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Nu se mai scrie și nu se mai vorbesce adi 

decâtu de politica colonială. O adevărată cruciadă 
au întreprinsă statele maritime europene în țările 
depărtate transmarine și ele emulăză în a ocupă 
ținuturi și provincii, ce se află pe lângă marea 
cale comercială, care unesce Europa cu Africa 
și cu Asia.

In lupta acăsta de concurență Italia n’a 
voită să fie cea din urmă. Când toți întreprindă 
espedițiuni și ocupă puncte comerciale în lumile 
depărtate, numai Italia să stea cu mânile în sînu, 
numai ea să nu facă politică colonială, ea care 
să numără între puterile cele mari maritime și a 
cărei desvoltare și înflorire economică depinde 
dela viulu și mânosulu comercin celă face pe 
mare?

Puindu-și acăsta întrebare ministrulă de es- 
terne Mancini, precum însuși asigură în parla
mentă, a ajunsă după o matură gândire la re- 
sultatulă că Italia nu p6te stâ pe locă când ce
lelalte puteri, în numele intereseloră loră comer
ciale maritime, ocupă și anectăză bărbătesce la 
teritorii neatinse încă de bruma civilisațiunei mo
derne.

Italia, (|ise Mancini, trebue să se străduăscă 
a-și desvoltâ puterile sale pe mare, spre a-șl asi
gură progresulă economică. Chiar emigrarea Ita- 
lieniloră, care iea din ce în ce mai mari dimen
siuni, reclamă, adause Mancini, o acțiune energică 
din parte-ne cu scopu de a înființâ nouă colonii, 
unde să se pdtă așetjâ cei ce nu mai găsescă 
mijldce de traiu pe întinsele câmpii ale Italiei.

Sunt câteva dile de când acăsta acțiune pe 
mare s’a și începută prin anectarea unui teritoriu 
la cdstele Mării roșie de cătră espedițiunea itali
ană. Stăgulă italiană fâlfăe în Bei-lulu și, după 
cum a declarată ministrulă de esterne și celă de 
resbelă în cameră, este croită și pusă în lucrare 
planulă de a ocupă mai multe puncte, o armată 
de 10 pănă la 15,000 6 meni fiind gata de a 
plecă în fiecare momentă la țărmii Mării roșie.

Câtă pentru pasulă energică întreprinsă de 
guvernulă italiană, trebue să mărturisăscă ori și 
cine, că elă nu este mai puțină justificată de- 
câtă ocupațiunile și anecsiunile severșite în tim- 
pulă mai recentă de cătră Anglia, Franci a și 
Germania. Italianii însuși au causă de a fi mân
dri de atitudinea resolută a cabinetului actuală. 
Se nasce însă grava întrebare, că 6re ce voră 
(jice celelalte puteri la debutulă celă mai nou 
ală flotei și armatei italiane?

Guvernulă italiană, (jise Mancini, nu voiesce 
să vatăme drepturile câștigate ale altora. Este 
acăsta în adevără așa? Eată o întrebare, care 
depinde dela apveciarea fie-cărei puteri în parte. 
Scimă, că Turcia a protestată în contra espedi- 
țiunei italiane la Assab. Ea pretinde că terito
riile dela litoralulă Mărei roșie, făcândă parte din 
Egiptă, stau sub suzeranitatea ei. Mancini declară, 
că Italia voiesce să mănțină echilibrulă în marea 
mediterană. In punctulă acesta însă interesele 
ei concură nu numai cu ale Turciei, ci mai multă 
încă cu ale Franciei. Ce voră dice Francesii 
dăcă Italianii s’ar încercă în adevără de a face 
din Marea mediterană o mare italiană?

Nu de multă o fdiă vienesă vorbea de pos- 
sibilitatea unui conflictă în Europa din causa ne

înțelegerii oră ce se potă iscă între marile puteri 
în țările transmarine. Nu cumva acțiunea cea mai 
prdspătă a Italiei, nu cumva pofta ei de a anectâ 
Tripolitania este de natură de a produce încur
cături internaționale prin suscitarea din nou a 
cestiunei orientale?

Unulă din pasagele cele mai importante ale 
discursului ministrului de esterne italiană este 
fără îndoiălă acela, în care asigură, că s’a înche
iată o strînsă alianță între Anglia și Italia. Man
cini confirmă dăr scirile privi t6re la convenția 
anglo-it.aliana. Declarațiunea lui însă ne spune 
mai multă; ea ne spune că se pregătesce o nouă 
grupare a puteriloră și că Italia s’a ruptă de 
liga de pace din Europa centrală.

Ce e dreptă Mancini a disă, că alianța Ita
liei cu puterile centrale nu s’a alterată, acăsta de
clarare a datorit’o tactului diplomatică. In rea
litate însă alianța cea mai nduă italiană-englesă 
nu este decâtă o denunțare a alianței încheiate 
cu Austro-Germania și ună semnă vădită, că în 
contra ligei puteriloră din centrală Europei să 
rădică o altă ligă și că isbucnirea conflictului 
între puteri nu e tocmai departe.

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

Ungaria pe mare.
,,Tageblatt“ din Lipsea a publicată în Nr. 

20 din anulă acesta următdrea judecată despre 
politica dominantă din Ungaria:

„Ună punctă de totă principală din pro- 
gramulă guvernului actuală ungurescă are în 
vedere redicarea țării în direcțiune economică și 
politică-comercială. Ministrulă-președinte Tisza, 
de câte ori îșl desvdltă oratoria sa, accentuăză 
totdăuna acăsta intențiune; ba merge chiar mai 
departe numindă maghiarismulu regeneratorii, nu 
numai politică, ci și economică. Elă scie fărte 
bine că prin acăsta gâdilă și măgulesce multă 
șovinismulă maghiară și că prin apărarea acestui 
punctă din programă îi este mai ușoră de a țină 
peptă cu diferitele fracțiuni politice oposițiunale 
din cameră."

„Dâcă ună ministru ungurescă scrie pe dra- 
pelulă său glorificarea și lățirea maghiarismului, 
pdte fi sigură, că va află mulți aderenți între 
tdte classele societății maghiare, dela grofă până 
la ciobanulă și până la hoții de cai de pe pustă. 
Maghiarulă este înainte de tdte ună entusiastă 
escesivă, plină de ilusiuni naționale, care și-a 
pusă în capă să j6ce ună rolă mare în Europa. 
Apoi, că are său nu prospecte său mijlăce 
pentru așa ceva nu-i pasă de locă. Nu-lă poți 
scăte din prejudițiulă lui, că Ungurulă tăte le 
pdte, numai să vrea."

