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Brașovti, 18 Febr. (2 Martie) 1885.
Nu de geaba se di ce, că trăim* în vdcul* 

telegrafelor* și al* electricității. In săptămâna 
trecută ni s’a dat* o probă eclatantă despre acăsta.

Mercur! săra a apărut* îu diarul* nostru — 
Nr. 35 de Joi 14 Februariu c. — articulul*, în 
care am* solicitat* împlinirea unei sânte datorii 
a Românilor* dela noi cătră eroii martiri dela 
1784—5, cari au murit* pe rdtă acum o sută 
de ani, ca să pătă resări odată și pentru popo
rul* nostru sărele libertății.

Joi diminăța Escelența Sa Metropolitul* din 
Sibiiu primind* acest* număr* al* fdiei năstre 
a fost* așa de mult* pătruns* de importanța 
lucrului, încât* nici nu și-a terminat* bine de
junul*, ci s’a și așezat* îndată la scriitor* și 
luând* a mână o pănă de fer* pe jumătate ru
ginită, a scris* nenorocita circulară, ce am* 
scos’o la lumină alaltaeri.

încă în acea (|i, Joi, s’a tipărit* circulara 
de tipografia archidiecesană, într’o mulțime de 
esemplare, cari, după ce le-a subscris* Metropo- 
litulfi în cea mai mare iuțălâ, s’au espedat* pro- 
topresbiterilor* gr. or. din țeră ndptea, cu mare 
grabă. In locuri mai îndepărtate s’au trimisă, 
precum aflăm*, și telegrame, ca nu cumva 
oții să cadă în „ispita, ce le-a pregătit’o** 
ndstră.

Escelența Sa archierăscă a desvoltat* 
urmare în diua de Joi o activitate și un*
ne mai pomenit*. Păcat* și de o miiă de ori 
păcat*, că acăstă activitate și acest* zel* se pre
face în indolența cea mai condamnabilă, de câte 
ori este vorba de vre-o lucrare seridsă spre îna
intarea intereselor* bisericii său spre apărarea ei 
de adevăratele pericule, ce-o amenință din tdte 
părțile.

Dacă e vorba să se convdce congresul* na
țional* bisericesc* pentru ca să pdtă funcțiuni 
regulat* „organismul* bisericei**, — cu privire 
la care Escelența Sa din Sibiu fățăresce în cir
culara memorată atâta îngrijire — atunci uită 
păcatele pe masa Metropolitului actele, cari nu 
cer* decât* subsemnătura acestuia. Afaceri ur
gente bisericescl zac* cu grămada pe masa Es- 
celenței Sale numai și numai, pentru că nu gă- 
sesce timp* de a-le pune iscălitura și a-le predâ 
dmenilor* din cancelaria sa, ca să le espedeze.

Și cu t6te aceste Metropolitul* Miron* este 
în stare de a compune o circulară destulă de 
lungă, de a subscrie sute de esemplare din ea 
și a scrie pe lângă acăsta și o mulțime de tele
grame într’o singură cji, când e vorba să aducă 
unu nou serviciu guvernului și politicei sale ne
drepte.

II* credeam* bolnavă, dar acum cu durere 
trebue să deducem*, că Metropolitul* Mironu pare 
a fi lipsit* chiar de buna voință cătră causa 
sântă a bisericei și a națiunei, căci ne-a do
vedit* cu acăstă ocasiune, că dacă voesce 
pdte fi și activ* și pdte desvoltâ chiar o mare 
iuțâlă, acomodată spiritului secuiului, în
trăim*. Din nenorocire însă el* scie să fiă activ 
numai când se află în serviciul „politicei fluctuante,** 
nu și atunci când aedsta o pretind* adevăratele 
interese ale bisericei și ale națiunei.

A întră în vorbă cu Escelența Sa asupra 
întrebărei, că cc fel* de om* a fost* Horiă, ar

care

însemnâ după cele petrecute, a profan* sânțenia Parastasele întru pomenirea martirilor* 
martiriului acestui mare și nobil* Român*. Ajunge, noștri (lin 1784—85.
credemti, ai spune Escelenței Sale, că dacă ar. Alba-Iulia, în 16 Fanrit 1885.
trăi Horia, noi pe Escelența Sa nu l’amtt țină piua ,]e „Jj de h.;ată memoria. a morții 
demn* nici măcar de a-i legă curelele dela opinci, eeloru trei mucenici naționali cari și-au vărsat*

Ne mărginim* ddr numai de a probă, că sângele lor* în otarul* acestui oraș*, nu a pu- 
circulara Escelenței Sale dela 14 Februariu anul* tutu rămână neînprospătată în memoria 
curent*, este plină de contradiceri și că susține. u.ima^orfl ace^u’ brav* popor*, care după pu- 

ia x ,7 • j ’x v ’n , ’ -tintele lui și după vitregele jurstări din trecut*pe lângă acesta msce neadevăruri flagrante cu> - y ’ 1 , , ,, ■ A ,1 și cele presente — totdeuna și-a împlimtu dato- 
privire la istorii și la actualitate. irința feța ou h.ia • cu t|.onu!fl Ca totu

Pice Escelența Sa, că ținerea unoi u pai as- ratal4 de tei.orisar6 pus4 în mi,eare de cMrii 
tase „rituale** pentru martini moștrii naționali șoviniștii noștri contrari, a<jl s’a ținut* în bise- 
dela 1785 este o <’ 
ori și ce rugăciuni pentru 
în viață au 
fie 
mai 
la 
nici

ntru martini moștrn naționali șoviniștii noștri contrari, acjl s’a ținut* în bise- 
demonstrațiunepolitică. Atunci rica ortodoxă un* parastas* solemnii în um

ori și ce morți, cari moria martirilor* Iloria Ursu Nicola, loanU Oarga 
avut* un* rol* politic*, trebue să. ^0Șca & Georgiu Crișanu.

-> . • I Semțul* de doliu și rugăciunile ferbinți înăl-
, , țațe cătra Dumnedeu pentru sufletele loru voru

p6te rugă nici pentru honvezi căluți aduce bineeuv6ntarea peste fiii poporlllui] oare 
1848, nici pentru legionarii lui Iancu 3cie a păstra în memoria sa faptele bărbaților!! 
pentru Deak, nici pentru un* Șaguna și cari ș’au jertfit* cu bună credință sângele 

Grojdu etc., căci și aceștia din urmă au fost* pentru ruperea lanțului de robiă, în care 
dmeni distinși politici. 1 neami-d* românesc*.

