
SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
0 seriă garmondO 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Sorilor! nefranoate nu ie prlmosoS. — Nanutorlpte nu ie retrămltu.

REBACȚIUNEA ȘI ADMINISTRAȚIUNEA :
BRAȘOV^, piața mare Nr. 22.

.GAZETA” IESE ÎN FIECARE ț>I.

Pe unfl ană 12 fior. , pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior'. 
Romănla și străinătate:

Pe anfi 36 fr., pe șâse luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

ANULU XLVIII.

Luni, Marți 26 Februariu (10 Martie) 1885.

Brașovu, 25 Febr. (9 Martie) 1885.
Misiunea comitelui Herbert Bismark, a fiului 

cancelarului germană, la Londra a avută, pre
cum se vede din scirile cele mai nouă, unii re- 
sultatii câtă se p6te de favorabilii.

In situațiunea strîmtorată, în care se află 
de presentă Anglia, nu putea să-i vină la soco- 
tălă guvernului ei de a se strică și cu puternica 
Germaniă și de a ușurâ astfelă Rusiei realisarea 
planuriloru sale îndreptate asupra posesiunei an- 
glese din Indii.

Lordulu Granville a lucrată f6rt.e înțelep- 
țesce când s’a hotărîtii a face principelui Bis- 
mark t6te concesiunile posibile, spre a se dela- 
turâ câtă mai curându încordarea provocată prin 
discursulă său din camera lor(|iloră. care a dis
plăcută așa de multă eancelarului germană.

Se asigură că lordulu Granville a declarată 
mai ânteiu că va da cancelarului cea mai com
plectă satisfacțiune în scrisă, esprimându totodată 
și părerea sa de rău. Dar cornițele Herbert Bis- 
marck nu s’a mulțumită cu atâta, ci a pretinsă 
dela Granville, ca să facă o declarațiune ver
bală în camera lorcjiloră. Granville a împlinită 
și acăstă cerere și se (jice? că cornițele Herbert 
Bismarck a ascultată din logea diplomațiloră dis
cursul ă lui.

Acestă discursă este destulă de importantă 
ca să’lă schițămă la loculă acesta prin câteva 
cuvinte.

,,Eu am vorbită sub presiunea unui vehe
mentă atacă parlamentară — dise Granville — 
și vădă cu sinceră părere de rău, că d-lui Bis
marck, precum credă în urma unei neînțelegeri 
a esenței discursului meu, i-am causată supărare.14

Granville asigură, că elă a vrută numai să 
respingă ataculă lui Richmend și p6te că era 
mai bine, ca în locă să vorbăscă de „sfatulă“ 
lui Bismark de a ocupă Egiptulă, să fi vorbită 
numai de „părerea44 lui. „Ce privesce cuvintele: 
„luați-vă Egiptulă44, e probabilă, (j’ce Granville, 
că dacă mi-așă fi pusă pe hârtiă mai âutâiu vor
birea, așă fi întrebuințată ună termin mai bună.44 
Ear ce se atinge de sdruncinarea încrederei, a- 
căsta i-ar căusâ lordului Granville cea mai adâncă 
părere de rău, căci elă n’a făcută alusiune la 
împărtășirile confidențiale și amicale despre care 
vorbesce Bismarck, ci numai la declarările ne
confidențiale de mai târziu, din care a dedusă, 
că înainte cu doi ani guvernulă germană a spe
rată și a dorită, ca Anglia pe viitoră să ia asu- 
pră-și representarea intereseloră Europii în Egiptă.

Granville a adausă, că elă e de părere că 
este în interesulă Europii ca relațiunile Angliei 
cu Germania să fie bune, și nu mai puțină cu 
Franța și cu ceilalți vecini. Ministrulă de esterne 
englesă încheiâ importantulă său discursă cu ur- 
mătdrele cuvinte: „Declară cu t6tă sinceritatea, 
că tdte năsuințele mele voră fi îndreptate într’a- 
colo, ca să continuu, pe câtă mi stă în putere, 
a esecutâ politica de împăciuire ce a fostă schi
țată de Bismarck.44

Declarările ministrului de esterne anglesă 
au fostă primite de camera lorcjiloră cu aplause 
demonstrative și dacă principele de Bismack n’a 
avută altă scopă, decâtă acela de a-șl stărce o 
satisfacțiune strălucită din partea Anglesiloră în? 

aintea Europei, atunci elă și-a ajunsă scopulă pe 
deplină.

Intrâga pressă anglesă aprobă atitudinea lor
dului Granville, esprimândă speranța, că ami
ciția dintre Anglia și Germania nu se va mai 
turbură pe viitoră prin nici o ne’nțelsgere. 
„Standard44 rdgă pe Germani, ca să nu mai bă
nuiască pe Anglesi, că ei ară fi dușmănoși față 
cu năsuințele coloniale ale Germaniei.

Intr’adevără principele Bismarck a repurtată 
o victoriă diplomatică, care este cea mai bună 
dovadă despre influința ce o esercită a^i Ger
mania în concertulă stateloră europene. Acâstă 
influință este atâtă de puternică, încâtă n’a tre
buită decâtă să se lățâscă scirea, că misiunea lui 
Herbert Bismarck a succesă, pentru ca să se te- 
legrafeze din Petersburg, că este posibilă o apla
nare pacifică a conflictului afgană dintre Rusia 
și Anglia.

Marea întrebare însă, care trebue sc preocupe 
a«jl lumea politică, este și rămâne, că 6re prin 
aceea că cresce influința Germaniei, se înaintâză 
sorții păcii ori ai răsboiului? Căci în menținerea 
durabilă a păcii nu va crede nici ună omă cu 
mintea sănătăsă, până când statele nu voră înceta 
a face în continuu pregătiri de resboiu.

----- o-----

Aniversarea morții Ini Horia.
Budapesta, în 5 Martie 1885.

Domnule Redactoră! Rari suntă bucuriile națiune1 
române în împrejurările de față în cari trăimă, însă pre 
câtă de rari, pre atâtă de multă ele îmbracă ună carac- 
teră adevărată națională. A trebuită ca să sosăscă anulă 
o miă șăpte sute optă-(jeci și patru, ca națiunea română 
condusă de o trinitate, să arăte lumei și viitoriuluî, că 
dămnă e de o sârte mai bună decâtă aceea ce i s’a 
croită în decursă de secoll de mâni dușmane, să arăte 
că din inima ei încă simțulă de libertate nu a perită. 
Acestea suntă ideile conducătdre ale poporului română 
de acum o sută de ani, cari-lă împingă la luptă energică 
spre a’șî câștiga drepturi de omă și cetățănă, și a ni le 
lăsa și nouă, dreptă eredire. • Lupta pentru libertate i-a 
costată pe vitejii martiri viața, ce li s’a smulsă din peptă 
în diua de 28 Februariu.