„Aceste slăbiciuni și fantasterii ale caracte
rului ungurescă îi suntă fărte bine cunoscute d-lui 
Tisza. Elă ține contă de ele și dăcă nu va eși 
la capătă cu calcululă său, va rămână pe sănia 
urmașiloră săi să acopere deficitulă celă mare 
politică-economică, care li-lă va lăsă de moște
nire."

„D-lă Tisza însă nu s’a mulțămită numai a 
le vorbi Unguriloră, că Ungaria trebue să de
vină ună stată înflorită comerciala și industrială, 
ci le-a și pusă în vedere, că stăgulă roșă-albă- 
verde cu corona sf. Ștefană va fâlfăf în timpulă 
celă mai scurtă pe tăte mările lumei. Cu des- 
legarea acestei probleme istorice a Maghiarismu
lui Tisza a însărcinată portulă ungurescă „Fiume."

„Ună portă ungurescă! Intr’adevără trebue 
să rîiji, n’ai încătrău, căci nici o națiune din Eu
ropa nu e atâtă de nepricepută și de străină în ce 
privesce comunicațiunea pe mare ca națiunea ma- 

Ighiară."

„Dăr și altfelă este acestă portă ungurescă 
unică în feliulă lui, care nu-șl găsesce soță 
în tătă lumea. De maghiarismă și stată ungurescă 
nici pomană prin Fiume, afară de câteva insig- 
nli, pe cari nimeni nu le păte ceti. Nimeni nu 
vorbesce în acestă portă „ungurescă" nici mă- 
cară o vorbă ungurăscă. Acăsta limbă a păsto- 
riloră de cai din Asia e totă atâtă de cunoscută 
în Fiume ca ori și care dialectă hindostană. 
In Fiume se vorbesce cu deosebire slavonesce, 
italienesce și nemțesce."

„T6te aceste adevăruri însă nu împiedecă pe 
d-lă Tisza a esploatâ din Fiume mările lumei și 
a face din pantalonii stremți și din pintenii Ma- 
ghiariloră săi tunică de marinari!*)"

*) ,Theerjacken,« haine, ce le părtă marinarii și 
cari sunt înmuiate în păcură.

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

CRONICA POLITICĂ.
Ministrulă de esterne italiană Mancini răspunse 

în ședința camerei dela 27 Ianuariu la interpelațiunea 
despre politica colonială. Ministrulă arată, că teo
ria anterioră absolută economică, care era în contra 
politicii coloniale, astăzi este combătută prin relațiunile 
schimbate ale lumii moderne și prin întinderea colonială 
a tuturoră națiuniloră mari. Italia în lupt-a civilisațiunii 
în contra barbariei nu păte fi neactivă. Guvernulă păte, 
voiesce și caută să urmeze o politică colonială, între li
mite modeste sub condițiunea : 1 a utilității economice a 
acestei politici, fie în presentă seu în viitoră; 2. a res
pectării drepturiloră câștigate de alte state, ca să nu se 
nască nici ună conflictă; 3 a cooperațiunii activității comerci
ale private. încercările vor sta în relațiune cu puterile statului. 
Ministrulă pomenesce, că dibaciulă diplomată, care a re- 
presentată Italia la conferința din Berlină, n’a întârziată, 
de a întonâ, că Italia are mare interesă, ca să se stabi- 
lăscă condițiunile sub care se potă câștiga teritorii nouă, 
care nu au nici ună stăpână europănă. Mancini (jice, 
că dănsulă a arătată încă când era Italia împărțită în 
mai multe stare, că numai prin întemeierea de colonii 
lângă Marea roșiă Italia îșl pOte afla viitărea sa prospe
ritate. Elă combate obiecțiunea, că o acțiune italiană în 
Marea roșiă nu oferă nici ună avantagiu politică econo
mică. Respinge presupunerea, că din causa rivalității 
între Italia și Anglia s’ar putea ivi ună periculă pentru 
Italia. Ministrulă crede, că este ună merită ală cabine
tului, că acela fără de a părăsi alianța cu puterile cen
trale, fără de a părăsi concertulă europenă și fără de a 
lua asupra sa o solidaritate pentru sacrificii și pentru 
pericule, a dată Angliei atâtea probe de lealitate și de 
amicițiă folositore, încâtă i-a succesă a stabili între a- 
măndouă guvernele întru interesulă comună o mai mare 
comuniune de vederi și de acțiuni. Aceia, care se temă 
că Italia ar putea fi depărtată dela Marea mediterană, 
caută să recunăscă, că noi în Marea' roșiă putemă afla 
echilibrulă spre a apăra cu energiă interesele năstre în 
Marea mediterană. Guvernulă va respecta «status quo« 
in marea mediterană; dar dăcă o altă putere ar între
prinde acolo o schimbare și ne-ar vătămâ interesele, si
guranța și drepturile năstre, Italia ar apăra-o și ar res
titui echilibrulă. Espedițiunea la Congo s’a amânată nu
mai pănă peste câteva săptămâni. Guvernulă are lipsă 
de-o conlucrare cordială a cameriloră, spre a-i încuviința 
creditele pentru cercetări politice și coloniale.

*
După cele mai nouă scirl despre misiunea lui Has- 

san Fehmi pașa, se crede că o înțelegere între Britania 
mare și Turcia e pe cale de a se stabili. Cabinetulă 
englesă, ce e dreptă, a declarată că Anglia nu’și va re
trage trupele din Egiptă înainte de a’și fi terminată pro
blema sa în valea Nilului și de a se fi stabilită ună gu
vernă autonomă, care să administreze bine Egiptulă. 
Dar a primită ca basă a tractăriloră cu Turcia oferta 
acesteia de a ocupa trupe turcescl unele puncte 
la Marea roșiă. Acesta i-ară conveni Angliei, căci 
trupele turcescl ară pute ține în freu pe Mahdiulă 
de a nu se apropia de Egiptă. Totulă aternă însă 
de resultatulă espedițiunei englese în Sudană și după 
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ultimele telegrame, care nu suntii tocmai favorabile En- 
glesilnrâ, s’ar pute crede că înțelegerea s’ar putâ stabili 
între Londra și Constantinopole mai curândă p6te de 
cum s’ar așteptă. Prirta se pregătesce de p’acum pentru 
o espedițiune la Suachimă și spre aeestîi scopă suntii 
desemnate batalirinele din Creta și Siria; se prite că e 
sigură de succesulă misiunei lui Fehmi pașa.