Mdrtea este, care singură egalisdză tdte, ni-'1 au fost*, hoți acești, dmeni, nici .
• • io i , • -i . o tt j a lor*, precum bucină vrășmașii noștri chiar și înmicindu deosebirile dintre omeni. Unde remane v u . X , v v \. diua de aqi, căci pnncipiele pentru cari au lup-

dăr creștinismul* Escelenței Sale, dacă și între tata consună chiar cu acele, ce le.a dugfl în. 
morți, față cu rugăciunile pentru sufletele lor*, deplinire Revoluțiunea francesă mai tânjiu cu 
vrea să facă deosebire? dăcă nu iărtă ca preoții câțiva ani, și cari s’au primit* de salvatore chiar 
să se rdge pentru nisce morți numai și numai de tdtă lumea civilisată.
din causă că aceștia, când erau în viață, s’au ! au păcate de espiatu prin mdrtea
i a . „ , „ r J lor*, căci ce s’a întâmplat* în timpul* acelei re-luptatu m contra unoru domni feudali tirani, > , ,. „ u1 , . n , jvoluțiuni nu se pote nici asemena cu crudelita-
cari erau de naționalitate unguri? Și de când se țile feudolilorS comise în patru Teacurl a3upl.a 
preface biserica „într’un* terem* al* luptelor* poporului românesc*, în care tâmp* Românul* 
politice** prin aceea, că preoții și poporul* se erâ privit* de dobitoc*, și era folosit* contra ori 
rdgă pentru sufletele unor* creștini, cari au mu-, cărui drept* la munca silnică, ba viâța unui Ro- 
ritu înainte de acâsta cu o sută de ani? .man* era prin lege prețuita la prețu de 12 fl.

întrebăm* mai departe de este posibil* ca caie disposițdine era, între altele multe, cea 
t • • i - x i x z , i mai mare batjocură asupra unei ființe omeneșclbisericele, cari trebue să se roge pentru buni și. . A . w J r ‘ . h /.................... L. .și m mei o parte a lumei, nu se va pute afla 
răi, pentru amtei și inimici, să fie „profanate11' „ atare disposiținne) prin cal.e un4 popol.a !n. 
prin ținerea de parastase rituale ? Escelența Sa, tregu să fie fostu espustt la atâtea nelegiuiri ,i 
vorbesce tot* numai de „biserica națiunală*1 de despoieri precum* a fost* în acele timpuri nea-

m ■. . . .. - . . . . . ~ . -__ _ . «. « 1 V T'» A V A i / A 1 1 1 u

i Dovadă despre aceste triste stări a lucruri- 
i lor* de atunci o vedem* chiar în autograful* 
neuitatului împărat* Iosifâ. Il-lea, față cu cara 

vor* trebui 
au venit* cu.

„altarul* pietății religidse și naționale4*. Ei bine, imul* Românesc* în țâra Ardealului, 
dacă e vorba de „pietate națională** atunci se!. \ *
pdte dre documentă acdstâ mai bine, decât* prin 1 - ------
ținerea de rugăciuni pentru acei creștini români,1 ^“ntu buhele" de^scriitorî fidși 

cari și-au jertfit* viața spre a scăpă națiunea de' dispară în întunereculu, de unde
1

lor* 
zăcea

soții

jugul* unei tirănii ne mai suportabile?
Ridiculul* circularei consistă în mirarea Me

tropolitului, 
rastasului tocmai în paresimi. Nu cumva ar 
vrut* Escelența Sa ca parastasul* să se țină 
cășlegi și să-i urmeze vr’un* bal* strălucit*, 
care pdte mai ușor* ar fi putut* luâ parte și contra unord lucruri închipuite. La ordin* mai înalt* 
Escelența Șa ? j de erl dela amddl s’a pus* mai multe companii de

Dar situațiunea poporului nosti-u este mult* cătane pe picioru ârmatii și priveghiază (jiua și ndp- 
mai tristă și fapta Escelenței Sale mult* mai tea ca să sară întru ajutor* pentru a opri nu 
degrădătdre pentru națiunea ndstră, 
se putem* glumi în aceste momente.

Este fdrte dureros* pentru noi Românii, că și
după o sută de ani se mai găsesc Archierei, cari răm- i 
nesc* la laurii unui Gredeon* Nichitici. Dar Sârbul* 
NichiticI, când a scris* circulara sa în contra ■

| AA.VA1 AiV’pruVz Cil tJLk j/VA JL11.VU. UVbLl U.111 DaUC

lui Horia, se afla cel* puțin* în fața unei crân-; comemorative o mulțime de gendarmi 
cene revoluțiunl. Ce a îndemnat* însă pe Mi-'dice că vr’o 200 inși 
ron*, ne-Românul*, de a da o a dona edițiune 
a acelei circulare dnpă o sută de ani? —

Nu Horia și cu soții săi au avut*
rol* tragic* în istoria poporului nostru.** 
gic* a fost* numai sfârșitul* lor*.

Dar în adevăr* tragic* a fost* și este ro-1 mite chiar pe cei ce le pun* la cale, și sunt* 
Iul* Gedeonilor* și al* Mironilor*.

-----o-

defăimările loru cu tot*.
Cumcă stăpânii (jilei nici a<jl nu s’au

că ±6ia ndstră a propusu ținerea pa- putut* desbrăcâ de barbarul* sâmț* de apăsare 
fi și cumcă tare se temu de cea mai mică mișcare-, 

*n 1 se vede chiar din uneltirile lorii ce le-au înscenat* 
j iîn cjiua acdsta. Cu denunțiațiuni false au sedus* 

& i pe ocărmuire a pune în mișcare chiar și armata c. r.
— — —  — - -- —     —. - —- JU-VA vini v». 1XIUA Al J.U1 u vL

i de erl dela amddl s’a pus* mai multe companii de

de cât* ca s°iu ce grozăvenii, cu cari nisce blăstămați au 
lățit* spaimă la organele mai înalte.

Așa s’a denunțat* cumcă drecare inteligent* 
i român* din loc* va ridică un* monument* de 
marmoră ndgră pe locul* pierdării, ba și inscrip- 

. țiunea s’a fost* fabricat* de acei denunțanțî.
Adi ndpte au pornită tot* din causa (jilei

l — se
I — cătră Câmpeni, pentru 

a se bate cu — fantomele.
j Aceste sunt faptele omenilor*, cari ocârmu- 
iese* , și nu ne dau nit* pace, când noi ne pur- 

”^nu tăm* liniștit*, ci din contră ei cu scornituri 
ira_.și defăimări voiesc* a ne strica nouă, pe când 

! tdte aceste sunt apte numai pentru a compro- 

vrednice de rîsul* lumei.
E trist* că, în loc* să ne dea măcar* drep-
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turile din legile sancționate — totu noi cei jig
niți și prescurtați în rdte să mai fimă. și dechia- 
rați de răi patrioți și de agitatori, când pretin- 
demă. f ol osir ea liberă a limbei ndstre 
și e ser ța rea drepturiloru ndstre nea- 
1 i e n a b i 1 e. Cei ce socotesc!! cumcă prin terori- 
sare ne voră înfricâ și ni-oru silf a ne lăpăda 
de cele mai scumpe odbre ale unui poporu — 
aceia tare rătăcescil, și ar fi bine ca peste cape
tele prea înferbentate să-șl pună cataplasme reci 
— ca să-și vină în ori. Ogoiți-vă!

