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48. Vineri, 1 (13) Martie 1885.

Brașovu, 28 Febr. (12 Martie) 1885.
Dăniă locu acji în fruntea qf-iarulni următd- 

rei scirl durerâse, ce ne sosesce din Ard61u, anun- 
țându-ne victoria terorismului și a despotismului 
pe totă linia.

Vomă reveni asupra acestei nenorociri, ce 
ne-a ajunsă. Epoca e mare și gravă, der durere! 
dmenii noștri suntă mici, așa de 
chiar și ună Trefort se p6te juca 
nisce păpuși!

mici încâtu 
cu ei, ca cu

în 2 Martie.Cetatea de baltă,
In 4'ua 28 Februariu n. a. c. a fostă a 

se cânta în biserica ndstră gr. cat. ună paras- 
tasu întru amintirea ne-uitațiloră martiri din 
1784—85 și atunci se și cânta, dacă Escelența 
SapărinteleMitropolită Dr. Ioană Vancea 
prin circularulă său cu data 25 Febru
ariu Nro. 595 — (manuscrisă) — nu ar 
fi interdisu nu numai ținerea parastasului, 
ci și celebrarea Sfintei liturghii și a ori-ce 
rugăciuni în aceea <ji, ȘÎ acăsta pentru ca preoții 
ca și în alte Sâmbete din paresimi nu cumva 
celebrândă Sf. liturghia și rugându-se tatălui 
cerescă să comită ună actă anti-patrioticiil. 
Poporulă a fostă avisată despre ținerea parasta
sului pe diua de 28 Fauru, din care causă s’a și 
presentată la biserică în numără considerabilă, și 
preotulă primindă cercularulă interijicătoră săra 
în ajunulă Z^ei de 28 Faură, apoi numai dimi- 
n6ța în Sf. biserică a putută face cunoscută po
porului interzicerea ținerei parastasului.

*
In camera comuneloră din Londra s’a deșbătută 

asupra acțiunii militare din Sudan. Ministrulă 
de răsboiu Hartington declară că ținta politicei guvernu
lui este să mârgă înainte armata engleză și să nimicăscă 
pe Mahdiu. Dâcă operațiunile corpului de expedițiune de 
sub comanda lui Wolseley s’au întreruptă, causa e că 
corpulă de expedițiune e pră mică și apropierea verii îm- 
pedecă ori ce înaintare a lui. Hartington schiță planulă 
de răsboiu, Zicendă că, după ce corpulă generalului Gra
ham se va complecta la 12,000 de ămenl și va sdrobi 
pe Osman Digma deschitjlendă calea Suachim-Berber, în 
casu de necesitate va avă să sprijinâscă înaintarea lui 
Wolseley spre Chartum. Tot de o dată propuse minis- 

1 trulă de răsboiă, ca de o cam dată să se mărescă armata 
din Sudană cu 3000 de omeni, ceea ce s’a primită de 

Horia Ursa Nicola, Orga loan Cloșca 'cameră, âr pentru anul viitoră propuse o mărire a cor- 
“. Camera a 

primită și propunerea de a se trimite trupe indiane în 
I Sudană. Guvernulă englesă trebue să se fi convinsă că 
1 cu Mahdiu nu e de glumită, și că numai printr’o putere 
armată numerăsă îl păte nimici.

*
Jjiarele francese conțină interesante amănunte des

pre campania de trei Z^e> ce aintreprins’o 
generalulă Briăre de l’Isle, ca să despresăre gar
nisăna francesă din Tuyen-Cvang, închisă de stâgurile 
negre sub conducerea lui Luh-Vinh-Fuoc. Garnisăna din 
Tuyen-Cvang tare de 592 de ămenl sub comanda șefului 
de’batalionă Domine susținuse o asediare de 18 Z>le, în 
timpulă căreia s’au dată din partea stăguriloră negre, 
ce numărau mii de ămenl, șâpte atacuri. Mulțl din vi- 
tăza garnisănă francesă fură răniți, și cu tăte acestea 
comandantulă Domină rămase în postulă său împreună 
cu răniții cari încă totă luptau, până ce sosi corpulă de 
despresurare ală generalulă Briere de l’Isle. Antăia bri
gadă a generalului, comandată de colonelulă Giovaninelli 

să vadă ce sorte va avea în camera magnați- a percursă drumulă de 22 chilometre numai, dela Fuo-Dan 
loră proiectulă de reformă ce i s’a înaintată la până la Tuyen-Cvang, în trei Z^e> mai cu sâmă în 
9 Martie printr’ună nunțiu ală camerei deputațiloră. Șe
dința din acâstă Qi a fostă cercetată de multă lume, chiar 
și de persăne care în viața loră n’au călcată peste pra- 
gulă camerei magnațiloră. Președintele ei, judex curiae 
Sennyey, propuse să se trimătă proiectulă în desbaterea 
comisiunei permanente de trei și camera a primită.. Se 
crede că guvernulă va arăta comisiunei pănă unde păte 
merge cu concesiunile, și multă nu va ceda, deorece, precum 
se vorbesce, situațiunea ar fi favorabilă reformei. Mai 
multă oposițiune se aștăptă din partea aristocrației ar
delene, în sînulă căreia suntă două curente: unii dorescă 
O reducere a censului dela 3000 fl. la 2000 fl., alții nu asupra cestiunii răsboiului său păcii.

Parastasele întru pomenirea martirilor^ 
noștri din 1784—85.
Cetate a-de-Baltă, 2 Martie 1885.

Erl, în biserica gr. cat. a Cetății de baltă 
— după finirea sf. liturgii, poporulă de ambele 
confesiuni române: gr. cat. și gr. or. a înge- 
nunchiată, și a înălțată două rugăciuni, cătră 
tronulă părintelui de susă pentru sufletele mari- 
loră mucenici ai scumpei și dulcei ndstre națiuni 
române: „Horia Ursa Nicola, Orga loan Cloșca fiauuira> feuuu MUU1 vinuru P‘wuse o m; 
și George Crișană, cari la 1785 pentru libertatea expedițiune cu 15,000 de omeDÎ.

ineamului loră și-au vărsată sângele pe eșafodă 
pentru libertatea poporului română.

După rugăciunea primă s’a cântată ună 
„Odihnesce Dumnezeule pe robii tăi 
etc.“ după a doua rugăciune, — ună opincară 
a arătată poporului adunată pe scurtă, că : cine 
au fostă mucenicii națiunei române dela 1785, 
care a fostă motivulă pentru care aceia au fostă 
siliți a apucă arma, a se lupta cu vitejiă și a 
pătimi cu bărbăția neînfrântă cele mai grozave 
și înfiorătdre chinuri etc.