Noi nu numai i plângemă, ci i și sărbătorimă, și 
când împlinimă acestă actă sărbătorescă ne facemă da- 
torința cătră patriă.

A trebuită să trăcă 100 de ani, ca poporulă ro
mână din fote unghiurile țării să vină să-și ridice ochii 
cătră Atotputerniculă pentru sufletele loră și vărsândă 
lacrime pentru ei să-i săbătorăscă.

Și-a ridicată poporulă română ochii, nu că doră 
elă ar dori o nouă repețire a evenimenteloră din tre
cută, ci numai și numai ca pentru unii, cari au aspi
rată și luptară pentru ideea libertății, pentru acea idee 
pentru care — durere — luptămă și noi astăzi, și a- 
tunci când acăstă libertate ni se va oferi și garanta în 
tâtă puterea cuvântului, mai multă ca ori și când vomă 
<Jice, că acâsta e patria care ne a născută și acâsta va 
fi care ne va și înmormânta.

Noi nu voimă să ne ținemă de axioma ,ubi bene 
ibi patria,* ci spunemă francă că în patria acesta voimă 
să petrecemă, voimă să trăimă nu ca servă cătră domnă 
ci ca egală îndreptățiți.

Acesta e răsunetulă ce a străbătută în tâtă inima 
românâscă la amintirea și serbarea centenarului eroiloră 
noștri.

Ce e dreptă, junimea română pestană, — după 
cum suntă informată — nu a serbată în modă solemnă 
și în modulă dorită aniversarea centenariului, însă s’ar 
înșelă acela, care ar cugetă că ea nu Fa serbată în inima 
ei, în acestă singură locă de refugiu, unde numai pâte 
străbate și domină asupritorulă. Da, junimea română a 
serbată în inima sa acestă mare evenimentă, ce numai 

odată i-se oferesce în vieță, cage*ândă totodată că-și îm- 
plinesce și o datorință față cu națiunea, față cu patria, 
atunci când ea sărbătoresce pre cei ce au luptată pentru 
binele națiunei, pentru binele patriei, voidă a face fie
cărui cetățănă viața suportabilă în patria acâsta, ca să 
nu fie necesitate a o părăsi, a frece granițele țării.

Nefastulă circulară ală Exelenției sale Mironă Ro- 
manu produse și aici o adevărată indignațiune; ne-amă 
bucurată însă din nou vădândă în filele urmălâre că 
preoțimea română, conscie de demnitatea sa, conscie de 
datorințele sale, nu s’a lăsată a fi condusă de nisce idei 
rătăcite, ci a pășită energică și a făcută aceea ce era 
și este datorința fiesce cărui bună patriotă.

Nu putemă decâtă să fimă mândri de acestă faptă 
ală preoțimei, care’și cunâsce pe deplină misiunea sa, 
căci preoțimea, biserica a fostă singurulă paladiu ală 
limbei și naționalității, conservându-ni-le prin atâtea tim
puri de grea cercare.

Felicitămă preoțimea, și felicitându-o, repețimă cu
vintele «venerabilului poetă română Mureșianu: «Preoți 
cu crucea ’n frunte....... < Voila.

RSspnnsu la „o nedumerire.44
Brașovă, 18 Februariu.

I.
N’amă fi crezută niciodată, că colegii noștri 

dela „Tribuna44 din Sibiiu, cari numai eri 
alaltăerl au luatu condeiulă în mână, voril avă 
cutezanța de a păși în publică contra ndstră 
cu nisce insinuări, ce nu le-amă întâmpinată 
păn’ acum nici chiar din partea adversariloră 
noștri, scriindă în Nr. 42 dela 22 Februariu (6 
Martie) a. c. următârele:

„Noi suntemă mărginiți în lucrarea nâstră prin pro- 
gramulă stabilită în conferența dela Sibiiu: l’amă pri
mită, ne-amă angagiată a’lă susțină și nu ne putemă 
abate dela elă. Colegii noștri dela «Gazeta* au o posi- 
țiune mai independentă: eipotă să susțină ori să 
comțată fără de nici o restricțiune, după cea 
mai bună convingere a loră. Se pâte dâr că ei nu 
admită acelă programă în tâte amănuntele lui, că 
mergă în unele privințe mai departe decâtă a mersă 
conferența, că sunt pâte chiar de părerea, că dacă 
Aradanii cu acelă programă au putută să facă causă co
mună cu guvernulă, Brașovenii totă cu acelă pro
gramă potă să facă causă comună cu «socia
liștii*, ce constituescă comitete «iredentiste* sub protec- 
toratulti unui Prință «frecare1: trebue să ni-o spună dacă 
suntă de aceste păreri și să-și propage ideile, pen- 
ca o viitâre conferență să modifice programulă în 
sensulă vederiloră loră. Ear dacă nu sunt de a- 
ceste păreri, atunci se-o spună și asta, pentru ca âmenii 
să nu rămână în nedumerire asupra între
bării: Ce vrea «Gazeta*?*

Nedumerirea și insinuările spre care „Tri
buna44 se vede împinsă „în modă fatală,44 și fără de 
nici ună temeiu, ar trebui în alte împrejurări să 
escite numai rîsulă nostru. De astădată însă 
nu mai putemă glumi, căci stămă față cu-o ten
dință ascunsă și periculdsă și cu nisce idei per
verse, contra cărora datori suntemă de-a lua mă
suri profilactice, ca să împedicămă contagiulă o- 
trăvitoră ce l’ară pută lăți asemeni idei în sînulă 
poporului nostru.

Cu o naivitate prefăcută colegii noștri dela 
„Tribuna44 ne întrăbă : „ce voițl44 ? Mărturisimă 
sinceră, că nu ne simțimă nicidecum îndatorați 
de a ne spovedi celoră dela „Tribuna,44 devreme 
ce trebue să admitemă că principiele ndstre și 
scopurile, ce le urmărimă noi, sunt destulă de 
bine cunoscute tuturoră Româniloră, cu atâtă 
mai vertosă cu câtă, — precum „Tribuna44 în
săși se vede silită a recunăsce — organulă nos
tru „luptă de cincideci de ani pentru drepturile 
nâmului românescă.44

Despre ună lucru însă publiculă română 
fără îndoiâlă că încă nu-șl va pută da sâma și 
acestă lucru este: atitudinea „Tribunei,44
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care n’a împlinită pană încă nici cinci
zeci de săptămâni!