Rășinari, 16 (28) Februariu.
Astădl Sâmbătă în 16 (28) Februariu 1885 

în comuna Rășinari s’a serbată în biserica cea 
vechiă din piață de cătră poporulu rășinărescă 
ună parastasă solemnă întru memoria lui Horia, 
Cloșca și Crișană, martirii poporului română.

_____ o.
Aflămă că în S i b i i u încă s’a oficiată ună 

parastasă pentru sufletele martiriloră Horia, Cloșca 
și Crișană.

(Telegrame particulare a Gaz. Trans.»)

l^Sîînchen, 1 Marțiu. — Tinerimea ro
mână din Mttnchen a serbată aniversarea de o 
sută de ani a martiriloră Horia și Cloșca, cari 
îndurară mdrtea cea mai cumplită sub cuțitulă 
carnifîciloră nobili ruginiți în ideile, ce revoltă 
simțulă omenescă. In aceste momente de triste 
amintiri geniulă română preocupă tdtă ființa 
ndstră.

SSrâila, 1 Marțiu. — Societatea „Carpații“ 
din Brăila a ținută parastasă în biserica Sfdoră 
Apostoli pentru memoria martiriloră Horia, Cloșca 
și Crișană. D. Popescu, directorulă gimnasialu, a 
ținută ună discursă ocasională. A luată parte la 
parastasă ună publică fdrte distinsă.

CRONICA POLITICĂ.
Conferința vamală austro-ungară după 

două 4‘le de desbatere s’a unită în privința tuturoră 
măsuriloră ce se consideră ca necesare pentru monarchiă 
în fața curentului protecționistă ce se ridică mai în tdlă 
Europa. Tarifulă vamală se va mări pentru numărâse 
articole de industriă și pentru mărfuri de lână. Pe grâu 
se va adăuga la tarifulă vamală 1 fl. 50 cr. și pe făină 
3 fl. 75 cr. îndată ce ambele guverne voră aproba ho- 
tărîrile conferinței, se va aduce în amândouă parlamen
tele ună proiectă de lege, celă multă în 10 pănă la 12 
dile, care se va desbate repede. »Bud. Corr.» află că 
în cercurile înalte nu se cugetă la denunțarea câtă mai 
curândă a convențiunei eu România, sub cuvântă că în 
sensulă legii convențiunea nu se pote denunța mai cu
rendă decâtă ună ană înainte de espiraraa ei.

*
«Le Moniteur de Rome/ organulă Vaticanului, pu

blică în numărulă său dela 19 Februariu ună lungă ar- 
ticolă în care arată, că în nici ună stată din peninsula 
balcanică nu s’a afirmată catolicismulă cu mai mare 
tăriă ca în România. In 1853 nu erau în BucurescI 
decâtă 5000 catolici, pe când astădi se află în capitala 
României aprope 25,000. In totă regatulă, catolicii sunt 
în numără de peste 150,000. Ocupându-se apoi de nu
mărulă bisericiloră din țâră, citatulă (fiară dice că, acum 
câțiva ani, nu se aflau în BucurescI decâtă trei biseri
cuțe catolice, pe când astăzi este aci o catedrală minu
nată, er jurisdicțiunea archiepiscopulul catolică se întinde 
în România peste 21 de parochii, avendă 26 biserici său 
capele. Catolicii sunt împrăștiațl pretutindeni și nu este 
nici ună orașă din România care să n’aibă ună mică 
centru ce merge mereu crescândă. Scolele catolice au 
luată ună avântă ne mai pomenită și acâsta se dato- 
resce în specială monsignorului Paoli. «Le Moniteur de 
Rome* încheiă apoi astfelă: ,Mișcarea catolică, ce se 
întide mereu în tâte țările din peninsula balcanică și în 
noulă regată ală României, are o .însemnătate reală și 
promite a fi roditore în resultate. Mai curândă său mai 
târziu peninsula balcanică este destinată a deveni tea- 
trulă unoră evenimente, cari voră schimba pâte fața Eu
ropei. Este bine ca biserica să fie gata în momentulă 
decisivă. Semânța aruncată cu amândouă mânile a în
cepută a răsări; ar fi d fericire ca ea să dea câtă mai 
curândă o recoltă îmbelșugată.*

*
,Nordd. Allg. Zeitung» primesce dela granițele ruse 

informațiunea, că din partea unoră cercuri polone, dâr 
mai alesă din partea preoțimei polone din Polonia ru- 
sâscă, Silesia, Posen și Galiția se face cu mare zelă pro
pagandă pentru restabilirea regatului Polonia. 
Spre scopulă acesta s’au publicată trei broșuri diferite: 
«Sibila polonă,« «Noua Sibilă* și «Vulturulă albă care 
dârme,« apărute tâte trei în Posen. Țese tari din aceste

cărți profetice, cum le (fică Polonii, suntă următârele: 
Țarulă Alexandru ală II. s’a esprimată odată cătră 
consiliarii sei: «Polonia va fi și trebue să fiă indepen
dentă.* Papa Piu IX profeți în anulă 1848 cu ocasiunea, 
unei audiențe acordate unei deputațiunl polone: »Mă 
voiu rugâ pentru voi toți, pentru ca suferințele vâstre să 
ia ună sfârșită, și am viua speranță că acâsta se va în
tâmpla în curândă. Sperați, mântuirea este aprâpe!» 
Orecare Maria Stiefel a (fisă în spiritulă său profetică: 
»Polonia va învia! Acelă timpă ală învierii va fi însă 
îngrozitoru pentru dușmanii Poloniei.» Ună Franciscană, 
pe patulă său de mârte în mănăstirea de pe muntele 
Sinai, a anunțată: »Polonia va deveni independentă și 
încă unulă din cele mai puternice imperii.« Se mai a- 
daugă în broșure, că celă ce se îndoesce în învierea Po
loniei nu se pote numi Polonă

*
înfrângerile ce au suferită Englesii în Sudan au 

sguduită pute mi că posițiunea cabinetului 
Gladstone. In camera comuneloră din Londra Glad- 
stone, în contră căruia Northcote a propusă să i se dea 
votă de blamă, are să porte o viuă luptă pentru esis- 
tența cabinetului și pentru renumele său. .Standard» 
dice, că țâra cere înlăturarea cabinetului Gladstone, de- 
orece primulă ministru este cu totulă discreditată. Guver- 
nulă actuală pe de altă parte caută să repareze greșa- 
lelede pănă acum dândă generalului Wolseley deplină 
putere, dar și totă responsabilitatea pentru cele ce se 
voră petrece în Sudan. Pote că se va schimba situați- 
unea, fiindcă gener^lui Wolseley i s’a dată ca adlatus 
civilă prințulă HaSsân pașa, care are orecare influință 
asupra triburiloră din Sudan. Posițiunea cabinetului en- 
glesă însă e periclitată și prin faptulă, că în cartea al
bastră a Angliei ce s’a publicată de curândă se dice, că 
între Germania și Francia esistă o învoire în scrisă re
lativă Ia politica colonială. Acâstă împrejurare o va fo
losi negreșită oposițiunea englesă spre a constata nedes- 
toinicia diplomatică a cabinetului Gladstone, în contra 
căruia și în camera lordiloră s’a adusă din partea lor
dului Salisbury propunerea de a i se da votă de blamă.

