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Par’că vedemă și acum fețele uimite ale 
aceloru supuși credincioși, cari au foștii surprinși 
de neașteptata și totala schimbare a situațiunei 
politice din Transilvania și Ungaria înainte și 
după catastrofa dela 1866.

Intr’adevăru, nu era lucru puținu a vedâ pe 
rebelii urgisiți și urmăriți de odiniâră întrândii 
deodată în sfatulu Qgrânei. Cei mai mulți din 
aceia, cari își făcuseră ilusiuni prea mari în anii 
constituționalismului Schmerlingianu, fârte târziu 
numai s’au pututu reculege de spaima, ce le-a 
causat’o acea răpede schimbare a sceneriei poli
tice și pâte că ei încă și acjl se mai ciudescd și 
se minunâză de ceea ce au vă(Jutu.

Și totuși nu s’a întâmplată dela 1865 în- 
câce, în acestu stată, decâtă ceea ce se întâmplă 
^ilnică în fie-care familiă, unde se află mai mulți 
copii de diferită etate și de diferite tempera
mente.

„Copilulă, care nu strigă, nu capătă de mân- 
care“, 4i°e 0 4’ca^ comnnâ tuturoră popdreloră, 
6r esperiența ne mai arată, că de ordinară copiii 
cei mai sglobii, cei mai guralivi și isteți o au 
mai bine la părinții loră, pre când cei cu firea 
blândă, cari tacă înfundați și suferă ca frații 
loră să le ia bucătura de dinainte, sunt priviți 
adeseori ca renitenți, și fiind-că nu se plângă, 
nu află nici ascultare.

Nu cumva s’a petrecută și în marea familiă 
a popdreloră acestui stată ceva asemenea?

Să ne încordămă puțintelă memoria și vomă 
află, că adversarii noștri politici, frații noștri vi
tregi astăzi la putere, și-au concentrată tâtă in- 
fluința și tâtă energia mai vertosă în acea direcțiune, 
ca să împiedece orl-ce manifestațiune mai con
siderabilă din partea poporului nostru, să împie
dece, ca să nu ne putemă apropiâ de tronă cu 
plângerile ndstre.

Din tâmna anului 1865, când prin intrigele 
loră bine țesute au sciută să zădărnicâscă întru
nirea congresului națională, ce era pretinsă atunci 
de întrâga opiniune publică a Româniloră, până 
mai eri, alaltaeri, când li-a succesă a depărtâ de 
lângă moștenitorulă tronului deputațiunile nâstre, 
cari voiau să-i aducă omagiele chiar la noi în 
țâră, și până în momentele de față, Ungurii dela 
putere și-au rămasă consecenți în esecutarea pla
nului loră de a ne isola cu totulă de capulă sta
tului și de casa domnitâre.

Planulă eră croită cu multă precugetare. 
Adversarii noștri stăpâniau în urma pactului dua
listă totă teremulă constituțiunală. Ei își creară 
în dietă o maioritate covârșitâre a elementului loră, 
pe care o mai întăriră și asigurară prin legea 
electorală escepțională din Transilvania.

Erau luate așadâr tâte' măsurile, pentru ca 
Românii să nu se pâtă manifestă ca Români în 
viața statului. In asemeni împrejurări nu putea 
să se schimbe nimică din situațiunea nâstră iso- 
lată de tronă, nici dâcă amă fi luată parte ac
tivă la viața parlamentară.

Suveranulă guvernâză în statele constituțio
nale cu miniștrii și cu maioritățile parlamentare 
și oricâtă ar fi pledată, precum au și pledată în 
parte, deputați naționali de ai noștri pentru causa 
poporului română în dietă, ei prin aceea nu ar 

fi putută eși nici măcar ună singură pasă din 
isolarea loră față cu tronulu.

Este clară, că după ce s’a cassată dieta dela 
Sibiiu și legile de egală îndreptățire națională 
aduse de acâstă dietă și- după ce s’a fostă ză
dărnicită întrunirea unui congresă națională ro- 
mânescă, pe timpulă pe cândă erau încă în vi- 
gâre aceste legi, elementulă românescă a fostă 
lipsită de orl-ce representanță legală, care ar fi 
pututu să între în contactă cu capulă statului.

In anulă 1872, pe când era ministru-preșe- 
dinte răposatulă Lonyay, a mai fostă vorba odată 
de-o înțelegere cu Românii și de convocarea unui 
congresă națională română, dâr s’a dovedită, că 
acâsta era numai ună reflexă ală speranțeloră 
atâta de crudă nimicite din trecutulu încă puțină 
depărtată. Cei ce aveau puterea în mână în rea
litate nu se gândeau decâtă la aceea, cum să 
paraliseze și pentru viitoră orl-ce manifestațiune 
de sine stătătâre a Româniloră, care ar fi putută 
să influințeze asupra tronului și a opiniunei pu
blice în favârea nâstră.

Urmarea cea mai întristătâre a stărei aces
teia dificile și nenaturale este, că ună poporă 
atâtă de numerosă ca celă românescă se vede 
mai multă său mai puțină lipsită de scutulă 
directă ală Corânei și pusă așa cjicendă la dis- 
crețiunea unei maiorități parlamentare, care fă- 
cândă parte dintr’ună altă poporă, urmăresce 
scopuri și tendințe diametrală opuse intereseloră 
de viață ale elementului română.

„Intr’o monarchiă — (fise liberalulă comite 
Ștefană Keglevich în dietă — nu esistă decâtă 
numai ună Suverană și acesta este monarchulă. 
In monarchiile feudale fundate pe dreptulă divină, 
monarchulă își esercâză acestă dreptă esclusivă; în- 
tr’o monarchiă constituțiunală însă elă împarte 
esercitarea drepturiloră sale suverane cu repre- 
sentanța poporului, dâr totă elă este și rămâne 
în adevără Suveranulă și nu se pdte vorbi de-o 
suveranitate a poporului.“

Ei bine! In statulă în care trăi mă dom- 
nesce adi de faptă principiulă, că nu este numai 
unulă, ci sunt doi Suverani: unulă este Domni- 
torulu, care împarte drepturile sale suverane cu 
poporulă maghiară, celălaltă este poporulă ma
ghiară, care domnesce peste naționalitățile ne
maghiare din țâră, fără de a împărți cu ele de
câtă sarcinele publice.

Poporulă română prin instinctulă său natu
rală dă espresiune numitului principiu prin 
aceea că (|ice: „De când stăpânesce Craiulă un- 
gurescă Impăratulă nu mai are nici o putere?'