Mai în urmă s’a cântată „în veci amin
tirea 1 o r ă.“ M. r.

O

CRONICA POLITICĂ.
Cercurile politice din Pesta așteptă cu nerăbdare 

de magnați.

și Macedo- 
0 ferbere ge-

primescă ca să se hotărască anume suma de dare, pentru ca 
ună magnată ardelână să aibă locă și volă în camera 
magnațiloră, ci cerii ca dintre magnații ardeleni să fie 
membri ai camerei totdăuna acei 40 cari plătescă mai 
multă dare. Contrarii acestei ..dorințe susțină că așa 
ceva stă în flagrantă conlradicere cu legea de uniune. 
După cum se comunică din Pesta, la desbaterea proiec
tului de reformă voră lua parte vr’o 900

*
Asupra stări lor ă din Albania 

nia circulâză cele mai neliniștităre scirl.
nerală domnesce în Albania și se vorbesce chiar, că cre
știnii din Ianina voră face o demonstrațiune în favărea 
anexării provinciei la Grecia. Se vede că emisarii greci 
au câștigată terenă în Albania, precum emisarii și comi
tetele slave din Sofia și Filipopole au pusă în ferbere 
Macedonia. Atâtă Slavii câtă și Grecii lucrăză cu mare 
zelă pentru anexarea Macedoniei, cei dintâiu la Bulgaria, 
cei din urmă la Grecia. Comitetele slave suntă hotărîte 
ca la primăvară să scătă la ivălă cestiunea Macedoniei. 
Guvernulă turcescă, care are cunoștință de tăte acestea, 
a numită guvernatoră ală Macedoniei pe Hakki pașa. 
Afară de acesta va îmulți gendarmeria din Macedonia și 
va pnne la disposițiunea comandantului militară Hassan 
pașa trupele necesare. Se pote întâmpla ca cu sosirea pri- 
măverei să isbucnăscă turburărl seriăse în peninsula bal
canică, dacă Turcia nu se va grăbi a esecuta îndatori
rile ce i le împune tractatulă din Berlin pentru Macedonia 
și Albania.

I

defileulă Duoc, unde Luh-Vinh-Fuoc se întărise bine, 
stegurile negre susținură o resistență disperată. In tim- 
pulă asedierii garnisăna francesă din Tuyen-Cvang a 
avută 52 naorți, între cari 2 oficeri, și 33 răniți, 
care’i venise în ajutoră a avută în luptele dela 
Martie 60 de morți, între cari 6 oficeri, și 133 
niți, între cari 9 oficeri. Francesii se află acum 
sesiunea întregului Tonching, au trecută peste
Chinei,' au ocupată Chelungulă, au blocată Formosa și 
au distrusă o parte din flota chinesă. Se dice că s’a 
conchemată la Peching marele consiliu, ca să tracteze

Colăna
2 și 3 
de ră- 
în po- 
»Părta

SOIRILE DILEI.
In decursulă paresimiloră și în bisericele din Peșta 

Ungariei se țină predici odată, său de două ori pe săp
tămână. In (jece biserici rom. cat. predicele se tină în 
limba nemțăscă și numai în patru biserici în 
limba ungurăscă, din causă că mulțimea nu pricepe 
limba lui Arpad. Ore de ce folosă să le fie Româniloră 
limba ungurăscă, când Ungurii în capitala loră abia potă 
trăi fără limba nemțăscă?

—0—
»Pester Lloyd< primesce din Viena următărea te

legramă : ^Prefectura poliției de aici face cunoscută că a 
dispărută ună pachetă poștală conținendă 12 obligațiuni 
5% d’ale Creditului fonciară rurala română, de căte 
1000 lei una, cu cuponulă dela 1 Iulie. De aceea previne 
publiculă să se ferăscă d’a cumpăra aceste hârtii.*

—0—
La 7 Martie n. a fostă în Alba-Iulia o furtună cu 

plăiă, așa că mai mulțl copii au fostă isbiți de stobăre 
(uluci.)

—0—
Cetimu în >Luminătorulă :* La tribunalală re- 

gescă din Lugoșă în 5 Martie 1885 senatulă cri
minală a osândită pre economulă din Lugoșelă Gri- 
gorie Ivanișiu la 6 luni închisăre de stată, pen
tru că ar fi Zisă cătră poporă că ,antistia comunală 
împlinesce orbișă tăte poruncile stăpâniriloră ungurești, 
și că de amă fi noi ămenl, ne-amă scăpă noi de sub 
stăpânirea ungurăscă, căci acâstă țâră (adecă Banatulă) 
nu e ungurăscă ci a năstră este ea, a Româniloră; ar 
trebui să ne facemă stăpânire românâscă, ca să ne 
scăpămă de Unguri.' Judecătorii au fostă: Podradszky 
(maghiară,) Dogariu și Mihailovics (români,) procuroră 
Athanasievits (română), apărătoră Fabiu Rezeiu! 
Causa va merge în apelațiă, la detaiurl vomă reveni.* 

—0—
Cu subscrierea celoră 500 de acții ă 25 fl. pentru 

construirea unui teatru ungurescă în Deva, merge rău 
de totă. Esistă temerea că Ungurii voră pune dări pe 
spatele biețiloră ămeni, numai teatru să aibă.

—J—
In parochia Betleanului, — județulă Solnocă-Do- 

bâca, — care dela mărtea protopopului Tecariu a fostă 
vacantă aprăpe ună ană de1 Zile, de curendă a fostă in
stalată preotulă Georgiu Pușcariu prin Rss. d. can. Popă 
din Gherla.

^-0—
»Milităr-Zeitung< din Viena aduce soirea, că minis

trulă de răsboiu a primită reforma plănuită a scăleloră 
de cădeți. In anulă ântâiu se voră primi și aceia 
cari au absolvată patru clase reale. In scăla de cava- 
leriă se voră primi cei cari aux absolvată doi ani 
ai scălei de cădeți de infanteriă. In scăla de artileriă 
și de pionerl voră fi primiți absolvenții a cinci clase 
reale.

—0—
Slovaculă omorîtă în Prissaka, despre care amă 

comunicată cetitoriloră noștri, a avută 144 de răni de 
arsură și cei optă locuitori împreună cu o femee au fostă 
dațl pe mâna tribunalului.

—0—
»Voința Națională* spune că tribunalulă comercială 

din București a declarată, săptămâna trecută, în stare 
de falimentă firma I. MichalovicI și fiu, din Lipscani, pen
tru de suma 500,000 de lei, pe Antonă Bedros, pânzară din 
piața St. Anton, pentru suma de 80,000 lei, și a ordo
nată sigilarea magasinului de băcăniă ală d-lui Brebeanu, 
din calea Victoriei.