*
Foia italiană «Tribuna» din Roma publică sub totă 

reserva o telegramă din Tunis, care comunică că amba- 
sadorulă francesă a plecată în celă mai strictă incognito 
la Tripolis. Se vorbesce, că acâstă călătoriă stă în le
gătură cu o apropiată ocupare a Tripolisului prin 
trupe francese și turcesc!. Pe de altă parte generalulă Bou- 
langer, care se află acum în Paris, a primită ordinulă să 
se întorcă câtă mai curendă Ia Tunis. «Tribuna* ob
servă, că Mancini ar fi avută cunoscință despre aceste 
demersuri și Menabrea ar fi cerută, în cailele din urmă, 
lămuriri în acâstă privință dela Ferry, care desminți ca
tegorică aceste scirl. Foia italiană însă sfătuesce pe gu- 
vernulă italiană să vegheze. Se scie că Italia de multă 
a pusă ochii pe Tripolis.

*
Multă se vorbesce prin diare de ocuparea Ete

ratului de cătră Ruși și se pare că desmințirile, 
date de foile oficiose ruse acestoră scirl, au mai multă 
scopă de a detrage atențiunea Englesiloră din Asia cen
trală. Rușii lucrâză necontenită în Asia, profitândă de 
încurcălile Englesiloră la Nilă și după cum spune o tele
gramă din Constantinopole, isvorâtă din cercuri demne 
de încredere, Rușii voră întră în Afganistan, îndată ce 
se va duce zăpada. Se afirmă că lordulă Dufferin, vice
regele Indiei englese, a cerută dela guvernulă său ună 
contingență de trupe europene pentru înfățișa armatei 
indiene. Contingentulă de întărire va fi de 10.000 de 
âmenî, âr nu de 20.000 precum se anunțase mai 
nainte.

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

SOIRILE DILEI.
Se scrie din Cernăuți «Unității naționale», că la ul

tima representațiune d-șora Bârsescu a fostă chemată 
pe scenă de 12 ori, și buchetele de flori aruncate din 
partea numerosului publică acoperiseră cu desăvârșire 
scena. Serbarea ce i s’a făcută, la despărțire, a fostă 
mare. La gară a fostă însoțită de mai multă de 300 
persone. Baronulă Nicolae Hurmuzachi i-a oferită, în 
numele aristocrației române din Bucovina, o admirabilă 
cunună de lauri lucrată cu multă artă numai în argintă. 
Reuniunea română de cântări «Armonia» și societatea 
academică «Junimea» i-au adresată la despărțire, în nu
mele Româniloră, însuflețitâre cuvinte rugând’o din inimă 
ca revederea în Cernăuți să fiă cătă mai curândă. 
Numărose buchete cu tricoloră românescă i-s’au presintală 
chiar și în cupeu. Când trenulă se puse în mișcare, 
publiculă de pe peronă a aclamat’o în modulă celă mai 
entusiastă: «Trăâscă d-șora A. Bârsescu!»

—0—
Erl s’au adunată în Brașovu mai mulți Unguri din 

Săcele și din alte părți, cari au servită în 1848/49 ca 
honvezi, spre a fi premiați de reuniunea honve(filoră sâu, 
după cum spună unii, spre a se constata dâcă mai sunt 
destoinici a purta arme.

Cetimă în .Voința Națională»: Maiestatea Sa Re
gina, grațiâsa și instruita nâstră suverană, se scie că a 
scrisă o frumâsă piesă de teatru, întitulată ,Nâga.* 
Acâstă piesă s’a jucată la Stokholm, în capitala Suediei. 
Toți actorii erau îmbrăcațl în costume naționale româ
nesc), din Câmpu-Lungă, Rucără și Sinaia. Țesătura 
piesei, arta în care ea a fostă lucrată, costumele nostre 
naționale și jocurile actoriloră, au dată asestei piese ori
ginale ună farmecă de frumsețe cu totulă escepțională. 
Publiculă entusiasmată a aplaudată în nenumărate rân
duri pe autoră și pe actori. Acâstă piesă, eșită din 
pena măiastră a Reginei nâstre, a avută ună succesă 
din cele mai strălucite și în același timpă ne a făcută 
cunoscuți Suedeziloră prin moravurile, tradițiile și cos
tumele nostre naționale. Suntemă informați, că Maies
tatea Sa Regele Suediei a telegrafată Suveranei nâstre 
marele succesă ce a avută «Nega» și a rugat’o să 
viziteze Stokholmulă »

—0—
«Pester Lloyd» revine, din incidentulă procesului 

de pressă dintre «Azienda* și foia «Cyankali, asupra 
cestiunii dacă e să mai esiste sâu nu curțile cu jurați. 
Ga .patriotă,» diarulă guvernamentală declară de »tră- 
dăloră de patriă» pe oricare nu este în contra curțiloră 
cu jurați. Grozavă mai este fâia maghiară, ce apare 
într’o limbă «nepatriotică.»

- 0—
Ună Română din Buzău a omorîtă cu o baionetă 

ună ursă forte mare, care ’i amenințase vitele, și la 25 
Februariu n. l’a dusă la Sepsi-St.-Gyorgy, unde a cerută 
dela oflciulă comilatensă premiulă ce se dă pentru omo- 
rîrea fârăloră.

—0—
Comunitatea orașului Brașovă a admisă cererea 

comunei Zârnescî de a fi ridicată la gradulă de mare 
comună.

—0—
«Budp. Tgbl.» spune, că ministrulă instrucțiunei 

Trefort a numită inspectoră școlară în Zips pe ună sim
plu concipistă din ministeră, fiulă principalului său cor- 
teșă din Oedenburg. De asemenea a numită inspectoră 
școlară în Aradă pe Arpad Varjassy, avândă .meritulă* 
că tatălă său pășise de două ori ca canditată de depu
tată ală partidei guvernamentale.