Acestă principiu perniciosă nu este decâtă 
o urmare a anomaliiloru din viața nâstră de stată 
și noi Românii suntemă datori esistinței ndstre 
naționale și credinței și alipirei ndstre cătră tronă 
de a-o combate cu tdtă energia și cu tdtc mijlâ- 
cele iertate.

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

CRONICA POLITICĂ.
In 10 1. c. n.. Dr. Davidă StarcevicI a făcută în 

dieta Croației propunerea de urgență, ca dieta să apere 
immunitatea deputațiloră și să facă pașii cuviincioși spre 
a împedecâ, ca deputatulă Dr. Jacob RadosevicI să fie 
trasă la darea de semă de tribunalulă de onăre ofice- 
rescă pentru faptele, care le-a făcută nu în calitate de 
oficieră ală milițien’loră ci în calitatea sa ca deputată 
dietală. Dr. RadosevicI a subscrisă adresa partidei star- 

ceviciane, de care se ține și elă, și pentru cuprinsulă a- 
cestei adrese s’a începută în contra lui instrucțiunea 
tribunalului de onore militară. Dieta a respinsă propu
nerea de urgență starceviciană, dâr în .Pester Lloyd» se 
anunță că acestă propunere se va termină și pertractă 
în acâstă sesiune a dietei croatice. In acea foiă se află 
cu privire la acestă casă următărea argumentațiune: 
După ce Dr. RadosevicI ca membru ală armatei, ca 
oficeră, rămâne responsabilă cameratfiloră săi, pentru 
orl-ce faptă și în orl-ce timpă, când se tractâză 
de aceea că tote faptele sale conglăsuescă cu caracterulă 
și cu onărea unui oficeră, au oficerii șl dreptulă de a’lă 
cită înaintea forului loră fără considerațiune la immuni- 
tate său neimmunitate, îndată ce suntă de părere, că elă 
s’a purtată într’ună modă necompatibilă cu ună oficeră. 
Pentru dietă nu se tractăză de aceea, că RadosevicI, prin 
faptulă că a subscrisă acestă actă, s’a recunoscută de revo
luționară său nu, ci de aceea, că dieta are dreptulă de 
a se amesteca în afacerile interne ale corpului oficerescă 
și că îi compete de a cere, ca faptele Drului RadosevicI 
ca deputată să se privăscă astfelă, ca și când nici nu 
s’ar fi întâmplată pentru corpulă oficerescă.

*
Iesuitulă Morawschi din Cracovia a dată la lumină 

o făiă a cărei tendință, (fice .Reichsanzeiger,* este d’a 
țină deștâptă între Polonii din Prusia, Austro-Ungaria și 
Rusia idea restituirei Poloniei întregi. La acăstă făiă lu- 
crăză bărbați din tâte țările care stau în vre-o referință 
cu naționalitatea polonă din Liflanda până in Dalmația. 
»Reichsanzeiger< (|ice, că idea restituirei Poloniei este 
ună visă, care va strica bisericei catolice, căci sub fir
ma ei se lucrăză la realisarea acestei idei. »Gazeta Na- 
rodova» susține, că nota din »Reichsanzeiger< îndreptată 
în contra făiei din Cracovia »Przeglond Povsechny» 
s’a publicată la inițiativa Rusiei, care se uită chiorîșl la 
pregătirile, ce se facă pentru serbarea milenarului apos- 
toliloră slavi Cirilă și Metodiu ca o manifestațiune a pan
slavismului austriacă, și care ține de rău că jPrzeglond* 
ca organă ală comitetului festivă intervine cu zelă pen
tru reușita serbărei proiectate. — Foile polone din Lem- 
berg se confiscă pe fiecare cji-

*
»Times« scrie următdrele cu privire la politica co

loniala englesă: >Anglia doresce să trăiăscă pe picioră 
amicală cu vecinii, dar mai cu sămă cu Germania. De 
asemenea >Times* nu se pâte învoi cu nici o vedere, 
care ar țînti într’acolo, ca Anglia să respingă dela sine 
pe conaționalii săi din colonii. Unde am luată îndato
riri, suntemă prin acâsta legați, dar unde nu e acestă 
casă și unde influința englesă pare amenințată printr’o 
compețire periculâsă, acolo guvernulă să lucreze fără în
târziere. Oficiulă de esterne să nu pâr^ă din ochi Zan- 
zibarulă. înainte de tăie însă guvernulă trebue să asi
gure interesele Angliei în Egiptă, dâcă propunerile se’mpartă 
cu ale Franciei.* Se vede că vorbele lui Bismarck pro
nunțate în Reichstag au influințată multă asupra Angliei 
și temerea cea mai mare e, că Germania și Francia i-ar 
pută pune bețe’n râte în cestiunea Egiptului, căci iată 
ce propune Francia: Ună împrumută de 9 milione ga
rantată de tâte puterile, ca să se ajute bugetulă egip- 
tână și cei păgubiți prin bombardarea Alexandriei. Co- 
misiunea pentru datoria publică să aibă caracteră de
plină internațională, fiindă representate în ea și Germa
nia și Rusia. Mai cere Francia menținerea statului 
quo, căci altmintrelea s’ar înlătura ultima urmă a con- 
dominiului și administrația Egiptului ar cădea cu totulă 

■în mânile Angliei. Cam acestea propuneri face Francia, 
fiindă sprijinite și de Germania. Cu greu le va primi 
însă Anglia.

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

>£llcnz6k< despre Universitatea română.

Sub.titlulă „Csupa, trucczbol“ (numaiîn ciudă). 
„Ellenzâk“ din Clușiu scrie în numărulă său dela 
13 lanuariu st. n. următârele:

.Gazeta* din Brașovă a scrisă până acum patru 
articule de fondă în cestiunea .Universității române.» 
Câtă cernâlă și hârtia stricată de geaba; câte frase rele 
aruncate în vântă1

Și pentru ce se se înființeze acea Universitate ro
mână? Pentru plăcerea unui profesoră română (înțelege 

I
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pe profesoralii Silașî, — Red. Gaz.) ca să-și p6te vărsă 
mânia asupra Maghiarului.

„Reuniune maghiară ?« — >Noi vomă ridică față 
cu ea »Reuniunea opincei.* »Insultați pe tinerii noștri la 
universități?* — »Vomă înființa o universitate deosebită!«

Reuniunea se păte face ușorii, căci nu suntii de 
lipsă decâtă câți-va paragrafl și statutele suntii gata, dăr 
cea din urmă, universitatea ? Vedi acesta e o cestiune 
care are colți și numai așa cu idei învechite și cu §§-ii 
nu se pote resolvâ — nu dău.

