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Mercurl, 27 Februariu (11 Martie)

Brașovu, 26 Febr. (10 Martie) 1885.
Din mai multe părți se susține și noi încă 

amă primită dilele aceste o indegetare, după care 
însuși ministrulă de culte și de instrucțiune pu
blică Trefort să fi luată măsuri stricte, ca să nu 
se țină parastase pentru martirii noștri dela 
1784—5.

Se dice adecă, că d-lu Trefort ar fi adre
sată cătră toți archiereii noștri români „porunca" 
— sit venia verbo — ca să nu sufere de a țină 
parastase pentru Horia și Cloșca.

Amă întrebuințată cuvântulu „poruncă,“ 
pentru că numai astfelă s’ar putea caracterisa o 
asemenea procedere a ministrului față cu biseri
cile ndstre autondme într’o afacere ce se ține 
strînsă de actele rituale ale loră. Căci fără po
runcă, pe cale ordinară, nimeni nu pote împe- 
deca într’ună stată constituțiunală și în sînulă 
unei biserici recunoscute și autondme, pe credin
cioșii ei de-a lăsâ să se oficieze parastase pentru 
ori și ce creștină, fie mortă de eri, său de o 
sută de ani?

„Luminătorulu" afirmă totodată, că și din 
partea altoră archierei de ai noștri s’ar fi dată 
ordină oficieloră protopopesci ca să nu țînă pa
rastase, dar numai indicândă „porunca" minis
trului, fără comentare și espectorărl â la Miron. 
Nu putemă sci încâtă se basăză acăstă faimă pe 
adevără, dar vomă stărui ca se primimă infor- 
mațiuni esacte asupra aceloră ordini archieresci, 
dacă asemeni ordini esistă.

Confrații dela „Luminătorulu" au înțelesă 
fărte bine, că aici se tractăză de marea cestiune, dăcă 
autonomia năstră bisericescă mai plătesce vr’o zală 
când ună ministru îșl ia îndrăsnăla de a dis
pune chiar și asupra parastaseloră rituale, ce se 
țină în bisericile năstre?

Se tractăză de cestiunea, dacă este în com
petența ministrului de 
bilă pentru săvârșirea 
cele nostre?

Unde remâne în 
tonomă ală bisericei?

Reservându-ne de a reveni mai pe largă a- 
supra acestei importante cestiuni, după ce vomă 
primi datele necesare, vomă pune adi înaintea 
ochiloră cetitoriloră noștri următărele importante 
aprețiărl cele face „Luminătorulu" dinincidentulă 
fatalei circulare a Metropolitului Mironă:

,,In restimpulă de ună ană, acesta ar fi ală 
doilea casă prin carele esperiămă, că simpla „vo
ință" ori încercare de ingerință a ministrului, 
străbate ca fulgerulă prin dăgele vasului auto- 
nomică și-și câștigă respectare, validitare și încu
viințare ! Și când asta se întâmplă — atunci pu
țină mai impărtă că dogile vasului mai rămas’au 
întregi ori ba? Puțină mai impărtă nemotivata 
credință deșărtă: că ele suntă manținute întregi 
și bine (?) alcătuite. Vasulă e spartă ori găurită 
și pace.

Puțină mai impărtă atunci credința că de 
faptă avemă autonomiă și esistă recunoscută, au
tonomia năstră, când ea nu ne scutesce de inge
rința străină nici câtă e negru sub unghiă; când 
o simplă voință și încă nemotivată, nejustă, 
califlcabilă, ajunge ca în biserica năstră să se1 
facă opriri ori abateri dela îndreptățirile ce le'^j potQ face, ca Rușii să se oprâscă în drumulu loră 
avemă acordate în legea positivă! j • - -

de împrejurări — este numai o fantomă, și cum- 
că ea mai rușinată, mai blamată și mai batjocu- 
rită este atunci, 
abusu de dînsa, 
ea

când în dragulu cuiva se face 
decâtu când prin forța majoră 

ar fi călcată în picidre."

Anglia și Rusia.
Anglia și Rusia suntă cei doi mari bălauri, cari 

voră să- se ia la luptă, nu în Europa, ci în centrală 
Asiei. Acestea două state puternice se pândescă și se 
urmărescă de ună șiră de ani, pasă de pasă. Mai erl- 
alaltăerl cerulă politică se întunecase prin scirile ce so
siseră din centrală Asiei la Londra, domnitârea măriloră 
și a Indiiloră, dară acuma pare, că puțină s’a mai răs- 
bunată ceriulă politică, pentru că în Londra să fi sosită 
dela guvernulă rusescă o depeșe, care ne face a speră, 
că certa pentru fruntariele afganistane se va aplanâ în- 
tr’ună modă paclnică. Dacă cărta dintre Rusia și dintre 
Anglia se va împăcâ astfelă, ca amândouă părțile să-și 
țină posițiunile actuale, atunci totă numai Rusia este câș
tigată, pentru că ea prin înaintarea trupeloră sale s’a 
apropiată de Herată și totă deodată și de India.

Dară deocamdată lumea pune multă mai puțină 
preță pe asigurarea graniței indiene și pe asigurarea im
periului indică ală națiunei englese, decâtă pe mântuirea 
păcii. Dară dacă confiictulă dintre Ruși și dintre En
glezi nu se p6te încungiurâ altfelă decâtă prin aceea, că 
Englezii trebue să lase pe Ruși în posițiunile loră ac
tuale, să voră năcăji puțină flegmaticii Englezi, dară apoi 
să va bucură totă Europa, că să delatură pericululă unui 
mare răsboiu.

Astăzi nu putemă tjice cu certitudinea, că 
Anglia și cu Rusia să va înțelege pe calea păcii, ci trebue 
să ne mulțămimă numai cu probabilitatea îmbucurătăre. 
Dară bieții Englezi astădJ să află într’o posițiune de totă 
ciudată și critică, pentru că pe 
încurcați în 
iâsă cu fața 
pe de altă 
dela Berlină
mentulă Germaniei în contra Angliei pentru ună lucru 
de nimica, pentru o telegramă ce o publicase 
nistrulă de esterne englesă în cartea venătă. Lui 
marck i s’a pusă îndată în nașă acestă lucra și ș’a 
sată mânia asupra Englesiloru în fața parlamentului
mană și mai cu semă in fața democrațiloră sociali. Dară 
Bismarck nu s’a mulțămită numai cu atâta, ci a tri- 
mesă pe fiulă său contele Herbert Bismarck la Londra, 
ca să facă pe lordulă Granville ministrulă de esterne ală 
Angliei, ca să declare în camera lorcjiloră că elă a gre
șită față cu Bismarck și că îșl recunosce greșala. Gran
ville în fața lui Herbert Bismarck ca representantă ală 
tată-său și în fața lorcfiloră a declarată, că a alesă es- 
presiunl nepotrivite și a provocată neînțelegeri. Lordulă 
Granville a adusă ună sacrificiu, că a ținută de o nece
sitate politică de a împăcâ pe Germania și pe puterniculă 
ei conducătoriu și spre a ajunge scopulă acesta n’a cru
țată nici simțămentulă națională englesă, nici demnitatea 
sa propriă. Bismarck p6te fi pe deplină mulțămită, pen
tru că Ganville și-a cerută scusele sale pentru tăte 
cuvintele câte i-au 
puternicului diplomată.
sciu mai bine scusele sale, încărcă pe Germania cu lau
dele cele mai mari Qicendă, că nu este nici o țâră, în care 
să aprețieze t6te clasele posițiunea cea însemnată, ce ș’a 
câștigată Germania dela unirea sa, ca in Anglia. Espre- 
siunile cele măgulilâre ale ministrului engleză față cu 
Bismarck și cu Germania arată destulă de clară câtă 
preță pună Englesii pe amiciția Germaniei.