—0—
In sâra de 25 Febr., la orele 9x/2 s’au simțită în 

Timișora trei violente sguduiturl de pământă, durândă 
două secunde. La 26 Faură diminâța ârășl s’a similă 
o sguduitură dâr mai slabă. Sguduiturile au fostă înso
țite de detunări. Pagube nu s’au causată.

co
pilele acestea, scrie o corespondinț.ă din Sofia a Zia

rului «Telegraphulă» , a trecută pe aci ună Serbă, care 
se declara a fi unu âre-care Iovană Riști ci, de profe
siune profesoră. Acestă domnă a frământată atâtă pe 
agentulă rusă de aici, câtă și pe d. LisevicI, consululă 
rusă' din Varna, și apoi a plecată în Rusia. După spu
sele mai multoră omeni competințl, RislicI se află la Kiev 
sâu Moscova, unde voiesce a se strecură printre nihiliștl 
ruși. Se șoptesce din altă parte cum că acestă individă 
ar fi adusă din Belgrad scirea despre esistența unei mine 
încărcată cu dinamită și care s’ar fl descoperită sub pa- 
latulă regescă, săpată fundă dintr’o carieră, care se află 
dincolo de ună cimitiră. Distanța în lungă a minei 
este ca de vr’o 300—350 .metri. Atentatulă în contra 
vieței familiei regale sârbe a fostă după spusele âmeni- 
loră, cari au avută neplăcere se vorbâscă cu Iovană Ris- 
ticl s’a ficsată pentru (fiua de 29—30 luniu anulă cu
rentă. Spionulă în cestiune a mai declarată, că condu- 
cătorulă acestei mine este inginerulă Pero Velimivovicî, 
care însă trăiesce liniștită la Belgradă'și nici că bănuesce 
cumcă elă ar fi autorulă unei mine făcute de alții și cu 
spesele nu se mai scie cui. Vă puteți închipui ce sgo- 
motă a făcută acâstă poveste. Guvernulă austriacă a 
denunțată faptulă guvernului sârbă, dâr acestă din urmă 
cu tâtă dorința de a pune mâna pe culpabili, n’a avută 
absolută nici ună succesă.

—0—
Din Coblența se comunică, că se plănuise acolo 

ună atentată cu dinamită asupra monumentului împăra
tului Iosifă. Instrucțiunea judiciară e în plină activitate 
pentru a descoperi pe atentatori

—0—
Afacerile au fostă forte slabe la bursă în ultimele 

șâpte (jile, scrie .Curierulă Financiară» din BucurescI. Pre
țurile cu care valorile încheiaseră Sâmbăta trecută nu s’au 
putută manținâ; urcarea fiind prea repede, a provocată 
imediată ună mare nemeră de realisărl ală căroră efectă 
naturală a fostă slăbirea cursuriloră pe tâtă linia. Da- 
cia-România, Construcțiunile, Mobiliarulă au finită tâte 
săptămâna cu pierderi mai multă sâu mai puțină însem
nate. Așa, Dacia-România, care debuta Luni cu 304, 
după 308 pe termenă, a cătjută treptată pănă la 293, 
în perderere cu 4 lei față cu cota de Sâmbătă. Națio
nale de asigurare au începută săptămâna cu 2231/a în 
urcare, și aă închisă cu 2181/a pe termenă, în urma a 
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însemnate realisări. Construcțiunile au cotată în bursa 
de erl cu 237 după 243. Perdere comparativă cu pre- 
țulă de Sâmbătă de lei 3. In Bănci Naționale afaceri cu 
lotulă restrânse; ele au cotată 1250 pe termenă cu bune 
tendințe. Mobiliarulă n’a dată locă în parchetă la nici 
o operațiune. In celelalte efecte, iarăși amă avută afa
ceri puține. Urbanulă 7°/0 a cotată 97 fermă ; 5°/0 851/*; 
rurale 7°/0 facă IOOV2 Ș* 5°/0 87 după 871/»- Prima 
aurului s’a menținută constantă în totă durata sâptă- 
mânei la IO1/* 5* 10.10 cu tendințe de scădere. De alt- 
felă suntă seriâse motive d’a crede că situațiunea se va 
îmbunătăți în curendă și aurulă va deveni multă mai 
abundentă. Deja Dunărea e curățită de sloiuri și navi- 
gațiunea va fi deschisă dilele acestea pe totă linia. Cu 
aceasta va începe și mișcarea de exportațiune a cerea- 
leloră, care după informațiunile ce avemă se anunță sa- 
tisfăcâtore.

—0—
Prințulă de Bismarck a primită o petițiă sub

semnată de 108 asociațiunî agricole și economice cereadă 
să ia măsurile necesare pentru stabilirea bimetalis- 
mului. Cererea e motivată pe pagubele causate des- 
voltării economice în Germania prin ridicarea continuă 
a aurului si depreciarea argintului.

—0—
In Turcheșă (Săcele), o cârtiumărâsă sâcuiancă a- 

fumâ carne de câne ca carne de die, și făcea cotoroge 
(piftii) din picidre de cai beliți de hingheră. In urma 
unei denunțări, solgăbireulă Hentes s’a dusă la fața lo
cului și a aflată o mulțime de carne de acesta. Ungurii 
cu tote astea cocoloșescă lucrulă. Ei dică că birtășița 
a voită sâ-și îngrașe porcii cu carne de câne și coto- 
rdge de picidre de cai morți.

Nu înțelegemă de ce judecătoria locală tace cre
mene și nu ia măsuri ca să se pedepsâscă culpabila.

CORESPONDENȚA N0STRA DIN COMITATE.
Câmpulă de aură 23 Februariu 1885.

Stimate domnule Redactorii. 1 A trecută ună ană 
și mai bine de când cetescă prețuitulă Zlar0 >Gazeta,* 
si din părțile nâstre nu-șl redică nime cuventulă să aducă 
la cunoștința publică stările poporului nostru din margi
nea acestui comitată bătută de sorle. Pena încă este 
prâ debilă spre a descrie năcazurile acestui poporă îm
pilată, care nu mai are curagiulă să resiste nici la o po
runcă din partea stăpâniloră și de ar fi ori câtă de con
trară legiloră, ba și preoțimea și inteligința au 
începută a lâncedi ne mai avendă curagiu de 
a-șl redică vocea întru apărarea poporului. 
Celă ce mai cutâză a căscă gura arătândă ceva semne de 
nemulțumire e timbrată de daco-romanistă, cum a fostă 
și on. preotă din Băbenî timbrată din partea d-lui Ber- 
zenczei Geza dinGliti, nepotulă faimosului B e r z e n- 
czei din anulă 1848, care nu s’a genată înaintea unui pu
blică numerosă după finirea unui serviciu oficiosă a sări în
furiată asupra preotului română acusându-lă înaintea publi
cului de față cu cuvintele: «poporală acesta e bună, numai 
voi nădrăgarii români sunteți causa de nu’lă putemă duce 
unde voimă noi. Voi cu toții sunteți buni de spânzu
rată/ atribuindu-i și epitetele de hoță (gyilkos) și lator.*

Placă-vă exemplulă de frățietate și liberalismă un- 
gurescă. Scopulă ce’lă urmărescă puternicii Zilei este: 
Ca națiunea română să nu aibă bărbați literațî în să- 
nulă său, ca așa să potă prădă averea și moralitatea po
porului fără nici o temă de atacă. Poporală e rău se- 
răcită pănă în fundamentă. La sărăcirea poporu
lui se lucră și în adinsă din partea organeloră ad
ministrative ținendu’Iă în timpulă economică câte 15—16 
Zile la lucrulă publică, în locă .de 6 Zile- 
Averea poporului română se socoteșce ca avere comună 
a tuturoră locuitoriloră. Timpulă perdută înzădară nu se 
prețuesce în nimică, pentru că tâte organele administra
tive suntă dușmanii poporului, elă n’are nici ună cre- 
Zămăntă nicăiri.