*
Nimenea nu credea, că Anglia va fi atâtă de con

ciliantă, în cestiunea egiptână, față cu puterile europene. 
Temerea acâsta însă s’a înlăturată, căci după cum 
asigură o telegramă din Londra, cabinetulă englesă 
a primită propunerile francese, făcândă numai unele 
modificări, la care negreșită că Francia și celelalte 
puteri se așteptau. Și cumcă lucrulă a stată astfelă, 
ne-o dovedesce împrejurarea, că guvernulă francesă a 
consâmțită la acele modificări și a însărcinată pe am- 
basadorulă Waddington să esprime lordului Granville 
mulțămita sa pentru atitudinea conciliantă a cabinetului 
englesă în cestiunea egiptână, care inspirase atâtea îngrijiri.

*

Sgomotele împrăștiate, că Italia intenționâză a o- 
cupa Tripolisulă, au făcută pe Porta să se hotărăscă a 
mări garnisonele din Tripolisă și d’a întări fortificațiu- 
nile de acolo. Unii politici aducă în legătură espediți- 
unea ce se pregătesce din partea Turciei cu ocuparea 
Beilulului și Assabului de cătră Italia. Turcia se vede 
de pretutindenea scrisă afară, s’ar pută ițice că Egiptulă 
e ca și perdută, și totă astfelă i s’ar pută întâmpla și 
cu Tripolisulă, pe care de multă a pusă ochii Italia.

S>in dieta Ungariei.
In ședința dela 27 Ianuariu se continuă desbaterea 

specială asupra bugetului culteloră și instrucțiunii publice.
Ștefană Rakovssky nu e mulțămită cu răspun- 

sulă ce l’a dată ministrulă Trefort în cestiunea instruc
țiunii surdo-muțiloră Statulă dă milirine pentru eo- 
merță și industriă, pentru artă și teatre. Când e vorba 
de construcțiunl universitare, de parcuri și de esposițiunl, 
finanțele nu stau rău. Elă rrigă pe ministru ca nu nu
mai să se ocupe de afacere, ci să și facă ceva.

Ministrulă Trefort nu prite promite cheltueli nouă, 
ci numai ună sprijină morală.

Otlo Herman e de părerea lui Rakovssky. Dar 
nu surdo-muții suntă cei mai nenorociți în Ungaria, ci 
suntă cei 18.000 de indioțl. Atrage atențiunea guver
nului.

Ministrulă Trefort scie aceste lucruri. Promite 
că va face ce va pută.

La titlulă «museulă națională» 100,000 fl. ia cu- 
vântulă Franz Pulssky. Elă cpce, că funcționarii mu- 
seului suntă rău plătiți. Din suma de 100,000 fl. mi- 
nislrulă pretinde dela directorulă să facă și economiă de 
9000 fl. Elă cere ca acești 9000 fl. să se întrebuințeze 
totă pentru museu.

Emerich Szalay amintesce că în Viena sunt scri
sori ungurescl, care trebue să se câștige pentru museulă 
națională.

Otto Herman observă lui Pulssky în afacere per
sonală, că în timpulă său a îngrijită ca museulă să fie 
mai bine dotată.

Franz Pulssky face atentă pe Herman la aceea, 
că prima însușire a unui deputată să fie, a ave o piele 
așa de grrisă, care numai de pielea cea grrisă a unui 
ministru să fie întrecută.

Ministrulă Trefort (|ice că e forte ușoră a votâ 
sume, dar e greu a le acoperi. Dacă va fi posibilă, se 
va împlini dorința oratorului. Titlulă se votâză.

La titlulă «galeria de tablouri a țării*  vorbesce 
Franz Pulssky totă în sensulă în care a vorbită des
pre museulă națională. Elă cere să se mai adauge la 
cei 3000 fl. încă 3000.

Ministrulă Trefort <|ice că guvernulă va întregi 
galeria de tablouri, dacă va fi în posițiune a face acâsta.

Franz Fenyve.ssy adresâză ministrului două în
trebări: 1. Pentru ce nu s’a deschisă încă galeria de 
portrete istorice ? 2. Adevărată e, că ministerulă de fi- 
nance refusă a preda acele tablouri interesante ce se 
află în localitățile oficiului?

Cari Pulssky răspunde antevorbitorului, că dieta 
trecută a votată pentru lucrările pregătitore în acâstă 
afacere 1000 fl. Elă își esprimă dorința ca museulă na
țională să stea în contactă nentreruptă cu museele pro
vinciale. Atrage la acâsta atențiunea ministrului.

La titlulă >15,000 fl. pentru întreținerea monu- 
menteloră,*  ministrulă Trefort promite, la cererea lui 
Benedikt Gondocs, că din acâstă sumă va da ceva și 
pentru săpăturile de pe Puszta.

La titlulă «scopuri bisericesc!,« Franz Fenyvessy 
aduce pe tapetă cestiunea stolară. Ministrulă n’a fă
cută nimică pentru a resolvâ acâstă cestiune, ci prin 
decisiunl contradictorie a zăpăcită și mai multă lucrulă. 
Regularea acestei afaceri e necesară în interesulă păcii 
confesionale. Trecândă la starea materială a clerului de 

josă că fondulă religiosu să se întrebuințeze nu pentru 
restaurarea bisericilor^, ci pentru desvoltarea organisării 
preoțescl și pentru îmbunătățirea stării clerului de josă. 
Milenarulă să se serbeze cu Inaugurarea păcii religirise. 
Elă face următrirea propunere: «Ministrulă culteloră e avi- 
sată, să ia chiar în acâstă sesiune inițiativa pentru re
gularea generală a stoleloră.»

Ministrulă Trefort răspunde, că cestiunl impor
tante nu se potă resolva cu ună discursă parlamentară, 
și nici nu’i place acâsta. Promite că se va consulta în 
acestă afacere cu ministrulă de interne și de juslițiă, 
derirece ea nu ține numai de resortulă său. Elă încă do- 
resce resolvarea cestiunii în interesulă păcii religiose. 
Scopulă fondului religiosă nu e precisată, Rrigă camera 
să respingă propunerea. — Se respinge.

La titlulă «cheltueli curente» 138,432 fl. Blasius 
Or ban critică risipa ministrului în construcțiunl.

Ministrulă Trefort îlă combate. — Titlulă se vo- 
teză și astfelă se termină desbaterile bugetului culteloră 
și instrucțiunii.

Ne mirămă. cum de n’a vorbită nici ună deputată 
română cu ocasiunea desbaterii acestui bugetă ? Lu
crulă e bătătoră la ochi.