Tocmai acuma, cjice ,N, fr. Presse,« Anglia are imare 
l lipsă de serviciile Germaniei, ca să o scotă din încurcătura 
, cu Rusia, pentru că aliata sa Italia față cu Rusia nu-i pote 

ne"' face multă trebă. Apoi numai Bismarck și cu Germania 
: potă împăca pe Englezi cu Ruși de o cam dată în Asia 

avemîî acordate în legea positivă ! i catră Afganistană și cătră posesiunile Englezilor din India'

Ori ce omu cu pricepere sănătdsă va înțe- Acuma după ce prințulă Bismarck ș’a căpătată destulă 
lege că tdtă autonomia ndstră — între astfelă satisfacțiune chiar din partea lui Granville, care l’a vă-

de-o parte suntă rău 
ca pămenlulă cum să 
labirintă politică, eră 
în spate cancelarulă

Egiptă și nu sciu
curată din acestă

parte le-au sărită 
și a vorbită aspru mai deuătjile în parla-

a da permisiune preala- 
actelortî rituale în biseri-

casulii acesta dreptulă au

mi- 
Bis- 
văr- 
ger-

scăpată în contra marelui și 
După ce-și ceru Granville cum

tămată prin publicarea telegramei în cartea venătă, nu 
va mai fi mânioșii pe Anglia și de dragulu păcii europene 
va căuta să împace pe Rusia cu Anglia, fără de a suferi 
ca să se jignâscă câtuși de puțină interesele Angliei în fa- 
vorulă Rusiei, care năsuesce în totă chipulă a pune ar
mâne labele sale pre Indii și a face prin aceea să cedeze 
Anglia la Bosforă în favorulă Slaviloră din peninsula 
balcanică, pentru care ș’a versată Rusia sângele mai bine 
de o sută de ani.

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

SCIRILE BILEI.
In »Intrunirea literară* din Joia viitore 28 Faură 

d. prof. I. G. Panțu va trata ună subiectă interesantă 
din trecutulă Moldovei.

—0—
In Sinodulă de Duminecă ținută la biserica Sf. Ni- 

colae din locă, comitetulă paroc-hială a presentată soco- 
telele pe anulă 1884. Sinodulă a alesă o comisiă în 
persănele d-loră: G. Bellisimus, I. Socaci, I. C. Panțu, 
G. Măsgăreanu și G. Navrea, ca să revideze socotelele 
bisericei. TOte actele și petițiunile ce se voră adresa 
cătră comitetulă parochială se voră transpune acestei 
comisiunl.

—0—
Dumineca trecută 24 1. c. s’a ținută adunarea ge

nerală a societății tineriloră comercianțl din locă, sub 
conducerea d-lui Nicolau Senius. S’a citită raportulă 
despre activitatea comitetului provisoră și s’a alesă ună 
comitetă nou pentru anulă viitoră. Ne-a făcută o bună 
impresiune discursulă de deschidere ală d-lui Senius, în 
care a apelată la membri, ca să conlucreze cu toții spre 
validitalea devisei ce’i pusă în fruntea statuteloră. Este 
fărte îmbucurătoră că tinerii comercianțl în societatea 
dumnealoră pună pondă așa de mare pe desvoltarea 
membriloră în sciințe în genere și în specială în sciințele 
comerciale. Aucjimă cu plăcere că noulă comitetă va 
face totă posibilulă de a avea ună locală potrivită 
pentru a se aduna și a discuta cestiuni comerciale-eco- 
nomice. Despre activitatea ce o va desvolta tenăra so
cietate vomă raporta regulată.

—0—
Adunarea generală ce se va țină în Clușiu pentru 

constituirea reuniunei de maghiarisare s’a amânată pe 
tfiua de 12 Aprilie, din causa că fișpanii (prefecții) voră 
fi ocupați în camera tnagnațiloră cu proieetulă de reformă 
ală acesteia și pănă atunci nu voră pută lua parte la 
adunare. Pe de altă parte deputatulă Beksics va cutriera 
unele ținuturi, pe unde va ține conferințe făcendă pro
pagandă pentru maghiarisare. Călătrria sprîncenată!

—0—
»Viitorulă« spune că, cu ocasiunea unei convorbiri 

cu Dr. Diaconovici, contele Angelo de Gubernatis, scrii- 
torulă italiană care a petrecută câteva săptămâni în Pesta, 
a declarată, că pe lângă deosebita simpatiă, ce o păs- 
trăză pentru poporală română, nu se pote mulțămi cu 
informațiunl primite din a doua mână său câștigate în 
decursulu unoră ore fugitive la Clușiu unde va sta 3 Qile, 
ci va veni încă în acestă ană său în anulă viitoră, ca 
să petrâcă mai multe săptămâni între Românii din Un
garia și din România. Contele a mai declarată, că pe 
ună Italiană nu’lă pdte preocupi nimenea față cu Ro
mânii și ca dovadă pentru simpatiele sale a (jisă că și-a 
propusă seriosă să învețe limba română în timpulă celă 
mai scurtă.

—0—
Dintre cei 11 deputațl români diu camera ungară, 

3 aparțină partidei naționale cu programa din Sibiiu: 
Vincențiu Babeșă, Traiană Doda și Petru Trula; 1 apar
ține partidei oposiționale moderate: Petru Mihali, âr 7 
partidei tisaiste: Dr. losifă Gală, Alexandru Romană, Ata- 
nasiu Rață, I6nă Beleșă, Constantină Gurbană, Gcorgiu 
Serbă și Gerasimă Vegșeu

—0—
Preoții din țera Bârsei, comitatulă Brașovului, au 

luată hotărîrea a înființa o reuniune preoțescă. Scopulă 
acestei reuniuni este: a) progresulă preoțiloră în litera
tură și cultură; b) ajutorarea loră materială.

—0—



Nr. 46. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

piarele din Bucuresci ne aducă soirea, că guver- 
nulă română a denunțată convențiunea comercială cu 
Austro-Ungaria și a și espedată denunțarea la Viena.