Sub astfelă de împrejurări mai cuteză foile din 
Clușiu a Zice că poporală română e mulțămită cu 
sârtea lui de aZi. Vină d-lă Bartha Miklos și Ugron 
Gâbor și întrebe pe poporală română, că îndestulită e 
cu sârtea lui, și vâdă ce răspunsă voră căpătă, apoi să 
se mândrăscă cu libertatea ungurăscă!

Incheiu cu promisiunea că, dâcă voiu vedă aceste 
rânduri tipărite în prețuitulă Ziai'ă »Gazeta* îmi voiu în
tări curagiulă spre a vă relata mai multe întâmplări bune 
și rele din ținutulă hostru. Opinca română,

din Băbenî.
---------O---------

Situațiunea financiară a României.
Ministrulă de finance a distribuită în Cameră situ

ația financiară a tesaurului publică pe anulă 1884—1885.
Astă situatiune cuprinde operațiunile comptului de

finitivă ală ultimului esercițiu închisă 1883—1884, ră
mânendă a se publica mai târZiu partea care va cu
prinde contnlă provisoriu ală primeloră nouă luni din 
anulă curentă, după ce se va termină verificarea comp- 
turiloră pe uecemvre.

Comptulă definitivă ală esercițiului 1883—1884 pre- 
sintă următărea situațiune:

Venituri:
Venituri evaluate prin bugetulă

ordinară...............................fr. 123,647,945
Constatări peste evaluări . . fr. 14,387,652 
Escedentulă resultată la închide

rea esercițnlui 1882—1883 fr. 12,363,581 
57138,032,413 

Di acâstă sumă s’a încasată în cursulă esercițiului 
fr. 146,859,571, și rămâne a se mai încasă în viitoră 
fr. 3,339,608.

Cheltueli:
Cheltueli evaluate prin bugetulă 

ordinară................................fr.
Cheltueli suplimentare . . . fr. 
Cheltueli extraordinare . . fr.
Repurtate din esercițiile trecute fr.

fr. 
Din acestă sumă scădendu-se anu

lările autorisate în sumă de fr.

123.794,581
2,582,175

11,628,026
1,176,859

139,181,643

1,149,230
Cifra cheltueliloră pe esercițiulă 1883—1884

atinge........................................................ fr. 138,032,413
Din acâstă sumă rămânendă neîntrebuințați 1,727,144 

franci, drepturile constatate în favdrea creditoriloră Sta
tului pe esercițiulă 1883—1884 se cifrâză la 136,305,269 
franci.

Asupra acestei sume s’a plătită în cursulă eserci
țiului închisă 135,557,860 fr. remânend a se plăti restulă 
de 758,608 fr. în cursulă anului următoră.

In resumată :
Veniturile fundă constatate de.................. fr. 150,199 180
Fr cheluelile de........................................... fr. 136,305,269
Esercițiulă 1883—1884 se încheiă cu ună

escedentă bugetară de...........................fr. 13.893,911
Escedentulă bănescă se sp^pifică precum urmâză: 

Venituri încasate . . . . ......................... fr. 146,859,571
Cheltueli plătite........................................... fr. 135,557,860
Rămâne escedentă bănescă propriu ală anu

lui 1883—1884 ....................................... fr. 11,301,711
Acestă sporă provine din contribuțiuni directe care 

au dată 1,647,856 franci mai multă preste prevederile 
bugetare; contribuțiuni indirecte 3,225,353; domenile 
1,868,267, și din alte venituri și economii ce s’au pu
tută realisâ în marginele posibilului.

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

Din parlamentului românii.
(dam era)

Ședința dela 15 Februariu 1885. — D, M. Cogăl- 
niceanu anunță două interpelări: 1. d-lui președinte 
ală Consiliului în privința deschiderei granițeloră Austro- 

J Ungare exportului nostru; 2. d-lui ministru de externe 
întrebându-lă ce măsuri va lua față cu declarațiunea fă
cută de ministrulă Ungariei că va închide granița despre 
noi materiiloră brute ce exportămă. — Se desbate pro- 
iectulă de lege în contra cumulului funcțiuniloră. Se ci- 
tesce amendamentulă d-lui Cămărășescu și redacția co
mitetului delegațiloră; se pune la votă cu bile amenda
mentulă d-lui Cămărășescu, pentru înloirea art. 2 din 
proiectă, în modulă următoră: Prin escepțiune următo- 
rele persone potă ocupa o a doua funcțiune: a) Profe
sorii facultăței de medicină potă ocupa și ună postă de 
medică la ună spitală seu de membru în consiliulă sa
nitară superioră. b) Profesorii potă fi membri în con
siliulă permanentă ală instrucțiunei său directori ai di- 
feriteloră așeZăminte de învățământă. c) Profesorii nu
miți miniștri seu directori de ministere conservă postulă 
cu obligațiunea de a fi supliniți, d) Militarii potă fi pro
fesori la scdlele militare. ■ e) Misiunile militare afară din 
țâră sunt permise. Amendamentulă se primesce.

(Senatulft)
D. Eduard Gherghel desvoltă interpelarea sa 

în privința unui articolă înserată în Z>ai’ulă «Times» și 
reprodusă de Z’aru^ «L’Indâpendance roumaine,* prin 
care se atacă guvernulă română și instituțiunile române; 
d-sa Z>ce că nu se revoltă contra inserăriloră din men
ționatele Z^re, ci numai contra pretențiunei că au la dis- 
posițiune ună raportă cu care la trebuință să se serve 
în cotra țârei nostre. In sprijinulă desvoltărei sale, ci- 
tesce articolulă din Z'ară și conchide că informatorii Zi- 
areloră streine în totd’auna dau informațiuni neesacte. 
D. I. Câmp ine a nu, ministru de esterne, răspunde mai 
ântâiu că desvoltarea dată interpelărei este nu numai a- 
fară din cea anunțată dar chiar neoportună. D-sa Zice, 
terminândă, că guvernulă și țâra, din nenorocire, au Zi
are ostile nu numai în străinătate dar chiar în țâră; de 
aceea râgă să se închidă pur și simplu incidentulă (ap- 
lause generale). Senatulă închide incidentulă.

