
tuționalismului aceleași fapte, pe cari le-a sever- 
șită sub zodiaculă absolutismului. Ba formele 
constituționale ușurăză confiscarea libertății pu
blice. “

Și ăre după tăte câte s’au petrecută și se 
petreci în acestă stată mai păte fi îndoiălă des
pre aceea, că libertatea poporului română este 
confiscată, atunci când acestă poporă, prin lege 
și de faptă, este eliminată din cadrulă constituți- 
unei, este împiedecată de a lua parte în modă 
cuvenită la viața constituțională?

Noi Românii, pățiți cura suntemă, amă pre
văzută pănă unde voră merge guvernanții și poli
ticii, cari ne-au secvestrată pănă și dreptulă elec
torală, de aceea amă protestată mai dinainte în 
contra încălcăriloră drepturiloră năstre.

Nenumărate persecuțiuni, maltratări și defăi
mări amă avută și avemă să suferimu din causa 
acăsta, dăr celă mai mare rău, cea mai mare 
nenorocire este fără îndoiălă acea împrejurare, 
că Suveranulă nu cunăsce starea năstră adevă
rată, că suferințele și plângerile năstre n’au a- 
junsă încă pănă la urechile Maiestății Sale.

Cine să comunice Suveranului aceste sufe
rințe și plângeri dăcă nu noi înșine? Cine să 
pledeze pentru causa năstră drăptă înaintea Tro
nului, dăcă nu noi înșine? Cine să asigure pe 
monarchă despre nestrămutata credință și leali
tate a poporului română dăcă, nu noi înșine?

Maiestatea Sa a binevoită a adresă unuia din 
prelații noștri astă-vără întrebarea, că ce voiescă 
Românii cu pasivitatea loră ? Capulă statului a 
documentată prin acăsta, că nu este informată 
despre starea adevărată a Româniloră din Tran
silvania și despre adevăratele motive și scopuri ale 
oposițiunei, ce suntemă constrînșl de a-o face gu
vernului său.

Suntemă datori consciinței năstre de buni și 
leali cetățeni, suntemă datori credinței năstre că- 
tră Tronă, despre care fiii națiunei române au 
dată probe tari și neresturnabile pe câmpurile de 
bătaie, suntemă datori în fine sâmțului de pro
pria conservare, ca să împărtășim! Domnitorului 
nostru adevăratele canse ale nemulțumirei năstre.

In statele constituțiunale esistă maxima că 
Regele domnesce, nu guvernăză. Ea indică ae-o 
parte responsabilitatea miniștrilor!, ear de altă 
parte arată( că Domnitorul! stă mai pre susă de 
agitațiunile dintre partide, că inviolabilitatea și 
majestatea sa constitue forul! celă mai înaltă de 
imparțialitate în organismul! statului, care, dăcă 
se ivesce vr’ună periculă în desvoltarea acestui 
organism!, păte să-lă oprăscă prin mijlăce legale.

In starea amenințată, în care ne aflăm!, res
pinși si prigoniți pe tăte terenHe vieței publice, 
mereu insultați chiar pentru sâmțemintele năstre, 
pentru limbă și naționalitate, lipsiți de mijloculă de a 
ne representâ și apără cu ăre care succesă interesele 
naționale, culturale și economice, nu ni-a mai ră
masă altă cale spre a aduce la cunoscința Tronului 
durerile și gravaminele năstre, deeâtă calea pcti- 
țiunei la Corănă.
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Să pășimu pe acbsta cale cu tbtă resoluțî- 
unea unoru cetățeni conscii de a loru sântă da
toria cătvă Tronh și patriă.

Să pregătimu marea petițiune la Coronă/
In vecultî trecută iobagiului îi era interzisă 

de a se pJâuge în contra domnului său pămân- 
tescft. Astăzi ori și care cetățănft are dreptulă de 
a petițiunâ la Capulu statului.

Să ne folosimu cu toții de acestu dreptu 
constituțională, ca să luminămu pe Suverană asu
pra situațiunei nbstre și a motiveloră atitudinei 
nbstre politice; să-i dovedimă că aceia mintă, 
cari îi spună, că Românii suntu mulțămiți și că 
oposițiunea ce-o facă este îndreptată în contra Co- 
rbnei, br nu în contra guvernului; să ară- 
tăniu Măiestății Sale, că libertatea și des- 
voltarea limbei nbstre materne, despre a că
reia respectare ni-a asigurată din înălțimea 
Tronului, este adi călcată în picibre și că nici 
una din promisiunile, ce ni s’au făcutu în prea 
înaltele rescripte regesci dela 1865 încbce, nu s’a 
împlinită.

Românii țăreni din comitate, prigoniți pen
tru că se folosescă de limba loru maternă și res
pinși pe tbtă linia de cătră puterea publică, ne 
întrbbă în desperațiunea loră dbcă mai esistă adi 
vr’ună foră, unde să se pbtă tângui Românulă 
apăsată ?

Acestoră nenorociți frați le răspundemu: 
Esistă în acestă stată unu foră mai înaltă de- 
câtă t6te, care este înălțată peste certele înver
șunate dintre partide, naționalități și confessiuni 
și care are sânta chiămare de a face să înceteze 
ună rău, o prigonire, care turbură liniștea cetă- 
țeniloră și amenință binele publică și basele de 
dreptu în acestu stată.

Acestă foră este Corona. Cei ce nu mai 
află nicăiri ascultare și dreptate suntemă siguri, 
că o voră află la Suveranulă nostru, care ni-a 
dată atâtea dovedi de bunăvoință de când șbde 
pe tronulu glorioșiloră săi antecesori.