—0—
Monitorulă oficială din Berlină publică disposițiunea 

senatului din Hamburg, prin care se opresce importarea 
porciloră din Austro - Ungaria, din causă că aci esistă 
băla de gură și de unghii.

—0—
Se desminte scirea că în Marsilia ar fi isbucnită din 

nou colera.
-------o-------



Nr. 48. GAZETA TRANSI1VANIEI 1885.

RSspunsti la „o nedumerire/1
Brașovă, 27 Februariu.

IV.
Să sfârșimă cu nedumerirea „Tribunei.” 
picii colegii noștri în numărulu 43 alfi fbiei 

lorii din anulii curenta:
«Fineța consistă în aceea, că unii (jiară română 

reproduce — cele (jise de «Ellenzăk* — fără de nicî 
ună comentară, anume pentru ca să însinue, că .Tri
buna* îșî schimbă atitudinea...*

Ear mai joșii întrdbă răstită „Tribuna.”
«Când ăre amă dată noi cuiva dreptulă de a in

sinua că suntemă în conivență cu dușmanii țărei, că 
voimă să realisămă prin o acțiune violentă ori 
prin ajutoră străină programulă nostru? .... Nu este 
acăsta insinuare o calomniă în ceea ce privesce tre- 
cutulă nostru (sic!) Nu le dă ea ăre dreptate celoră 
ce ne taxau dreptă nisce răsvrătitorl? Nu li se dă ăre 
prin ea dreprtate celoră ce taxau și pe juriulă, care ne-a 
achitată? Nu avea ăre guvernulă dreptate, ca să opâscă 
manifestarea de aderență, ce se proiectase în urma ce
loră două verdicte de achitare? Amă primită cu acăstă 
ocasiune, noi acești din Sibiiu, adrese de aderare din tăte 
părțile țării. Ni s’au trimisă ăre ele pentru că eramă 
luațl dreptă nisce răsvrătitorl, ori erau aceste adese tot 
atâtea protestări contra bănuelii aruncate asupra năstră?

Câtă „șiretenia", — ca să ne folosimu de 
unii termen u alu „Tribunei" — nu este în acăstă 
întorsătură tendențiăsă!

«Pentru colegii noștri — (Jice «Tribuna” în numă- 
rulă premergătoră — nu este importantă ceea ce amă 
(fisă noi, ci efectulă, pe care ar pută să-lă producă a- 
supra publicului ceea ce ună cjiară maghiară 4>ce că am 
(jisă.t;

Se vede de aici, că „Tribuna" este îngrijată 
numai de efectele, ce le-ar pută produce nesoco
titele ei espectorări asupra publicului românii. 
De ce însă ea nu este totu așa de multă îngri
jată când se tractăză de efectulă ce-lă potă 
produce articulii ei asupra publicului ma
ghiară? De ce „Tribuna" se face a ignora 
temenelele, ce i le face făia maghiară din Clușiu 
pentru „bunele servicii" ?

Dar „Ellenzăk" — ne spune „Tribuna" — 
este o făiă obseură. Păte să fie pentru „Tri
buna", du e însă obscură pentru celelalte foi 
maghiare, nu obscură pentru guvernă și pentru 
publiculă maghiară din Ardălă. Maghiarii ar
deleni și așa visăză cji și năpte totă de complo
turi și de „conjurațiuni secrete.” Numai atâta 
mai trebuia dar, ca să vină și „Tribuna” să le 
asigure, că esistă asemeni comploturi, esistă so
cialiști,” esistă „irredentiști,” esistă ună „Prință 
ore-care ...”

Ori dâră suntă de părere colegii noștri dela 
„Tribuna," că efectele ce le-ară putea produce 
strigătele loră de alarmă asupra nobililoră ma
ghiari „inofensivi" din Ardeală suntă irelevante, 
căci aceștia și așa nu suntă „socotiți de câtă 
dreptă unu elementă de ordine?"

Este ună mare neadevăru, că noi amă fi 
reprodusă pasagele din „Ellenzăk," fără nici ună 
cometară. Amă făcută cometarulă ce-lă facă 
unii de obiceiă la soirile aduse sub rubrica „cro
nică" dicândă: „mare bucuria pe „Ellenzflc11 că a 
descoperita unu „groznicU complotul ce se clocește 
pe hârtia.11

Nu este destulă de clară esprimată părerea 
năstră în acăsta privință ? Mai era 6re necesi
tate ca „Tribuna” să vină în numerii săi cei mai 
noul și în ridicula ei îngâmfare să ne dea ună 
atestată de bună conduită său cum se (jlice în 
limbagiulă polițienescă de „moralitate publică?” 

La ce s’a mai așteptată „Tribuna”?
Creijut’a ea 6re că noi suntemă datori a ri

dică o perdea dinaintea ochiloră publicului ro
mână, ca să nu vadă îmbrățișările și sărutările ce 
le primescă colegii noștri din Sibiiu din partea 
făiei maghiare? Suntemă noi ăre datori său chiă- 
mați de-a luă în apărare atitudinea dumnealoră, 
pe care nici ei n’o mai înțelegă? Nu strigă 
„Tribuna” în gura mare că ea și numai ea ve- 
ghăză asupra întregului nămu românescă? Cum 
ne-amă pută încumetă așadăr noi, nisce „nemer
nici," a veghiă asupra reputației „Tribunei" ?

Pe colegii noștri din Sibiiu îi genăză cum
plită, că făia maghiară susține că și-au schimbată 
atitudinea. Dar ei nici nu se încărcă de a do
vedi acelei foi, dacă așa este său nu cum dice 
ea, ci ne aruncă în capă ună buchetă de insi
nuări din cele mai perfide și apoi în numărulă ur- 
mătoră se vaetă, că totă noi suntemă cei ce 
amă „insinua” și amă „calumnia” trecutulă de 
patru-cjeci de săptămâni ală „Tribunei,” și că 
noi cei dela „Gazeta” i-amă fi taxată de răs-

vrătitori, ba că amă dă chiar dreptate celoră ce 
taxau de răsvrătitorl pe jurații din Sibiiu?

Intr’adevără, pentru ca cineva să ajungă la 
asemeni absurde și răutăciăse conclusiuni, trebue 
să aibă multă, fărte multă „îndrăsnălă.” Mulțu- 
mimă lui Dumnezeu, că nu suntemă înzestrați 
cu-o „îndrăsnălă" ca aceea ce-o desvdltă „Tri
buna" în șirele citate mai susă.