SCIRÎ TELEGRAFICE. 
(Serv. part, ală «Gaz Trans.*)

Desta, 2 Martiu. — Clubulu partidei li
berale a pregătită eii ministrului președinte Ti
sza o ovațiune improvisată. Când apăru Tisza 
în localulu clubului, fă salutatu cu furtun6se stri
gări de „Eljen“. La discursulu ce s’a ținută în 
ondre’i, răspunse Tisza, că dacă dânsulă a putută 
face ceva, acăsta are a o mulțămi încrederei

lartidei, care are datoria de a’și consacra patriei 
outerile. înainte de amădl ministrulă președinte 
a primită deputațiurea de 70 de membri a ca
pitalei.

Cătră OnoratulH Publicu 1
Societatea de lectură .Petru Maioră’ a junimei ro

mâne din Buda-Pesta, consciă despre adeveritatea cuvin- 
teloră: istoria și limba suntă tesaurii cei mai prețioși a 
unui poporă, care voiesce a-și cunâsce trecutulă și a-și 
asigura viitorulă, a luată încă în anulă 1881 laudabilulă 
condusă a retipări din scrierile neuitatului Petru Maioră 
«Istoria pertru începutulă Româniloră în Dacia,* acelă 
opă despre care nemuritorulă Eliade dice: «a fostă ună 
elă de toiagă a lui Moise, prin care despicândă marea 

de întunereculă ce ținea pe Români îi făcu să trâcă din
colo de Egiptulă minciuneloră și să recunoscă adevăra- 
tulă loră începută,* acelă opă despre care emeritulă boeră 
Moldovană Iordache de Malinescu Zice: «dela eșirea aces
tei istorie Românulă a învățată a-și cunâsce trupina sa, 
acâstă istoriă este carea a dată laudă și mărire și a ur- 
Zită epocă națiunei românesc!. Autorulă ei să vede a 
fi fostă într’adevără alesă de pronia dumneZeâscă, spre 
scâterea națiunei sale din cumplitulă înlunerică... etc.«

Acâstă dorință a societății s’a realisată în primă- 
vâra anului 1882 când .Istoria pentru începutulă Româ
niloră în Dacia* fu presentată onoratului publică în edi- 
iă nouă.

La modestele apeluri ale nostre și la cele de pre- 
numerațiune esmise în tâte părțile locuite de Români, ne 
au răspunsă cu multă mai puțini decâtă speraserămă, 
încâtă astăZi nu numai că mai avemă ună numără con
siderabilă din amintitulă opă, dar stămă în fața unui 
definită de aprâpe 300 fl.

Acâstă împrejurare ne-a făcută să credemă că pu- 
bliculă română nu este pe deplină informată despre a- 
parițiunea istoriei de Petru Maioră.

In considerarea acestora ne luămă voiă a aduce 
la cunoștința onoratului publică română, că societatea 
nâstră dispune încă de peste o miă (1000) esemplare 
din istoria pentru începută Româniloră în Dacia, parte 
legate, parte broșurate.

Abonamentulă se face directă la societate în Buda
pesta strada Vațului Nr. 13. Prețulă unui esemplaru le
gată 2 fl. 50 cr. âr bro.șurată 2 II. v. a.

Acei prâ onorați domni abonenți, cari din erore 
încă nu au primită opulă, suntă rugați a’lă reclama de- 
adreptulă la comitetulă societății informându-ne tot
odată când și cui au trimesă prețulă de abonamentă, ca 
astfelă câtă mai curendă să putemă satisface justeloră 
așteptări a le respectiviloră domni.

Nutrimă firma speranță că onoratulă publică ro
mână ne va oferi — ca și pănă aci — deosebitulă său 
sprijin.

Budapesta, în 24 Februariu st. n. 1885.
Pentru societate.

Sebastiană Olariu, T. Liviu Albiui,
președinte. secretară.

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

Casina română de Beiuștt în 7 Febr. a ținută bală 
în favâr ea bibliotecei sale, care a succesă bine 
fiind adunată ună publică numărosă elegantă și curată 
română. 30—40 părechi jucau Romana și Ardelâna; 
eră în timpulă pausei 9 tineri costumați jucară «Călu- 
șariulă* «Hora* și .Bătută* între aplausele și vivatele ne
sfârșite ale publicului țentusiasmată de danturile nostre 
tradiționale. Dâr balulă a reeșită și în respectă mate
rială căci fondulă bibliotecei se spori cu 81 fl. 97 cr.

Primâseă acei Domni mulțămită cari au contri
buită benevolă sâu au suprasolvită la acestă bală și 
anume: D-nii N. N. 5 fl., Antală Aug. protopopă 8 fl., 
N. N. 10 fl., Paladi A. parochă română 3 fl.. Pagubă 
V. jude Ia trib. Aradă 3 fl., Papp T. notară cere. 3 fl., 
Gherlană I. not. cerc. 3 fl., Mihuță P. dir. g’m. 2 fl., 
Pintie I. adm. prot. 2 fl., Ignată V. adv. 2 fl., Dr. Mu- 
reșană G. 2 fl., Andru S. notară cercuală 2 fl., Steiner 
K. propriet. 2 fl., Popp T. H. propriet. 2 fl., Gyori G. 
mag. de pad. 5 fl., Beleșă I. vie. epp. 2 fl., Cuucu 
j. canonică 1 fl., Farkas I. parochă română 2 fl., 
Sipos I. directore 1 fl., Ștefan V. cane. dom. 1 fl., Oriei 
K. farmacistă 1 fl., Kosztka G. jude cerc. 1 fl., Marinescu 
G. prof. 1 fl., Marinescu I. preotă rom. 1 fl, Ormos A. 
pâdurară 1 fl., Lenhard A. pâdurară 1 fl., Ianâk L. pS- 
durară 1 fl., Pankovits P. pâdurară 1 fl., Negreanu D. 
corner. 1 fl., Kaffka L. corner. l|Șfl., Belânyesi 1. corn. lfl. 
Vid. Ștefan Szilâgyi 1 fl., Traiană Part, docente 1 fl., 
Veiszglâsz I. corner. 1 II., Gruner I. corner. 1 fl., Mayer
I. medică 1 fl., Gală I. subjude 1 fl., Moga N. 1 fl.,
Bogdană P. posesoră 1 fl., Marcusiu N. parochă rom. 1 fl. 
Popă I. not. corn. 1 fl., Papfalvai I. prof. 1 fl. Veinstein
I. arend. 1 fl. Zanko I. Casnar 1 fl, Kohn S. negus.
1 fl., Zelenchik I. negust. 1 fl., Ardeleană A. prop r. 
1 II., Clintocă A. not. 1 fl., Brancu G. ind. 1 fl., Lazară 
I. prop. 1 fi.