Este o convingere nu numai a nbstră ci și a ce- 
loru mai de frunte bărbați ai noștri și a tutu
rora Româniloră înțelegători, că în gravele și 
multă amenințătorele împrejurări de astăfli, da
toria nbstră de cetățeni leali și supuși credin
cioși reclamă ca să luminămti Tronulă asupra 
tristei nbstre stări. Trebue să facemii acbsta 
și de aceea, ca tăcerea nbstră să nu fie inter
pretată cumva ca o confirmare a acusăriloră 
și defăimăriloră, ce vedemă că ni se făcu mereu 
în detrimentulă causei nbstre sânte.

Folosindu-ne de dreptulă de a petițiunâ la 
Capulă statului, în scrisă și prin graiu viu, noi 
nu vomă vătămâ libertatea nimănuia dintre con
cetățenii noștri, nu vomă pledâ contra nici unuia 
dintre popbrele conlocuitbre. ci vomă pledâ nu
mai pentru causa nbstră, pentru libertatea și 
desvoltarea limbei nostre materne și vomă su
pune la judecata forului celui mai înaltă fără
delegile, ce le comite guvernulă și organele sale 
în contra nbstră.

Cu modulă acesta sperămă, că vomă risipi 
tbte îngrijirile Capului statului în privința atitudinei 
nbstre politice și totodată vomă lumină și opi- 
niunea publică din întru și din afară despre 
aceea, că poporulu română este ună elementă de 
ordine, care cu dreptă pretinde să i-se dea și lui, ca ori 
și cărui poporu setosă de cultură, possibilitatea 
de a trăi și de a se desvoltâ liberă în acestă stată 
spre binele omenirei și spre mărirea vbculuî ci- 
vilisată de astăzi!

CHONIOA POLITICĂ.
Maioritatea comisiunei alese de dieta croată pentru 

facerea unui nou regulamente are de gândă se propună 
modificări esențiale și să restrângă imunitatea deputați- 
lorii. Maioritatea se găndesee asupra mijlâceloră, prin 
care se isgonâscă din dietă clevetirile, atacurile la onâre, 
înalta trădare și lesa-maiestate. Afară de acâsta, pro
cedura de verificare se va pune pe același picioră cu 
cea din dieta ungară, pentru ca se se împedece scene ca 

cele ivite cu ocasiunea desbaterii vevificăriloră. In fine 
se va modifică și modulă de a se face interpelări. Pu
terea discreționară ce o are președintele asupra cloturei 
și eschiderii va rămână aceeași și în noulă regulamentă. 
Tisza păle fi recunoscători partidei ungurescl din dieta 
croată; lucrurile mergi strună, după dorința și voința 
prim-minișirului unguresci.

*
»Agenția Ștefani« aduce soirea, că Italia s’a prouun- 

țati asupra proposițiunilori anglo-francese pentru regu- 
larea cestiunii egiptene financiare. Ministruli de esterne 
italiană Mancini a predată nota ambasadorului francesă 
Decrais în 23 lanuariu. Cabinetulă din Roma consimte 
cu emisiunea unui împrumută cu 3x/a percente în sumă 
de 9 milibne punți sterlingî, cu care să’șl acopere tre
buințele administrațiunii egiptene și spre a se plăti pa
gubele, care s’au causati cu ocasiunea bombardării Ale- 
sandriei de flota englesă. Se declară gata pe lângă apro- 
bațiunea parlamentului, de a participa cu celelalte guverne 
la o colectivă garanțiă pentru împrumută, care să se bu
cure mai multă de o preferință decâtă tâte celelalte sar
cini ale bugetului egiptenă. Primesce mai departe ca și 
asupra străiniloră să se pună în Egiptă contribuțiune și 
nu face nici o obiecțiune cu privire la sacrificiile ce le 
voră pretinde dela creditorii Egiptului, dar se pronunță, 
ca se se impună o contribuțiune transitoriă decâLă să se 
reducă dobânzile. Guvernulă italiană se declară gata, a 
participa la o anchetă internațională, decumva voră afla-o 
tbte puterile neapărată trebuinciosă. De cumva n’ar esistă 
unanimitate, acâsta să nu împedece de a se eseculâ alte 
puncte despre care esistă o înțelegere, până când se va 
afla ună mijlocă, spre a esamina situațiunea financiară. 
In urmă guvernulă italiană îșl esprimă mulțumirea, că 
se pune la cale o înțelegere internațională asupra liber
tății navigațiunii pe canalulă de Suez.

*
»Nordd. Allg. Ztg.« a primită prin »Onciulă Reuter* 

o telegramă din Turin, în care se spune, că Anglia și 
Italia ară fi încheiată ună tractată, care dă 
Italiei teritoriulă dintre Massaua și Obok, la Marea roșiă, 
și’i asigură sprijinulă Angliei, în casă când Italia ar o- 
cupa Tripolisulă. Mai departe Anglia favorisâză înteme- 
iarea unei colonii italiane în Africa vestică. Din contră 
Italia va da Angliei sprijinulă său rr orală în Egiptă, pentru 
ca să creeze Angliei o posițiune preponderantă în valea 
Nilului, țliarulă lui Bismarck nu face nici o observare la 
acestă telegramă, ceea ce face pe unele Z'are să credă, 
că cele comunicate de ea sunlă adevărate.

*
Turcia a protestată contra intențiimiloru Italiei de 

a ocupa mai multe puncte pe țărmurii mărei Roșii. Pro- 
testulă e atâtă de energică, încâtă guvernulă italiană s’a 
simțită îndemnată a se pregăti pentru orl-ce eventualitate. 
Dacă Pbrta va stărui în hotărîrea de a ocupa tote por
turile de pe țărmurii mărei Roșii, Italia se va împotrivi, 
dacă va fi de lipsă, chiar cu armele. Amiralulă Bertelli, 
care va pleca peste câte-va săptămâni cu nouă trupe spre 
marea Ionică, va tăia drumulă spre marea Roșiă coră- 
biiloru turcescl de transportă. Dacă Turcia va amenința 
cu represalii, Italia va profita de ocasiune pentru a ocupă 
Tripolisulă cu ună corpă de armată. Flota italiană va fi 
gata de plecare peste optspredece dile; ea se compune 
din unsprezece vase cuirasate.