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

SOIRILE DILEI.
Congresulă poștală internațională se deschide la 

Lisabona în diua de 22 Ianuariu curentă. România va 
fi representată de d. Ioană Ghica, ministrulă țării la Lon
dra, care va fi însoțită de d. C. Mânu, funcționară su- 
perioră la direcția telegrafo-postală.

—0—
Ni se scrie din Lugoșă, că Duminecă în 15 Ianua

riu, pe la 7 6re săra, a isbucnită ună focă vehementă, 
care a nimicită două case și partea de susă a unei alte 
case. Paguba e mare. Pompierii au sosită cam târtjiu și 
dacă foculă nu s’a întinsă, causa a fostă timpulă celă 
liniștită.

—0—
La 26 și 27 Ianuariu va fi târgă de vite în Elisa- 

betopole și în Caransebeșă; la 27 și 28 în Satu-mare și 
Sebeșulă săsescă ; la 3, 4 și 5 Februariu în Gherla.

—0-
Ună transportă de oi destinată pentru Pojună a 

trebuită să fie descărcată din vagone în Timișrira, derirece 
veterinarulă orașului a constatată că suntă bântuite de 
boia de vite.

—0—
In Craiova s’a înființată societatea literară «Carpații 

români», ală cărei scopă este: «susținerea românismului 
în provinciile române transcarpatine». In casă de des
ființare fondulă societății trece la »Asociațiunea țransil- 
vană» din Sibiiu. Urămă societății cea mai frumrisă 
desvoltare spre a’,șl ajunge mărețulă scopă.

—0—
Orașulă Parisă are de gând să facă ună împrumută 

de 600 milirine franci, din care 300 milirine franci se 
voră cheltui pentru construcțiunl architectonice, spitale, 
apeducte și îmbunătățirea referințeloră sanitare, âr 300 
de milirine pentru facerea de căi nouă și pentru con
tinuarea lucrăriloră începute în acâstă direcțiune.

—0—
Mare sensațiune a produsă în Parisăjarestarea ban

cherului (1) d’acolo Eduard-Blâe. Elă amăgise pe rimenl 
să’i încredințeze lui bani spre păstrare, promitându-le 
pănă la 50 procente pe ană. Perderile publicului suntă 
frirte mari și se sue pănă la suma de 3 milirine franci. 

—0-
Din Odesa se comunică, că advocatulă jidovă losif 

RabinovicI, care întemeiase secta «Noulă Israilă,» a 
fostă omorltă de jidovii talmudiștl.

-------O-------
AFACEKI SCOJLARE.

In acelașă orașă, în Brașovă, la scrilele confesionale 
luterane se începe învățarea limbei maghiare în clasa a 
patra primară, pe când din contră la scrilele primare gr. 
or. române acelașă studiu se începe deja în clasa ântâiu 
primară. Totă deodată este sciută că cu 1 Septemvre 
1883, confesiunea greco - orientală a încetată de a mai 
esaminâ pe profesorii gimnasiall, pe când din contră 
scimă cu siguranță că superintendentulă luterană a mij
locită posibilitatea, ca pentru 1883/4 profesorii gimnasiall 
luterani să fie censurațl totă de cătră confesiunea res
pectivă. Ceea ce este mai bătătoră la ochi, pe când 
profesoriloru gimnasiall gr. or. li s’a răspunsă dela con- 
sistoriu că a trecută terminulă, pe atunci aflămă, că 
superintendentulă luterană Teutsch a esoperată dela mi
nistrulă culteloră, dreptulă ca chiar încă în acestă ană 
1885 să se mai prită esaminâ profesorii luterani de cătră 
confesiunea respectivă.

Atitudinea consistorului este de totă vătămătrire 
pentru instrucția nristră, căci unii profesori din cei har
nici făcându-șl studiile în alte limbi decât ă în cea ma
ghiară, voră fi siliți a părăsi institutele românescl.

După legea cea nouă ună profesoră nu prite fi su- 

plentă mai multă ca 3 ani, și astfelă chiar din profe
sorii actuali voră fi necesitați unii să părăsâscă institu- 
tulă, și cu trite acestea consistoriulă din Sibiiu respec
tive capulă confesiunei gr. or. pănă acum n’a esoperată 
nimică. La pașii ce de sigură trebue să presupunemă, 
că s’au făcută, se <Țice nu s’a primită pănă acum re- 
sultată favorabilă. Nu’i vorbă, nici acum nu este târziu 
ca pașii întreprinșl să ajungă la ună bună sfârșită pentru 
instanțele nristre.

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

CORESPONDENȚA PARTICULARA A «GAZ. TRANS.»

Lugoșă, 15 Ianuariu 1885.
Țăranulă e talpa țârei și cu totă dreptulă. Penlru- 

că țăranulă ară, țăranulă cară, asudă, ostenesce, sufere 
frigă, flămândesce ca să agonisescă pentru alții cari să 
aibă de unde risipi. Dâr ce e mai multă, elfi suprirfă 
partea cea mai mare a sarciniloră publice, elă conlribue 
în mai mare măsură la acoperirea nevoiloră statului fie 
cu munca, fie cu bani său cu sânge, și totuși elă e celă 
mai asuprită, mai batjocurită și mai bătută de srirte.

La trită clipita, la totă pasulă se dă ocasiune de-a 
te convinge despre suferințele lui, despre starea deplora
bilă în carea se află.

Pre ce merge și încă cu pași ^gigantici proleta- 
riatulă totă mai tare se lățesce în poporă și credă că 
nicăirea nu e așa ca în părțile bănatice și în deosebi 
cele în vecinătatea Lugoșului.

Ca să ne convingemă de adevărulă celoră ițise să 
nu mergemă mai departe, decâlă în vecinătatea cea mai 
deaprripe a Lugoșului, la satele înfloritrire de odiniriră 
Silha, Costeiulă mare, Costeiulă mică ș. a, ș. a. și vom 
vedea, că dâcă nu 2 din 3 părți, atunci de sigură jumă
tatea locuitoriloră acestoră comune au ajunsă la sapă 
de lemnă și numai de 16 ani încoce decândă părintes- 
culă guvernă a lui Tisza ne fericesce cu «idea de 
stată maghiară» și cu dările ne mai suportabile de 
mari.

Nu este o iți de târgu lăsată dela Dtțeu în care să 
nu gâmă piața Lugoșului de «dobele» agențiloră lui 
«Szapary,» cari cu mare satisfacțiune vândă pentru preță 
de nimica — din care abia li se potă acoperi di
urnele grrise — totă ce în decursă de o săptămână au 
putută să adune din orașă și împrejurime.

