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Brașovâ, 1 (13) Martie 1885.
Triste și jalnice timpuri amă mai ajunsă 

noi Românii ardeleni, ca să fi mă opriți acum și 
dela rugăciuni în sfânta biserică și încă de în
șiși Archiereii noștri.

O nespusă durere amă sâmțită când amă 
vecjută nenorocirea, ce ne-a ajunsă, în t6tă gro
zăvia ei.

Să fie 6re cu putință, ne întrebamă noi la 
primele faime; ce ne sosiră, ca și acei archierei 
ai noștri, cari pănă acum s’au ferită de a se 
face unâlta planuriloră despotice ale celoră 
dela putere, să între în cursa ce le-a în-

celebreze parastasă, nici liturgiă în diua de 28 
Februariu, ajunge că acâstă nenorocită circulară 
a fostă subscrisă într’uriă ceasă rău de însăși 
mâna Escelenței Sale Metropolitului Vancea.

Nu mai are, pentru Dumnezeu, Escelența 
Sa nici ună consiliară împregiurulă său, care să 
fi avută curagiulă românescă a-i arătă cursa blăs- 
tămată, ce i s’a pusă, a-i deschide ochii, ca să 
vădă prăpastia, în care nisce momente de slăbi
ciune, ca cele în care a subscrisă acea circulară, 
p6te să prăvălăscă biserica română unită?

Nu s’a aflată, pentru Dumnecjău, nimenea 
care să aducă aminte părintelui Metropolită, că 

i mai grele ca 
cele de a<ji și că Archiereii români de atunci to
tuși au sciută să arate nebuniloră tirani, că ei 
în spiritulă evangelică preferă mai bine a suferi 

1 mucenicia decâtă a cedâ nedreptății și despotis
mului ?

Nu s’a găsită careva, care să-i aducă aminte, 
, că va avă să dea samă odată despre spiritulă 
! păstoriei sale înaintea dreptului județă și a tri
bunalului istoriei și să-i (jică:

Vei face prea multă, Escelență, dacă vei 
sfătui pe preoți de-a nu se demite la demonstra- 

i țiunl politice cu ocasiunea parastaseloră, căci scițl

tins’o celă mai nerușinată terorismă ală veacului A^Sei^ca sa a^a^ Ș*  *n situațuinl
de față?

Să fie 6re posibilă, ne ca acești Ar-
cherei să se abată până într’atâta dela a loiă 
sântă chemare, dela misiunea loră de păstori 
evangelicl. cari trebue să-și pună sufletulă pentru 
turma cuventătăre, ce le-a încredințat’o duhulă 
sfântă și voința poporului?

A fostă cu putință. Nenorocirea s’a întâm
plată și cruda realitate ne face să ne îngrozimă 
de mărimea ei.

Ceea ce nu ni-ară fi putută trece prin 
gândă de amă fi trăită încă o sută de ani, pănă 
la ală doilea centenară ală mariloră noștri mu-! 
cenici naționali, s’a petrecută înainte cu două 
săptămâni: ministrulă de culte ungurescă a „po-j . . - - -------
runcitu“ Archiereilorâ noștri de a opri sS se facă)sacr,fioata ™fa Pentra libertatea popo- 
rugăciuni in biserică în Sâmbăta de 16 (28) Fe- rnlm rom"u™’ » «rc, mai pre sustt.de tdte, ca 
bruariu din paresiml și archiereii noștri s’au gră- * Sț nu se ^acd ldc’ 110,1 de rugăciuni în acea 
bittt de-a satisface acelei porunci. | ac6ata este mai mu,“ decâta P6te 8e res'

Nu cunâscemti cuprinsul!! ordinului ministe-' Punda Unfl M>b'opolittt romântt înaintea lui Dum- 
rialtt care presupunemtt că li-s’aadresatd Archie- nedeu’ a oale cuvântătore încredințată du-
reilortt noștri pe cale telegrafică, dai vedenii ou’bului păstoriei sale, «i a națiune! române, 
adâncă mâhnire urmările lui fatale. | Prea sfinte Ptante! Ba"'1 de ce faci,

Precum ni s’a raportată din diferite părți, oto daoăv?‘ satofe°e voiei ministrului se vor duce 
nici Escelența Sa părintele Metropolită dela Blașiu, Ș?™'-1™11 P ™r» scfite pe credincioșii Prea Sânției 
Dr. Ioană Vancea, n’a rămasă îndărătă în ze- 
lulă de a face pe voia ministrului.