Dăr ce voiesce »Gazeta?*
>Tinerimea română nu mai e suferită la universi

tățile maghiare. Despoiațî fiindă de drepturile năstre, 
ideile și spiritulă străină nu mai păte susține naționali
tatea, limba și cultura năstră ș. c. L*

Din aceste considerațiuni e neapărată de lipsă a se 
înființa universitatea română.

SS spunemă însă și aceea și să recunăscemă, că 
esistă chiar motivă, pentru ca să se înființeze Universi- 
sitatea română; cu tăte astea rămâne nedeslegată acea 
întrebare, că ore aceea Univerisitate pe a cui sămă să 
se înființeze?

Astăzi învăță la cele două universități maghiare ca 
vre-o 120 de tineri români, așa că dâcă în adevără s’ar 
pută câștiga toți acești 120 de tineri pe sema universi
tății române, nici atunci acea universitate n’ar fi popu
lată nici măcară ca ună gimnasiu inferioră.

Sciută este însă, că la asemeni universități pe lângă 
multe altele trebuescă și ascultători.

Ore acelă june română, care voiesce să’șl câștige 
sciință, lăsa-va elă pentru o nimica calea sciinței, pro
fesorii escelenți și universitățile minunate, (?) pentru aceea, 
ca să tămâieze o ambițiune ofensată seu nu scimă ce 
felă de interese?

Suntă universități române la Bucuresci și la Iași, 
de ce merge cu tăte aceste junimea română în cea mai 
mare parte la universități din străinătate?

De aceea, pentru că dela profesorii de acolo nu 
potă învăța multă (?); agitatatorii emigrați de aici, ca ună 
Densușianu, propună acolo fără nici o cunoscință și pre
gătire fundamentală (??).

Ore tinerii noștri de ce nu învață la universitățile 
din România? De aceea că n’au de unde și n’au ce (??); 
pentrucă și tinerii mai serioși din România mergă în 
alte părți.

Românit nu suntă în stare să înființeze acea uni
versitate și nici n’au causă de a-o înființa. Tinerii ro
mâni nu numai că suntă tolerați la universitățile maghiare, 
dâr suntă primiți cu brațele deschise și de sigură ară fi celă 
mai îmbucurătorii evenimentă, dâcă tinerimea română 
ară învăța la ele în numără câtă mai mare, numai să 
trăiâscă în cea mai bună amicițiă cu Maghiarii. Ast- 
felă universitățile ar deveni templele frățietății (do
vadă Clușulă! Red. Gaz.) și arh servi fără îndoială 
spre celă mai mare folosă binelui comună și statului.

Der decă tinerimea română nu voesce să trăiăscă 
în pace; (pănă acum n’amu autjith, ca să se fi spartă fe- 
restrile unui Ungură din partea studențiloră Români. Red. 
Gaz.); decă tinerimea nu vrea să lege amicițiă, să se 
amestece și să facă cunoștință cu a nostră; decă tână- 
rulă Română se portă fărte neprietenesce și provocătoră 
(bums!) : atunci dău nici o considerațiune nu dictăză, ca 
tinerimea română să fiă cruțată de cea maghiară Și forte 
bine face Dr. Silași și comp, decă pentru o asemenea 
tinerime înființâză universitate deosebită, ca să nu se 
scandaliseze de purtarea ei aceia, cari, avăndă cugetă 
patriotică, arh voi să trăiască în pace aci în statulă 
maghiară.

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

SOIRILE PILEI.
»M. Allam* scusă absența episcopatului catolică 

dela balulă Curții, ce s’a dată în 7 Ianuarie, spunândă 
că în aceea tji n’a fostă nicI unii membru alh episco
patului catolică în Pesta.

—0—
Se desmite scirea, că în Cîrstiană ar fi isbucnită 

țntre vite băla de gură și de piciăre.

Serata musicală de-asâră a capelei orășenesc! a fostă 
bine cercetată și' programulh escutată spre mulțămirea 
publicului. Capela a făcută o bună achisițiune în d-nii 
Păschl, Krankemann și Seidler.

—0—
Canonicus Rector din Djacovar D-r. St. P. 

Babici desminte prin „Pester Lloyd* sgomotele împrăș
tiate, că între episcopulh Strossmayer și organele guver
nului ar fi vr’unh conflictă.

—0—
>Monitorulu oficială* publică înaltulă ordină de di 

cătră ăste: »Virtutea militară este cea mai scumpă și no
bilă moștenire a națiunei române. A o păstra întrăgă 
este cea mai mare dorință a inimei Mele la care cu
getă neadormită. Lucrați dăr fără pregetă, ca și în tre
cută, și astfelh veți fi vrednicii urmași ai vitejiei strămo
șesc! și la înălțimea tradițiuniloră militare. Oficeri, 
suptă oficeri și soldați, vă ureză ună ană bună și fe
ricită!*

Dată în Bucuresci, la 1 Ianuarie 1885. CAR0LU. 
—0—

A apărută în Bucuresci »Economia națională,* revistă 
economică săptămânală sub direcția d-lui P. S. Aureliană. 
— De asemenea a apărută >La Roumanie* în Parisă 
sub direcția d-lui Enr. Galii, cu scopă d’a face România 
mai bine cunoscută în Franța.

Le urămă succesh și viață lungă.
—0—

Din Belgradă se scrie, că vestitulă bandită serbă 
Dumitru Blagojevici, pe capulă căruia se pusese ună prețh 
de 100 de galbeni, a fostă omorîtă în Stajkovaz de 
țărani.

EMn parlamentul^ romAuft.
I. P. S. S. Mitropolitul^ Moldovei: »D-loră se

natori, să nu vă închipuiți și să nu credeți că m’am 
urcată cu plăcere la acăstă tribună; cu inima tristă, cu 
inima amărâtă m’am suită aci cu ocasiunea acestui 
spectacolă de batjocură a bisericei și a religiunei, care 
se face în (jiua de astădi în țăra românăscă. (Aplause). 
’Mi pare rău însă că ora este înaintată, este cam târziu. 
D-vostră ați avută multă răbdare să ascultați pe d. 
Mârzescu, să ’i ascultați tăte diatribele, să’i ascultați ca- 
nonele D-sale, să’i ascultați interpretarea canonelorh; ați 
avută răbdare — și bine ați făcută — ca să cunăsteți 
și sciința și mintea D-sale — cum a (Jisă — și inima 
D-sale. (Aplause). Vă rogă dăr, să aveți totă așa de 
multă indulgență, să ascultați și cuvintele năstre, noi 
acești criminali după acăstă bancă, noi aceștia pe cari 
ne represintă D. Mârzescu astădi astfelh în fața țărei.