«Amă dori să scimă și este ună interesă pu
blică să se scie — strigă «Tribuna,* din fașă — 
dacă , Gazeta Transilvaniei* are ori nu vederi lămurite 
asupra cestiunii pe care o atinge prin cele reproduse din 
«Ellenzek...* — adecă asupra așa numițiloră «socia
liști» din România, cari facă causă comună cu ele
mentele subversive.... «

Este „ună interesă publică “ cjicu. colegii 
noștri, dar nu ne spună ce felă de interesă: un- 
gurescă, nemțescă ori rusescu? Căci de sigură, 
românescă și ardeienescă nu p6te fi, dedrece în Ar- 
delă n’amă. pomenită să se fi dată până acum 
nici de urma unui singură socialistă!

Ne voră permite însă colegii noștri dela 
„Tribuna/ ca în considerarea prunciei loră, să 
întdrcemu fdia și cu atâtă mai vertosă că sun- 
temă provocați, să cjdcemîl, noi ceștia dela orga- 
nulă ,,care luptă de cinci-ZecI de ani acum pen
tru drepturile nămului românescu."

Este ună interesă publică românescă și 
în specială ard el enescă să se scie ce sco
puri și tendințe urmăresce „Tribuna1', 
care pe de-o parte strigă mereu și în gura mare 
că poporulă română în urma nedreptâțiriloră este 
dispusă la „acte nesocotite," ăr de altă parte în
dreptă cele mai murdare insinuări la adresa ce- 
loră ce luptă cu credință de timpă îndelungată 
pentru drepturile nămului românescă.

In decursulă multoră ani de luptă, n’amă 
năsuită decâtă la egala îndreptățire a poporului 
română cu celelalte popdre conlocuitdre și în a- 
căsta a năstră luptă amară și durerdsă ne-amă 
ferită întotdăuna de a înaintâ celă mai mică ne- 
adevără la adresa adversariloră noștri politici. 
Denaturarea fapteloră și insinuările le-amu pri
vită ca o înjosire și amă combătută întotdăuna 
cu cea mai mare energiă pe aceia, cari au re
cursă la asemeni mijldce.

Mărturisimă dăr sinceră, că cu adâncă du
rere sufletâscă amă văZută, că „Tribuna", 
chiar în prim u 1 ă său numără a alergată 
la ună asemenea mijlocă condamnabilă și a in
sinuată multă cercata năstră națiune, Zicândă.:

.Celă mai de căpeteniă interesă ală poporului ro
mână este de a fi socotită dreptă ceea ce în adevără 
este: ună elementă de ordine și de cultură la hotarele 
orientale ale monarchiei și ună zidă de apărare față cu 
ori și ce periculă ce ară ti amenințândă pa
tria năstră din acăstă parte.* (!)

Nu e acâsta o cutezătdre Insinuare la adresa 
națiunei române?

Sciută este că hotarele orientale ale monar
chiei năstre, dela Orșova și pană la Dnistru, 
suntu locuite și de o parte și de alta de Români.

Prin urmare, după cei dela „Tribuna", 
său noi Românii de dincdce conspirămă, său Ro
mânii de dincolo amenință monarchia năstră cu 
invasiune.

Noi, cei de dincăce, scie tătă lumea, că lup- 
tămă pe față, leală și cu mijlăce legale pentru 
a dobendf în lăuntrulu monarchiei drepturi egale 
cu națiunea maghiară astăZl Ia putere. Prin ur
mare „patria năstră" nu păte fi amenințată din 
parte-ne.

Totă astfelă scia totă lumea și nu putea 
să le rămână necunoscută nici colegiloră dela

„Tribuna," că regatulă română se află, precum 
și aZl se află mai multă decâtă în legături 
de intimitate cu monarchia au str o-un
gară. „Pericululă" așadăr, Dici din acăstă parte 
nu amenință „patria năstră." Dar după posi- 
țiunea geografică, etnografică și politică a statu
lui vecină română, nici nu se păte admite ună 
periculă, care ar amenință din parte’i „hotarele 
orientale ale monarchiei năstre."

Noi, cari niciodată n’amă presupusă despre 
nisce confrați de a-i noștri ceva rău, ci totă nu
mai bine, ni-amă disu atunci, că cei dela „Tri
bună" nu și-au dată sâmă când au formu
lată acelă principiu, admisă pote de concetățenii 
adversari nouă, niciodată însă de „aprăpe totali
tatea concetățeniloră noștri români," cum susțină 
ei; ni-amă Z*sh acăsta mai alesă, că erau numai 
nisce începători în ale politicei și pentru că spe- 
ramă firmă, că prin atitudinea loră următăre 
voră îndreptă aceea „greșâlă de stilă" din pro- 
gramulă loră, care cuprindea o durerăsă Insi
nuare la adresa națiunei române.

Se împlinesce aprăpe ună ană de Zde, de 
când ni-amă impusă acestă așteptare și tăcere. 
Ni-amă impus’o ca nisce frați sinceri și binevoi
tori ; ni-amă impus’o ca Români leali din consi- 
derațiuni mai înalte ale interesului nostru națio
nală, care pretindea și pretinde ca cu toții să 
fimă solidari în lupta contra dușmaniloră nămu- 
lui nostru.

Amă tăcută, căci eramă de firma credință 
că nu ni se va cășună durerea, ca să ne pară 
rău mai tâi’Ziu de acăstă atitudine frățâscă. Dacă 
amă greșită vreodată, atunci mărturisimă că amu 
greșită prin indulgența prea mare cu care amă 
petrecută pănă acuma vorbăriile tendențiăse ale 
colegiloră noștri dela „Tribuna."

Pentru acăsta suntemă acum pedepsiți cu-o 
durerăsă desamăgire.

Confrații noștri dela „Tribuna" nu numai 
că nu au rectificată însinuarea loră din numă- 
rulă primă, dăr au continuată cu Insinuările lu- 
ându-și deocamdată ca țintă pe bieții emigrați 
ardeleni din România și sprijinindă din răspu
teri pressa dușmană nouă în tendința ei de a 
arătă, că din partea acestoră emigrați monarchia 
năstră ar fi amenințată de ună periculă mare.

Până mai eri alaltăeri totă eramă încă de 
credință, că lupta „Tribunei" cu pretinsele „ele
mente subversive" din România era numai ună 
mijlocă rău alesă, spre a aduce față cu adver
sarii noștri dovada superfluă, că noi n’avemă 
nici ună amestecă cu revoluționarii din afară și 
că suntemă și rămânemă ună „elementă de or
dine."

Dar dacă ar fi fostă numai acesta sensulă 
„luptei" loră, unde ar fi rămasă atunci meritele 
celoră dela „Tribuna" de a figură ca polițai la 
granițele orientale ale patriei năstre?

Chitindu-se și pândindă mereu în drâpta și 
în stânga, colegii dela „Tribuna" au trebuită să 
dă și peste sărmanii de noi și cu-o perfidiă ne 
mai pomenită ne însinuă acum și nouă celoră 
dela „Gazeta Transilvaniei," că amă fi în stare 
a face causă comună cu pretinșii socialiști" 
„cari constituescu comitete iredentiste sub pro- 
tectoratulă unui Prință ăre-care."