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

Oi» dieta Ungariei.
In ședința dela 24 lanuariu se continuă dezbaterea 

bugetului culteloră și instrucținnei.
Cari Neissidler pune mare pondă pe scblele 

industriale și comerciale. Combate pe Zimandi și pe 
alții, cari vrâu să turbure pacea dintre confesinni. Po- 
menesce de desele falimente, defraudări și sinucideri; 
causa acestoră rele e râua educatiune poporală. Omenii 
suntă dedați să chelțuăscă mai multă decâtă câștigă. 
Elă primesce bugetulă, fiindcă vede, că Trefort își dă 
tbte silințele ca să întărâscă virtuțile cetățenesc!.

Akos Ugron găsesce că nu e dreptă, ca unii pro
fesori de universitate să trăiască mai ușoră, br alții abia 
să-și târască filele. Răulă trebue remediată. Vorbindă 
despre cestiunea autonomiei bisericei catolice, Z*ce c& 
e ușoră pentru ministrulă președinte să polemiseze, de- 
orece elă aparține unei confesiuni autonome. Oratorulă 
primesce propunerile lui Iranyi și Daniel Ugron.

Emerich Bende este pentru autonomia bisericei. 
dar sub anumite condițiunl. O pedecă esențială a resol- 
vării cestiunii autonomiei bisericesc! zace în aceea, că 
biserica catolică din Ungaria stă sub supremulă patronată 
ală regelui apostolică. întrunirea drepturiloră de suvera
nitate și a supremului pdtronată într’o persbnă a în
greuiată organisarea bisericii, mai alesă în urma înpre- 
jurării, că Ungaria are regimă parlamentară cu guvernă 
responsabilă (pentru Unguri. — Red.) Cestiunea auto
nomiei trebue multă rumegată și dea Dumnezeu să se 
realiseze spre binele bisericii și patriei.

Cornițele Albert Apponyi aprobăză idea espri- 
mată în propunerea lui Ugron, d’a se organiză autono
mia catoliciloră, și votâză pentru ea. Elă precisăză gra
nițele principiare: una e de natură bisericâscă, coalallă de 
natură politică. Organisarea autonomiei să nu aducă 
nici o revoluțiune în organismulă bisericei, să nu se cioc- 
nescă cu organisarea hierarchică. A doua graniță con
stă în dreptulă de patronată, ce trebue menținută, ală 
regelui apostolică ală Ungariei. Oratorulă are consciința 
liniștită, că nimenea nu țintesce să se confisce acestă 
dreptă. Elă, deși e contrară politică ală ministrului pre
ședinte, se unesce cu părerile acestuia referitore In edu- 
cațiunea morală-religibsă. Propunerea lui Ugron o pri
mesce, dâr pe a lui Iranyi o respinge, guvernulă înse să 
caute a nu se mai vătăma libertatea religibsă și a con- 
sciinții.

Gustav Degen nu găsesce dreaptă imputarea ce se 
face guvernului că din bugetulă de 320 milibne, numai 
6 milibne se cheltuescă pentru culte și instrucțiune. In 
realitate cheltuelile sunt de 15—30 milibne, căci tre- 
buescă socotite și fondurile, fundațiunile etc. In dezba
terea generală asupra bugetului culteloră și instrucțiunii 
să se vorbâscă despre aceea, că bre ministrulă resblvă 
său nu în modă norocosă problemele culturale ale țării? 
Oratorulă răspunde că da. La fiecare cestiune școlară 
importantă (din punctă de vedere ungurescă. — Red.), 
ministrulă a dată de greutăți și pedecl confesionale, și 
cu tbte astea legea scbleloră medii și regularea acade- 
miiloră de dreptă le-a esecutată după lege. Ce privesce 
autonomia bisericii catolice, trebue mai ântâiu aplanată 
calea și poporațiunea catolică să fie mai ântâiu matură 
pentru acesta. Primesce bugetulă.

August Pulssky primesce propunerea lui Iranyi, 
care cere libertatea religibsă deplină. Propunerea lui Ugron 
o respinge. Sunt de făcută alte reforme mai importante. 
Primesce bugetulă.

Otto Herman, răspunZândă lui Pulssky, care l’a 
atacată, Z{ce că > Pulssky este o lingură pentru tbte su
pele.*

Anton Zichy vorbesce în contra propunerii lui 
Ugron, nu din principiu, ci din motive de oportunitate.

Ministrulă Tisza Zice, că cornițele Apponyi nu 
l’a înțelesă bine în ședința trecută. Elă n’a Zisă că ces
tiunea autonomiei atunci se va resolvâ, când cele 8 mi- 
libne de catolici voră fi de ună gândă, debreee așa ceva 
nu e cu putință pe nici ună fărâmă. Dar a Zisă ca ideile 
să fie într’atâta lămurite, ca guvernulă și legislativa să 
scie, cum să satisfacă maiorității, celoră mai de-aprbpe 
interesați. •

Daniel Iranyi polemisâză în contra lui Zzi- 
linsski, care confundă cu intențiune pe Nazarenl cu 
Baptiști. Gă aceștia refuză a servi în armată, e falsă ; 
oratorulă numesce pe mai mulțl Baptiști, cari suntă os
tași. Recomandă din nou propunerea sa spre primire.