Dar pentrn Dumnedeu, de ce mai ameste
cați și în cearta acăsta pe jurații din Sibiiu atâtă 
de defăimați din partea adversariloră noștri? Nu 
puteați să vă făliți cu banchetulă proiectată dar 
oprită și „cu adresele de aderare" ce (jiceți că 
le-ați primită, fără ca să mai trageți în discuțiă 
pe jurați, cari ca judecători stau pe ună piedes- 
tală cu multă mai înaltă, decâtă ca să pdtă fi 
atinși printr’o simplă reproducere ce privesce 
numai pe „Ellenzăk" și pe „Tribună."

Dără nu voră voi să susțină colegii dela 
„Tribuna," că în procesulă de presă ce li s’a făcut 
și achitarea ce a urmată ar fi ună merit ală loră 
său le-ar da un titlu deosebită la încrederea 
publicului ? Nu vădă ei că în cașul de față 
principiulă libertății de pressă, ear nu persănele 
au fost in prima liniă obiectulă „adreseloră de 
aderare?"

Ni se va da ocasiune mai târziu de-a ne 
pronunța mai lămurită în cestiunea acăsta. Deo
camdată trebue să avemă tactulă de a tăcă, căci 
se tractăză de ună principiu și cestiunea este 
încă pendentă. Ne paie rău că colegii dela „Tri
buna,” cari suntă și mai de-aprăpe angagiați, nu 
denotă acestă tactă.

Câtă pentru atitudinea „Tribunei,” suntă în 
erăre colegii noștri dacă credă, că „Ellenzăk” 
ne-ar fi dată în glasă susțiindă că ea și-ar fi 
aschimbt’o.

Din contră, noi tocmai suntemă de părere 
că „Tribuna” nu și-a schimbată atitudinea 
și acăsta este după noi o calamitate pentru ceti
torii ei, fiindcă ideile scrîntite și perverse ce le 
răspândesce în publică suntă de natură de a 
înveninâ semțulu publică ală nostru și de a pa- 
ralisâ greaua operă de consolidare la care mun- 
cesce cu credință și modestiă organulă nostru de 
atâta timpă.

„Tribuna" nu și-a schimbată atitudinea șo- 
văităre, nechibzuită și neleală și aici este buba.

ț)ică colegii noștri din Sibiiu :
>Noi suntemă mărginiți în lucrarea năstră prin 

programulă stabilită în conferența dela Sibiiu; l’amă pri
mită, ne-amă angajată a-lă susțină și nu ne pu
tem ă abate dela elă. Colegii noștri dela .Gazeta* 
au o posițiune mai independentă: ei potă să susțină ori 
să combată fără de nici o restricțiune, după cea mai 
bună convingere a loră. Se păte dar că ei nu admită 
acelă programă în tăte amănuntele lui, că mergă în u- 
nele privințe mai departe decâtă a mersă conferența, că 
sunt pote chiar de părerea.... (ufmăză pasagiulă cu
«Prințulă 6recare.)*

Multă să mai îmflă în pene „Tribuna" ves- 
tindă publicului, că ea nu apără numai granița, 
dăr mai apără încă și programa stabilită în 
conferința dela Sibiiu.

Au și nimerit’o colegii noștri de minune toc
mai cu programa dela Sibiiu! Când s’a fecutu 
acăstă programă, la 1881, nici pomenire nu era 
încă în Ardălă de îndrăsnăța „Tribună." Abia 
trei ani după aceea a eșită și ea din găăce și 
avă grația de a anunța îndată publicului, că ea 
„să unesce“ cu conclusiunile luate în unani
mitate de conferența dela 1881."

Dăr încă nici nu S’a uscată, bine vopsăua 
de țipară de pe Nr. 1 alu „Tribunei" care 
a anunțată acăsta și eată că în Nr. 29 din 1884, 
care a apărută în presăra conferenței naționale 
dela 1 Iuniu anulă trecută, aceeași „Tribună” 
surprinde pe cetitorii, ce nu-i avea încă, cu urmă- 
tărea declarare:

«Trebue dar să înlăturămă din programa dela 
1881 totă ceea ce ar pută să fie luată dreptă pre
textă spre a ne bănui de tendințe nelegitime, 
spre a ne desbinâ, ori spre a ne lipsi de simpatiele (ale 
cui? ale Maghiariloră inofensivi? Red. G. Tr.) de cari 
ne bucurămă astăzi și să a d a u g e m ă la elă ceea ce 
pote să pună mai bine în evidență dreptatea causei 
representate de noi, pentru ca prin acesta se le deschi- 
demă și frațiloră noștri întrațl în partidulă 
guvernamentală ună drnniă de retragere din posi- 
țiunea umilită ce li s’a creată.*

In același numără „Tribuna”, negreșită răs- 
puncjându la acelă punctă din programa ei, care 
privesce ,‘resistența pasivă”, scrie:

.Noi nu putemă contesta legalitatea stăriloră 
de lucruri create prin pactulă dualistă.»

Recunăscerea stăriloră actuale de lucruri, 
„Tribuna" cere totă în acelă numără, ca să fie 
esprimată în formulare clară în programulă nos
tru, mai spuindu-ne încă că:

>e clară idea politică, pe care d. Tisza s’a încer
cată a-o realisâ și nu i se pote tăgădui nici îndrep
tă țirea.»

„Tribuna" mai cerb ca să se modifice și 
punctulă privitoră la autonomia Transilvaniei în 
sensulă de mai susă Jș. a. Credemă că nu mai 
este lipsă de nici ună comentară. Dăr ca să nu ni 
se obiecteze, că „Tribuna," după ce a vetjută că 
nimeni din conferența nu este aplicată a primi 
propunerile ei, ar fi îmbrățișată programa sin
ceră făr’ de reservă primindă inspirațiunaa din 
sentimentulă publică ală alegătoriloră români, 
cităm următărele rânduri din Nr. 26 dela 2 (14) 
Februariu 1885 :

.Suntemă, ce-i dreptă, de părere că prin stările 
create la 1867 s’a slăbită monarchia, dar după ce ele 
au fostă odată create le primimă ca o faptă împlinită.*

Nu vădă cei dela „Tribuna," că în cadrulă 
acestoră „stări create" întră și fusiunea Ardeiu
lui cu Ungaria, și și politica lui Tisza și a lui 
„Pești Naplo" ca și a „Tribunei?"