Astăzi când am venită la Senată, vă mărturisesch 
că credeamă să găsescă aci și nisce furci înfipte și nisce 
ștrăngurl pregătite pentru noi toți representanții biseri
cesc! ; căci D-sa voiesce să ne represinte ca pe niște vi- 
novați criminalii!.... Ce dice interpelarea D-lui Mârzescu? 
„Interpelezh pe D. ministru culteloră. și pe guvernulă 
întregă asupra tuturorh nelegiuiriloră !* — Mă miră că 
n’a tjisă și crimeloră Sinodului!'Ascultândă însă astătji 
acăstă lungă diatribă a D-lui Mârzescu, nu m’am mirată 
însă că n’amă găsită și furcile înfipte și șlrăngurile pre
gătite. D-sa în imaginațiunea cea fecundă șî în exer- 
cițiulă meseriei sale de advocată are a face cu diferite 
acusațiuni înaintea tribunalelorh și a curțiloră, și-a în
chipuită că păte și acestea ce-lă mișcă atâtă de multă 
sunt crime din partea Sinodului bisericei române, și de 
aceea le-a dată ună coloră așa încâtă tătă lumea să 
cretjă cum îșl închipuesce D-sa. Este șciută D-loră se
natori, că omulh se inspiră din ocupațiunile meseriei ce 
are. D. Mârzescu preocupată totd’auna de cestiunile ju
ridice în profesiunea sa de advocatlâcă, cum tjiceau bă
trânii, și-a închipuită crime și din partea Sinodului. 
Mi-am adusă aminte de o ^Licere a unui mare diplomată 
de pe la începutulă secolului nostru care a cjisă: »dă’mi 
>două rânduri scrise de cineva și să’lă trimită la ștrângă.* 

De aceea mă așreptamă astădi să vădă aici ștrăngulă! 
Dar totă același diplomată a disă că: »Uumnedeu a dată 
omului cuventulă ca să’și ascundă cugetarea « Eu nu 
credh așa, ci din contră că Dumnedeu a dată omului 
cuventulă ca să’și manifeste cugetarea; eu am să’mi ma
nifestă cugetarea mea, și simțămintele inimii mele după 
cum înțelegă eu. Vină la acusațiunile d-lui Mârzescu: 
>faptele anti-canonice și ilegale comise de sântulă sinodă.* 

„Anticanonice!* aceste cuvinte însemneză: când 
(jică cuventulă Gheorghe și Mârzescu, îmi aducă 
aminte de Mârzescu; și când dică cană ne, îmi aducă 
aminte de canăne. Apoi legea fundamentală a organisa- 
țiunei Sinodului ce dice? Cum sunt lucrările s-tului Si- 
nodh ală bisericei nostre anticanonice ? Ele nu sunt ba- 
sate decâtă pe Sântele canăne și pe Constituțiunea țărei 
care la art. 21 etă ce cjice: „Libertatea consciinței este 
absolută.* Intrat’a Sinodulă în libertatea consciinței 
cuiva? Intrat’a chiar în libertatea consciinței clientului 
d-lui Mârzescu, a nenorocitului archiereu pe care l’a luată 
sub pavăza d-sale? Ce dice mai la vale Constituțiunea 
năstră? „Libertatea tuturorh culteloră este garantată 
întru câtă însă celebrațiunea loră nu aduce o atingere 
ordinei publice și buneloră moravuri.*

> Libertatea cuget ărei !* Și cine a contestată liber
tatea cugelărei omului? Dar iote actele ămeniloră sunt 
mărginite prin legi. Celebrațiunea oricărei religiuni este 
permisă întru câtă însă nu atinge bunele moravuri ale 
societăței nostre. D. Mârzescu ne face nouă represin- 
tanțilorh bisericei aci în Senată o acusațiune în fața 
țărei, în fața lumei întregi. Atacă obiceiurile bisericei 
năstre, atacă instituțiunile bisericei năstre; atacă actele 
Sinodului cari sunt basate pe sântele canăne și pe legile 
țărei, atacă totă. pică acăsta pentru că prin aceste atacuri 
se surpă prestigiulh și alh religiunei și ală autorităței 
spirituale a bisericei, autoritate care se represintă prin 
sântulă Sinodă. Nu s’a uitată a se 4‘ce că astăzi nu 
mai suntă virtuțile acelorh bătrâni păstori de altă-dată. 
Unde este Veniaminăl Unde este gloria de aici de la 
Bucuresci! Unde suntă cei-l’alți venerabili bătrâni epis- 
copl și mitropoliți 1 Dar eu fericescă pe acei bătrâni că 
au trecută la nemurire, ca să nu mai vadă filele amărîte 
în acțiuni ca a d-lui Mârzescu de aslătjî, cu cuventulă 
că este fiu ală bisericei răsăritului și că respectă cană- 
nele, pe când D-sa le batjocoresce și cu cuvăntulă și cu 
faptulă!

D. Mârzescu a amintită de o carte pastorală a mea, 
pe care m’am crecjuth datoră să o dau fiilorh mei sufle
tesc! și chiar preoțiloră, ca să’șl cunoscă datoria loră, pe 
temeiulă canănelorh și ală constituțiunei; dar d-sa a 
spusă dintr’ânsa numai partea în care se vorbia despre 
canone, cestiune pe care o lasă la o parte, căci nu este 
timpulă acum a vorbi în privința acăsta. Eu am crezută 
că sunt datoră să lumineză poporală și pe clerulă epar
hiei mitropoliei Moldovei decă nu mai multă. Ei! acăsta 
a întărîtath fărte multă pe acei cari contribuiau la o 
făie pamfletă, pentru că scopulă era să vestejăscă pres- 
tigiulă capiloră clerului, prestigiulh autorităței bisericesc!, 
pentru că în tot-dăuna acea făie dicea că mitropoliții și 
episcopii sunt despoți, sunt tirani preoțiloră.

D. Mârzescn vine astăzi și sulevăză încă o idee, 
ună pretextă: că de unde ’și atribue Sinodulă dreptulă 
de a forma programele de studii?

Cum? Voiu întreba dăr și eu pe D. Mârzescu? Cine 
face programele de studii ale scălei militare de câtă 
ministrulă de răsboiu? Cine face programele scălei de 
agricultură decâtă ministrulă domenieloră? Nici unulh 
nici altulă, nu vină la consiliulă generală de instrucți
une. Dăr nu! D. Mârzescu voiesce ca programele învă
țământului religiosă bisericescă să le facă D-sa după ve
derile D-sale, și când dică D-sa, înțelegă pe partisanulă 
ideiloră D-sale.

piceamă că d-lui Mârzescu îi place să vadă în tdte 
părțile numai fărădelegi, numai crime, și de aceea fiind
că sciamă interpelarea D-sale, sciamă motivele, sciamă 
subiectulh interpelărei în care vădusemă și denunțările 
ce făcea D-sa asupra scrieriloră unoră prea sânți părinți 
și singurulă scriitoru între noi este P. S. S. Episcopulh 
de Romană, d. interpelatoră denunță și nisce scrieri ale 
P. S. Sale, cum aceea »despre pipismh,* ca să facă cu
noscută țărei starea în care ne găsimă. De aceea amă 
(jisă cumcă venindă aci la Senată mă așteptamă să vădă

FOILETON U. 
1884~sF1885.