Acâsta ne-a surprinsă în modă fdrte dure- 
rosu, fiind-că sciamă <

— ' 1

| destulă de bine câtă de iubitori de ordine și cât
I 1 , ...
1 de leali cetățeni sunt preoții voștri; a cere însă 
dela ei ca să nu se rdge pentru sufletele celoră

iTale din biserică.
Nu te temi, prea sfinte Părinte, că dacă vei 

cedă acum, mâne ministrulu îți va cere,
că Escelența Sa s’a ferită ca sS cetesci evan^elia în catedrală și în tradu- 

până acum dela ori-ce demonstrațiune în favdrea Ceie maS^aia? Nu te temi, ca dacă poporulă 
politicei și a scopuriloră meschine ale celoră dela va ^uțclege ce ai făcută, credința lui va începe 
putere! Cu atâtă mai mare însă a trebuită să fie a‘ se ^^na va Ș*  mai multă espusă tero-
surprinderea nâstră când amă înțelesă, că Prea i iasmu^u’ ? c 
Sânția Sa Metropolitulă Vancea a mersă pănă a; Ce va tfice lumea Escelență? 
interzice nu numai ținerea parastasului pentru -ea Escelența Vâstră, deși aveți
Horia și Cloșca, ci și celebrarea sfintei liturghii j v^n^ere> ca n°i Românii suntemă
și orice rugăciune bisericâscă în cjiua aniversărei! cetaten* buni patrioțl, n’ațl cutezată a spune
de 16 (28) Februariu. | acâsta Maiestății Sale, când v’a dojenită la Se-

Nu credemă că din timpii nonorociți ai pri- Pe 5asa informațiunei false, ce a primit’o
goniriloră religidse, ce au trebuită sâ le îndure, 
strămoșii noștri sub domnia principiloră calvini,1 
sâ se mai fi ivită vr’ună casă, ca preoțiloră ro
mâni să le fie interzisă de-a 1 
rugăciuni în biserică în postulă mare 
în veaculă (jisă ală luminei și ală progresului, 
într’ună stată ce se fălesce cu constituțiunalismulă 
și cu liberalismulă seu, în sânulă unei biserici, 
care în puterea dreptului divină și umană este 
pe deplină autonâmă, însuși capulă acestei bise
rici vine și opresce ținerea de rugăciuni, vine și 
se închină ilegalității și abusului de putere!

Nu cundscemă întregă cuprinsulă circulariei

Nu va crede 
deplina con- 
cei mai leali

dela consiliarii săi.?
Ce se va face din institutele și clădirile 

pompdse, ce le-ați redicată, Escelență, cu atâta 
face sfintele munc&> generositate și bună speranță pentru vii- 

Și astădl ^re^e generațiuni, când acestora nu le va mai 
fi iertată de a se rugă decâtă numai la idoli 

j străini ?

I
I Parastasele întru pomenirea martirilor^ 

noștri din 1784—85.
Câmpeni, 22 Februariu 1885. 

ț)iua aniversărei de o sută de ani a morții 
lui Horia, Cloșca și Crișană nu o puteam ă aș
tepta, fără să ne gândimă și noi cei din Munți 

■ - " ’i — să-o serbămă astfelă cum 
însă că ea a cerută dela preoții români, ca să nu se cuvine a serba o așa sfântă facemă și noi
metropolitane nr. 595 dela 25 Febr. n. Ajunge _ ca toți Românii

adecă unu parastasă, să ne rugămă pentru răs
plătirea intențiuniloră loră nobile. Dar solgăbi- 
răulă Zudoră, pe care ni l’au trimisă pe capă 
în loculă Românului Ioannette, înțelegândă ce 
se „plănuesce“, a făcută, cum e vorba, din țîn- 
țară armăsarii, și-a închipuită, că Moții au de 
gândă nici mai multă nici mai puțină decâtă să 
se răscdle, cum au făcută sub Horia și la 1848, și 
a binevoită a ne recuira și a ne trimite pe capă 
o compania de gendarmi, cari s’au împrăș
tiată prin tdte comunele din Munți, pentru ca 
statulă nu cumva să sufere vr’ună rău! Aici îmi 
vine în minte vorba vechiă: „Caveant consules!“ 
La noi fiecare amploiată ungură, câtă de mică 
ară fi, este ună „consulă“ — maghiară! — 
Așa s’a ’ntâmplată că parastasulă nu s’a putută 
țină nefiindă nimeni cu putință a străbate până 
la biserică, din pricina gendarmiloră.

„Dar nu mă dâre atâta de asta, câtă mă dâre 
de alta.“ După câtă amăînțelesu, prin alte comune 
gendarmii au dovedită ună zelă și mai.... naționlă. 
Nu s’au sfiită adecă a pătrunde chiar în sfin
tele biserici, a opri serviciulă dumnedeescă 
și a scdte și pe preotă și pe poporă din casa 
Domnului. Astfelă s’a întâmplată, precum, audă, 
în biserica gr. cat. din Lupșa.

Nici în fața bisericilor^ nu se opreșce dară 
despotismulă celoră dela putere! Nici altarulă 
nu le mai insuflă respectă!...