Tăcemă despre ignoranța ce au dovedit’o 
cei dela „Tribună" în articulii mai susă amin
tiți confundândă diploma dela 20 Octomvre 1860 
cu legea de naționalitate și pe acăsta cu drep
tulă publică ală Transilvaniei și ne mărginimă 
a constata pe basa dovecjiloră aduse, pe cari le- 
amă mai pută înmulți cu nenumărate altele: 
că „Tribuna," așa cum' a fostă redactată până 
acuma este de faptă „organă ală c u r e n t e 1 o r ă 
nepopulare,” că este în contra programei 
conferenței dela Sibiiu și că âmblă a sparge so
lidaritatea, ce s’a stabilită după multă muncă 
între noi.

Ne-au durută în adenculă inimei ataculu 
veninosă ală „Tribunei”, dăr mărturisim! că nu 
ne-a surpinsă. Ne-amă așteptată la elă. „Pressa 
e în multe privtnțe o calamitate publică” (jicea 
Tribuna dela 17 Augustă 1884 și gura păcăto
sului adevără a grăită.

La ce alta ne-amă fi putută așteptă dela 
nișce ămenl, cari au avută trista îndrăsnălă de 
a aruncă cu tină în bieții noștri emigranți arde
leni, de a-i calumnia și a-i înegri ca pe nisce fă
cători de rele?

Mai deunăzi „Românul” ne spunea că Un
gurii trimeteau emigranțiloră loră lmilionă pe 
ană numai pentru cheltuelele de propagandă prin 
presă, prin broșuri ș. a. Și noi cari n’avemă de unde 
să trămitemă milionulă emigraților! noștri să 
n’avemă pentru ei decâtă numai cuvinte de de
făimare și calumniare? Astfeliu voiesce „Tri
buna" să apere reputațiunea neamului nostru?

Dar repetămă, nici că putemă pretinde să 
lupte pentru binele și reputațiunea neamului ro
mânesc! aceia, cari declară în autjulă lumei „că 
și-au perdută consciința de rassă.” (A- 
părarea directorului „Tribunei” în procesulă ei 
de presă dela 3 Februariu a. c.).

Scălele năstre din Solnocti-Dobeca.
De sub Gibleșă la 1 Martie n. 1885. 

(Urmare și fine)

Era ună timpă când scăla din Lăpușă se află în flore, 
și Românii noștri din jură îșî duceau cu voiă pruncii la 
acestă paladiu, căci sciau că acolo învață iubire adevă
rată de patriă, limba loră, și-și puneau base solide de a 
pută primi instrucțiunea gimnasială și a deveni bărbați 
bravi. Mare este numărulă celoră ce au văzută mai 
ânteiu lumina științei în acăstă scălă. Să se întrebe in- 
teligința din cerculă Lăpușului și Chioră. — AstăcJI ce 
putemă așteptă dela ună singură învățătoră, fie acela 
câtă de zelosă precum și este celă actuală? Cei ce-și 
ducă pruncii la orașă la scălă, aștăptă ca acolo să se 
pregăLăscă pentru alte scoli mai înalte. E preste putință 
a se țină de ună învățătoră patru clase, ca de acolo să 
li-se pătă deschide eleviloră ușa gimnasiului. Ce să facă 
părinții, cari dorescă a-șl învăță pruncii? Scăla de stată 
îi atrage. Dela scola de stată maghiară trecă la vre’ună 
gimnasiu maghiară, unde , decă scapă cu simțămentulă 
română, li este preste putință a-șî învăță limba străbu- 
niloră săi.

In Lăpușulă ungurescă suntă preste totă vre-o 30 
familii române, scăla română si-a făcut’o cerculă întregă 
— unde preste totă scălele comunale suntă în stare cam 
primitivă, — ca să aibă ună locă centrală, unde con
curgând ă cu toții să-și pătă susțină o scălă normală cen
trală. Decăderea acestei scăle aduce cu sine decăderea 
învățământului și a instrucțiunei în întregă cerculă.
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Scâla din Betleană este asemenea cu ună învăță- 
toră. Acâsta e ridicată de comuna bisericâscă a Betlea- 
nului. Cu câtă greutate o potă susțină și așa, scimă 
din rugările îndreptate după ajutoră la »Asociațiunea 
Transilvaniei.1 Acesta încă e ună locă centrală, pentru 
ce să nu ne năsuimă a preface și acâstă scâlă în scâlă 
centrală ?

Și anume prima grije, ce ni-se impune, e ca să 
ne năsuimă a creâ mijlâce, ca să putemă susțină la scâla 
din Lăpușă în prima liniă, 2 învățători baremi, și apoi 
la cea din Betleană.

Scâla din Deșiu e în stadiulă primă ală organi- 
sărei sale, — să ne îngrijimă și de acâsta, să se întoc- 
mâscă deocamdată bine cu ună învățătoră.

Tote acestea le putemă face. Să ne unimă cu toții, 
să constituimă comitete, să j9itfimă ostenâlă și avere, 
căci scâla e ceea ce ne pâte mântui, luminându-se po
porulă prin instrucțiune românâscă. E timpulă supremă 

să punemă umără la umără și să ne conservămă ceea 
putemă față cu potopulă ce se pornesce asupra nâstră, 
deosebire prin faimdsele reuniuni de maghiarisare.

Nu e vorba, elementulă română nu va fi absorbită 
celă maghiară în vecii veciloru, dar stricăciuni ni-se 

potă cășună, Stejarulă stă neclintită în contra furlune- 
loru, dar totuși din ramurile lui potă să se frânflă.

Să începemă cu organisarea scâleloră spre a resistâ 
torentului, care în urmă va trece, căci — apa trece 
și petri le rămână.

E dreptă, că multe măsuri de desnaționalisare, pre- 
lângă indignațiune, cășunâză mai multă milă și rîsă Ro
mânului consciu de sine, — suntă sbuciumări fără fo- 
losă, — fie însă destulă ca să nu luămă lucrulă ușoră 
și de glumă.

Intoleranța și șovinismulă națională maghiară, in
trodusă aici sub stăpânirea pașei Bânffy, îșl jocă astăzi 
mendrele preste aceste plaiuri și coline, unde de secuii 
n’a sunată decâtă dulcea limbă românâscă și melodiosele 
cântece române. Dela generațiunea presentă atârnă, că 
prin muncă și luptă legală să lăsămă urmașiloră noștri 
scumpulă patrimoniu: «limba și naționalitatea română 
neatinse.» r n-
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CORESPONDENȚA N0STRA DIN COMITATE. 