—0—
Comitetulă societăței macedonene din Bucuresci 

«Lumina* se ocupă, ca să organiseze pentru anulă vii- 
toră în Bucuresci o esposițiune a Macedoniei române de 
industriă casnică, armurăriă, argintăriă, diverse obiecte 
de artă și curiositate, producțiuni alimentare, vinuri, etc. 
»Voința Națională* (Jice că chiar artiștii și furnisorii pa
latului Sultanului voră contribui la acâstă esposițiune, 
ală cărei scopă este d’a arăta lumei valorea artistică și 
productivă a poporului română de peste Balcani.

—0—
Mai mulți tineri au luată inițiativa ca, prin sub- 

scripțiune publică, să ridice o statuă poetului Dumitru 
Bolintineanu, dice sRomânulă«. Acest! tineri s’au con
stituită în comitetă de inițiativă sub patronagiulă M. S- 
Reginei. Președinte s’a alesă d. Vasile Alexandri.

—0—
jAmiculă Poporului* este numele unui nou diară 

ce apare de două ori pe săptămână în Craiova. ’I u- 
rămă viață!

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

R6spunsii la „o nedumerire.“
Brașovă, 18 Februariu.

II.
Cătranulu colegiloru dela „Tribuna” a luată 

focii în urma unui articulu ce l’amu fostu re
produsă din „Ellenzăk” la „cronică” în Nr. 40 
ală fdiei ndstre. In acelă articulă foia maghiară 
face temenele și aduce mulțumirile sale „Tri
bunei,” care „i-a deschisă ochii ca să p6tă vedă 
mai bine primejdia,” ce amenință Ungaria din 
partea pretinșiloră „socialiști” și „iredentiștl” din 
România.

„Tribuna” în locă să-și deschidă și ea ochii 
și să-și vătjă păcatele, și în locă să răspundă lui 
„Ellenzăk” găsesce cu cale a se lega de noi 
dicândă:

«Suntemă în adevără mișcați de atențiunea cole
gială a frațiloră dela >Gazetă;* amă dori cu tăte aceste 
să scimă ună lucru: De ce 6re când e vorba de ceea 
ce amă cjisă noi, simpaticii noștrii colegi nu cităză cu
vintele nostre, ci ne presintă în haina, în care ună diară 
maghiară ni-a presentată publicului maghiară? Acăsta 
ni-ar împinge la presupunerea, că pentru colegii noștrii 
nu este importantă ceea ce amă <Jisă noi, ci efectulă, 
pe care ar pute să-lă producă asupra publicului ceea 
ce ună (jiară maghiară cpce că amă disă. Ori și cine 
punendă cele (fise de noi alăturea cu cele reproduse 
de ,Gazetă* după diarulă maghiară, se pote convinge 
că este multă rea credință în acăsta atențiune colegială, 
fiindcă noi nu amă disă ceea ce ijiarulă maghiară spune 
că amă emisii și în deosebi nu avemă darulă de a scl se 
ne folosimă de termenii nespălațl și de a găsi tonulă or
dinară, cu care ne presentă , Gazeta* după diarulă ma
ghiară/

In numărulu următoru (43 dela 23 Febr. 
a. c.) cei dela „Tribuna" să laudă „că au con- 
sciința că nu este nici o umbră de gânclu rău 
în cugetulu loru." Dacă colegii dela „Tribuna“ 
aru fi omeni cu cugetă curată și fără nici unu 
gându rău în sufletulu loră, atunci ei vecjendă, 
că după o tăcere atâtă de îndelungată, în care

timpă. „Tribuna“ a putută să-și „desvălte" în 
„tignă“ și „nejignită" producțiunile ei stilistice 
înaintea publicului română, vădendă, dicemă, că 
după atâta timpă „Gazeta" vine și reproduce 
câte-va pasage dintr’ună diară maghiară, asupra 
unoră espectorari ale „Tribunei" într’o cestiune 
de „interesă publică", numai cu litere mici, 
sub rubrica „cronică," fără a face vre o observare, 
trebuia să-și dică: Nu se p6te ca colegii noștri 
dela „Gazetă” să urmărăscă vr’o tendință era 
față cu noi prin reproducerea aceloră șire, căci 
dăcă ar fi avută acăstă tendință ar fi tradusă 
întregă articlulă din „Ellenzăk” și ar fi mai 
scrisă și ea unulă cu litere mari pe lângă elă. 
Care a putută fi dar scopulă ei? Negreșită că 
numai acela de a ne dă ună avertismentă spu- 
indu-ne indirectă: vedeți ce resultate producă 
imbecilitățile văstre!

Așa trebuia să raționeze cei dela „Tribuna” 
dăcă aveau cugetulă curată. Ori dâră ei în na
ivitatea prunciei loră au fostă de părere, că „Ga
zeta" de aceea a tăcută până acuma pentru că 
s’ar fi simțită slabă față cu dânșii? Credeau 6re 
ei că chiar acum „Gazeta” n’a cutezată să ăsă 
pe față ci numai așa pe de lături a| voită să 
aplice o lovitură „Tribunei?”

Rău s’au înșelată colegii noștri dacă au pre
supusă despre noi o asemenea slăbiciune după 
ce ei înșiși recunoscă, că „nu ne lipsesce cura- 
giulă opiniuniloră.”

Dar colegii noștri dela „Tribuna" nu sunt 
leali și cu cugetă curată. Cum ară pută dâr 
să presupună la alții o altă purtare? Dumnâloră 
cităză cu predilecțiune proverbe germane. Le 
vomă aduce aminte de unulă, care se potrivesce 
cu purtarea loră: „Wie der Schelm ist, so 
denkt er.”

Dovadă, că cei dela „Tribuna" n’au cugetă 
curată, suntă Insinuările grozave, ce ni-le adre- 
sâză din incidentală acelei simple reproduceri. Dacă 
ei suntă așa de convinși, că. bine au făcută, 
când au căutată să alarmeze țâra asupra primej
diei închipuite, ce o-ar amenință din partea Ro
mâniei, fiind-că a apărută și acolo ună organă 
socialistică când în Ungaria apară de mulți ani 
încâce (jeci de foi socialiste; dacă ei suntă așa 
de siguri , că bine au făcută, atunci de ce îi 
genâză laudele lui „Ellenzăk,” de ce n’au 
curagiulă opiniuniloră loră în fața temene- 
leloră unguresc!, când sciu să fie așa de „hotă- 
rîți” și de „cutezători,” de câte ori să tractâză 
de denunțarea vr’unui grâznică complotă clocită 
pe hârtiă ? >•

Eată ce dică „simpaticii” noștri colegi în 
numărulă „Tribunei” dela 23 Februariu:

.Gazeta Transilvaniei* este celă mai vechiu diară 
română, luptă de cincl-decl de ani acum pentru dreptu
rile nâmului românescă, nicl-odată însă ea nu a 
susținută causa română cu hotărîrea, nici
odată cu în drăsnâl a, cu care a susținut’o «Tribuna*: 
putemă se-o facemă, pentru-că nu întră frica în 
inima omului, care să scie pe calea cea drâptă 
și are consciința, că nu este nici umbră de gândă 
rău în sufletulă Iui, nimică ne ertată în scopu
rile ce urmăresc e, că numai dorulă de bine îlă po- 
vățuesce.*

Nu este acăsta o nouă suspiționare a intențiu- 
niloru nâstre? ț)ice „Tribuna” că ea pâte fi mai 
„hotărîtă” și mai „cutezătâre” ca „Gazeta” pen
tru că „n’are gânduri rele” și „nu urmăresce 
scopuri neiertate.” Nu dice ea prin acăsta indi
rectă că „Gazeta” deși are „curagiulă opiniuni
loră” totuși „nu pâte fi” așa de „hotărîtă” și 
„cutezătâre” ca „Tribuna,” pentru că urmăresce 
scopuri neiertate?