Tragi-comediă locală-națională de Sandu Pungă-g61ă, dascălii 
și feciorii de popă. Jucată în presăra anului nou în vestitulă 
’oraștt ală Brașovului de mai mulțl perde-vară și fură-vreme. 

Musică de Gobzărescu.
(Urmare).

Din toți, din toți numai doi trei, 
Cei mai isteți, precum credă ei, 
Când ceialalți au adormită 
Și mi-s’au pusă pe sforăită, 
Incetișoră s’au ridicată 
Și împreun’au cuvântată: 
»De vomă durmi și noi așa, 
»Nimica nu vomă căpătă!... 
»Haidemh mai bine lângă drumh, 
»CăcI trece multă lume-acum, 
»Ș’ună domnă ministru de-omă vede, 
>Noi pălăria vomă țină, 
„Și pote s’o milostivi, 
»Și cu ceva ne-o miluf!... 
Acesth sistemă de căpătate 
L’au botezată: activitate. — 
Și crede 6re cine-va, 
C’au căpătată ăștl domni ceva ?... 
E dreptă, miniștrii au trecută, 
Dară pe ei cum i-au văzută, 
In loch de darulă așteptată 
Ună teremtette le-a strigată. — 
Dar puțini fost-au, cum vă spună,

Ăștl eroi rașl fără săpună, 
Căci maxima maioritate 
Durmit-a în pasivitate.

Dar nația pân’a durmită 
Și minunată a sforăită, 
Să’mi spuneți cine a veghiată 
Și 4i,ja) năptea a lucrată, 
S’a consultată, a chibzuită 
Ș’o clipă nu s’a odihnită, 
Ca vulgulh gata să găsâscă 
T6te, când o să se trezâscă?... 
Corpulă acela lăudată, 
Grozavă, grozavă de meritată, 
Este centralulă comitetă, 
Alh nației alesă buchetă!

Dar multă stimată adunare,
O bidiganiă-așa mare, 
Ună corpă așa neîntrecută, 
Ar trebui de toți văzută. 
Deci dămneloră și domnișăre, 
Băgați de sămă fie-care, 
Căci să-lă presintă acum voiescă, 
Său, disă mai bine, îndrăsnescă, 
In a Sibiiului cetate, 
In plina sa activitate!

(Cortina se ridică și la o masă rotundă se vădă 
durmindă 12 persăne. Unulă dintre ei, presidentulă, dela 
o vreme se deștâplă, începe a căscă, se întinde, se uită 
la ciasă, și pe urmă strigă:

„Domnilorh, domniloră!*
Nu se mișcă nici unulă. începe a’i îmboldi și ast- 

felă isbuteșce a-i deșteptă pe câțiva.
„După nisce desbaterl așa de seriăse, nu credeți 

domnilorh, că ar fi bine să încheiămă pentru astă dată?....
Suntă aprăpe 12 ăre și Va, și cocănele trebue că ne 
aștăptă cu prâncjulăl*

Toți: »Să încheiămă, să încheiămă I*
Presid.: »CarI suntă pentru, să ridice mâna!......

Maioritatea este pentru, prin urmare declară ședința de 
închisă....... D-lă secretară să ia acăstă hotărîre impor
tantă la protocolă!«

Iși iau pălăriile. Unulă rămâne totă culcată cu 
capulă pe masă.

Ceialalți: «Ilustrisime, Ilustrisime, sc61ă-te!«
— »Ce este, ce este?*
— »Scolă-te, ședința s’a sfârșită!*
— »Așa de curendă?*
— »Suntă 12 ciasuri și jumătate!»
— »Ei comediă, cum trece vremea de curândă, 

când e ocupată cine-va așa de tare cu afacerile politice- 
naționale! *

III.

Stimată, mândră adunare,
Convinsu-s’a, credă, fie-care,
Că pe politicâsca cale 
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ștreanguri pregătite pentru strangulare, căci dacă, după 
disa unui mare diplomată, numai pentru două cu
vinte scrise de cine-va îlă p6te trimite pe acela la spân- 
durălore, apoi pentru atâtea scrieri ale Prea S. Episcopă, 
câte ștreanguri ar ti meritată după aceea disă! Și de 
aceeea mângăiamă pe P. S. S. Episcopulă de Romauă 
că vomă împărți cu toții acele ștreanguri, țiiceamă că 
fie-care omă după ocupațiunile ce le are își formăză și 
cugetările sale; (Jiceamă încă că asupra acusațiuniloră 
cari le face D-sa acteloră Sântului Sinodă că suntă anli- 
canonice și nelegale, îi spuneamă că suntă și canonice, 
și legale. Canonice, fiind-că legea constituirei Sântului 
Sinodă ală bisericei nâstre este pe basa sânteloră canâne.

Sântulă Sinodă, pentru ca să dea ună cursă regu
lată afaceriloră spirituale bisericesc!, a făcută mai multe 
regulamente basate pe sântele canâne și pe legile țărei, 
și acele regulamente prevăzute chiar prin legea organică 
a bisericei se supună la aprobațiunea Suveranului țărei 
și suntă aprobate, confirmate și au putere de lege. Prin 
urmare, actele Sântului Sinodă nu suntă necanonice nici 
nelegale. (Va urmă).