Și pentru ce acesta teribilă insinuare?

Pentru că nu ne ocupămă de locă de pre
tinșii „socialiști" și de pretinsa primejdiă a „Tri
bunei," ci ne mărginimă a ne ocupa cu năca
zurile năstre și cu primejdia ce ne amenință în 
lăîntrulă monarchiei năstre! —

——O-------

SOIRILE DILEL
Duminecă a fostă alegerea Comitetului parochială 

din cetate. Membri acestui comitetă, cari împreună cu 
totă ațâți membri dela Sf. Nicolae facă parte din delegațiu- 
nile scolastice, suntă d-nii: Bart. Baiul eseu, Diamandi, 
Manole, D. Stănescu, I. G. Ioană, N. I. Ciurcu. 
D. Ioncioviciu, N. Străvoiu, Ios. Puș cariu, C. I. 
Popazu, G. B. Popp, Sim. Damiană, Petru Nemeșă 
și Petra-Petres cu.

—0—
La adunarea generală ce se va țină în Clușiu la 

15 Martie n. pentru constituirea «reuniunei de maghiari- 
sare,* au anunțată presidiului participarea loră: losefă 
Pocsa, prefectulă comitatului Trei-Scaune; Domimk Sasz, 
vicariulă episcopescă evang. reform.; Paul Szarvady, vi- 
ce-prefectulă comitatului Solnocă-Dobeca, ș. a. apoi din
tre inspectorii școlari primescă cu mai mare însuflețire 
ideia maghiarisărei: Franz Koos, Ladislau Hor- 
vath, Ludovic Deak, Mozes Șandor și Ludovic Rethy. 
Aderarea loră și-au esprimat’o corpurile profesorescl dela 
gimnasiulă de stat ă din Sibiiu și dela colegiulă reformată 
din Orășliă. Din Brașovă se voră trimite Dr. Ignatz 
Weiss, Iulius Nagy și Franz Kabdebo, ăr din Târgulă Mu
reșului Dr. Victoră Jenei și Gabriel Valyi.

Nostradamus s’a înșelată în prorociile sale, dacă 
n’a sciută spune că la 15 Martie n. e începutulă sfârși
tului lumii, adecă a globului actuală, căruia îi va lua lo- 
culă «globulă ungurescă.*

—0—
Camera da comerță și de industriă din Pesta a 

îmânată ministrului de agricultură, comerță și industriă 
o petițiune, prin care cere desființarea taxei timbrale pe 
inseratele de «fiare. Cererea e basată pe împrejurarea, 
că în Austria acăstă taxă s’a desființată încă din 1874 
așa că comerciantulă și industriașulă din Ungaria e în 
desavantagiu față cu concurență streini.

Poliția din Pesta a primită o scrisăre anonimă, prin 
care i se face cunoscută, că s’ar fi plănuită ună atentată 
cu dinamită pe Z^a de 5 Martie n. asupra duoră edi
ficii publice și anume ală Curiei și ală tablei regescl, de 
a fi aruncate în aeră. Consilierulă polițienescă Pekary 
dispuse să se evacueze imediată amânduuă oficiele. Po
lițiștii au visitată cele doug edificii din pivniță pănă în 
podă, dar n’au găsită nimică. Peste nopte atâtă înă
untru câtă și p’afară au fostă păzite edificiile de patrule, 
Acăstă măsură a luat’o, în urma sgomoteloră de alarmă, 
și elecțiunea posteloră. Să nu fiă și de astă dată vr’o 
păcălălă, ca cu atentatulă asupra ministrului Tisza ?

.Viitorulă* din Pesta aduce în fruntea numă
rului său de Duminecă următorulă anunță: «Fundatorii 
făiei se conchiamă la ședința din 12 Martie a. c. pentru 
resolvirea unoră' cestiunl de mare importanță.*

După rapărtele oficiale, sosite în ministerulă agri
culturii, sămânăturile de tomnă rămase neacoperite s’au 
îmbunătățită în urma timpului mai caldă, așa că starea 
loră se pote numi satisfăcătăre; numai în unele ținuturi

FOILETON U.

Carmen Sylva.
«Aus Carmen Sylva’s Leben* de Natalie baronesa de Ilackelberg- 

Haidelberg 1885. Librăria universității a lui Winter.
Asupra acestei cărți d. Bruno Walden face 

o dare de sămă în foia oficială «Wiener Zeitung,* Nr. 45 
din 25 Faură 1885, în modulă următoră:

Este de mare interesă, să ne aruncămă privirea 
atâtă în viața unei poete cu talentă, câtă și în aceea a 
unei principese, care își îndeplinesce datorința ei de dom- 
nităre în sensulă celă mai nobilă — și în următărele a- 
mănunte vomă pute vedă și pre una și pre cealaltă. 
Chiar în prunculă, pe care autărea (opului de susă) ni- 
lă presintă, se arată sîmburele acestui fenomenă 
duplu.

Ce figură multă promițătore este acestă principesă 
de Wied, carea încă în cea mai fragedă prunciă dă 
semne de atâta diligință, bunătate de inimă și de o 
natură independentă! Și cu ce înțelepciune pedagogică 
părinții acestei copiii țe de o iritațiă furtunosă, — și 
carea, în neobosăla sa leșină când câte-odată se forță 
să se repauseze câte cinci minute — sciură să o întâm
pine și cu o pricepută îngăduință a nu o lăsa să devină 
sclava jugului convenționalifății.

Este o prea frumăsă ic6nă familiară aceea, ce ni-o 
schițăză autărea descriindă timpulă prunciei și a tinereții 
principesei Elisaveta de Wied. Tatălă ei, principele 
Hermann, o natură filosofică dispusă, se ocupă neîn
treruptă cu scrutarea celoră mai înalte probleme ale 
vieții și opulă său: ,Das umbewusste Geistesleben und 
die Offenbarung» dovedesce viăța cea originală emfastică 
a principelui autoră. Mama ei este o principesă de Nassau, 
femee nobilă și de o mare bunătate, cu tăriă de caracteră, 
dotată cu o minte ageră și cu ună gustă delicată de 
artă. Acești cscelenți părinți se dedicară cu o amabilă 
îngrijire întru educarea copiliței loră, carea încă din cea 
mai fragedă prunciă da semne de mari disposiții sufle- 
tescl. Prin o procedere pricepătăre sciură să-i con
serve sborulă ei îndreptată spre ună mare scopă, 
și a-i direge gustulă pentru viața reală. Câtă de înțe- 
leptă pricepea mama ei a aduce pe calea cea rațională 
instinctulă de binefacere ală principesei, carea bucurosă 
dăruia mai totă ce avea, și instrucțiunea cea practică a 
fetiței în acestă direcțiune, se dovedesce într’ună modă 
forte salutară în activitatea de astă di a reginei României. 
De altă parte, încă îndată dela începută înfluințară pă
rinții asupra concentrării bogatei sale vieți spirituale în- 
demnându-o, ca din totă ce cetea ea cu mai mare ar- 
ddre, să-și facă resumate și astfelă a cuprinde sîmbu- 
burele lucrului.