Nu odată ți-se rupe inima când veijl, cum dincrice 
ună părinte de familiă cu ochii inundați de lacrămi se 
uită, cum esecutorii nemiloși l’au lipsită de uniculă rnij- 
locă de-a câștiga ^mălaiulă*  celoră 6 copii de acasă ce 
zacă în miseriă, vânițându-i boușorii, singura avere ce-o 
mai avea, pentru câțiva florinașl din dare ce la timpă 
nu i-a putută plăti.

Dincolo o mamă văduvă cu 2 micuți în brațe um
blă — ca eșită din fire — tânguindu-se și plângendă, că 
unica văcuță ce cu laptele ei mai alina fomea celoră doi 
micuți, astătjl i-au vendut’o la dobă, pentru câțiva flori
nașl ce nu i-a putută plăti pentru inventariulă luată 
după fie ertată soțulă ei.

De altă parte o bătrână neputincirisă cu sufletulă 
amărîtă, abia ră(Țmendu-se într’o cârjă, stă și privesce 
cum esecutorii pentru câteva libre (pițule) de dare res
tantă i-au vândută totă ce mai avea în casă pănă și cea 
din urmă scândură și așternută.

Tote acestea suntă scene, ce se petrec-ă în Lugoșă 
mai în fiecare di de târgă din partea eseculoriloră de 
dar,e. Nu e dâr mirare, că proletariatulă — după cum 
amintii mai susă — pe «Ți ce merge se totă înmulțesce 
și că țăranii odată cu casă cu masă, astăȚI goli ca r.a- 
pulă iau lumea în capă.

Și rire cei chemați de prin orașe și sate ce facă 
la tote acestea!? Și Ore risipindu-se «talpa țării» ce se 
va alege de țâră? —d—

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

CORESPONDENȚA N6STRA DIN COMITATE.
Văldchudă, Ianuariu 1885.

Preotulă nostru fungentă d. T. Borza, venindă 
din Șiaroșă aici ca să oficieze Sf. liturghiă în diua de 1 
Ianuariu a. c. și avândă a delibera unele afaceri oficirise 
cu presbiteriulă parochială, a însărată și peste nripte a 
rămasă aici avândă cu sine pe fiica sa Silvia. După ce 
s’a așezată în cuartierulă său, nriptea între 11—12 Ore 
a fostă atacată de doi indivizi, anume Ioană I v a n ă 
fostă esecutoră de contribuțiune, și ună pretinsă cum
nată ală său August Fischer, de profesiune croitoră 
din Blașiu, carele de vre-o două luni locuesce aici fără 
de nici o ocupațiune, fără de a se fi legitimată nici pri
măriei din locă, că cine este, de unde e și ce ocupa
țiune are.

Lucrulă s’a întâmplată astfelă : Cam pela rirele 11 
din nripte Aug. Fischer îzitrândă în ogradă a bătută în 
ferâstră, provocândă pe preotulă Borza, ca numai decâtă 
să mergă la cumnatulă său Ivană, căci este rău bolnavă. 
Preotulă, carele era sigură că Ivană nu este bolnavă, i-a 
refusată promițândă, că fundă trebuință se va presenta 
diminăță, căci timpulă este înaintată și nu are la dispo- 
sițiune Cartea și patrahîrulă, âr biserica este departe. 
S’a depărtată, dar peste vr’o câteva minute pretinsulă 
bolnavă Ivană cu companionulă seu lovesce în ferâstră cu 
atâta vehemență, în câtă părcamulă de josă totă s’a sfă- 
rîmată, și strigă: «Susă popol*  înjurândă pe Dumnecțeu 
și totă ce e sântă în ceră și pe pământă, și batjocor.ndă 
pe preotulă în nisce termini, cari nici din gura celoră 
mai prăpădiți Omeni nu se potă audf. In momentulă 
acela nimeri acolo Nicolae Oprea și în apropiere era 
Teodoră Rotar iu, âr voinicii observândă au luat’o la 
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fugă, înjurândă cumplită. A fostă o mare norocire că 
s’au depărlată, căci de observau mai mulți poporenl, i-ară 
fi sdrobită cu desăvârșire.

Causa atacului nu se scie positivă, dar «vitezulă» 
Ivană spune, că la surora sa au fostă în nâptea aceea 
pețitori și la provocarea din partea lui, părintele Borza 
i-a refusală de a merge acolo să oficieze logodna, ceea 
ce pe aici numai în biserică se face și dîua, âr nu în 
medulă nopții.

Unii mai facă și alte combinațiunl, căci se scia din 
presăra dilei, că părintele Borza a primită nisce bani 
dela ginerile său din România, pe cari în diua următore 
ave să’i depună la o cassă în Sighișăra.

Lucrulă s’a comunicată justiției și credemă, că res
pectivii îșl voră luă pedăpsa meritată. Poporulă e forte 
indignată, căci părintele Borza este stimată și prețuită 
nu numai de poporulă său, ci și de toți cei ce’lă cu- 
noscă ca unulă dintre cei mai meritați preoți din cer- 
culă acesta. Vă vomă comunica și sfârșitulă afacerei.

Duoi martori. 
-------O-------

pariamcebIsiIu romo. 
(Camera)

Ședința dela 16 Ianuanu. — Se trimită la diferite 
comisiunî mai multe petițiuni și comunicări. Se acordă 
concediu d-loră deputați Varlam și Mihuțescu. Apoi, 
după ce se voteză proiectulă de lege privitoră la modi
ficarea circumscripțiuniloră mai multoră comune din ju- 
dețulă Neamțu, ședința se suspendă la 2 ore și d-nii de
putați trecu a lucră în secțiuni. Redeschiderea ședinței 
s’a anunțată pentru ora 4 și jumătate.