Făgărașă, 26 Februariu 1885.
Domnule Redactoră! Bote că nu mai reveneamă 

asupra scandalului întâmplată Vineri în 30 Ianuariu n. 
cu ocasiunea îngropărei unei creștine în Făgărașă, dâcă 
nu m’ar fi silită la acâsta desmintirea făcută din partea 
primăriei comunei mari Făgărașă, publicată în prețuitulă 
Ziară ce redigiațl Nr. 31. — De vreme ce pela noi este 
sciulă în genere, cum s’a întâmplată aceea desmințire, 
în interesulă adevărului voiu descrie mai în specială a- 
celă scandală, și dacă cineva totă va mai încercă a trage 
la îndoială cele descrise, mă voiu vedea necesitată a 
produce doveZI demne de tâtă credința.

întâmplarea a fostă următorea:
Consângenii mârtei s’au adresată în prima liniă la 

d-lă protopopă emeritată Petru Popescu, ca împreună cu 
alțl doi preoți din apropiere să săvârșâscă îngropăciunea. 
Dânsulă însă spunându-le, că în încurcăturile de față 
oprită fiindă de a mai funcționâ ca paroehă, să se adre
seze la părintele administrat oră. Părintele administra- 
toră, cu tâte că consângenii mârtei l’au făcută atentă, 
că poporulă și prin urmare și dânșii nu-lă voiescă, s’a 
angagiath vrândă-nevrândă, ca dânsulă să înmormânteze 
cu cei doi preoți ceruțl de dânșii. Urmarea a foslă că 
consângenii și-au lu^tă refugiulă la primăriă, unde după 
ce au descrisă tâtă întâmplarea și dupăce primăria a 
luată actă oficiosă despre acâsta, a decisă ca, până când 
încă nu suntă aplanate diferențele dintre d-lă protopopă 
și părintele administratoră prin autoritățile competinte bi- 
sericescl, pentru încunjurarea scandalului la actulă de 
față să funcționeze numai cei doi preoți din apropiere. 
Acâstă decisiune a dată ansă d-lui Turcu în calitate de 
președinte ală comitetului parochială — fără scirea comite
tului — să recerce primăria orașului, ca dânsa să dea 
asistință militară părintelui administratoră Dană ca unuia 
singură competentă și trimisă paroehă de autoritățile mai 
înalte. Consângenii mârtei precum și alți poporenl au recer- 
cată în urmă chiar și oficiulă pretorială, ca să le ia în con- 
siderațiune cererea loră, căci în casulă contrară se va în
tâmpla ună scandală mare. VăZându acâsta pretorele, în le
gătură cu primăria comunală a luată hotărîrea ca, pentru în
cunjurarea unui conflictă între poporă și gendarml, mai bine 
să oprâscă pe părintele administratoră dela serviciu. A- 
câstă hotărîre s’a și pusă în aplicare, căci îndată ce s’au 
presentată preoții cu părintele administratoră în curtea 
mârtei, d-lă directoră de polițiă Trepches, luândă pe pă
rintele administratoră de-oparte, l’a provocată ca să nn 
servâscă, căci la din contră dânsulă va face întrebuin
țare de forță. Părintele administratoră l’a rugată insă 
destulă, ca să nu-i facă o rușine așa mare, ci să’lă lase 
să servâscă dâcă odată a venită pănă acolo, pentru care

scopă a chemată și pe d-lă curatoră primară și s’a ru
gată ca să’lă ia bună și să’lă lase să servăscă.

Primcuratorulă a dechiarată, că dânsulă nu pote să’i 
stea bună că poporulă nu va face scandală, în casă 
când ar cerca să servâscă. Astfelă stândă lucru cei doi 
preoți au săvârșită îngropăciunea, ăr părintele adminis- 
tratoră a rămasă în casa mârtei pănă ce poporulă s’a 
îndreptată din acelă locă.

Acestea amă aflată cu cale a le mai comunica spre 
îutregirea celoră publicate în Nr. 26 ală >Gaz. Trans.« 

Făgărășanulă.»

Stăruința Românilortt în Dacia.
Se scie, Z>ce «Poporulă», că d. A. D. Xenopolă a 

publicată o operă savantă combătândă teoria lui Rosler, 
privitâre la origina și dreptulă istorică ală Româniloră 
pe teritorulă ce-lă ocupă. Acestă opă distinsulă profe- 
soră l’a editată și în limba francesă sub titlulă «Les 
Roumains au moyenâge, une enigme histori- 
que,1 Paris, Leroux.

0 nenii de sciință din străinătate i-au făcută închi
năciuni asupra cărții sale, dar mai alesă domnulă Van 
den G e y s s, celebru filologă și istorică belgiană îi scrie 
următorele fârte măgulitâre rânduri;

«Lucreză acuma la ună studiu asupra Daciloră și 
Traciloră, din care o parte a apărută în «Revista cesti- 
uniloră sciențifice1 din Bruxela. In luliu voiu trata des
pre originea acestoră popâre.

«Nu sciu care este în acâstă privire părerea dom- 
niei-vâstre, domnule profesoră, căci n’am găsită nimică 
asupra acestei întrebări în minunatulă d-vâstră volumă.... 
sunt fericită, de a fi cetită interesanta d-vâstră lucrare, 
de care mă voiu folosi în a treia parte a studiului meu.

«Eram într’adevără, o mărturiseseă, fârte nehotă- 
rîtă între teoriele lui Rosler, Thumann, Sulzer; Tomas- 
chuk și Jung.

«AstăZi însă sunt convinsă și sunt hotărîtă, a trata 
cestiunea în sensulă pe care i-lă dați d-vâstră.

«Intr’o conferință ținută în Bruxela asupra etnogra
fiei Balcaniloră, amă fostă adusă a atinge persistența 
Daco-Româniloră la nordulă Dunării în Dacia. Amă 
spusă că din nenorocire domnii Hașdău, Pi<?, Schafarik, 
irecck și Kopitar, apăraseră îndestulă de rău causa națio
nalității române și că fără oposițiunea scientifică condusă, 
a d-lui Jung, ideile lui Rosler ară fi astăZî învingătâre 
Nu voiu mai Zice totă astfelă astăZî după strălucita a- 
părare a d-lui Xenopolă.

«înțelegeți, domnule profesoră, că cartea d-vâstră 
a fostă pentru mine ună adevărată norocă (bonne for
tune) și eu amă studiat-o cu celu mai mare interesă. 
Veți fi cu atâtă mal convinși despre sinceritatea mea, 
când vă voiă spune că sunt ună amică ală d-lui Toma- 
schuk din Gratz; sunt cam de părerea d-vâstră asupra 
puținei consistențe a păreriloră amicului meu în unele 
cestiunl. încă odată, domnule profesoră, dați-mi voiă a 
vă reitera satisfacțiunea mea pentru chipulă cum ați ex
pusă enigma istorică a Româniloră în veaculă de mij- 
locă. Vă voiu urma pasă cu pasă în studiele mele, căci 
lucrarea d-vostră mă mulțumesce încă multă mai deplin 
decâtă aceea a lui Jung: <Romer und Romănen.»