G.briei Ugron îșl susține propunerea. In Ardelă, 
Zice elă. esistă autonomia și totuși statulă n’a venită în 
colisiune cu ea. E scandalosă, că ministrulă ține în
chisă elaboratulă congresului din 1870 și nu-i eunbsce 
cuprinsulă.

Ministrulă Trefort: Cu tbte astea, îlă cunoscă
Gabriel Ugron: Ei bine, dacă ministrulă se inle- 

resâză atâtă de puțină de afacerile bisericescl, atunci 
n’are dreptulă d’a-le conduce.

Ministrulă Trefort răspunde lui Ugron. Nu se 
speriă de amenințările Iui. Autonomia din Ardelă e nu
mai o umbră, și deci cestiunea autonomiei nu după 
acâsta are să se resolve. In principiu nu e nici elă în 
contra autonomiei catolice, dâr trebue mai ântâiu lămu
rită cestiunea fonduriloră și fundațiuniloră. Trebue aju
tată și clerulă de josă, și în acbstă privință va aduce 
ună proiectă de lege, der să nu se pună guvernului ter
mină, ci să se lase Ia buna lui chibzuâlă. Biserica cato
lică se bucură de cea mai mare libertate. Elă respinge 
propunerea lui Ugron. RăspunZândă Iui Otto Hermann, 
care a Z>să că minisfrulă este multilaterală, Zice că așa 
cere resortulă său. De asemenea la imputarea ce i-a fă
cut-o același deputată că se învață puțină geografiă, 
Trefort răspunde, că cunoscințele geografice în Ungaria 
suntă pote mai lățite ca în alte țări. (Cetitorii noștri 
să nu creZă că Trefort a vrută să vorbescă de cunoșcințe 
generale geografice, ci de a le globul i ungurescă, căci alt- 
felă trebuia să-i crepe obrazulă de rușine esprimândă așa 
ceva. Și avemă destule doveZi, noi ca Ziariști, că nici geogra
fia Ungariei nu o sciu cum se cuvine funcționarii.— Red.) 
Elă ar dori ca serbarea milenarului ce se apropiă să g;i- 
sescă gata edificiulă parlamentară și totă atunci să se 
inaugureze unu institută după modclulă Teresianului. 
Rbgă camera să nu primâscă nici propunerea lui Iranyi, 
nici p’a lui Ugron.

Bugetulă se primesce în generală și propunerile se 
respingă.

-------O-------
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SOIRILE DILEI.
Reuniunea femeiloră române din Brașovă va daSâm- 

bătă în 19 (31) Ianuariu ună bălti în sala Redutei din cetate. 
Venitulă balului e destinata pentru fondulă »Reuniunei,« 
care îngrijesce de instrucțiunea și de educațiunea fetițeloră 
sărace. ln< epululă la 8 ore sera. Bilete de intrare atâtă 
joșii, câtă și pe galeriă cu 1 tl 50 cr. de personă se 
potă procura dela d-nii M. și L. Laszlo, frații Simay, li
brăria N. Ciurcu, 1. Dușoiu și sera la casă. Bilete de intrare se 
voră da numai la presentarea învitărei. Ofertele mări- 
nimăse se trimită d-lui comerciantă G. B. Popp și se 
vorii chilă pe cale diaristică.

-0—
In 24 Ianuariu n. a fostă promovată la gradulă de 

doctoră în teologiă la universitatea din Bndepeșta D. 
Iuliu Simonă, teologă absolută ală diecesei Gherlei. 
Dânsulă e primulă doctoră română de teologiă promo
vată la universitatea din Budapeșta. Diserlația pentru 
doctor; lu a fostă: ,Primatus in Ecclesia orientali.*

—0—
Corulă vocală din Lipova aranjâză concertă și 

petrecere cu jocă Sâmbătă în 19 (31) Ianuariu în 
oșpătăria la »Archiducele Iosifă.» Prețulă de intrare de 
personă loculă I. 1 fi., loculă II. 80 cr., loculă 111. 60 cr., 
partere 40 cr. v. a. Venitulă e destinată pentru fon- 
dulă corului vocală.

Programulă concertului: 1) >Stelele», romanță de 
V. Alesandrescu, musică de A. Flechtenmacher, coră 
mixtă. 2) »Riscogel*, baladă poporală de A. Marienescu, 
declamată de d-ș6ra Elena Bogoiu. 3) ,Marșă« de Kral, 
musica instrumentală, executată de elevii scâlei de mu
sică, sub conducerea d-lui Ledvinka. 4) »Hora Sinaia» 
de G. Ventura, musică de C. Porumbescu, coră mixtă. 
5) »Fata dela Cozia» de D. Boh'nteneanu, declamată de 
sopranista Maria Cincu. 6) »La o rondunică» de Bolin- 
tineanu, musică de Flechtenmacher, coră bărb. 7) »Vi- 
sulă lui Ștefană celă mare» de Bolinliniană, declamată 
de d-șora Ana Popoviciu. 8) »Dulce Bucovină» de V. 
Alesandri, musică de Flechtenmacher, coră mixtă. 9) 
jPotpouri» coră instrumentală de elevii scOlei de mu
sică, conduși de d-lă Ledvinka. 10) >Tricolorulă« de C. 
Porumhescu, coră mixtă, 11) »Cum stămă» de Jul. 
Grozescu, declamată de d-lă At, Pasca. 12) >Marșulă 
armatei române în 1877» de Dumitrescu, coră bărbă- 
tescă.

—0—
Eruditulă profesoră de la facultatea de medicină din 

BucurescI și directoră generală la serviciulă sanitară, d. 
dr. St. Capșa, a încetată din viață în nâptea de 12 
Ianuariu.