(Senatulik.)
Ședința dela 15 Ianuariu, continuare. — Se depune 

la biurou proiectulă de lege pentru scăderea locuitoriloră 
din comuna Săpunarii, județulă Ialomița, de plata suinei 
de 21,888 lei, 68 bani, datorită d-lui C. Pantazi. Se 
proclamă fără discuțiune de senatori ai colegieloră I de 
Tecuci și II de Argeșă d-nii D. Pruncu și C. D. Budiș- 
teanu. D. V. A. Urechiă îșl desvâltă propunerea d-sale 
în privința transformărei gimnasiălui din Galați în liceu. 
D. Al. Orăscu cere a se trimite acestă propunere la o 
comisiune specială spre a-o transformă într’ună proiectă 
de lege. D. ministru de esterne c^ice că ar fi fostă 
mai bine a se trimite acestă proiectă mai ântâiu în.Ca
meră. D. V. A. Urechiă răspunde că acestă proiectă 
nu împieteză asupra drepturiloră Camerei, de 6re-ce elă 
nu prevede atâtea anume catedre, ci numai dacă se simte 
necesitate de a se transformă gimnasiulă în liceu. D. 
D. Verga ti este de părere a se luă îu considerațiune 
propunerea și a se procede la alegerea comisiunei cerută 
de regulamentă. Discuțiunea se închide și propunerea 
se ia în considerațiune. Ședința se suspendă pentru ca 
d-nii senatori să se consulte asupra persâneloră ce tre- 
buescă alese în comisiune. La redeschidere se procede 
Ia alegerea comisiunei și suntă aleși: l)-nii C. Climescu, 
Remus N. Opreanu și V. A. Urechiă cu câte 45 voturi; 
d. Al. Orăscu cu 42 voturi și P. S. Episcopulă Dunărei 
de josă cu 37 voturi. D. I. Ler eseu îșî retrage inter
pelarea anunțată d-lui ministru ală domenieloră în pri
vința filoxerei, în urma promisiunei dată de d. ministru 
că va veni cu ună proiectă de lege în acăstă privință. 
D. Bagdad depune o petițiune semnată de mai mulți 
comerciant! din Buzău,' prin care r6gă senatulă să nu 
voteze legea pentru înființarea tacsei pe vadră asupra 
băuturiloră spiritu6.se, fiindă în desavantagiulă comerciu- 
lui. Petițiunea se trimite la comisiunea de petițiuni.

Ședința dela 16 Ianuariu. — D. G. Mârzescu 
cjice că nu se pote citi sumarulu ședinței precedente ne 
fiindă față nici ună d ministru. D. președinte răs
punde că sumarulu privesce directă pe Senat.ă și trebue 
citită a doua (}i după ședință, căci, dacă s’ar amâna, 
s’ar putea uita peste o seu două. D. G Mârzescu 
<|ice că și ministerulă este interesată a sci ce se petrece 
în ședința din urmă, adică cum s’a relatată ședința pre
cedentă. D. președinte esplică d-lui Mârzescu că pre- 
sența unui ministru nu este necesară la citirea sumaru
lui. Senatulă, consultată de d. președinte, admite să se 
cităscă procesulă-verbală. D. secretară C. Climescu 
citesce sumarulă ședinței precedente. D Isaia Lerescu 
cere a se rectifica cuvintele sale dise în privința inter- 
pelărei asupra filoxerei, căci d-sa a declarată că amână 
desvoltarea acelei interpelațiunl, âr nicl-decum că re
nunță la desvoltarea ei. D. președinte rogă pe Se- 
nată a trece în secțiuni spre a se ocupa de 2 proecte 
de legi financiare depuse de onor, guvernă, și ridică 
ședința.

Raportu polițienesc!!.
Căpitanulti poliției din Brașovă, d-lă Hie- 

mesch, a binevoiții a ne împărtăși următorulti 
raportu cu date satistice polițiene din anulă tre
cută 1884:

La începutulă anului credemă că nu va fi neinte
resantă de a face o reprivire asupra unoră ramuri în
semnate ale activității polițienesc! din anulă trecută și a 
o face cunoscută publicului în formă statistică. Numerii 
statistici pară la prima ochire sec! și fără viață, der 
pentru cetitorulă înțelegătoră privindă lucrulă mai de 
aprâpe, ei câștigă viață și însemnătate.

Incepemă cu acele fapte penale, cari se țină de 
competența direcțiunei polițienescl. — S’au pertractată în 
anulă 1884: transgresiuni (contravențiunl) în contra au- 
toritățiloră și a liniștei publice 26, în contra siguranței 
publice 12, în contra ordinei și a moralității publice 15, 

în contra stărei sanitare 5, transgressiun! în contra 
proprietății 5, în contra legei de vânată 17. din 
causa neplătirei dărei pe vânată și pe pușcă 2, pentru 
prevaricațiunl în păduri 51, transgresiuni în contra legei 
pentru servitori 61, și în fine pentru transgresiuni în 
contra ordinațiuniloră ministeriale și a statutului penală 
orășenescă 383 — în totală au fostă 562 de pertractări 
în contra a 1312 indivizi de sexă bărbătescă și 505 de 
sexă femenină. Dintre aceștia au fostă pedepsiți: 116 
cu arestă dela 1—15 (Jile, 50 cu arestă mai puțină de o 
di, 31 cu amende în bani dela 10—50 florini, ear 
1567 cu amende de mai puțină de 10 florini.

In folosulă fondului orășenescă pentru săraci au in
trată în anulă trecută în amende socotindă pe cuarlală: 
74 fl 50 cr; 47 11. 50 cr., 157 II. și 170 fi. 50 cr, la
olaltă 449 fl. 50 cr. față cu 243 11. 25 cr. în anulă 1883.

Căpitanatulă polițienescă (direcțiunea poliției) de 
aici a făcută în cursulă anului trecută următârele ară
tări penale judecătoriiloru reg.: pentru delicte în contra 
moralității publice 3 arătări (contra doi bărbați și a unei 
femei); pentru vătămare corporală 33 arătări (contra 40 
de bărbați și 3 femei); pentru joculă de hazardă o ară
tare (contra trei bărbați); pentru furtișagă 82 de arătări 
(contra 42 bărbați și 40 femei); pentru violență publică 
6 arătări (contra 12 bărbați și 1 femeă); pentru mituire 
1 arătare (contra unei femei); pentru meseria de vraciu 
1 arătare contra unui bărbată și în fine pentru falsifi
care de monedă o arătare contra unoră făptuitori ne- 
cunoscuțl.

Au fostă espeduițl din Brașovă, prin organele po
liției în anulă trecută, pentru că n’au avută pașapârte 
în regulă 147 bărbați și 72 femei, pentru refusulă de a 
servi și fuga din serviciu 11 bărbați și 25 femei, pentru lipsa de 
ocupațiuneși cerșită 172 bărbați și 96 femei și în fine pentru 
stare însărcinată 17 temei. Gumcă indivizii din Brașovă, cari 
petrecă în alte locuri trebue că se p6rtă bine, dovedesce 
împrejurarea, că în anulă trecută numai 4 au fostă es
peduițl la Brașovă. In totală au fostă espeduițl prin ur
mare 334 bărbați și 210 femei, o sumă destulă de în
semnată. Contingentulă principală ală acestoră indivizi, 
îlă dau în prima liniă comitatele: Treiscaune (Hârom- 
szek), Ciucă, Târnava-mare, Sibiiu și Făgărașă; 1 indi
vidă a fostă din Boemia, 2 din Galiția și 45 din Ro
mânia.