Ori dâră nu voră voi să declare cei dela 
„Tribuna” că alta au scrisă și la alta s’au gân
dită ? — Una din două, ori s’au gândită așa cum 
au scrisă și atunci suntă de rea credință, ori au 
scrisă altfelă de cum au gândită și atunci suntă 
ignoranți și nu le putemă dă o povață mai bună 
de câtă să asverle condeiulă din mână.

Este ridiculă când „Tribuna" se îngâmfă cu 
pretinsa ei „hotărîre" și „îndrăsnâlă". Ferâscă- 
ne Dumnezeu de astfelă de „hotărire" și „în
drăsnâlă" în susținerea causei române, cum e 
aceea, pe care a documentat’o „Tribuna" scriindă 
în numărulă 30 dela 8 (20) Februariu 1885 :

.Țera românâscă e o mlăstină, în care se scurgă 
tăte esistențele problematice ale țâriloră din Orienta.... 
Omenii, cari facă viața publică a României suntă spul
berați; prea mulți dintre ei și-au petrecută tinerețele în 
mlăștinele Parisului.... unde au luată deprinderile esis- 
tințeloră catilinare....

«Românulă atâtă aici câtă și peste Carpați nu 
umblă după idei: Elă vrea să aibă hrana de tote filele 
adăpostulă lui sigură și tigna lucrărei pacinice: nu-i 
trebue nici ună dreptă dacă le are pe 
aceste... *

Ferâscă-ne Dumnezeu de-o apărare a causei 
cum o face „Tribuna" scriindă mai departe în 
nr. 40 dela 20 Febr. 1885:

«Siluațiunea ce ni s’a creată în urma catastrofei 
dela 1866 a ajunsă a fi atâtă de nesuferită, încâtă tăte 
straturile societății nâstre suntă cuprinse 
de-o agitațiune febrilă și din <|i în tji totă mai 
multă se pronunță în mas se le poporului încli
narea de-a se resuflâ prin o acțiune violentă și totă 
mai tare străbate în clasele culte temerea, că în curândft 
nu va fi cu putință să preîntimpine nenorocirea ce 
vine cu repediciunea unei calamități elemen
tar e asupra nostră. Sunt cu tăte aceste ămeni, Români 
ca noi, cari dorescă isbucnirea, o așteaptă 
cu nerăbdare, ba lucreză chîar ca ea să vină câtă 
mai curândă. Din norocire aceștia nu sunt în mijlocuiă 
nostru, deși din uiijloculă nostru sunt eșițl; deși ii lăgă 
cele mai sfinte amintiri de noi și de pămentulă țărei 
nâstre.../

Ce „anume” serviciu crede a fi adusă „Tri
buna” causei române prin aceea, că a înfățișată 
Ardâlulă ca ună butoiu împlută cu dinamită, afir- 
mândă totodată că suntă socialiști români dincolo, 
cari să pregătescă a dă focă acestui butoiu?

Cu ce scopă și pe ce temeiu descrie „Tri
buna" nemulțămirea poporului română astfelă ca 
și când elă s’ar află în ajunulă unei revoluțiuni?

Și apoi organulă metropolitană din Sibiiu, 
care de mai multe luni secundâză bărbă- 
tesce pe „Tribuna" în afirmarea, că popo- 
rulă română este înclinată la fapte nesocotite, 
totă se mai miră, că gendarmeria a fostă pusă

F O I L E T O N U.

Carmen Sylva.
»Aus Carmen Sylva’s Leben* de Natalie baronesa de Hackelberg.

Haidelberg 1885. Librăria universității a lui Winter.
(Urmare și fine).

La perfecționarea ființei ei a contribuită forte multă 
și călătoriile, ce întreprinse princesa Elisabeta cu mătușa 
sa, cu marea principesă Elena din Rusia, o femee forte 
însemnată. Rusia, Italia, Elveția le cunoscu astfelă prin 
cipesa Elisaveta și deși ceremonialulă vieții de curte o o- 
bosea, totuși convenirea cu personalități distinse — pe 
cari marea princesă scia să le adune în jurulă ei pre- 
tutindenea — o însuflețea mai multă și în viața cea mai 
sgomotosă scia să-și reserveze totdeuna câteva âre pen
tru studiu seriosă și meditare. Acăsta fu pentru princesa 
Elisaveta de Wied, în tote împrejurările, o necesitate. 
Mortea talătui ei, pe care ea ’lă iubia așa de fanatică, 
și carea urmă, pe când ea petrecea în Rusia, o suportă 
— deși acăstă lovitură fu adâncă pentru densa — cu 
ună stoicismă religiosă.

Der deși principesa se bucură de călătoriile și de 
impulsurile, ce ele îi presentau, totuși totă așa de bucu- 
răsă se întorcea totdâuna în liniștitulă și iubitulă Mon- 
repos, la scumpa ei mamă, la viața cea liniștită în cas- 
telulă de lângă frumosulă Rină. Viața ei internă se des- 
voltâ din ce în ce mai intensivă, totă mai activă sim- 

țulă ei de binefacere. In generală se dorea într’ună cerc 
de activitate din ce în ce mai largă și fiind-că chiar pe 
acelă timpă ună Hochenzollern se urcă pe noulă tronă 
ală României, glumea ea, — făr’ de a’i fi trecută vr’o- 
dată prin minte ce i-a otărîtă sortea — »că acesta ar 
fi uniculă tronă, ce ar putea-o atrage, pentru că acolo 
în depărtatulă Orientă este încă multă de făcută.

Intr’acea ambiția ei se mărginea numai la dorința 
de a deveni .învățătorăsă,* și’șl propuse deci a întemeia 
ună seminară și a’șl dedică în viitoră timpulă și pute
rile spre cultivarea tinerimei. Mama principesei se învoi 
cu acestă plană, însă cu condițiunea, ca ea mai ânteiu 
se isprăvâscă cursulă pedagogică și să facă esamenele de 
lipsă. O întâlnire din întâmplare — după cum credea 
principesa — cu principele Carolă ală României în ora- 
șulă Kolonia, îndreptă sârtea ei pe căi mai mari. Așa de 
iute cuceri elă inima principesei, încâtă acăsta, ne mai 
așteptândă vr’ună termină de cugetare, primi numai de- 
câtă pețirea principelui.