Miseriă!....
■o- P.

> CRONICA POLITICĂ.
Scirile ce le-a primită din Constantinopole »Agen- 

1 ția Havas« prin Atena și Șira adeverescă, că mișcarea 
, revoluționară din Albania a luată deja ună ca- 

racteră fărte seriosă. Trupele turcesc! au fostă în ade- 
vără bătute^ la Ljuma și garnisăna din Prizrena a fostă 
nevoită să se retragă în citadelă, unde s’au refugiată și 
consululă austriacă și archiepiscopulă ortodoxă. P6rta 
a trimisă în grabă trupe din Salonică și Monastiră în 
ținuturile revoltate. Se (j*ce  că agitațiunea dintre Alba
nezi ar fi înscenată de comitetele irredentiste din Priz
rena, Gorfu și Tarent și că Albanesii ceră ca să fiă des- 
cărcați de tăte dările, exilații se se’ntdrcă și personele 
ce se află arestate pentru uneltiri politice să se elibereze. 
O telegramă din Belgradă mai comunică că Arnăuții au 
atacată caraula serbăscă dela graniță și au omorîtă sen
tinela. Turburările ce au isbucnilă în Serbia veche au 
îndemnată pe guvernulă turcescă să cără dela guvernulă 
sărbescă, ca să oprescă esportulă de arme în Bulgaria și 
în Serbia-veche.

*
Se pare că ruperea relațiuniloră dintre Rusia și 

Anglia nu e departe. Pe când fiarele din Petersburg 
caută să liniștăscă pe Anglia desmințindă scirile neliniști- 
târe ce sosescă din Asia centrală, trupele rusesc 
înaintăză mereu spre Herată. »Pall Mall Gazette*  
anunță, că guvernulă englesă a primită în săptămâna 
acesta rapbrte cumcă anteposturile rusesc! ară fi înain
tată și mai departe în pasulă Zulficară. Temerile despre 
o colisiune cu Afganii nu dispară nici decum. »Times,« 
care afirmă scirea de mai susă, crede că e probabilă să 
ajungă lucrulă la o ciocnire între Ruși și Afgani, deorece 

I Rușii au înaintată din nou în direcțiunea Heratului. Af
ganii, cari suntă ajutați de representanții Angliei, suntă 
pregătiți a se opune unei invasiunl. Emirulă Afganista
nului a cerută ajutorulă Englesiloră ca să întărăscă for- 
tificațiunile Heratului în contra unui atacă din partea 
Rușiloră. Sir Peter Lumsden a primită ordină din Lon
dra, ca să organiseze apărarea Afganistanului și pentru 
întărirea fortificațiuniloră Heratului să trimătă ingineri și 
oficerl englesi. Rușii, cum se vede, nu vreu să se o- 
prescă în drumulă loră, căci tote tractările în acăstă 
privință au rămasă fără resultată. Cumcă Bismarck e 
amestecată în cestiune susținăndă pe Ruși, ne spune o 
telegramă din Berlină, care dice că guvernulă germană 
recunosce Rusiei dreptulă de a posede Penjdehulă, ca 
aparținăndă Mervului er nu Afganistanului.

sustt.de
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că nu urmăresce altă scopă, decâtă să răpâscă 
Româniloră t6te reminiscințele trecutului loră, să 
nu mai scie cine au fostă strămoșii loră, să nu 
mai scie prin câte năcazuri și nevoi au trecută 
ei și totuși nu s’au lepădată de nâmulă loră ro- 
mânescă.

Astăzi la granița nici unui stată civilisată 
nu se mai controleză și confiscă cărțile scienți- 
fice decâtă numai când intri în Constantinopole 
și peste totă când intri în imperiulă turcescă din 
Europa. Și la granițele statului ungară se mai 
întâmplă astfelă de fapte necompatibile cu pre
tinsele libertăți cu cari se fălescă Maghiarii îna
intea străinătății.

Numai când întri în Turcia cu cărți ești 
supusă la graniță la o seridsă censură din par
tea organeloră vamale turcesci, ca să nu intro
duci cumva cărți revoluționare, pentrucă admi- 
nistrațiunea turcâscă nu vede în supușii săi ne
turci, decâtă numai conspiratori și revo
luționari în contra integrității impe
riului otomană. Totă astfelă privescă și 
organele administrative unguresc! în cetățenii ne- 
maghiarl numai conspiratori și revoluționari în 
contra pretinsei „idei de stată“ maghiare.