In fine mai amintimă încă o istoria tragi-comică- 
spiritistică, care s’a întâmplată în anulă trecută și care 
s’a terminată apoi cu inlervențiunea direcțiunii polițiane 
la tribunalulă penală regescă. Gustară Gunesch de 17 
ani, mai înainte învățăcelă la răposatulă mechanică 
Schoch, vagabundase multă timpă după mdrtea măes- 
trului său neavândă nici o ocupațiune, pănă ce în 
fine prin interveuțiunea direcțiunii poliției a fostă ârașl 
băgată la stăpână, la mechaniculă Derner Georg jun. 
Probabilă, că tânărulă învățăcelă în timpulă liberă s’a 
îndeletnicită cu misterulă spiritismului, căci nu peste 
multă se presentă nevestei măestrului său ca ună mediu 
ce a fostă bine dresată în sc61a spiriLuală a stăpânului 
său răposată și care se pricepea forte bine la aflarea de 
comori. Lucru de mirare, elă întâmpină crecjământă și 
încredere la soția stăpânului său, ba și acesta află mai 
târdiu misterulă; bătrâna calfă — negreșită înțelâsă cu 
Gunesch — a văzută eșindă scântei din pământă. Putea 
6re să mai fiă o îndoială, că acolo se află comori? îndată 
începură a săpă în pivniță. Unde putea să se afle co- 
mâra, dâcă nu aici? Poliția află despre acâsta și trage 
la răspundere pe maestru. Acesta se silesce a descrie 
iotă lucrulă, ca o glumă nevinovată.

Der Gunesch ce face? Elă trăiesce în »dulci iubito», 
cheltuesce multe parale într’o cafenea nocturnă de aici, 
face tractări de câte 25 fl. pe (ji Ș- a. Câteva dile după 
aceea, se presentă cocona meșterului la polițiă și face 
arătare, că Gunesch i-a furată vr’o 180—190 fl. Se or-- 
donâză o cercetare preliminară și se constată, că Gunesch 
cu stăpâna lui, săpândă mereu în pivniță au dată peste 
o 61ă bine legată și pachetată, care olă după esplicările 
date de Gunesch trebuia să fiă luată de acolo de mediu 
îmbrăcată în haine albe, după ună intervală de 24 de 
6re, căci la dincontră vrândă a ridica imediată ăla, au- 
rulă se va preface în pământă, și corpurile săpătoriloră 
se voră usca. Der Gunesch mai puse o condițiă, ca să 
succedă luarea în posesiune a comorei. Elă cj'se, că e 
neapărată de lipsă ca să se așeeje o sumă orecare de 
bani de hârtiă sub dlă. Soția meșterului profundă agi
tată, alergă susă în odaiă și aduce banii de hârtiă ne
cesară în sumă de 80 fl. Gunesch mai primesce dela ea 
â conto comorei ce avea să o ridice 100 fl. Urmâză 
ună mare gaudiu în birtulă «Concordia.»

In fine sosesce și multă așteptalulă momentă. So
ția mechanicului merge în pivniță și ia comora — o olă 
în care nu se află decâtă numai pămentă — și ce cre
deți că era sub 61ă; banii de hărtiă prefăcutu-s’au ore 
în aură? Nici vorbă. Chiar și cei 80 fl. de hârtiă dis
păruseră. Tablou! — Credința stăpânei în puterea me
diului spiritistică dispare; înșelată și cu totulă desilusionată, 
ea face arătare și escusă încrederea ei cea nemărginită, 

ce a avut’o în învățăcelă, declarândă, că Gunesch a asi- 
gurat’o susă și tare, că »a geistekkelbeszelni lud!» 
(că șcie să vorbâscă cu spiridușii.) Așa s’a întâmplată 
lucrulă în anulă 1884 în văculft culturei, ală Iuminei elec
trice ș. c. 1.

ULTIME SOIRI.
Prin Berlin se vorbesce, că împ&ratulă Wil- 

helm a confirmată sentința de m6rte pronunțată 
în contra anarchistiloru Reinsdorf și tovarășilorttsăi.

Iosifu și Anastasia Romanovil din Vinga, 
acusați de omoră, au fostu condamnați la mdrte 
de tribunalulă din Timișdră.

In Candia domnesce mare agitațiune. Ob- 
vinu dese cașuri de omoruri în contra popora- 
țiunii mobamedane.

In Andalusia s’au întâmplată nouă cutre
mure ; suntă câteva victime.