Bugetului Rusiei pe aiiulîî 1885.
Bugelulă imperiului rusescă pe anulă 1885 balan- 

tăză în venituri și cheltueli cu 866.294,997 de ruble 
față cu anulă trecută cu 801.997,412 de ruble. Veni
turile ordinare suntă preliminate cu ună plus de 66.775, 
440 de ruble, cheltuelile ordinare cu ună plusă de 62. 
931,928 de ruble. Ca venituri estraordinare s’au pro
pusă 50 de miliâne, care se voră acoperi prin emi
siunea de rente și se voră avisa la bunca imperială spre 
a acoperi bilete de credită emise temporară; mai încolo, 
22.167,642 de ruble, care au rămasă dela realisațiunea 
seriei a șâptea a obligațiuniloră consolidate ale căiloră 
ferate. Pentru căile ferate și pentru construcțiunile por- 
turiloră s’au pusă în estraordinară 27 miliâne. Mărirea 
venituriloră imperiului se așteptă din contribuțiunea co
mercială cu 4.226,000 de ruble prin aceea, că să 
Introduce contribuțiunea percentuală și reparțională 
asupra întreprinderiloră mari comerciale și industriale; 
la vămi cu 5,581,000 de ruble, care se voră acoperi prin 
aceea, că se voră pune taxe mai mari pe unele articule 
de importă și în urmă prin plătirile din partea societă- 
țiloră căiloră ferate â conto datoriiloră obligațiuniloră 
loră cu 5.404,420 de ruble. 0 sporire a speseloră s’a 
pusă pentru datoria publică cu 54.461,496 de ruble, la 
ministerulă de răsboiu cu 4.394,546 de ruble, la mi- 
nisterulă de marină cu 1.585,187 de ruble; din 
cele 27.000,301 de ruble puse în estraordinară pentru 
căi ferate și pentru porturi suntă destinate pentru con- 
strucțiunea căii poliesie, a căii ferate Catarinenburg-Tiu- 
men Și a căii transcaspice 11.304,004 de ruble; spre 
a ameliorâ și spre a mări mijlâcele de întreținere ale 
căiloră fiscalice 9.380,809 de ruble și pentru înfiin
țarea și îmbunătățirea porturiloră 6 315,488 de ruble.

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

CORESPONDENȚA NOSTRĂDIN COMITATE.
De sub Mărginime, 31 Decernvre 1884.

Domnule Redactară! Sciți și d-vâstră că omulă 
necăjită și asuprită numai atunci ’șl ia refugiulă a striga 
în lumea largă, când a cercată tâte mijldcele bune pentru 
a’și ajută năcazului și cu tâte acestea nu pâte.

Vădă că se pună pedice biețiloră meseriași ro
mâni în înaintarea loră, și chiar din partea unoră âmeni 
inteligenți, cum se țină dânșii, pe când dacă într’adevără 
ar fi inteligenți ar trebui să se bucure cândă vădă că 
Românii caută în totă chipulă a înainta cu meseriile, 
dăr nu a-i împedeca în totă chipulă; pâte că respecti- 
vulă dintre acest! omeni inteligenți ca funcționară mări- 

șoră publică n’are de lucru în oficiulă ce ’lă ocupă și 
astfelă trebue să’și caute de lucru cu comitetulă paro- 
chială și cu meseriașii, să’i batjocurâscă, ca să-i trâcă 
din vreme.

In anulă școlară 1883/4 a ținută respectivulă mai 
multe ședințe cu corporațiunea ală cărei președinte este, 
și prin apucăturile sale unice în felulă loră a adusă con
dusă, ca toți meseriașii să plătâscă o taxă de 1 fl. 50 cr. 
pentru elevii loră, cari cercetâză scăla de repetițiă. 
Autjindă acâsta meseriașii nu ’și-au mai trimesă învățăceii 
la scâlă, pentru că unui măestru care avea 4—5 ’i venea cam 
greu să plătâscă o sumă de 8—10 fl. Cu tâte acestea 
ar fi fostă, cum ar fi fostă dară taxa amintită s’a în
cercată a o incasă numai dela măiestrii, cari aparțină 
Reuniunei, âră Reuniunea, se vorbesce că văcjendă 
acâstă deosebire făcută între măiestri, ceea ce a fostă 
bătătoră la ochi, a decisă, ca să se trimită numai o 
sumă conformă statuteloră loră pentru elevii dela mă
iestrii din reuniune. Nu sciu dacă au făcut’o așa ori 
nu; de au făcută astfelă fârte înțelepțesce au făcut’o, 
căci respectivulă ca o persână așa luminată cum se 
ține trebuia să cunâscă atâta, că comuna e datore a 
țină scâla de repetițiă.

Dar cu atâta nu s’a îndestulită. In anulă acesta 
școlară 1884/5 a ținută âră o ședință unde a ho- 
tărîtă, ca la scâla de repetițiune să nu se mai pri- 
mâscă nici ună elevă de meseriașă, care nu e născută 
în acâstă comună. Dară așa ne trebue pentru că de o 
inteligență, care ne voesce binele și înaintarea bisericei 
și a scâlei nu ascultămă, ci ascultămă de aceia, cari ne 
căciulescă mai multă și cari voescă să trimfeze înaintea 
nâstră, căutândă să lucreze numai bontra acelui bărbată 
care atji se află în mijloculă nostru și ne voeste totă bi
nele și înaintarea nâstră a tuturoră.

Nu sciu pentru ce d. amploiată s’a supărată așa 
tare pe bieții meseriași români, cari suntă mișei înaintea 
d-sale, dicândă că nu sciu lucră ca străinii și că numai 
înșală lumea. Astfelă suntă recomandați, domnule Re
dactară, beții meseriași români de sub Mărginime de cătră 
unii inteligenți! Mai suferimă și de alte neajunsuri, pe 
care le trecă sub tăcere.

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

Vameșă Odriheiu, Decemvre 1884.
Domnule Redactorul Fiind-că faptele bune și ro- 

mânescl nu trebue date uitării, vă rogă a da locă in 
diarulă d-v6stră următâreloră rânduri:

Răposatulă proprietară Teodoră Moldovană 
Bucșia din Mediașă, de pe masa căruia nu lipsia nici 
odată 2—3 diare române, și-a iubită scumpa’i și multă 
tarturata națiune precum și biserica și șcâla, pe care 
ârăși multă pondă a pusă în tată viața sa și pentru care 
tarte multă s’a interesată pănă a fostă mai în putere. 
Dovadă despre acâsta este Testamentulă său, în care la 
ună punctă testâză .Asociațiunei Transilvane pentru li
teratura și cultura poporului română* 100 fl. v. a. A 
fostă membru ordinară ală Asociațiunei dela înființa
rea ei.

La înființarea reuniunei femeiloră române din Me
diașă și jură a fostă, dâcă nu celă dinteiu, dâr ală doi
lea locă cu totă dreptulă îlă merită defunctulă Teodoră 
Moldovană Bucșia, în ale cărui case s’a ținută prima șe
dință de consultare. Prâ mulți studenți lipsiți de cele 
necesare i-a ajutată elă la continuarea studieloră. Fost-a 
ună omă de totă ospitală, la. masa dânsului toți Românii 
fără deosebire de religiune se aflau de totă bine.

Mediașulă prin mârtea ospitalului și umanului Teo
doră Moldovană Bucșia a perdută pe ună adevărată fiu 
și bine-făcătoră ală lui. n. m. T.