—0—
Societatea «Carpații» din Brăila ’și va da conve

nirea sa anuală Marți la 22 Ianuariu în salânele > Dacia,» 
strada Domniară. Pe biletele de intrare se indică toaleta 
și ținuta participanțiloră și se voră da numai la pre
sentarea invilațiunei.

—0—
Cilimă următârele în (jiarulă »Romanu:« .Prețulă 

cerealeloră după Casa A. Mark & Comp, din Romană 
este: Grâu bănată 1425 lei vagonulă (pro chilo 48), 
popușoi cicantini coșeră vechiu 1225 lei vagonulă, 
popușoi românescl coșeră vechiu 1150 lei vagonulă, orză 
calitatea primă 1250 lei vagonulă, ovăsă calitatea primă 
1050 lei vagonulă, ovăsă calitate piață 1000 lei vago
nulă, fasole 1300 lei vagonulă, anisonă sula oca 75 lei, 
popușoi cicantinl Aprilă—Maiu 1050 lei vagonulă. După 
cum se păte vedea, săptămâna acăsta avurămă orecare 
urcare de preță în cereale, făcându-se mai multe vân- 
<}ărî, t<5te pentru Brăila; printre vânzători figurăză d. 
lordache Morțună, 70 vagăne cu 1400 franci vagonulă; 
d. Solomon cu 1425 lei vagonulă; d. Agarici 49 fr. chila 
și d. C. Morțună cu 47 lei chila. Prețulă grâului se 
urcă mereu, în cele din urmă aflămă că s’a oferită 1450 
lei pe vagonă d-lui Panaită DonicI, care însă nu s’a 
mulțumită cu acestă preță.»

—0—
P. S. Esarchă ală Bulgariei a obținută dela Sultană 

ună firmană, prin care i-se dă voia de a înfiiințâ două 
episcopii nouă, una în Bulgaria și cealaltă în Macedonia.

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

CORESPONDENȚA PARTICULARA A >GAZ. TRANS.» 
Budapesta, 15 (27) Ianuariu.

De cu tdmnă, când au venită noii deputațl la dietă, 
se vorbea de înființarea unui clubă ală deputațiloră na
ționali și de presentarea unei adrese a naționalitățiloră. 
Nu s’a făcută însă, cum scițî, nimică. Sașii se țînă în 
reservă, 6r guvernamentalii români n’au voită să pășescă 
la tribuna parlamentului ungurescă nici măcară cu pro- 
priulă Iovă programă.

In campania luptei politice domneșce așadâr în sî- 
nulă Româniloră de aici liniște generală. Pe terenulă 
socială se face mai multă din iote părțile. E dreptă, 
că, deși luaseră unii inițiativa, bală nici de astădată nu

vomă avă, și păte că este mai bine așa, decâtă să strice 
nimbului românescă....

Cu t6fe aceste, cum amă (|isă, pe terenulă socială 
se observă o activitate continuă, care va aduce fructe 
bune. Tinerii noștri studenți dela universitate âmblă la 
prelegeri regulată, sunt diligențl și din când în când se 
mai promoveză câte unulă la gradulă de doctoră, ca d. 
e. cjilele trecute d-lă Demetriu Popă. Societatea »Petru 
Maioră» încă progresăză, încetișoră der mereu.

Mica nâstră inteligență de aici încă este în activi
tate continuă pe tărâmulă socială și literară. D-lă profe- 
soră universitară și deputată Romană lucră la o grama
tică și sintacsă a sa propria, după ună sistemă mai nou, 
care va apără deodată în trei limbi: românesce, ungu- 
resce și germânesce. D-lă Dr. Alesandru Mocsonyi lucră 
la o operă filosofică asemenea după ună sistemă ală său 
propriu, care va apără deodată în trei limbi: românesee, 
frâncesce și germânesce. D-lă Dr. Marienescu lucră Ia 
ună dicționară, în care va deduce originea mai multoră 
cuvinte românesc! dubie din limba celtică. Avemu dăr 
speranță, că nu peste multă, literatura nostră se va îm
bogăți cu unele opere însemnate.

Aflu că pe la început.ulu lunei lui Martie d-nii Ro
mană și Babeșă voră plecă la Bucurescî spre a lua parte 
la ședințele Asademiei române din ăstă ană. -Z.-

Conflictului dela Bojanu.
„Voința Națională “ scrie următârele în afa

cerea conflictului dela Bojanu între soldații ro
mâni și austriac!:

Nu s’a întâmplată nici o grozăviă la numitulă punctă. 
Nu este nici o victimă. Numărulă morțiloră sâu răni- 
țiloră nu este decâtă o nălucire. De asemenea nu s’a 
făcută nici o călcare a graniței în partea năstră, deârece 
punctulă călcată de soldații români, și unde obicinuită 
este o patrulă austriacă, nu este pe teritoriulă nostru, ci 
ună punctă pentru a cărei posesiune de (jecițni de anî^ {Țatele se’ținea nem7ș^ 
este neînțelegere între Austria și România. j pulă ceremoniei. După ce acăsta se sfârși si rugăciunile

Asemenea locuri în lungulă graniței, a căroru po-1 furâ rădicară pOstavulii și așteptară ca fratele sg 
sesiune este disputată din amândouă părțile, sunt multe, țse sc61e și sg spue singQrfl litanii[e începute> Fratele 
forte multe. C ’
limpecji forte ușoră acum cincl-(|ecl, trei-(|ecl seu dâuă- i 
(JecI ani, nu totă așa se păte limpezi și acum, când bă
trânii marturl au murită, când fața pământului și cur- 
sulă apeloră s’au schimbată. Se scie cât de multă a- 
cestea ajută la cunăscerea vechiloră hotare.