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

DIVERSE.
Esplosiuui de dinamită în Anglia. — «L’Indâpen- 

dance belge» dela 25 Ianuariu stilă nou, publică urmă
târele scirl particulare din capitala Angliei: O teribilă 
esplosiune s’a produsă la 24 Ianuariu la amedi în cripta 
capelei Westminster, aprope de localurile Parlamentului. 
Ea a făcută mari pagube. Ună agentă polițienescă a 
fostă rănită. Ună individă, bănuită a fi autorulă aten
tatului, a fostă arestată. Alte esplosiuui s’au produsă: 
Una în coridorulă Camerei comuneloră. Camera fiindă 
în vacanță, esplosiunea n’a atinsă decâtă ună singură 
visitatoră, dar a distrusă de totă coridorulă. In același 
timpă o altă esplosiune de dinamită se producea la ună 
altă capătă ală capitalei, la Turnulă Londrei. Turnulă 
era plină în acelă momentă de streini și de locuitori 
din Londra, cari veniseră să-lă visiteze. De aceea de- 
tunările au produsă o adevărată panică. 16 persâne au 
fostă rănite. Aceste esplosiunl simultane au produsă în 
totă orașulă cea mai adâncă emoțiune. Westminster, 
Hali, este una din sălile vechiului paiață Westminster 
unde se aflau instalate vechile Parlamente și unde suve
ranii pănă la Gheorghe ală IV se încoronau. Acăstă 
sală, a cărei architectură esle splendidă, este una din 
cele mai mari cari există (73 metri în lungime, 28 în 
lărgime și 21 în înălțime.) Cripta Sf. Ștefană, unde s’a 
produsă esplosiunea, servesce de capelă. Ea este f6rte 
bogat decorată și perderile făcute și în criptă și în sală 
chiar trebue să fie f6rte însemnate. In partea despre 
răsărită a sălei numită Westminster Hali se află intrarea 
Camerei comuneloră, care trebue ea însăși să fi suferită 
stricăciuni, pănă la ună orecare punctă, în totă lungimea 
ei, căci fotoliulă președențiaîă, care se află în fundă, 
este făcută bucăți. Sălile Parlamentului nu suntă acce
sibile visitatoriloră decâtă Sâmbăta, și acâsta dela 10 
6re dimineța pănă la 4 sera, și tocmai acestă momentă 
a fostă de sigură alesă de autorii atentatului pentru a 
comite crima loră. Din fericire nu se afla atunci decâtă 
ună singură visitatoră. In schimbă însă o f6rte mare 
mulțime se afla la Turnulă Londrei, visibilă de asemenea 
Sâmbăta care, la Londra, este aprâpe o tji de sărbătâre 
și la Turnă au fostă 16 persone rănite. Turnulă Lon
drei este vechia Basliliă englesă; Turnulă albă, care 
face parte din Turnulă Londrei, este ună pătrată de 35 
metri, cu nisce ziduri de o grosime de 3 său 4 metri. 
Despărțămintele acestui turnă, care 'servesce de arsenală, 
au fostă alese de dinamitiștl ca teatru ală crimei loră. 
Turnulă Londrei este situată pe marginea Tamisei în- 
tr’ună punctă care domină puntea Londrei, sub arcadele 
căreiu s’a produsă esplosiunea de dinamită de Sâmbătă, 
13 Decemvre trecută, esplosiune a cărei autori nu 
suntă încă cunoscuțl, deși guvernulă a oferită o re
compensă de 1000 livre aceluia care îi va descoperi. 
Esplosiunea dela amâtfl a causată mari stricăciuni Ca
merei Comuneloră. Fotoliulă președințială a fostă făcută 
bucăți. Sala centrală în care răspundă coridorele ambe- 
loră Camere a suferită mari stricăciuni. Rănile primite 
de doui agențl polițienescl la Westminster Hali sunt, grave. 
Starea unuia din ei este desperată. O persână care vi- 
sita Camera Comuneloră în momentulă esplosiunei a fostă 
forte gravă rănită. Esplosiunea dela Turnulă Londrei s’a 
produsă la 2 ore în Turnulă albă. Tote ferestrele s’au 
spartă, In același timpă ună incendiu a isbucnită; elă 
a fostă îndată stinsă. Edificiulă n’a suferită stricăciuni 
pe din afară. Printre răniți, două femei sunt forte gravă 
rănite. Nici o arestațiune nu s’a făcută încă în ceea-ce 
privesce esplosiunea dela Turnulă Londrei.

Editoră: Iacobîi Slureșiauu.
Redactară responsabilă: Dr, Aurel Mureșianu
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Nr. 15.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 29 Ianuarie st. n. 1885.

Rentă de aură ungarăS^ —.—
Rentă de aură 4°/0 . . . 97.60
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.80 
împrumutul^ căiloră ferate 

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

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 122.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 106.80

Bonuri rurale ungare . . 101.30 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă........................... 101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101.—

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

vină ung........................ 98.75
Imprumutulii cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 118.75
Renta de hărtiă austriacă 83.40
Renta de arg. austr. . . 83.85
Renta de aură austr. . . 105.25
Losurile din 1860 . . .138 20
Acțiunile băncel austro- 

ungare .......................  865 —
Act. băncel de credită ung. 311-50
Act. băncel de credită austr. 301.10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.80
Napoleon-d’orI................9.77‘/3
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35 
Londra 10 Livres sterlinge 123.70

GAZETA TRANSILVANIEI

ESursa de SSucuresci.
Cota oficială dela 15 Ianuariu st. v. 1884.

Cump. vend
Renta română (5%). . . . — —.
Renta rom. amort. (5°/0) . . 927a —

convert. (6%) . . — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32 —
Credit fonc. rural (7%) . . 96«/* —

» „ (5»/o) • • 84Va —
» urban (7%) . . 93V2 —

» > > (6»/o) • • 87 —
> (5°/o) . . 79’/4 —

Banca națională a României 1170 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . , 270 —

< > Națională . . — —
Aură —
Bancnote austriace contra aură —

1885.

Cursulu pieței Brașovu
din 20 Ianuarie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . , . Cump. 8.45 Vând. 8.46
Argint românesc .... . . > 8 35 > 8.40
Napoleon-d’orî................. . . > 9.75 > 9.77
Lire turcesc!..................... . . > 10.98 > 11.—
Imperiali......................... . . > 9.98 > 10.—
Galbeni............................. . . » 5.70 > 5.72
Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.50 > 101.—
Ruble RusescI.................... . . » 127.75 128-5
Discontulă » . . 7—10 % pe ană.

__ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potil cumpăra în tutunge- 

B^ria lui Cxross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitîi prețuit! abonamentului pe jumătate de anu 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile 1884-, sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu 

dela 1 Aprile 1884, care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

De observații
Epilepsia.
Tractarea în scrisă.

Cei ce suferii de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescu ajutorii siguru prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se vorti observa succese. 
S’au vindecată sute de 6meni.

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

6. Place du Frone, PARIS.
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MersulU trenurilor!!
pe linia JPredealu-Budapesta și pe linia Teiușu-Aradu-Budapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

JPredealîi-BBndapesta Budapesta—Bredealîi

Trenu 
accelerat

CD 
CD 
O

C
&

o

I

BucurescI
Predealu
Timișă

Brașovtt 

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușă 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Cncerdea 
Chiri să 
Apahida

Cin sin 
i

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velmțe

( 
(

susă

(
l.

Oradia-mare

^P. Ladăny
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
7.30

2.00

Trenu 
do 

persdne

Trenu 
de 

peraâne

Trenu 
omnibus

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
7.44'
6.20

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
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

10.15
10.50

Trenu 
de 

persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenti 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladăny 2.01 2.04 1,59 10.09
Oradea mare ■ 4.11 5.13 3.20

( 4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Râv 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
ClnRHi ( 8.57 5.40 7.08

( 9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulă de susă 12.19 10.07 —
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiușfi 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiâra 8.41 9.20 2.44
„ f 9.20 10.15 3.15
Brașovă S — 6.00 3.25
Timișă — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

BucurescI — — 10.25

Nota: Orele de ropte suntă cele dintre liniile grâse'

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușu-Aradii-Budapesta Budapesta-Aradil-Teiușu.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenă
persone omnibus omnibus peradne omnibus

Teiușft 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-lulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Aradiî 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 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Bârzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 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
A1*  Jț tfl âi / 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-lulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușd 12.53 7.00

Aradâ-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Tren& Treniî de Trenti
omnlbua persâne omnlbua

Aradft 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 7.28 1.50 Pui 5.19
Orcznalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etroșeui 7.00

Timiș6i*a°Aradd Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Tronu Trend
persbne omnibus omnibus

Timistira 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