■o

duseră la Melbeiss. Acolo, elă 
recomandațiă. După ce a fostă 
coteță două Zile, elă fu dusă la 
Mahdiulă zîmbi cu bucuriă și-i

văZăndă că acâstă bună-Ziuă se deosebia de aceea care 
se obiclnuesce la Musulmani, Zise: «Nu sunt creștină. 
Mai ’nainte mi se Zieea Olivier Pain. AstăZI mă nu- 
mescă...., căci m’am făcută musulmană.1 Mahdiulă îi 
răspunse: »P6te te vei fi făcută musulmană casă ajungi 
tâfără-sănătosă pănă la mine. Dâcă e așa reiațl religia. 
Nu vrâu musulmani cu sila.“ Pain răspunse: >Sunt mu
sulmană bună, mă închină de trei ori pe După ce 
spuse că e Francesă, Olivier Pain adause: ,Am venită 
aci, pentru că în Europa se Z’ce că apărați libertatea 
poporului, neatârnarea țârei vâstre și legea prorocului. 
Englesii, din potrivă, spună că tu ești ună sălbatică, ună 
barbară, ună omă sângerosă, care omori pe toți aceia 
cari nu voră să te slujască, credincioși sâu eretici. Fra
ții mei din Francia m’au însărcinată să aflu însumi ade- 
vărulă.» La acâsta Mahdiulă răspunse: «Fârte bine,

» t 1 
rămâi aci, vei vedea însuți cine sunt.» Elă mai ada- 
ose: „Dar dacă Francesii se luptă pentru libertate, de 
ce au fostă dușmanii lui Arabi?» «Franța, răspunse 
Pain, a sprijinită ânlâiu pe Arabi; dar apoi a văZută că 
era venală și că amenința viața Francesiloră din Egiptă 
încântată de acâstă 
o casă alături cu a

a.
Statistica judiciară din România.
Oficiulă centrală de statistică' a publicată filele 

cestea statistica judiciară din România pe anulă 1879.
Din acea statistică vedemă că curțile cu jurați din 

țâră au judecată în acelă ană 1518 preveniți din cari 
1442 bărbați și 76 femei.

După profesiuni preveniții se împartă astfelă: 1169 
agricultori, 156 meseriași, 61 comercianțl, 49 funcționari 
publici, 56 profesiuni libere, 4 capitaliști, 4 fără pro
fesiuni și 9 nu se scie.

Din acest! preveniți 1166 nu sciau nici scrie nici 
ceti, 247 sciau citi și scrie și 5 aveau o instrucțiune 
specială.

Preveniții erau acusațl pentru crime și delicte:
In contra esercițiului drepturiloră politice 12, plăs

muiri sâu falsificări de monete 18, falsificări de înscrisuri 
publice sâu autentice 78, abusă de autoritate 12, delicte 
de pressă 9, omoră asasinată 262, pruncucidere 13, a- 
menințări 1, răniri și lovituri voluntare care au causată 
mârtea 241, atentată în contra buneloră moravuri 15, 
furtă prin efracțiune sâu esaladare 6, tâlhării, jafuri 559, 
incendiare cu voință a lucrului altuia 73, punere în pe- 
ricolă cu voință a transporturiloră pe drumă de feră 9, 
tentative de crime 61, complicitate la crime 22, găzduire 
2, tăinuiri 13, cumulă de delicte 3, rebeliune 17, răpire 
de minori 1.

Preveniții pentru delicte de pressă, de rebeliune și 
în contra esercițiului drepturiloră politice au fostă toți 
achitați, pentru pruncucidere 9 au fostă achitați și 4 o- 
sândițl la închisâre corecțională, pentru celelalte crime 
s’au dată diferite pedepse.

Tribunalele corecționale din țâră au judecată în

avâu 
scrie

șciau scrie și citi, 34
57,904 nu sciau nici

au fostă de bătăi, ră- 
mii 501: Vină în ur-

cursulă aceluiași ană 62,513 bărbați și 5,806 femei, în 
totală 68,319 preveniți, din cari 51,958 erau agricultori, 
4,857 meseriași, 3,791 comercianțl, 1,505 funcționari 
publici, 4,408 profesiuni libere, 223 capitaliști, 441 va
gabonzi și 1,136 nu se scie ce.

Din acești preveniți 10,381 
o instrucțiune superiâră și 
nici citi.
Delictele cele mai numerâse

niri și lovituri, ele se urcă la 31 
mă furturi (15,240,) delicte silvice (3854) pentru care 
s’au osândită la închisâre dela 3 luni la ună ană 148 
omeni, dela 15 dile la 3 luni 363, la mai puțină de 15 
Zile 66 și s’au condamnată la amendă de 1168 lei.

Delictele celelalte au fostă: 2969 ultragiu și vio- 
ință contra puterii publice, 1706 strămutare de hotare, 
1674 calomnii, insulte, etc., 2 ofensă Regelui și dinastiei 
sale, 70 delicte în contra esercițiului drepturiloră politice, 
10 călcarea atribuțiuniloră din partea agențiloră admi- 
nistrațiunei, 305 sustracțiunî comise de deposilarl publici, 
229 delapidări de bani publici, 191 nedrepte luări săvâr
șite de funcționarii publici, 368 abusă de putere, ares
tare ilegală, 40 lepădări de copii din care 10 au fostă 
achitați, 3 osîndițl dela 1—5 ani închisâre, 4 dela 3 luni 
a ună ană, 14 dela 15 Z'le 1» 3 luni și 3 mai puțină 
de 15 Z^eJ etc- e,c-

•o-

DIVERSE.
Mahdiulă și diaristulă francesă. — Fâia «Bosforulă 

egîptână» ne dă acuma prevestirea unei întrevederi a 
Ziaristului francesă Olivier Pain cu Mahdiulă. Se scie 
cu câtă greutate confratele nostru Parisianu a putută a- 
junge pănă în Sudană. Pain, la o ârecare depărtare 
dela Obeid, a fostă încongiurată de călăreți sudanezi, cari 
îlă 
de 
de 
sa,

arătă scrisorile sâle 
închisă într’ună felă 
Mahdiu. La sosirea 
întinse mâna. Pain

. < 
convorbire, Mahdiulă dădu lui Pain 
sa și’lă luă cu dînsulă pretutindeni.