DIVERSE.
Din dramele credinței. — Ună ciudată casă de 

mărte, după cum se scrie din Viena, s’a întâmplată acum 
câteva (jile la Presburg, în Ungaria, în biserica francis- 
caniloră. Ună tânără frate fusese făcută călugără. In 

i genunchi, cu capulă acoperită e’ună postavă negru, pen- 
i tru ca să arale că a lăsată păm^ptulă și tote poftirile

Oricine înțelege, că ceea-ce^sar fi putută însg nu raaj mjșCaj când se apropiară de dânsulă, 
pentru a-i ajută să se scâle, vădură că murise și că 
fusese lovită de apoplecsiă.

Statistica Bisericei din Grecia. — In Grecia suntă 
7 mitropoliți, 11 archiepiscopl și 18 episcopl, cari costă 
pe stată anuală 321,019 lei. Numărulă bisericiloră din

Cei cari au trăită aprtpe de hotarele din munți; Grecia este de 7 518 iar alft mânăstiriloi.a 168> din cari 
sciu câtă de ușoră se ivescă nedomirirî în privința liniei 23 de călugărițe; din aceste mănăstiri sunt 7 ale cato-

cursului apeloră și prăvăliriloră.
despărțitore în văi din causa tăierei păduriloră, schimbă- 
rei

in parlamentul!! românii.
(Caniera)

(Urmare la ședința din 12 Ianuariu).

D. Cogălniceanu r6gă Camera de a nu fi prea 
multă indulgentă cu votarea împămenteniriloră, căci nici 
ună bine nu p6te aduce prea mulțl străini împămân
teniți; să ne ferimă, adaugă d-sa, ca nu mai târziu să 
ne pomenimă străini în țara năstră. D. Iepurescu 
spune că în rândulă trecută Camera a respinsă cererile 
de împământenire fără nici ună motivă chiar la nisce Ro
mâni din Transilvania, cum de nu ar respinge acum ce
rerea ’ni Locinski, care este ună străină. D. Ga ne a 
rog .rnera de a nu respinge cererea lui Locinski de 
împământenire. Se pune apoi la votă cererea lui Lo
cinski și se respinge.

In ședința dela 14 Ianuariu d. C. A. Rosetti per- 
sislândă în demisiunea d-sale din deputată ală colegiului 
II din PIoescI, se pune la votă și se primesce. Punându- 
se la votă recunăsceroa calităței de români d-loră Iosă- 
pescu și lrimiaseprimescă. D. raportoră ală cornis- 
iunei comunale citesce proiectulă de lege pentru 
separarea cătunuriloru Dalma și Runcușorulă de comuna 
Rudina, din județulă Mehedinți, care punându-se la votă 
se primesce.

(Seuatulft)
Cestura Senatului înainteză bilanțulă pe anulă fi-! 

nanciară 1883—84, care se trimite la comisiunea de cer-; 
celarea socoteleloră. D. ministru de răsboiă gene
rală St. Fălcoianu, comunică Senatului încetarea din 
viață a generalului Slăniceanu. Mai comunică Senatului 
mesagiulă Regală, prin care se înainteză proiectulă de 
lege pentru crearea unui inspectoră ală caseloru agricole 
și mesagiulă Regală prin care se înaintâzâ proiectulă de 
lege, care modifică art. 4 din legea pentru organisarea 
credileloră agricole, adică sporirea capitaleloră.

I). generală Al. Anghelescu, raportorele comi
tetului delegațiloră, dă citire raportului și proiectului de 
lege relativă la servituțile militare.

Art. 1 care oprește pe proprietarii ce posedă tere
nuri în vecinătatea foriifieațiloră, de a construi case seu 
orice alte construcțiuni din materialuri necombustibile, 
precum piatră seu cărămidă, la o distanță mai mică de 
1,500 metri de forliflcațiunl, dă naștere la o discuțiune 
destulă de animată. I). Dumitru Brătianu combate le
gea susținendă că nu este bine ca numai particularii se 
pârdă prin fortificarea orașeloră, și ar fi mai bine să 
pârdă Statulă; conchide că nu este contra fortificațiuni- 
loră ce se voră vota de representanți, dâr este numai

contra acestui proiectă care este vătămătoră particulari- 
loră. D. G. Mei ta ni combate cele (jise de d. Brătianu și 
susține proiectulă propusă de guvernă; (Jicândă că la dis- 
cuțiunea pe articole va propune nisce mici amendamente 
cochide a se luâ proiectulă în considerațiune. D. Gr. 
Mârzescu combate proiectulă ca anti-constituțională, 
deârece proprietatea este inviolabilă după Constituțiune 
și că nu se pâte espropria nici o proprietate decâtă pentru 
causă de utilitate publică; terminândă dice că voteză 
luarea în considerațiune, dacă acestă proiectă se va în- 
lorce la comitetulă delegațiloru spre a’lă complecta. D. 
I). Lupascu susține proiectulă, (jicândă că patriotis- 
mulă trebue să dicteze votarea acestei legi. D. generală 
Al. Anghelescu, raportore, dice că legea nu este in- 
conslituțională, pentru că este o diferență între servitute 
și espropriare și servituțile cadă în dreptulă comună; con- 
tinuândă (jice că ună regulamentă de aplicare va decide 
modulă de aplicare ală acestei legi D. Polizu Mic- 
ȘfcUnescu declară că nu va vorbi decâtă din punctulă 
de vedere legislativă și că servituțile suntă dintre cele 
coprinse în art. 19 din Constituțiune; mai adaugă d-sa 
c-ă acăsta propune și despăgubiri și conchide a se luâ în 
considerațiune legea. D. Eugeniu Stătescu dice că 
servituțile cadă totdăuna pe câmpii, adică departe de co
mune, că prin urmare nu se aduce nici o restricțiune 
dreptului de proprietate, fiindcă nimeni nu clădesce în 
câmpii; continuândă dice că proiectulă la art. 4 dă o 
despăgubire pentru clădirile esistenle și numai în casulă 
acesta s’ar fi călcată principiulă proprietății. Asemenea 
s’a prevăzută că se păte face clădiri și din scânduri, dâr 
la trebuință se voră dărâmă fără despăgubire; observă 
însă că servituțile ar trebui se începă când fortulă se 
construesce. Se cere închiderea discuți unei și se admite 
de Senată. Se pune Ia votă luarea în considerațiune 
și se aprobă.