Și acum, ca principesă domnitâre, ajunse ființa ei 
la o desvoltare întregă și. armonică cu multilateralitatea 
sa. E demnă de admirată, ceea ce Elisaveta din Româ
nia a desvoltală în timpă așa de scurtă de ună deceniu 
și jumătate, pentru țera sa. Abundanța instituteloră pe 
cari le-a întemeiată pentru scopuri de cultură, mulțimea 
reuniuniloră pentru ridicarea puterii de muncă și așa a 
bunei stări, este fârte însemnată. Și este demnă de a- 
mintilă, că tăte acestea instituțiunl s’au dovedită de pline 

de vieță și fârte folositore. £tă ună esemplă a influ- 
inței ei celei mari:

Mai nainte vreme tăte materiile' pentru îmbrăcă
mintea armatei și pentru institutele publice se procurau 
din străinătate. Din îndemnulă reginei Elisaveta se făcură 
scâle de țesută, industria de casă în astă direcțiune se 
organisă și sumele cele considerabile ce se duceau pe fie
care ană (pentru rufe) în străinătate, rămână acum po- 
porațiunei din țâră. Ună ală doilea esemplu: o reuni
une, care avă de scopă a da de lucru brută femeiloră 
sărace și carea înainte cu (jece ani da de lucru numai 
la șâse femei, ocupă astăzi cu lucru o miă. Cu o 
ochire înțeleptă începe principesa fiecare din întreprinde
rile sale, asigurându-le mai ânlâiu de tăte durabilitatea 
și astfelă apoi se desvoltă de sine și naturală pentru o 
perfecționare mai mare. Astfelă se destingă și institutele 
de cultură fundate de dânsa, prin aceea că ea nu țin- 
tesce — după cum pre adesea se întâmplă — a ajunge 
scopulă numai dacâtă la începută. Totă ceea ce ea cre- 
ază — fie în orice direcțiune — zace pe o basă solidă și 
sănătăsă, a cărei urmare este desvoltarea naturală pro
gresivă. Câtă de minunată se potrivesce instrucțiunea 
seriăsă și diligență fetiței celei tinere cu faptele princi
pesei. Și întru câtă îi zace la inimă progresulă și interesele 
supușiloră săi, dovedesce d. e. și aceea, că preste vară 
— la Sinaia — părtă costumulă națională, ună esemplu, 
ce de sine se înțelege a aflată imitare nu numai la da
mele de curte, ci în generală și în societate, și astfelă 
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în mișcare, când s’a audită că Românii voră să 
facă parastase lui Horia!

Noi ne dămă tdtă silința să dovedirăți îna
intea Tronului și a opiniunei publice din țâră și 
diu afară, că în lupta ndstră drăptă nu voimă 
nicidecum să ne luămă refugiu la acte nelegale 
și că nu agitămă, ci ne luptămă cu credință 
și lealitate pentru egala îndreptățire națională, 
6r „Tribuna" vine și ne acusă că suntemă în
clinați, noi Românii, de a ne răsufla printr’o ac
țiune violentă și în numerii săi mai recențl merge 
până a ne însinuâ și nouă celoru de aici, că am 
fi hotărîțl a face causă comună cu „elementele 
subvensive“ de dincolo.

Hară Domnului, destulă de ageri suntă a- 
genții polițienesc! a-i d-lui Tisza și pănă acuma 
încă n’au fostă în stare se arăte unii singură 
casă, că poporulă nostru s’ar gândi la acte ne
socotite. Nu înțelegemă de unde vine zelulii 
„Tribunei1' de a concură cu ei în descoperirea 
comploteloră închipuite.

CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE.
Din jurulă Gnrghiului, în 20 Februariu 1885.

Domnule Redactoră! In interesulă adevărului 
și pentru ca și altcum să mai scimă cum stămă cu 
unele afaceri de ale nostre private, vă comunică urmă- 
torele:

Noi cei ce ne aflămă în jurulă Gurghiului scimă 
că defunctulă Ioană Popă Maioră din Reghinulă săsescă, 
pentru inteligența română allătore în acestă ținută, a 
dăruită biblioteca sa constătătore din mai multe opuri 
în diferite limbi ale patriei — ună tesaură, care a<|I 
preste totă loculă din partea inteligenții române este luată 
la desbateri serioset că adecă cum s’ar pul6 înființa ast- 
felă de biblioteci salutare scopului națională, din cari și 
cei lipsiți de mijlocele recerute la procurarea de diferite 
opuri, să pâtă gusta din nectarulă museloră. Scimă mai 
departe, că în 8 Ianuariu 1879 d. Daniilă Farcașiu ca 
notară cercuală, pentru consultarea pe viitoră și aduce
rea în ordine a numitei biblioteci, a conchemată o șe
dință în opidulă Gurghiu, carea a fostă bine cercetată 
de inteligența română din jură, cu care ocasiune s’a 
strînsă prin colecte o sumă frumușică de bani sub tit- 
lulă »fondă pentru bibliotecă. <

Mai departe totă în 1879 în comuna românăscă 
G. Hodacu s’a ținută și o petrecere cu jocă în folosulă 
bibliotecei susă amintite, carea asemenea a fostă de pu
blică bine cercetată și a resultată ună venită frumosă. 
Scimă în urmă că cu ocasiunea ședinței a doua, carea 
s’a ținută totă în opidulă Gurghiu în 9 Maiă 1879 ără 
s’a strînsă o sumuliță de bani pentru fondulă bibliotecei 
susă numite etc.

Acum după ce din anulă 1879 pănă în diua de 
adî, nimică nu scimă cum se manipulâză banii încurșl 
în fondulă bibliotecei, nici că cum stămă cu biblioteca 
donată de defunctulă de piă memoriă G. P. Maioră, mai 
esistă acea în faptă ori nu? Cine și în ce formă a folo
sită atâtea opuri de însemnătate? Despre tdte acestea fa- 
cemă întrebare pe calea publicității și rugămă pe d. Da
niilă Fărcașiu, carele a făcută pașii primi în obiectulă 
susă amintită, să binevoiască a ne da deslușirile 
necesare, ca așa să ne putemă pune barem! pe viitoră 
în ordine, și până a nu se înrădăcina răulă indiferentis