In numele casinei: V. Stefănică, bibliotecarul casinei.

Editară: Iacobft Mureșianu.
Redactorii responsabilă: Dr. Aurelii Mureșianu
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uursulu 1% bursa de Vîcna
din 28 Februarie st. n. 1885.

sarma de SSueurescî.
Rentă de aură 4°/0 . . . 98.80
Rentă de hârtiă 6°/0 . . 94.10
Imprumutulti căilord ferate 

ungare.......................... 147.25
Amortisarea datoriei căi- 

loru ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 121.75

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 109.60

Bonuri rurale ungare . . 103. —
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.30
Bonuri rurale ' Bauat-Ti-

miștt...............................102.50
Bonuri cu cl. de sortarel02.~
Bonuri rurale transilvane 102.60

Bonuri croato-slavone . . 103. — 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung......................... —.—
Imprumutuld cu premiu 

ung.....................................118.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119. - 
Renta de hărtiă austriacă 83.65 
Renta de arg. austr. . . 83.95
Renta de aurii austr. . . 108 40 
Losurile din 1860 . . . 138.60
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 866.—
Act. băncel de credită ung. 315.50
Act. băncel de credită austr. 306.40 
Argintulu —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.81
Napoleon-d’orI.................. 9.807a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.50 
Londra 10 Livres sterlinge 124.30 i

Cota oficială dela 16 Februariu st. v. 1884.
Curnp. vend

Renta română (5%). . . . 92 —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 94i/2 —

» convert. (6%) • • 907a —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 31 —
Credit tone, rural (7°/0) . . 101 —

* »» >> (5°/o) 87 —
> > urban(7°/o) • • 97 —

» (6%) • • 9P/a —
> (5°/0) • • 85 —

Banca națională a României 1240 —
Ac. de asig. Dacia-Roin. . . 297 —

« » » Națională 217 —
Aură.................................... lO7?/o —
Bancnote austriace contra aură —

Cursulu pieței Brașovi)
din 2 Martie st. n. 1885.

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.95 Vend 8.98
Argint românesc................. . > 8.75 8.80
Napoleon-d’orI..................... . > 9.78 » 9.80
Lire turcesc!......................... . > 11.— « 11.04
Imperiali............................. . » 10.— > 10.02
Galbeni................................. . » 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.50 » 101.-
Ruble RusescI..................... . » 128.— > 129.—
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 
ria lui I. Gross.

se

Comande din provincie
se esreovttă, pvLn.ctVLalil

Anunțămu aceloră onorați cetitori, (cari vorti bine voi a să abona 
Ia foia n6stră de aici încolo, că avemu încă în reservă numeri dela în- 
ceputnlu anului 2885 prin urmare potft se aibă colecțiunea completă.

Adniinistratiunea »Gazetei Transilvaniei.»J

isssa^ Pentru saisomiltL de primăvară easaaa

Toalete
de promenade, de mirese

și casa
Mantale de ploie, Jaquete și Mantile după 

cea mai nouă modă
confecționeze de grabă și cu prețuri moderate

la

(ffiovâșznai $ (fâereșzțeșy^
în salonul ă lorii de confecțiuni de dame 

SSrașovii (piața mare.)

Mostre se trinaitfi la cerere franco.

strada poștei Nr. 661. 
recomandă depositulă său bine asortată de 

ceasornice de Helveția, pendule, ceasornice în provasu 
și de Schwarzwald,

apoi tote productele optice,
mai cu seină OCHELARI șlifuiți optică-periscopictt de aură, argintă, nicln, oțelft și osă.

Se recomandă și la turnisare de 

orolo^ie pentru biserici 
de construcțlune escelentă; în fine spre aședare de telegrafuri de odăi și de 

legături telefonice.
TOTE REPARATURILE DE RESORTU 

se efectuGză iute și eftină cu garanțiă.

MersulU trenurilor!!
pe linia Pre<lealii-S»sidapesta și pe linia Teiușii-Aradti-lludapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Jl®redealu-35udapesta SSudapesta—Predealii

BucurescI 
Predealu 
Tiinișă 

Brașov ă 

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelu 
Teinșfi 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Cncerdea 
Ghiristt 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu . 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Giucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vârad-Velințe

susă

Orailia-marc

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

(
(

( 
(

Trenă 
accelerat

Trenă 
de 

pcraăno

Trenă 
omnibua

7.15
1.09 — —
1.33 — —
2.06 — —
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27

7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4,44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19

8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 559 9.18
10.18 6.28 8.00

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
— 7.25 9.35
— 7.49 10.16

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

12.25 9.52 2.05
1.11 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— 10.56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Trenă 
de 

persuuc

9.50
10.15
10.50

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre

Trenă 
de 

persâno

Trenă 
omnibua

Trenă 
accelerat

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 

Oradea mare ( 
(

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbgu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
ftliiriș 
Cncerdea
Uiora
Vințulă de 
Aiudă
Teinșfi
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopolo 
Sigișdra 
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

(
(

susă

Brașovă

Timișu
Predealu

BucurescI

(
(

liniile grose.

8.25 8.35 3.30
8.00

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

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

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

6.55
10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

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

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43
1.22
2.24
3.06
4.17
4.51
7.07
8.10
8.46
9.20

10.15

9.45
12.18

1.59
3.20
3.25

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

6.00
6.57
7.32

10.45
11.07
11.29
12.15
12.30

1.32
2.04
2.24
2.44
3.15
3.25
4.03
4.28
10.25

Tipografia

Trenă 
omnibua

8.00
2.47
6.36

10.09

i

TeiușA-Aradiii-Iludapesta Budapesta-Aradft-’lCeiwșft.

Trenă de Trenă Trenă Trenă de Treuă
persbne omnibua omnibua peraone omnibut!

TeiusttJ 9.50 8.25 8.352.39 8.20 Viena
Alba-Iulia 3.40 10.42

11.09
9.10 Budapesta 8.00 6.55

12.28Vințulă de josă 4.04 Szolnok 11.14
Șibotă 4.35 11.43 Aradft £ 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Siroeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 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

12.27Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 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

Aradiî 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
4.2012.00 8.45 6.10 1 Șibotă 11.14

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josu 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.1b
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

AradA-Timiștâra Simeria (Piski) Fetroșenl

Trenă Trenă de Trenă
omnibua porsăne om ni bus

Arad 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
N6meth-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

8.58 3.15 Petroșenl 7.00

TisMișdra-Aradik l’etroșenl—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenă
persăne omnibua omnibua

Timișdra 12.25 5.00 Fetroșeai 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
N&neth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06

v r
Arndft 3.10 8.00 Sfmerha 12.37