DIVERSE.
Remediu în contra filoxerei. — Getimă în »Curier, 

financ.:« Flagelulă filoxerei bântuindă o mare parte din 
viile din Prahova, găsimă necesară a recomanda unulă 
din remediele cele mai practice, puțin costisitare și care 
au dată resultate bune în tâte țările unde a fostă expe
rimentată. Acestă remediu constă în a pune la înce- 
putulă primăverei, sub rădăcinile vieței, cărbune de lemnă 
(de preferință castană) care să fi stată mai nainte în 
timpă de câteva (Jile în petroleu. Autorulă acestei des
coperiri e inginerulă italiană Leopoldă Gigli din Florența 
care asigură, că o singură îatrebuirțare e de ajunsă pen
tru a face să dispară flagelulă. De altă parte, multe 
persâne competinte din Italia consideră ca infatilibilă re- 
mediulă în cestiune și-lă propagă cu entasiasmă. îlă re- 
comandămă și noi viticultoriloră din Prahova și în spe
cială acelora ale căroră vii suntă bântuite de filoxeră, 
întrebuințarea lui e tarte ușâră, mai cu sâmă că în Pra
hova petroleulă e în abondență și se pâte procura cu 
prețuri tarte avantagiâse. A nu întrebuința acestă re
mediu recomandată de numerâse esperiințe ar fi a con
simți noi înșine la distrugerea viiloră.

Intre doi tineri căsătoriți. — După câte-va luni 
de căsătoriă, tinerii soți vorbescă despre plăcerile și greu
tățile vieței conjugale.

— Ei bine, scumpa mea, întrâbă bărbatulă, ce creițl 
despre căsătoriă? Ești mulțămită de ceea ce ai făcută?

— Ah! fârte mulțămită, atâtă de mulțămită încâtă 
suntă gata a mă căsători pentru a doua âră I

întrebuințarea electricității pentru încăldirea va- 
gdnelorft. — După <}iarulă >L’ Flectricitâ* s’au făcută 
esperiențe în atelierele d-lui de Meritens privitare la încăl
zirea vagâneloră de drumă de feră prin aplicarea elec
tricității. In acestă sistemă electricitatea era produsă 
de cătră o mașină Gramme și căldura se distribuia prin 
nisce mănecare (cilindre) matelice, ună felă de cilindre 
turtite care sâmănă cu cele ce se întrebuințâză umplute 
cu apă fârtă în unele căi ferate. Ună aparată specială 
servă pentru a concentra căldura și a o împărți de o 
potrivă de a lungulă fie-caruia cilindru, de unde acâstă 
căldură se împrăștie în spațiulă ce doresce cineva să în- 
călQâscă.

Nou abonamentu
Ia

„ Gazeta Transilvaniei “
Cu I lanuariu st. v. 1885 s’a începută iiwii nou 

abonamentul, la care învitămă pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulă abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

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

Pentru România și străinătate:
, pe trei luni 9 franoi în auru

„ ș6se ,, 18 ,, ,,
„ unu anu 36 „ „

jgjȘE" Din causa însemnatei scăderi a cursului bi- 
leteloră de bancă romane, suntemu constrînșî a condilionâ 
plata abonamenteloră în aură, sdu în hărtiă cu adausulă 
agiului.

Rngămtt pe d-nii abonați, ca sfi binevoiâscă a-și reînoi <le 
cu vreme abonamentultt, pentru ca s6 nu se întrerupă espedițiunea 
diarului.
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Editară: Iacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

Progresele au fostă reale. 
Acum, vă rogă, dâcă voițl, 
Cu toții se mă însoțiți
Pe celă terenă bisericescă, 
Ca și aici să dovedescă,
Că sub înaltulă meu regimă 
Afacerile-au mersă sublimă. 
Dar când biserica numescă, 
Să sciți, c’o să mă mărginescă 
Numai la cea mai cu cârcală, 
Numită și orientală.
Pe celebii încilindrațl 
De astă-dată’i facă scăpațl.

Cu toții, domniloră, veți sci,
Că părințeii din Sibii
De-ună timpă încâce facă minuni 
Pe sâma bietei națiuni.
In armonia cea mai mare
Ei caută fără pregetare,
Ca scoli, biserici, parochii
Și mai alesă protopopii
Mereu, mereu să’nainleze,
Din Zi în Z’ progreseze;
Ca popi se fiă luminați
Și dascăli mai salarisați.
Și tate-acestea cândă le facă,
Ei nici chiar câtă ună bobă de macă 
L’a loră persână nu gândescă, 
Ci totă la binele obștescă. — 
Nici când, ferit-a DumneZău, 

Nu s’a ’ntemplată, potă Zice Z&u, 
Ca cine-va deși mai prostă, 
Nepotulă cui-va dâc’a fostă, 
In vre-o grăsuță parochiă 
Să pâtă preotă să deviă!...
E dreptă, s’aude uneori, 
Că prea măritulă Consistoriu 
Chiar și pe câte-ună necioplită 
Cu-o sută, două, l’a’ntărită, 
Și că cu zloțișori o miă 
Ajungi chiar la protopopiă,... 
Dar tate-acestea suntă minciuni, 
Sâu delicată: invențiuni.

Ce îns’atâta vorbă gâlă, 
Ca să arătă, că smâla-i smâlă ?... 
Voindă ca să vă desarmeză 
Și’ndată să documenteză 
C’a fostă ună uriașă progresă, 
O vorbă spună numai: congresă ! 
Și cine-i nepreocupată,
Va Zice’ndat’: ,Am progresată!* 
Gândâscă însă fiecare,
De se putea altminteri ore, 
In fruntea trebei câtă a stată 
Ună capă așa de minunată, 
Ce’n necurmat’ activitate 
Mereu o duce, Z* și nâpte. 
Dar ca acuma la momentă 
In chipulă celă mai evidentă 
Gigantica înaintare

Să o cunâscă mică și mare,
Vă rogă la ăstă căruță priviți,
Ș’apoi cu toți, cu toți să sciți,
Că trebile orientale
Facă acurată aceiași cale!

(Pe scenă trece ună căruță trasă de-a dindăratele 
de o camilafcă cu tricoloră ungurescă.)