Principesa Elisaveta învăță prin acăsta încă dela 
începută, ce este mai de căpeteniă în viâță, adecă: a 
deosebi ceea ce este esențială de ceea ce e neesențială. 
Pe lăngă o instrucțiune atâtă de bogată și escelentă se 
bucura tânăra fetiță și de o mare libertate, ceea ce fu 
pentru desvoltarea sa propriă de ună mare folosii; 6re 
întregi făcea escursiunl prin pădurile dela castelulă Mon- 
repos și într’adevără rară a putută fi crescută o princesă 
așa de simplu și de naturală.

Prin aceste escursiunl în natura liberă, se desvoltă 
nu numai iubirea către natură ci și sîmțământulă poe
tică ală Elisavetei de Wied, cerea de totă timpuriu în
cepu a face poesii, însă în modestia sa particulară ’șl 
ascundea încercările poetice dinaintea tuturora. Acăstă 
duplă viață, de o parte într’o atmosferă atâtă de înaltă 
spirituală, de altă parte în natura liberă, influință ne
spusă de favorabilă asupra neoboselei tinerei fetițe, ceea 
ce-i dădu pronumele de .Wirbelwind* (vârtejă de vântă); 
ea ’șl concentra mereu activitatea sa spre ună scopă a- 
numită. Darulă răpedei cuprinderi cu mintea a principe
sei o sprijini puternică. Așa o vedemă în ală cincispre
zecelea ană ală etății sale sludiândă cu o predilecțiune 
deosebită istoria, aritmetica, geometria, fisica, traducândă 
autori latini și italieni în limba engleză și — ceea ce 
este mai caracteristică — cetind pe fiecare di trei Ziare cu do
rința de a urmări viața politică modernă în tote relațiunile sale 
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nordice și ardelene, mai departe în comitatele Heveșii, 
Aradfl și Eisenburg, precum și în ținutulfi fiumanG au 
suferita încâtva de îngheța. LucrulG de primăvara a în
cepută în Ungaria de susG numai în unele părți. Agri
cultorii se ocupă cu gunoirea; în alte părți ale țării cul
tura de primăvară a începută deja. Soiurile de rapiță 
au suferita în genere fârte multa de înghețuia nopliloră; 
în părțile de susă ale țării bântue lipsa de nutreța. Sta
rea sanitară a animaleloră este în genere satisfăcătâre, 
numai în unele părți ale Ardeiului oile suferă de gălbăză. 
Miei se află în tdtă țăra în număra satisfăcătoră.

—0-
Pe drumula dela BucurescI la Solnocă a dispăruta 

la 9 Februariu unG săculețG în care se aflau 17 scrisori 
cu bani în val6re declarată de 17,000 franci. Săculețulă 
a fosta primita la Predeală în bună regulă de cătră am
bulanța poștală ungară Nr. 16 a căii ferate unguresc! și 
avea să se predea în Solnocă ambulanței poștale a căii 
ferate austro-ungare, ca să fie espediată la Viena, ceea 
ce însă nu s’a întâmplată. Cercetarea urmâză.

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

Raportul dL secretarului generala 
asupra lucrărilor!) academiei române în decursul!) anului 

1884—1885.
(Urmare)

13. înainte de a încheia capitolulă publicațiuniloră 
amă onâre a vg arăta, Domniloră Colegi, progresele și 
starea actuală a lucrăriloră Comisiunii însărcinate cu pu
blicarea colecțiuniloră și lucrăriloră istorice rămase dela 
răposatulă Eudoxiu Hurmazachi.

a. Din seria vulumeloră colecțiunii de documente 
s’a publicată în decursulă anului Partea a Il-a a Volu
mului IV, de 86 câle, din cari 74 erau tipărite în anulă 
trecută. Documentele cuprinse în acâstă a Il-a parte, 
care are întinderea obicinuită a celorlalte volume, suntă 
parte comunicate de D-lă Esarcă, iar trei pătrimi suntă 
adunate cu cheltuiala fondului publicațiuniloră Hurmu- 
zachi din Archivele de stată din Veneția prin rara bună
voință a D-lui Cecche’ti, Directorulă aceloră archive.

Acestă volumă de documente (IV. 2) complelâză 
volumulă documenteloră adunate de Hurmuzachi (IV. 1), 
în așa modă încâtă, spre esemplu, istoria lui Mihaiu Vi- 
tăzulă, la care se rapârtă cea mai mare parte din do
cumentele cuprinse în acele două volume, ni se presintă 
cu o mulțime de detalii cu totulă necunoscute pănă as- 
tăcjl. Pentru anulă 1600 cu deosebire putemă urmări 
aprope 4’ cu 4* Pe eroulG nostru în răsbăiele și în com- 
binațiunile lui politice.

b. Văcțândă restanțele așa de bogate și de prețiâse 
ce au produsă cercetările făcute în ajutorulă nostru cu 
atâta bună-voință, amă continuată a întreține cele mai 
bune relațiunl cu persone cari potă să ne ajute în aceste 
cercetări, pe cari deocamdată noi nu putemă să le fa- 
cemă numai prin propriele nostre mijlâce. D-lă Cec- 
chetti continuă lucrarea sa fecundă și din timpă în timpă 
primimă dela D-sa copii de documente de mare preță 
pentru noi.

Pe de altă parte D-lă C. Soranzo, asistentă în bi
blioteca S. Marco din Veneția, a binevoită a ne oferi 
ajutorulă său, făcendă cercetări în aceea bogată biblio
tecă cu scopulă de a adună totă ce se află într’însa cu 
privire la istoria nâstră. Copiile primite ne dau cele mai 
mari speranțe pentru cantitatea și valârea documenteloră 
ce D-sa ne va procura de acuma înainte.

Cu plăcere mă folosescă da ocasiunea care mi se 
presintă în acestă momente pentru a vă aminti, că în
ceperea acestei relațiunl între Academie și numiții învă- 
țațl dela Veneția o datorimă inițiativei colegului nostru 
D-lui N. Kretzulescu, de când în calitate de represen- 
tantă ală țărei la Roma a pusă ună bună începută pen
tru aceste folositore relațiunl.

De atunci încoce d-lă Obedenaru, membrulă nostru 
corespondentă, n’a încetată nici odată a ajuta cu multă 
zelă lucrările nâstre în acestă direcțiune.