și în astă direcțiune dândă ună nou sboră industriei de 
casă. Precum pentru totalitete așa este regina plină de 
ună interesă căldurosă și activă pentru singuratici — 
fără să obosăscă vr’odată. O sentință a principesei în 
acăată privință o caracterisăză mai bine. Ea observă o- 
dată: ,’Mi eră neplăcută a pronunța ceva la audiențe, 
ce nu simțămă într’adevără. Ca să nu spună neadevără, 
m’amă silită a simți interesulă, ce-lă arătămă. Fiecare 
omă e demnă de simpatiă. Acum mă interesăză toți 
dmenii și-i aflu pe toți interesanțl. Nici audiențele nu 
mă mai supără, din contră mă bucură de ele. Celă mai 
mică lucru, ce-lă face omulă, trebue întregă făcută, decă 
vreai să isbutescl; celă mai mică lucru, ce este, trebue 
să fiă întregă, dăcă în generală vreai să fie ceva.»*

S’ar crede că, ocupată cu o activitate practică așa 
de estinsă și minuțiosă, nu-i mai rămâne nici gândă nici 
timpă pentru vr’o producere artistică propriă și totuși și 
în astă privință s’a desvoltată mai ântăiă pe tronă, și 
din România cunosce lumea germană pe Carmen Sylva 
o iubesce și o aprețiăză. Cu tote că Elisaveta de Wied, 
încă din ală 16-lea ană ală vieții sale, și-a notată tote 
poesiile, ce ea a creată, totuși nici cele mai iubite și 
mai deaprdpe persâne ale ei, n’au fostă atâtă de favo- 
risate ca să-și câștige cunoscință despre ele și s’a mul- 
țămită numai cu îndestulirea boldului poetică ală ființei 
sale în ascunsă. Principesa a fostă ceea ce a adusă pe 
poetă la lumina lumei. Dorința de a face accesibilă te- 
saurulă poesiei poporale române și în patria ei, de a

mului, să-lă curăm, pentru că d-sa scie despre totă lu- 
crulă, și credemă că răspunderea despre ceea ce s’a fă
cută până acum său ar fi trebuitu să se facă, cade asu
pra d-sale; ceea ce suntă de firmă credință că fără a 
lua in nume de rău că-lă provocămă pe acăstă cale, ’și 
va face sacra datorință fundă la mijlocă binele comună.

Ună fiu ală națiunei. 
------o------

Raportnlti secretarului generalu 
asupra lucrărilor^ academiei române în decursuid anului 

1884—1885.
(Urmare.)

d) Din colecțiunea lui Hurmuzachi, îndată după ter
minarea volumului IV, partea 2-a, s’a pusă la țipară voL 
V, care va cuprinde documentele privitore la anii 1650- • 
1700. S’au tipărită până acuma 2 căle (8 pagine).

e) Din »Fragmente zur Geschichte der Rumănen» 
s’a publicată în decursulă anului volumulă III (de 514 
pagine) din care erau tipărite până la sesiunea trecută 
24 căle. Acestă volumă cuprinde studii asupra istoriei 
țăriloră române dela mărtea lui Mihaiu Vităzulă până la 
pacea dela Carlovttz. Apoi s’a începută tipărirea volu
mului IV, din care s’au tipărită până acum 23 cole (368 
de pagine).

Astfelă publicațiunea Hurmuzachi conține astăzi:
• Documente privităre la Istoria Români

lor ă« culese de Eudoxiu de Hurmuzachi:
Voi. III, (1576—1599). Gu portretulă lui Mihaiu- 

Vodă Vităzulă.
Voi. IV, Partea I, (1600—1650). Cu portretulă lui 

Mateiu Basarabă.
Voi. IV, Partea II, (1600—1650). Cu portretulă lui 

Vasile Lupu.
Voi. V, (1650—1700). Sub presă.
Voi. VI, (1700—1750). Cu portretulă lui Dimitrie 

Cantemiră.
Voi. VII, (1740—1818). Cu portretulă lui Grigore 

Ghica.
^Fragmente zur Geschichte der Rumă- 

nen« von Eudoxius Freiherrn von Hurmuzachi:
Voi. I. Istoria Rnmâniloră înainte de fundarea Prin- 

cipateloră, și Istoria Principateloră dela fundarea loră 
până la perderea independinței.

Voi. II. Istoria bisericăscă a Româniloră din Tran
silvania.

Voi. III. Istoria Principateloră române dela mărtea 
lui Mihaiu Vităzulă până la pacea de Carlovitz.

Voi. IV. Sub presă.
Fragmente din Istoria Româniloră de 

Eudoxiu Baron de Hurmuzachi. Tomulă I.
III. Cercetări și esplorări sciențifice.
Cu ajutorulă sumeloră pe cari Camera le-a pusă la 

disposițiunea Academiei ne-a fostă cu putință în sesiunea 
trecută a dispune unele cercetări sciențifice de naturi 
deosebite.

1. Colegului nostru d-lui Odobescu i s’a pusă la 
disposițiune 5000 lei pentru a continuă cu facerea co- 
piiloră de documente din archivele Ministerului de esțerne 
din Parisă, cu privire la istoria țăriloră române. Acăstă 
lucrare s’a continuată, și în decursulă anului s’au primită 
46 fascicule (192—237), din cari unele continuă colec
țiunea primită în anulă trecută, ăr altele o completăză.

Acăstă colecțiune de documente va fi peste puțină 
timpă publicată, precum s’a arătată mai susă.

2. De asemenea în sesiunea trecută ați pusă la 
disposițiunea colegului nostru d-lui G. Bariță suma de 
5000 lei pentru a adună documente istorice privitore la 
Români. D-sa va face o relațiune despre lucrările sale 
în acăstă privință.

3. Colegulă nostru d-lă V. Babeșă s’a însărcinată 
în urma cererii sale, cu facerea de cercetări archeologice 
în părțile Banatului, spre care scopă i-s’a pusă la dis
posițiune suma de 1000 lei. D-sa va binevoi asemenea 
a presentâ Academiei relațiune în scrisă asupra resulta-

câștiga amici în poporală germană pentru acestă tesa
ură, o conduse pentru prima 6ră în publicitate. Spre 
acestă scopă studiă ea mai ântâiu cu seriositate legile me
tricei și ale poeticei, de ce până atunci se temea, ca nu 
cumva să-și trădeze dulcele ei secretă. După ce insă 
primulă pasă era făcută prin traducerea tradițiuneloră 
poporale și și-a asigurată posițiunea sa de stăpână preste 
formă, urmă iute o poesie după alta: »Sappho,‘ »Ham- 
merstein,« »Ueber den Wassern,< »Leidens Erdengang,* 
,Jehovah,< »Meine Ruhe,« și ori care altă aparițiune, 
dovedea înalta desvoltare a talentului ei, presentau fru- 
mosulă.

Seriositetea și înălțimea cugeteloră, intensitatea 
simțământului, priceperea nobilă a vieții suntă ceea ce 
caracterisăză tâte poesiile Carmen Sylvei. Precum pen
tru alții spre bucuriă, așa i-a fostă pentru dânsa, crea- 
țiunea sa poetică, spre mângăere în timpurile cele triste 
de grea bălă, în acele durerose (Șile, când regina Elisa
veta ’și perdu unica și multă iubita sa fetiță.