* ** 
lumea aristocratică din Viena. — 
de marchisulă Palavicini, comitesa

Ună duelă în
La ună bală dată
Maria Schcenborn, lăsândă să cadă buchetulă ce’lă ținea 
în mână pe când se juca cotilionulă, landgravulă Vincent 
Furstenberg îlă asvârli cu piciorulă sub ună scaună. Ca- 
valerulă comitesei, cornițele Zichy, a găsită acâstă proce
dare incorectă. Ună duelă se născu din acesta. Adver
sarii se bătură cu săbiile în casarma cavaleriei dela Io- 
sephstadt.
grave, una 
fostă fârte

Landgravulă Fiirstenberg primi două răni 
la capă și alta la brață. Cornițele Zichy a 
ușorii rănită.

BIBLIOGRAFIA.

Carte de cetire pentru gimnasii, scâle reale, comer
ciale, pedagogice (normale) și pentru scâle de adulțl 
de lână Popea, profesoră la gimnasiulă din Brașovă. 
Tom. I. Editura autorului. Sibiiu, 1885. Tiparulă institu
tului tipografică, societate pe acții, 235 pag. octavă mare. 
Prețulă 1 fl. 20. — Atragemă atențiunea corpuri loră 
nâstre didactice asupra acestei escelente și necesare cărți, 
[n curândă, credemă, că vomă putâ reveni mai pe largă 
asupra ei.

Rectificare. Articulii I și II din «Răspunsă la o 
nedumerire» au data 25 Februariu, âr nu 18 Februariu; 
articululii III, are data 26 Februariu, âr nu 19 Fe
bruariu cum din erâre s’a tipărită.

Editorii: Iaeobă Mureșiann.
Redactorii responsabilii: Dr. Aurelii Mureșianu
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Oursulâ la bursa de Viena 
din 11 Martie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 , . . 99.55
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.40
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 147.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.10

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 123.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 110.90

Bonuri rurale ungare . . 103.25
Bonuri cu cl. de sortare 1C3.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii.............................. 102.50
Bonuri cu cl. de sortarel02.— 
Bonuri rurale transilvane 102.—

Bonuri croato-slavone . . 102.—
Despăgubire p. dijma de 

vină ung......................... —.—
Imprumutulii cu premiu 

ung.....................................119.40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.40
Renta de hărtiă austriacă 83.60
Renta de arg. austr. . . 84.—
Renta de aurii austr. . . 109 35
Losurile din 1860 . . . 139.80
Acțiunile băncel austro- 

ungare......................... 868.—
Act. băncel de credită ung. 312.50
Act. băncel de credită austr. 302.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.81
Napoleon-d’orl.................. 9.79l/t
Mărci 100 împ. germ. . . 60.45 
Londra 10 Livres sterlinge 124.25

Bursa de Bucuresel.
Cota oficială dela 25 Februariu st. v. 1884

Cump. vând
Renta română (5%). 92 —
Renta rom. amort. (5°/e) • 95V4

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

» H » :5°/0' 85V3 —
» » urban 96x/a —
> » :6°/o! 951/. —
>♦ » » 84 —

Banca națională a României 1190 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . 290 —

« » » Națională 210 —
Aură H.78°/o —
Bancnote austriace contra aură —

Cursulu pieței Brașovu
din 12 Martie st. n. 1885»

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.84 Vând. 8.88
Argint românesc .... . > 8 80 * 8.85
Napoleon-d’orl................. . » 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 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se pot ii cumpăra în tutunge
ria Iui I. Cîross.

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

că avemtî încă în reservă numeri dela începutul!! anului 1885 prin urmare potu se aibă colecțiunea com-
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

Casse de feru 
sistemu Wertheim 

ce resistă pe deplinii în contra focului și nici nu 
potU sparge, din renumita fabrică de casse

se

Plastru pentru turiști
alt! lui

&
Unii mijlocii sigurii și forte eficace în con

L. FLEISCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițium și în tdte mărimile.

Iustinianu M. Gra/ma,
depositarulu fabricei în Brașovă.

tra oohiurîloru de găină tari (bătăturilor!!), așa numita 
piele tare pa talpa piciorului, în contra negeilor!! și a 
tuturora asprimeloră pielii. Efectul!! se garanteză. Pre
țuia unei cutii 60 cr. v. a. Cu poșta 10 cr. mai multa.

Depositulu. principală:
Iu. Schweuk.’s Apotheke in Meidling bei W1EN.

Se pâte căpăta și prin farmacii. Este veritabila nu
mai dâcă avisuia de întrebuințare precum și fiecare plastru 
pârtă marca fabricei și subscrierea de mai susă; de aceea 
să se câră întoldeuna espresă: Plastru pentru Tu
riști de L. Luser. — Deposită în Brașovă la:

d. I. Hornung, farmacista. 3—6

Mersul^ trenurilorii
pe inia Fredealîi-Budapesta și pe linia Teiușd-Aradsl-ISudapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

PredealftxISuda pesta Budapesta—Fredealu

Trenă 
accelerat

Trenă 
de 

peraâne

Trenă 
omnibua

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
omnibua

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnibua

Bucuresel 
Predealu 
Timișă 

Brașovă 

Feldidra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigliis6ra 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudii 
Vințulă de susă 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

( 
(

7.15 .— — —
1.09 — — 9.50
1.33 — 10.15
2.06 — 10.50
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

8.00
2.47
6.36

10.09

Viena 8.25 8.35 3.30
Budapesta 8.00 6.55 9.45
Szolnok 11.24 10.55 12.18
P. Ladăny 2.01 2.04 1.59
Oradea mare 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezb-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 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clușiu 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 —
Vințulti de susti 12.19 10.07 —
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiușă 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blaștt 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
Sigiș6ra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiâra 8.41 9.20 2.44

9.20 10.15 3.15
Drașovu — 6.00 3.25
Timișă — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

Bucuresel — 10.25

Nota: Orele de nipte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușil-Aradft-Budapesta Budapesta-Aradtt-Teiușii.

Trenă de Trenă Trenă Trenă de Trenă
persdne omnibua omnibua persâne omnibus

Teiușft 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia
Vințulti de joșii

3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
4.04 11.09 1 Szolnok 11.14 12.28

Șibotă 4.35 11.43 Aradfr J 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopii 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Bârzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopii 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
A rad îi 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de joșii 11.46 5.06
Budapesta Z4F 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușft 12. t)3 7.00

Aradd-'Timișdra Simeria (Piski) JPetroșeail

Trenă Trenă de Trenă
omnibua persâne omnibua

Aradtt 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etroșeui 7.00

Timișdra»  Arad ft Petroșeni—Simeria (Piski)

'Trenă de Trenă Trenă
persâne omnibua omnibua

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva 
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 & Streiu 12.06
Aradă 3.10 800 Simeria 12.37