CâțI-va ani mai târQiu numai, dedea pe fiecare (fi 
trei ore instrucțiune, trei 6re lucră cu tatălă ei, patru 
pănă în cinci âre se esercitâ la piană, și afară de acestea 
cultivându-se mai departe fără de a se obosi. Nu suntă 
multe fete tinere, cari ară putea dovedi o astfelă de putere 
de lucru. Și că tânăra principesă a fostă o instructore 
în t6tă regula, dovedesce împrejurarea, că ună tânără să
racă și bolnăviciosă, pre care îlă preparase ea singură 
mai mulțl ani, fu primită în orașulă Basel în clasa a 
V-cea la gimnasiu. Chiar din cei dintâi ani ai tinereței 
sale, afirma principesa, că simte înșine darulă de a in- 
struă. Și totuși ea nu negligea nici când studiulă mai 
departe, căci setea ei cea ferbinte după sciință nu 
concedea acâsta. Altcum nici nu era ea o școlăriță lesne 
de împăcată și la tâte lucrurile întrebă: »pentru ce ?« și >a- 
devărată este ?« Mama sa observă de repețite ori, că ea este 
o »mică conlra(ficâlâre« și că nu dă crecjământă nici une’ 
autorități; eră însă totuși cu tatălă ei de acordă, că: 
„pe nime să nu-lă silescl la fericirea sa, și că trebue 
să lași fiecăruia calea sa propriă.* 0 mare influință avu 
asupra desvoltărei ei și predicătorulămenonită Herder, ca
rele adese însoția pe principesa în escursiunile ei în liberă 
și a fostă de sigură mai multă încredințatulă ei spirituală 
Esalțatiunea cea profundă religiosă, ce o însoți caconfirmanlă 
la altară, îi rămase pentru întrâga viața neclintită și-i fu spri- 
ină la diferite lovituri grele ale sorții. (va urma).

j -

c. Fondulă destinată pentru publicarea lucrăriloră 
istorice ale lui Eudoxiu Hurmazachi realizase în anii tre- 
cuțl economii însemnate prin aceea că în decursulă anu
lui se tipărea mai puțină decâtă era valârea fondului. 
Comisiunea s’a întrunită în ședința la 1/13 Iulie anulă 
trecută și a luată decisiunl ca cu economiile realisate de 
fondulă acestoră publicațiunl să se facă lucrări cari să 
completeze si să continue marea operă a lui Eudoxiu Hur
muzachi prin adunarea și publicarea de alte documente 
istorice:

Comisiunea a hotărîlă anume urinătorele:
1. Ca documentele adunate de D-lă Odobescu în 

archivele Ministeriului de Externe din Parisă să se pu
blice din fondulă publicațiuniloră Hurmuzachi, combinân- 
du-se cu colecțiunea făcută mai înainte de D-lă Toci- 
lescu în Biblioteca națională din Paris, în urma însăr- 
cinăriloră ce a primită dela Ministeriulă Instrucțiunii pu
blice. Aceste două colecțiuni se completâză reciprocă, 
pentru că documentele diplomatice ale Franciei înainte 
de circa 1650 au fostă depuse în Biblioteca națională și 
numai cele posteriâre se află în archivele Ministeriului 
de Externe.

Colecțiunile aceste voră forma două volume cari 
voră fi considerate ca ună suplementă la colecțiunea lui 
Hurmazachi, și voră cuprinde într’ună corpă documentele 
ce s’au găsită în Franța cu privire la Români și la tâte 
relațiunile acelei țări cu principatele române pănă la 
anulă 1814.

îndată după ce comisiunea a luată acea decisiune, 
s’a începută tipărirea documenteloră. Până acuma s’au 
tipărită din volumulă I 15 câle (112 pagine), cuprintjendG 
documente pentru anii 1518—1595, parte nepublicate 
pănă acuma parte adunate din diferite publicațiunl. Vo
lumulă ală 2-lea s’a tipărită aprâpe întregă în 88 de 
c61e în 4° (704 pagine), cuprindândă documente din anii 
1781—1813. Pentru amândouă aceste volume se va face 
pe lângă ună indice cronologică ală documenteloră, și 
ună indice analitică și alfabetică ală numeloră și fapte- 
loră mai însemnate.

2. Colecțiunea făcută de Hurmuzachi pentru epo- 
cele mai vechi ale istoriei Româniloră, adecă înainte de 
anulă 1576, este fârte restrînsă. Documentele privitâre 
la acea epocă sunt răspândite prin diferite publicațiunl 
istorice făcute în Ungaria și în alte părți. Comisiunea a 
decisă ca colecțiunea lui Hurmuzachi, pentru epoca an- 
teriâră anului 1576, să fie complectată cu tâte documen
tele privitâre la istoria nâstră câte se voră fi publicată 
pănă acuma.

Cu pregătirea acestei lucrări comisiunea a însărci
nată pe d-lă N. Densușianu și totodată a decisă a se 
procura din fondulă său unele din publicațiunile în cari 
se află documente din epoca numită. D. Densușianu a 
începută lucrarea în luna Septeinvre și de atunci a ex
plorată cu minuțiositate mai cu sâmă bogatele publica
țiunl ale lui Theiner, și o mare parte din »Codex diplo- 
maticus» a lui Fejer. D-sa a făcută estracte desvoltate 
din fiecare documentă, și tâte estradele s’au așezată în 
ordine cronologică. Materialulă alesă și pregătită în a- 
cestă modă pănă acuma este suficientă pentru formarea 
unui volumă întregă.

Documentele pănă acuma studiate se rapârtă la 
epoca Cumaniloră, la episcopia Milcoviei și a Cumaniloră, 
la istoria imperiului româno-bulgară, corespondența lui 
Ioaniță domnulă Româniloră cu Papa Inocențiu III și în
coronarea sa ca rege ală Româniloră și Bulgariloră, rcs- 
belele lui Ioaniță și Ioană Asană cu Grecii și Latinii, 
invasiunea Tătariloră, venirea Turciloră în Europa, in
cursiunile loră în Țâra-românăscă și Moldova și resbelele 
cu dânșii, în fine relațiunile internaționale ală țâriloră 
române cu Ungaria, cu Polonia și scaunulă Papală.

Lucrarea va continuă în acestă modă, și tipărirea 
va începe când tâte documentele cunoscute voră fi com
binate în ordine cronologică. In acestă modă vomă ave 
ună corpă câtă se pâte mai completă ală documente- 
loră privitâre la istoria Româniloră anteriâră secolului 
ală XVII-lea.

O îmbunătățire a acestei lucrări o datorimă bună
voinței d-lui Obedenaru, ală cărui zelă neobosită pentru 
lucrările istorice vă este tuturoră cunoscută. D-sa a bine
voită a luâ asupra-șl însărcinarea de a face să se cola- 
ționeze cu originalele din Vaticană unele cuvinte și mai 
alesă nume proprii, cari se pară a fi greșită tipărite de 
Theiner. Colaționarea acâsta se face de cătră paleografii 
deprinși cu astfelă de lucrări. Numele proprii, a căroră 
descifrare presintă dificultăți și nu este sigură, voră fi 
chiar facsimilate după originale.