Cercului celui mai mare și zelosă de cetitori ai 
Carmen Sylvei, va fi de două ori binevenită cartea ba- 
ronesei Hackelberg. Și într’adevăr, cine nu se va bu
cura de aceea iconă descrisă în așa simple linii: a unei 
femei nobile; a unei domnitâre, ce stă pe cea mai înaltă 
trâptă a misiunei sale; a unei poete talentate, — trei 
frumose figuri întrunite înlr’una singură.

Comunicată de
Viena, 4 Martie 1885. I. Meroui. 

teloră obținute prin explorările D-sale, fundă de celă mai 
mare interesă ca aceste relațiunl să se publice în analele 
n6stre.

4. Prin nenoroaitulă incendiu dela 24 Martie vă 
aduceți aminte că bogatele și prețiosele colecția ni ale 
museului botanică au fostă cu totnlă nimicite. Spre a 
ușura durerea ce acăstă perdere a causată colegiulă 
nostru D-lă Dr. D. Brândză, activității căruia se datorea 
formarea acelei colecțiuni, D-vostră v’ațl grăbită a pune 
la disdosițiunea sa suma de 2000 lei spre a ajută resta
bilirea aceloră colecțiuni. Perderea cea mare a fostă 
recunoscută de totă țăra și urmarea a fostă ca museulă 
botanică este astădl aprăpe cu totulă restabilită. D-lă 
Dr. Brândză va binevoi a vă face o relațiune asupra stă
rii colecțiuniioră puse sub a sa direcțiune.

5. Dotațiunea museului de anticirățl de 10,000 lei, 
s’a dată pe anulă trecută Academiei de cătră Cameră, 
pentru ca ea să se cheltuiască sub controlulă Academiei.

Din acăstă dotațiune jumătate a fostă destinată 
pentru diferite cumpărări pentru Museu. Acăstă sumă 
s’a cheltuită aprăpe întrăgă pentru mai multe obiecte 
cumpărate în urma cereriloră Directorului, după cum 
veți vedă din raportulă asupra operațiuniloră casei.

A doua jumătate a fostă destinată anume pentru 
continuarea esplorăriloră archeologice dela Adam-Clissi 
și pentru aducerea la Museu a anticitățiloră găsite în 
aceea localitate. D-lă Directoră ală Museului a fostă îm- 
pedicată în acestă ană de a continuă aceste lucrări, și 
din acăstă causă suma a rămasă aprope întrăgă nechel
tuită, însă este reservată pentru a se cheltui în anulă 
viitoră, conformă dorinței guvernului

IV. Concursurile.
Pentru sesiunea anului acestuia erau publicate trei 

premii; pe deoparte premiiile anuale: Marele premiu 
Năsturelă carele este a se decerne pentru o scriere 
în limba româuă cu conținută de orl-ce natură care se 
va judeca mai meriforie printre cele publicate în anii 
1881—1884; apoi Premiulă Statului Heliade- 
Rădulescu care este a se decerne unei scrieri în limba 
română cu conținută literară care se va judeca mai me
ritorie printre cele publicate în anii 1883 și 1884.

La aceste două premii s’au presentată până la ter- 
menulă regulamentară, 31 Decembre 1884, urmălorele 
publicațiuni, cari au fostă trimise fără întârziere comi- 
siunii respective spre studiare:

1. Cursă elementară de gramatică românăscă. Par
tea I Etimologia de Vasile Ionescu, Iași 1884

2. Legile istorice care esplică limba româna de 
Vasile Ionescu. Iași 1884.

3. Ludovică XIV și Constantină Brâncovănu. Studii 
asupra politicei francese în Europa resăritănă de Ionescu- 
Gion. BucurescI 1884.

4. Memoriile geologice ale scolei militare din Iași, 
Memoriulă I. Studii geologice și paleontologice asupra 
unoră tărîmurl terțiare din unele părți ale României de 
G. Cobălcescu. BucurescI 1883.

5. Studie asupra Constituțiunei Româniloră s’au 
esplicarea pactului fundamentală din 1 Iulie 1866, de G. 
G. Meitani. Fascicula IX. BucurescI 1883.

6. Manuală său călăusa cetățănului în materiă ju
diciară de I6nă Rădoiu. BucurescI 1884.

7. Negriada, epopeă națională, de Ar. Densușianu. 
Partea II. BucurescI 1884.

8. Teoria lui Rosler. Studii asupra stăruinței Ro
mâniloră în Dacia Traiană de A. D. Xenopolă. Iași 1884.

9. Raportulă generală anuală asupra învățămân
tului,* presintată D-lui Ministru de Instrucțiune Publică 
și Culte de Spiru C. Haretă. BucurescI 1884.

10. Revoluțiunea lui Horia în Transilvania și Un
garia, 1874—1785, scrisă de documentele oficiale de Nic. 
Densușiană. BucurescI 1884.

11. Elemente de tarapeutică și materiă medicală 
de Dr. Z. Petrescu. Partea I, Voi. I. II. III. Partea II. 
BucurescI 1884.

12. Manuală de archeologiă biblică de Isidoră de 
Onciulă, Cernăuți 1884.

Totă pentru acestă ană mai era publicată și con- 
cursulă premiului Lazară pentru celă mai bună »Stu- 
din asupra agriculturei, industriei și comer- 
ciului în România.» La acestă concursă nu s’a 
presentată nici ună manuscrisă. (Va urmă.)

TELEGRAME PARTICULARE A »GAZ. TRANS.*
Pesta 8 Martie 1885.

Deputațiunea archidiecesei gr. orientale, tri- 
mrsă la Viena în afacerea milei împărătesei, a 
sosită în Pesta, unde a dată ministrului infor- 
mațiunl în favorulă causei.

Sibiiu, 10 Martie 1885.
Deputațiunea a sosită eri veselă de resulta- 

tulă obținută până acum. Se speră că isbenda 
va fi a causei ndstre.

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

DIVERSE.
0 primăriă în încurcătură. — Ună locuitoră din 

Lemberg a lăsată orașului în care s’a născută o sumă 
de 1500 florini destinați celei mai frumose femei din 
Lemberg, »fără — Z'ce testamentulă, — ca judecătorii 
să se ocupe despre moralitatea concurinteloră.» Edilii 
din Lemberg cari au sâ esecute acestă legată, se află în 
cea mai mare încurcătură!

Editoră: Iacobă Mureșiann.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurelft Mureșianu
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Oui sul u la bursa de Viena
din 9 Martie st. n. 1885.