liciloră. In aceste mănăstiri se află 2,116 monachl și 
1,142 mireni, iar în mănăstirile femeiloră suntă 541 că
lugărițe. Veniturile mânăstiriloră se urcă la suma de 

■ 2,018,892 lei, iar cheltuelile la 1.247,064. Ierarhi de ri- 
tulă papistă suntă: trei archiepiscopl și patru episcop!.

Și reu și bine. — Jânoș: Servus, frate! — 
Ferencz: Cum îți mai merge, prietine? — Janoș: 
âău ! — Ferencz: De ce rău? — Jânos: M’amă în
surată 1 — Ferencz: Asta’i bine! — Jânos: Nu’i 

'chiar bine! — Ferencz: De ce frate? — Jânos: 
Amă luată o bătrână! — Ferencz: Asta’i rău! — 
Jânos: Nu’i chiar rău! — Ferencz: De ce, frate? 
— Jânos! A avută casă bătrâna! — Ferencz: Asta’i 
bine! — Jânos: Nu’i chiar bine! - 
frate? — Jănos: Casa a arsă! 
Asta’i și mai rău! — Jânos: Nu’i 
renez: De ce, frate? — Jânos: 
bătrâna!

f NECROLOGU. — Zaharia Popă, învățătoră 
în Christiană, după o suferință îndelungată a murită Du
minecă în 13 (25) Ianuariu 1885 în ală 51-lea ană ală 
etății sale, și ală 30-lea ană ală serviciului învățătorescă. 

Fie-i țărîna ușâră și memoria binecuvântată 1

Nou abonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei “
Cu I Ianuariu st. v. 1885 s’a începută unik nou 

abonanientft, ia care îiivitămu pe onorațiî amici și 
sprijinitori ai fotei nostre.

Prețulă abonamentului: 
Pentru Austro»Ungarîa: 

pe trei luni 3 fl. 
„ ș6se ,, 6 „
„ unu anu 12 „

Pentru Kosnâaim și străinătate: 
pe trei luni 9 franoi în auru 

,, ș6se ,, 18 „
„ unu anu 36 „

ggg» Din causa însemnatei scăderi a cursului bi- 
letelorii de bancă române, suntemil constrîușl a condiționâ 
plata abonamenteloril in aurii. sdu- în hărtiă cu adausulH 
agiului.

Domnii abonați noi suntă rugați a ne trămite 
adresele D-loru esactu arătăndu-ne și poșta ultimă' 

Administrațiunea „Gazete! Transilvaniei-"

H

Editoră: Iacobti Mureșianu.
Bedaotoră responsabilă: Dr. Aurel MureșiaHU



Nr. 13. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Cursulu la bursa de Viena Bursa de Bucuresci.
din 27 ianuarie st. n. 1885.

Rentă de aurii ungarâ6°/0
Rentă de aură 4°/0 . . . 97.75 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.95 
Imprumululti căiloră ferate

ungare.......................... 1-46.25
Amortisarea datoriei căi-

lortt ferate de ostu ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.60 

Amortisarea datoriei căi-
loru ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 121.— 

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 106.90 

Bonuri rurale ungare . . 101.60 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarelOl. — 
Bonuri rurale transilvane 101.50

2^

g

Bonuri croato-slavone . . 100. —
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung............................. 98.75
ImprumutulO cu premiu 

ung...................................119. —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.—
Renta de hărtiă austriacă 83.45
Renta de arg. austr. . . 84.—
Renta de aurii austr. . . 106.40
Losurile din 1860 . . .13810
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  864 —
Act. băncel de credită ung. 313.50 
Act. băncel de credită austr. 303. — 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.80
Napoleon-d’orI................ 9.777a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35 
Londra 10 Livres sterlingc 123.70 l

Cota oficială dela 12 lanuariu st. v. 1884.
Cump. vând.

Renta română (5%). ... —
Renta rom. amort. (5°/o) • • 92s/<

» convert. (6°/0) • • —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32
Credit, fonc. rural (7°/0) . . 95 V*

„ „ (5«>/o) • • 80‘/,
» » urban (7°/0) . . 93V2
> » , (6%) . . 84

’ (5°/o) • • 79
Banca națională a României 1170
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 274

< » » Națională . . —
Aurii.................................... 17°/0
Bancnote austriace contra aură

Cursulu pieței Brașovi»
din 28 Ianuarie st. i>. 18H5

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.44 Vând-, 8.46
Argint românesc .... A 8.40
Napoleon-d’orI................. . . > 9.75 > 9.77
Lire turcesc!..................... . . > 10.98 » 11.—
Imperiali......................... . . > 9.98 A 10.—
Galbeni............................. . . » 5.70 > 5.78
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.50 » 101.—
Ruble RusescI.................... . . > 127.5 1285
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potiî cumpâra în tutunge- 
ria Iui Gross (în casa prefecturei.)

20°|0 Tote prețurile scădute 20°^

n
n

susii
>

dela v.
» »
> >

de pîslă pentru dame, bărbați și 

a. fi. 2 în
> » 5^2 »
, » 4 »

X3L 2O°|o Tote prețurile scăzute 20° 
per comptar-tu.