IV.
Cu-ai loră vecini deosebiți 
Românii, âmenl liniștiți, 
Câtă eu în lume amă domnită 
Ca buni prietini au trăită.
Ba unii din acești vecini, 
La maniere fârte fini, 
Au mersă cu-a loră prieteniă 
Departe chilometre-o miiă. 
Și turma cea olăhicâscă 
Voindă ca să o fericâscă, 
Societăți ei au formată, 
Legi înțelepte au creată, 
Ca și a bocskoros poporă 
Punându-și pintenă la picioră 
Să fiă igaz ha za fi, 
Căci altfelă sigură va peri. — 
O probă din cașuri o miă 
De astă rară amiciă ■ 
Acuma eu voiu arătă, 
Și dumneavâstră voiu lăsă, 
Ca să gâciți în ce orașă 
S’a întâmplată așa cevașă! (va urma).
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Rentă de aurit ungară6°/0 123.30
Rentă de aură 4% . . . 96.30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.90 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 146.30
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune). . . . 98.10

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 106.—

Bonuri rurale ungare . . 101. — 
Bonuri cu cl.
Bonuri rurale 

mișii . . .
Bonuri cu cl.
Bonuri rurale transilvane 101.50

I&ursa de fiSucnresci.
Cota oficială dela 31 Decemvre st. v. 1884.

Cursulu pieței Brașovu
din 16 Ianuarie st. n. 1885.

Bancnote românesc! . 
Argint românesc . . . 
Napoleon-d’ori .... 
Lire turcesc!.................
Imperial!.....................
Galbeni.........................
Scrisurile fonc. »Albina* 
Ruble Rusesc! .... 
Discontulă »

8.44
8.35
9.75

10.98
9.98
5.70

100—
125—
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7—10 °/0 pe
de sortare ICI.25
Banat-Ti- 

..................101.25 
de sortarelOO. —

. . Cump.
»
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susu.
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cu

Administrația moșiei.

de pîslă pentru dame, bărbați și

susti
»

»

n )!

dela v.
> »

’S
CQ

o 
-+-^ 
'O

» bărbați » 
» femei »

® 20°)

Comanilele (lin afară se efectneză după mesurile trimise promptă și ceh nepo
trivite se iau inderetă in schimbă.

a. fl. 2 în 
» » 57a » 
» » 4 »

Cursulu la bursa de Viena
din 15 Ianuarie st. n. 1885.

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

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

ung. ........................... 116 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.75 
Renta de hărtiă austriacă 83.20 
Renta de arg'. austr. . . 83.95
Renta de aurii austr. . . 105.55 
Losurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  862.—
Act. băncel de credită ung. 309.25 
Act. băncel de credită austr. 296.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.80
Napoleon-d’ori................. 9-74l/3
Mărci 100 împ. germ. . . 60.30 
Londra 10 Livres sterlinge 123.75

română (5%). . .
rom. amort. (5°/0) . 
convert. (6%)

,. Buc. (20 fr.) . 
rural (7%) .

„ (5%) •
urban(7°/0) .

» (6%) •
> (5%) •

Renta
Renta

»
împr. oraș.
Credit

>
»
>

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

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

|o Tote prețurile scădute 20c 
per comptantu

___ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potu cump&ra în tutunge- 
ria lui Oross (în casa prefecturei.)

_ o 
o o CM

ao

_ o 
o o CM

Mamzină de încălțăminte«3 ?
ală lui

loanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străină, solidă și modernă. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute tăte felurile de incălțaminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
său după măsure fabricate.după mesure fabricate.

Ghete de bărbați dela v. a. fl. 3.60 cr. în 
Ghete de dame „ „
Pantofi și ghete de copii dela
Pantofi de casă de piele, pîslă său stofă brodate 

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

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

Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesesci. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și seurțî pentru voiagiorl. — Galoc! de gumă 
englesă. — Sandale de gnmă și 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare

3.- „
60 „

20°|0 Tote prețurile scăcjute 20°|

La bunulti Haller din comuna Zoltan (lângă Sighișdra) cumpărații 
unii consorțiu de locuitori din acea comună se află de vândută 40—45 

orgii 
orgii 
clăi, 
f6rte

de fenti f6rte tempuriu făcutu și bunu, între care se cuprindă 7 
otavă, paie de ovăsă din 400 de clăi, paie de grâu din 130 de 
150 hectolitrii de ov&să, 80 hectolitrii de cucuruzii, t6te în prețuri 
moderate.

Pentru acei cumpărători, cari ar cugeta să mănânce vitele loră 
nutrețulă menționată pe locă, se va da gratis pășunitulă de ârnă până 
în 20 Aprile 1885 c. n. mai multe staule (grajduri) și șopurl bine în
chise, ca adăpostă pentru oi și o odaie de locuită pentru păzitori.

Informațium esacte se potă primi în Zoltan dela preotulă română 
G. Vătășană, în Sighișăra dela d-lă senatoră Ioană Șandru și în Sibiu 
dela Direcțiunea Institutului Albina.

Zoltan. 2 Ianuariu 1885.

De observații.
Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescă ajutoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese. 

Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de ămeni.
Prof. Dr. Albert, 

distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea mcdaliă de anrn cl. 1.

6. Place du Frâne, PARIS.

pe linia Predealii-Sudapesta și pe linia Teîușii-Aradii-Sudapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predeald-lBudapesta JSudapesta--Predealii

Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu
accelerat omnibus de omnibus acceleratpersOne persbne persono

iBucurescI 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
PredealuJ 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brasovtt 2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1,59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea niare ) 4.11 5.13 3.20
Feldiora 2.44 7.09 6.28 ( 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleuj 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sigliisoi <i 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașă 6.00 12.11 ; 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copșa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiușii 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Ui6ra — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cuccrdea 8.24 3.36 5.47 Gliiris 11.15 8.14 8.29
Ghiriștt 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

(Cin sin ; 10.08 5-59 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —
( 10.18 6.28 8.00 Aiudu 12.45 10.42 9.17 SE

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușft 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mez6'-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
a r ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Oraiua-mare ) 1.54 11.14 7.30 • p.... ( 9.20 10.15 3.15
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Buda-pesta] 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: Or sie de n6pte suntă cel( dintre liniile grose'

Tipografia ALEXI, Brașovu.

TeinșA-AradA-Kudapesta Budapesta-AradA-TeiușA.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenu
persbne omnibus omnibus persâne omnibus

Teinșft • 9.50 Viena1 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

12.28Vințulă de joșii 4.04 11.09 Szolnok 11.14
Șibotă 4.35 11.43 AradA J 3.35 5.30
Orăștia 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
Glirasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 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
Aradii 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-Inlia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — TeiușA 12.53 7.00

Aradd"Timișdra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenu Ti-cnu de Trenu
omnibus persone omnihnA

Aradtt 6.00 12.30 Simeria ~ 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Ndmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
'S’imișâra 8.58 3.15 P etroseiii

9
7.00

Timișdra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
persbne omnibus omnibus

Timis6ra 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
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
AradA 3.10 8.00 Simeria 12.37