Colecțiunea documenteloră privitâre la istoria Ro
mâniloră din secolii XIV și XV s’a îmbogățită printr’o 
fârte prețiâsă serie de 74 copii fotografice de pe docu
mentele originale din archivele imperiale dela Moscva. 
Aceste documente scrise parte în limba latină și altă 
parte mai mare în limba slavonă, suntă tractate de ale 
domniloră Moldovei și Țârei-românescI cu Polonia, și alte 
scrisori privitâre la relațiunile țăriloră române cu acelă 
regată. Ele au aparținută archivei de stată a Poloniei 
și despre aceste documente vorbesce Dogiel, publicândă 
17 dintre cele latine (Codex diplomaticus, I, 597—623). 
Multe dintre documentele latine suntă numai resumate 
pe scurtă de Dogiel âr altele neamintite cu totulă. Acâstă 
colecțiune de celă mai mare preță a trimis’o Academiei 
d-lă colegă N. Kretzulescu a cărui rîvnă luminată pentru 
cercetările istorice ne este de multă cunoscută.

(Va urmă.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz Trans.«)

Karwin, 9 Marție. — După rapârtele 
oficiale despre nenorocirea din Minele de aci, nu- 
mârulti celorG mântuițl este de 18 âmeni, ală 

celoră nenorociți 105, cari lasă în urmă-le 43 
văduve și 79 orfani. Până eri înainte de amâffii 
s’au desgropată 69 de cadavre.

Nro. 11—1885.
reun.

Convocare.
Domnii învățători și alțl bărbați, membrii ordinari 

și ajutători ai >reuniunei învățătoriloră gr. or. români 
din protopresbiteratulă Făgărașului* în sensulă §-lui 25 
din statute, sunt prin acâsta convocați a lua parte la a- 
dunarea generală ordinară din anulă acesta, care se va 
ținea Joi în 28 Februariu a. c. st. v., la 11 âre a. m., 
în localulă șcâlei elementare gr. or. din Făgărașă.

Obiectele:
1. Participarea în corpore la serviciulă divină în 

biserică pentru invocarea duhului sântă.
2. Deschiderea adunării în localulă șcâlei.
3. IovgțătorulG în fața șcâlei ca instilutG de edu- 

cațiune morală, estetică și religiâsă, disertațiune de Ni- 
colae Aron.

4. Originea și problema șcâlei în generală, în spe
cială problema șcâlei nâstre poporale, disertațiune de 
Ioană Capătă.

5. Din însușirile învățătorului relative la ținerea 
unei disciplini bune în scâla poporală, disertațiune de 
Nicolae Ludu.

6. Tractarea limbei maghiare în scâla poporală, di
sertațiune de George Taflan.

7. Prelegere practică din Istoria patriei, desvoltală 
de George Dobrin.

8. Din religiă: tractarea metodico-didactică a tipu
lui caracteristică din Istoria biblică: Iacob și cu cei 12 
fii ai lui.

9. Din geografiă: tractarea metodico-didactică a 
comitatului Făgărașă dimpreună cu părțile lui constitu
tive, comună, cercă etc.

10. Peneșă Curcanulă, poesiă de V. Alesandri, de
clamată de Georgiu Dobrin.

Raportulă casarului, curente.
Făgărașă, 16 Faur 1885.

Nicolae Aron, Nicolae Liulu,
v.-președinte. secretari.

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

DIVERSE.
Omortt. — Luni 11 curinte, (Jice .DemocratulG* din 

PloiescI, în timpulă nopței, individulă Iorgu Mihăescă din 
subur. bisericei sf. Dumitru, de profesiune găzară, fiindă 
la casa sa cu ună băiată, căci soția sa era la tatălă 
său, aflându-se în cestiune de divorța, pe când mâncâ, 
au venită doi cumnațl ai săi: unulă tîmplară la Sinaia 
anume Costică și altulă în serviciulă armatei anume 
Iorgu, și pe când voiau să mănânce și ei împreună cu 
dînsulă, aceștia l’au apucată de gâtă, l’au strangulată și 
i-au străpunsă corpulă de mai multe ori cu ună pironă 
de feră pănă l’au lăsată mortă și au eșiLQ din casă p’o 
ferâstră; âr copilulă de frică, stândă vîrîtă sub pată, 
când 'a venită sora sa, o fată, care se afla dusă în ve
cini, plângândă a spusă faptulă și s’a dată alarma. Omo- 
rîtorii sunt prinși și justiția urmâză cu cercetarea. Se 
crede că omorîtorii au comisă acestă faptă voindă să 
răsbune pe sora loră, soția asasinatului.

* 1*
Ună incendiu îngrozitoră. — Acum câteva cjile, a 

isbucnită la Danlzig ună incendiu într’o casă locuită de 
trei-spre-ejece familii. Mai ântâiu a luată focă scara. 
Cu tâte acestea, pompierii au putută să scape șâse per- 
sone. Mai multe altele au sărită pe ferestre; trei per- 
sâne au fostă greu rănite și două mai ușoră, voindă să 
scape sărindă. Două persone și ună copilă au perită 
în flăcări.

—0—
0 întâmplare nenorocită. — piarulă »L’Echo de 

Paris* reproduce următorulă faptă diversă după ună 
(fiară din Pirinel: O întâmplare fârte nenorocită a în
tristată orașulă.... Era nâpte. Ună țărână cobora mun
tele cu câsa pe umără. Pe drumă, întâlni — fără să-lă 
vâdă — pe ună tânără păstoră care se urca pe acelașă 
drumă. Cei doui âmeni se isbiră unulă de altulă ast
felă încâtă.... , — cine ar putâ crede! câsa țăranului
tăiă capulă păstorului 1 Ei bine 1 suntă cu adevărată âmeni 
cari n’au norocă.

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

Renumitulă și admirabilulă metodă de vindecare a d-lu 
Prof. Dr. Albert, Parisă, Place du Trone 6, recunoscută de cătră 
oele mai mari autorități medicale, se pote recomandă fie-căruia, 
care sufere de epilepsiă, de cârcei și de nervi. Adreseze-se dar fie
care bolnavă cu totă încrederea la mai susă numitulă și mulțl, cari 
pole au desperată, voru recâștigă sănătatea loră. In casa d-lui pro- 
fesoră găsescă toți cei ce suferă decârcei ună adăpostu liniștită, cei 
lipsiți de mijloce se voră luă în considerare; după cum aflămă, 
prețurile suntă forte eftine în raportă eu orașulă celă mare. Tratarea 
prin corespondiță după trimiterea unui istorică esactu alu bolei. 
Se mai observă îneă, că Prof. Dr. Albert numai în urma unoră re- 
ltauate învederate pretinde onorară.