^Jaeazinu de încălțăminte& 9
ală lui

loanu Săbădeanu
Fabricații propriu și străinii, solidă și modernii. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute t6te felurile de incă.lțaminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
s£u după mesure fabricate.

Ghete de bărbați dela v. a. fi. 3.60 cr. în susu. 
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 susii.
Specialitate.

Cisme de copii în creții de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susii 
» » fetițe și băieți » » » , » > 4.50 , » »

Șoșoni de postavii de pîslă și cu Gumă englesesci. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurți pentru voiagiori. = GalocI de gumă 
englesă. — Sandale de gnmă și 
copii cu prețuri eftine.
Gisme de copii ordinare

, » bărbați
» , femei

Comanilde (lin afară se efectuezi! (lupă niesurile trimise promptă și cel» nepo
trivite se iau înderetu in seliimlrîi.

cu

3-— » „
60 » „

Bole secrete
le vindeci! pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și casu- 
ile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulil său. 
Asemenea vindeci! urmările rele ale pâcateloru tinereței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămu pentru 
descrierea completă a bâlei.

fir. Bella,
membru ală mai multoră societăți sciențifice etc.

6. Place (le Ia Nation, 6. — PARIS.De obsevtu.
Cei ce suferii de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescă ajutoru sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese.

Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de 6menl.

Proj, Dr. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalia de aurii cl. S.

6. Place du Frâne, PARIS.

ISersulfi trenwiloru
pe linia Fredealii-Bndapesta și pe linia Teiașia-Aradu-Budapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

S®redealiî-Budapesta Budapesta—Bredealîii

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

peraOno

Trenu 
omnibua

Trenu 
de 

persOno
Trenă 

de 
peraone

Trenu 
omnibus

Trenii 
accelerat

Trenu 
omnibus

BucurescI 
Predealu 
Timișii 

Brașovu 

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașii 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelii 
Teiușii 
Aiudtt 
Vințulti de 
Uiora 
Cucerdea 
Gliirisă 
Apahida 

Clușin 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișii 
Stana 
Huiedinii ' 
Ciucia 
Buci a 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

susii

( 
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta]

Viena

(
(

7.15
1.09
1.33
2.06
2.16
2.44
3.03
3.18
3.51
4.51
5.11
5.39
6.00
6.29

7.02

7.38
7.55

8.24
8.48

10.08
10.18

11.33
12.06

12.25
1.11

1.49
1.54
3.14
5.10

6.30
7.09
7.41
8.09
8.53

10.18
10.55
11.36
12.11
12.35
12.54
1.29
1.45
2.26
2.48
3.12
3.19
3.36
4.10
5.39
559
6.28

6.54
7.10
7.25
7.49
8.11
8.52
9.11
9.29
9.52

10.27
10.46
10.56
11.04
11.14’

1.47
4.40

5.45
6.28

7.07
7.42
8.51

10.52
11.56
12.43

1.23
2.07
2.27
3.06
3.22
4.15
4.44
5.10
5.19
5.47
6.38

8.51
9.18

7.30
2.00

7.44
6.20

8.00
8.34
8.59
9.35

10.16
11.04
12.17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06
7.30

11.05
2.37
6.40

2.00

9.50
10.15
10.50

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 

Oradea mare (
(

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Buci a 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușin

Apahida 
Gliiriș 
Cncerdea 
Uiora 
Vințulti de 
Aiudti 
Teinștt 
Crăciunelii 
Blaștt 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

(
(

susii

Brașovă

Timișii
Predealu

BucurescI

8.25
8.00

11.24
2.01
4.11
4.21
4.29
4.40
5.02
5.46
6.09
6.28
6.52
7.32
7.51
8.12
8.24
8.38
8.57
9.23
9.50

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

1.15
1.44
2.00
2.34
2.52
3.27
4.01
4.50
5.08
6.47 ’
7.36
8.09
8.41
9.20

8.35
6.55

10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

1.48
3.21
3.54
4.34
4.52
5.11
5.40
6.00
6.29
8.14
9.49
9.58

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43
1.22
2.24
3.06
4.17
4.51

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

8.00
2.47
6.36

10.09

Nota: Orele de nopte suntii cele dintre liniile grâse1

Tipografia ALEXI, Brașovă.

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

7.07
8.10
8.46
9.20

10.15
6.00
6.57
7:32

10.45
11.07
11.29
12.15
12.30

1.32
2.04
2.24
2.44
3.15
3.25
4.03
4.28
10.25

Teiușâ-Aradă-Budapesta Budapesl a-Aradiî-'ffeiușik.

Trenu de Trenu Trend Trenii de Trend
perudne omnibua omnibua persâne omnibus

Teiușii
Alba-Iulia
Vințulă de josă

2.39
3.40

9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
10:42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă
Orăștia

4.35 11.43 1 3.35 5.30
5.02 12.13 ~--------- ( 4.00 6.20

Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada
Zam

7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18

Soborșin '' 35 8.32 4.37 Soborșin • 7.11 10.27
Bărzova 1119.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă
Radna-Lipova

9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27

Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradii 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok
Budapesta

4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
7.44 6.40 — Alba-Inlia 12.21 6.15

Viena 6.20 — — Teiușd 12.53 7.00

Aradii-Timișâra Simeria (Piski) Petroșent

Trenu
,1 

Trenu de Trend
omnibua peraâne omnibus

Aradâ. 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28
7.49

1.50
2.12

Pui
Crivadia

5.19
6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișâra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timișdra-Aradiî Petroșeul—Simeria (Piski)

Trend de Trenu Trenu
peraâne omnibus omnibua

Timișâra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradâ 3.10 8.00 Simeria 12.37 1