Slîarsa de fiucuresei.
Rentă de aură 4°/0 . . . 99.05
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 9-4.10 
Imprumutultt căilorfl ferate 

ungare............................ 147.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorrt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.15

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

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) . . . .110.—

Bonuri rurale ungare . . 103.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C3.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă...............................103.—
Bonuri cu cl. de sortarel02.75
Bonuri rurale transilvane 103.—

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

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

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

Tisei și Segedinului . 119.— 
Renta de hărtiă austriacă 83.65 
Renta de arg. austr. . . 84.20
Renta de aură austr. . . 109 40 
Losurile din 1860 . . . 139.25
Acțiunile băncel austro-

ungare..........................  869 —
Act. băncel de credită ung. 311.75
Act. băncel de credită austr. 302.75 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei.................. 5.81
Napoleon-d’oi!..................9.79 ‘/3
Mărci 100 împ. germ. . . 60.45 
Londra 10 Livres sterlinge 124.30

Cota oficială dela 23 Februariu st. v. 1884.
Cump. vend

Renta română (5%). 921/4 —
Renta rom. amort. (5°/») • • 95V< —

» convert. (6%) 89Va —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . toi1/. —

>
55 „ (5°/0: 85s/s —

» > urban (7% 96Va —
> » » (6%, 91 Va —
> •» > (5°/0: . . 84 —

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

Națională 215 —
Aură ll-V/o —
Bancnote austriace contra aură —

Cursulu pieței Brașovu
din 10 Martie st. n. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.86 Vend. 8.88
Argint românesc . . . . . . > 8 80 > 8.85
Napoleon-d’or!................. . . » 9.78 » 9.80
Lire turcesc!..................... . . » 11.— * 11.04
Imperial!......................... . . > 10.— > 10.02
Galbeni............................. . . » 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.50 > 101.-
Ruble Rusesc!................. . . > 128.— > 129.—
Discontulă > . . 7—10 °/o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Trau- 
silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 

®aa’ ria lui I.

Anunțămîî aceloru onorați cetitori, cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo,

că avemu încă în reservă numeri dela începutulu anului 1885 prin urmare potu se aibă colecțiunea com-

Admimstrațîunea „Gazetei Transilvaniei?
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Stabilimentul!! de fortepianurl
ală lui

Juliu ^aschik
Brașovit tergulft dosului (Flachszeile) Nr. 26 II. Et.

Depositulu celu mai bogată de pianuri și pianinuri noue 
și întrebuințate din fabricele cele mai renumite. Pianuri vecliî 
să ieau în schimbă. Se primescă și plăți în rate. Cu deosebire 
sunt a se recomanda: pianuri noue dela c. r. fabricanții de pia- 
nuri Heitzmann în Viena, lucrate în lemnii frumosu de nucă, 
fl. 500; pianuri Mignon, cu cdrdele încrucișate, în negru fi. 600. 
Pianinuri de nucu său negre fl. 450. Afară de acăsta este de 
vânzare unii pianiî întrebuințată de Streicher cu fl. 230, ună 
pianu bine conservată de Eisenhut, 7 Va octave și cu placă de 
metală lată fl. 200.

osifu Both,
ceasornicaru, optici- ană și mecanicianti

in BRAșOVti, 
strada poștei Nr. 661.

recomandă deposituîă său bine asortată de 
ceasornice de Helveția, pendule, ceasornice în provasă. 

și de Schwarzwald,
apoi tote productele optice,

mai en sâmă OCHELARI șlifniți optică-periscopică de aură, argintă, nicelfi, oțelă ș. a.
Se recomandă și la lurnisare de 

os*ol©$ie pentru biserici 
de construcțiune escelentă; în fine spre aședare de telegrafuri de odăi și de 

legături telefonice.

TOTE REPARATURILE DE RESORTfi 
se efect uăză iute și e fii nil eu garanția.

pe inia 3?redealii«ISudapesta
Mersulu trenurilor^

și pe linia Tei ușii-Aradd-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—5®î’edeal£a

Trenu
accelerat

Trenă 
de 

persone

Trenu 
omnlbus

Bucuresel
Predealu
Timișă

Brașovit 

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu
Sighișora
Elisabetopole 
Mediașă
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelti
Teiușii
Aiudti
Vințulii de sustS 
Uiora
Cucerdea 
Glurisii
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
GhirbSu
Aghi riști
Stana 
Huiediud
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

9.50
10.15
10.50

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 

persâne

Trenă 
de 

persone

Trenu 
omnibu3

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnlbus

Viena 8.25 8.35 3.30
1

8.00
Bndapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare 1 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
F ugyi-V âsârhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
GhirbSu 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —

8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiâra 12.12 9.58 —
Vințulii de susil 12.19 10.07 —
Aiudti 12.45 10.42 9.17
Teinșă 1.15 11.32 9.40
Crăciunelii 1.44 12.03 —
Bl așii 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44

( 9.20 10.15 3.15
Brașovă £ 6.00 3.25
Timișă — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

Bucuresel 10.25
1

Nota: Orele de nâpte suntu cele dintre liniile gr6se.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

T eiușii-Aradii-ESiidapesta. Buda pesta- Aradft-Teiuștt.

Trenu de 
persâne

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnlbus

Trenă de 
peraâne

Trenă 
omnibuA

Teinșft
Alba-Iulia
Vințulă de josă 
Șibotă
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada 
Zam
Soborșin 
Bărzova
Conopă 
Radna-Lipova
Paulișă
Gyorok 
Glogovață

Aradft
Szolnok 
Budapesta
Viena

9.50
10.42
11.09
11.43
12.13

1.22
1.48
2.21
2.54
3.09
3.48
4.37
5.30
5.58

Viena
Budapesta 
Szolnok
Aradft
Glogovață
Gyorok 
Paulișă

■ Radna-Lipova
Conopă
Berzova 
Soborșin
Zam
Gurasada
Ilia
Braniclca
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștiă
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușft

8.25 8.352.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44

8.20
9.10 8.00

11.14
3.35
4.00
4.16
4.47
5.02
5.25
5.57

6.55
12.28
5.30
6.20

6.39
7.19
7.39
8.11
8.49
9.18

10.27
11.18
11.57
12.27
12.57

1.45
2.58
3.46
4.20
5.06

6.05
6.34
7.01
7.15
7.49
8.32
9.19
9.40

10.16
10.32
10.48
11.17
12.32
12.00
4.00

6.18
7.11
7.48
8.22
8.40
9.02
9.32

10.12
10.47
11.14
11.46
12.21
12.53

6.38
6.56
7.15
7.48
8.05
8.45
2.10

8.24
8.41
9.01
9.30
9.45
6.10
7.27

7.44 6.40 6.15
7.006.20

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă 
omnibufl

Trenă de 
persdne

Trenă 
omnihna

Aradft
Aradulă nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timiș6ra

6.00
6.26
6.51
7.28
7.49
8.09
8.58

12.30
12.54

1.19
1.50
2.12
2.30
3.15

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița
P etroșeni

3.08
3.45
4.33
5.19
6.05

6.43
7.00

' Timișdra-Aradik Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de 
persâne

Trenu 
omnlbus

Trenă 
omnibufl

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nămeth-Sâgh 
Aradulă nou
Arad A

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5.00
5.56

Petroșeni
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă 

t Streiu
Simeria

8.56
9.37

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37

6.16
6.50
7.11
7.44
8.00