Editorii: lacobfi Mureșianu.
Redactorii responsabilii: Dr, Aurelii Mureai an u



Nr. 44.

Oarsulu la bursa de Viena
din 7 Martie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 99.20
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 25
Imprumutulă căiloră ferate 

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

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 122.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 109.25

Bonuri rurale ungare . . 103.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C3.50
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................. 102.50
Bonuri cu cl. de sortarel02.75
Bonuri rurale transilvane 102.75

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

vinii ung........................—.—
Imprumutulă cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 118.80 
Renta de hărtiă austriacă 83.65 
Renta de arg. austr. . . 84.10
Renta de aurii austr. . . 109 20 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro- 

ungare .......................  869 —
Act. băncel de credită ung. 311.75
Act. băncel de credită austr. 303.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.81
Napoleon-d’orI................9.79 */9
Mărci 100 împ. germ. . . 60.40 
Londra 10 Livres sterlinge 124.2

GAZETA TRANSILVANIEI

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 23 Februariu st. v. 1884.

Cump. vend
Renta română (5%). . . . 92V< —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 951/4 —

» convert. (6°/0) . . 89i/a —
împr. oraș. Bue. (20 fr.) . . 32 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1011/, —

> » » (5%) • • 85’/s —
» » urban(7°/0) . . 96i/a —
. » » (6»/0) . . 9P/2 —
• » > (5%) ■ • 84 —

Banca națională a României 1210 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 296 —

« ,» » Națională . . 215 —
Aură.................................... U.7s7o —
Bancnote austriace contra aură — —
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Cursulu pieței Brașovu
din 9 Martie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.90 Vând. 8.92
Argint, românesc . . . . . . > 8.80 * 8.85
Napoleon-d'orî................. . . » 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 °/o pe anâ-

^,7 Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potii cumpăra în tutunge- 
ria lui I. Gross.
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Mersulu trenurîlorti
pe linia I^redealii-Rudapesta și pe linia Telușd-Aradu-Bndapesta a călei ferate orientale de statîî reg. ung.

l3redealft-55udapesta Rndapesta—Predealii Teiușft-Aradft-Biidapesta Budapesta-Aradft-Teiuștt.

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

persdne

Trend 
omnibus

Trend 
de 

persone

Trenu 
de 

persâne

Trend 
omnibus

Trend 
accelerat

Trend 
omnibiiB

Bucuresel 
Fredealâ 
Timișă 

Brașovă 

Feldidra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sighisdra 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de 
Uidra 
Cucerdea 
Gliirisă 
Apahida 

Clușin 
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telcgd 
F ugyi-V  ăsârhely 
Vărad-Velințe

( 
(

susă

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

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

7.02

7.38
7.55

8.24
8.48

10.08
10.18

11.33
12.06

12.25
1.11

1.49
1.54
3.14
5.10
7.30

2.00

5.45
6.28

7.07
7.42
8.51

10.52
11.56
12.43

1.23
2.07
2.27
3.06
3.22
4.15
4.44
5.10
5.19
5.47

6.38
8.51
9.18
8.00

8.34
8.59
9.35

10.16
11.04
12.17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06
7.30

11.05
2.37
6.40

2.00

9.50
10.15
10.50

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 

Oradea mare (
(

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R4v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Gliirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uiora 
Vințulă de i 
Aiudă 
Teiuștt 
Grăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copța mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

( 
(

susă

Brașovă
Timișă
Predealu

BucurescI

i

8.25
8.00

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

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

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

8.35
6.55

10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

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

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43

1.22
2.24
3.0C
4.17
4.51
7.07
8.10
8.46
9.20

10.15
6.00
6.57
7.32

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

i

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

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

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose.

8.00.
2.47
6.36

10.09

Tipografia ALEXI, Brașovfi,

>-•
Trenfi de 
persâne

Trenă 
omnibus

Trentt 
omnibua

Teiușft 9.502.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10
Vințulă de josă 4.04 11.09
Șibotă 4.35 11.43
Orăștia 5.02 12.13
Simeria (Piski) 5.44 1.22
Deva 6.05 1.48
Braniclca 6.34 2.21
Ilia 7.01 2.54
Gurasada 7.15 3.09 •
Zam 7.49 3.48
Soborșin 8.32 4.37
Bărzova 9.19 5.30
Conopă 9.40 5.58
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24
Paulișă 10.32 6.56 8.41
Gyorok 10.48 7.15 9.01
Glogovață 11.17 7.48 9.30
Arad A

12.32 8.05 9.45
12.00 8.45 6.10

Szolnok 4.00 2.10 7.27
Budapesta 7.44 6.40 —
Viena 6.20 — —

Aradft-Timiș6ra

Trentt 
omnibufl

Trentt de 
peraâne

Aradft 6.00 12.30
Aradulă nou 6.26 12.54
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19
Vinga 7.28 1.50
Orczifalva 7.49 2.12
Merczifalva 8.09 2.30
Timișdra 8.58 3.15

Timișdra-Aradtt

Trenă de 
petadne

Trentt 
omnibus

Timiș6ra 12.25 5.00
Merczifalva 1.16 5.56
Orczifalva 1.34 6.16
Vinga 2.04 6.50
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11
Aradulă nou 2.54 7.44
Aradâ 3.10 800

Viena
Budapesta 
Szolnok
AradU
Glogovațti
Gyorok 
Paulișd 
Radna-Lipova 
Gonoptt 
Berzova 
Soborșin 
Zam
Gurasada
Ilia
Braniclca
Deva
Simeria (Piski)
Orăștiă
Șibotii
Vințulti de joșii 
Alba-Iulia
Teiușft

Trentt de 
pcrsdne

Trentt 
omnibus

8.25 8.35
8.00 6.55

11.14 12.28
( 3.35 5.30
( 4.00 6.20

4.16 6.39
4.47 7.19
5.02 7.39
5.25 8.11
5.57 8.49
6.18 9.18

7.11 10.27
7.48 11.18
8.22 11.57
8.40 12.27
9.02 12.57
9.32 1.45

10.12 2.58
10.47 3.46
11.14 4.20
11.46 5.06
12.21 6.15
12.53 7.00

Simeria (Piski) PetroșenM

Trentt 
omnlbuâ

Simeria 3.08
Streiu 3.45
Hațegă 4.33
Pui 5.19
Crivadia 6.05
Banița 6.43
P etroșeni 7.00

Petroșeni—Simeria (Piski)

Petroșeni
Banița
Crivadia
Pui
Hațegii 

(Streiu 
Simeria

Trenfi 
omnibus

8.56
9.37

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37