Amândouă aceste popdre turanice suferă de 
deliriulă fanatismului și ală mândriei bolnăvicidse 
naționale. Fanatismulă, despotismulă, pofta du
pă domniă suprematistică conducă pe amândouă, 
pe Turci și pe Maghiari, în tdte acțiunile loră 
politice. Frica de popdrele ce le asuprescă îi 
facă atâtă de nervoși și intoleranți, atâtă pe 
Turcii dela Bosforă câtă și pe cei dela Carpați, 
Tisa și Dunăre.

Numai în Turcia s’au mai întâmplată acte 
atâtă de despotice, cum s’au întâmplată dilele tre
cute la noi în Ardâlă, când cu celebrarea, paras
tasului întru pomenirea muceniciloă noștri nați
onali, Horia, Cloșca și Crișană.

Cu nimica nu stămă noi Românii din sta- 
tulă ungurescă mai bine în privința națională și 
bisericâscă decâtă Românii din împărăția turcâscă, 
ba de nu voră fi pâte Românii din Turcia în 
multe privințe mai bine decâtă noi Românii dela 
Carpați. Ună lucru e sigură, că Românii din 
Turcia nu suntă siliți a aduce atâtea sacrificii 
pentru susținerea despotismului turcescă, câte sa
crificii trebue să aducemă noi pentru mănținerea 
despotismului și supremației constituționale un
gurescl. Românii din Turcia plătescă în pro- 
porțiune cu noi contribuțiune puțină și nu dau 
milițiă, nu facă drumuri. Noi din contră plă- 
timă dări fârte mari și grele și dămă și fld'rea 
tineriloră noștri la milițiă și trebue să lucrămă 
și la drumuri. Acâsta este starea, ce ni s’a cre
ată după ce Ungurii ne-au despoiată de t6te 
drepturile naționale, câte le câștigaserămă la 1863 
și 1864, când s’a aurită și limba românescă în 
dieta Ardeiului, ce au mâncat’o acei cavaleri, 
funcționari și archerei, cari pe atunci se mulță- 
meau numai cu drepturi bisericesc! și nu se mai 
gândeau, că drepturile bisericesc! fără de drep
turile politice naționale n’au nici o siguranță, 
după cum ne putemă convinge în tote filele din 
faptele de încălcare și din ingerințele despotice 
ale ministriloră unguresci.

Cu mare încordare se așteptă resultatulă 
desbateriloră camerei magnațiloră asupra 
proiectului de reformă. Acâsta se esplică și prin 
faptulă, că pentru scrisori de convocare a optată ună 
numără f6rte mare de magnați, amă putea 4>ce ca 
odată pănă acum. Pănă adi, scădândă pe magnații cari 
sunt deputați, au primită scrisori de convocare optă sute 
optădeci și optă de membri. Intre aceștia sunt: 3 ar- 
chiducl și anume Albrecht, Iosef și Filipă de Coburg; 5 
archiepiscopi catolici, 23 episcop! catolici, 21 episcopl 
titulari, 1 egumenă, 10 archiepiscopi și episcop! gr. or. 
români și serbî, 13 baroni ai țării, 3 delegați ai 
dietei croate, 66 prefecți, guvernatorulă din Fi- 
ume, 27 principi, 401 conți, 313 baroni și ună regalistă 
ardelenă. Unele familii sunt representate prin foite mul ți 
membri, astfelă Batthyanyștii prin 16, Bethleniștii prin 
17, Eszterhazyștii prin 22, Palffyștii prin 13, Zichyștii 
prin 33 de membri. Potă fi cu totală eonvocațl în ca
mera megnațiloră membrii a peste 250 de familii indi
gene.» Câți din aceștia voră rămânea în urma reformei, 
ni-o va spune sfârșitulă desbateriloră.

*
Proiectulă de lege asupra pensionării funcțio- 

nariloră statului a ajunsă în desbaterea camerei de- 
putațiloră din Pesta. Raportorulă Hegedus motiveză 
proiectulă, care prevede o îmbunătățire esențială pentru 
pensionarea funeționariloră. Până acum funcționarii se 
pensionau după 40, er profesorii după 30 de anî. Proiectulă 
ia ca punctă de plecare ună timpă de serviciu de 10 ani și 
ridică pensiunea corăspundStdre acestui timpă de serviciu 
dela 33% la 40% • Quinquenaliele se înlocuescă cu o urcare 
a pensiunei de 2%, pentru profesori de 3% pe fiecare 
ană. îndreptățirea văduveloră la pensiune nu e legată 
de ună timpă de serviciu de 10 ani, ci de 5 ani. Pen
siunea va fi de 50% la o lefă de 600 fl., și pe deasu
pra 20% dela fiecare 100 fl. Contribuirile de educați- 
une a orfaniloră se socotescă cu % din pensiunea vă
duveloră de capă, și anume nu dela 4 copii, ci deja dela 
3 copii. .Asemenea și la sumele de înmormântare e o 
îmbunătățire. Miniștrii și secretarii de stată încă voră 
primi pensiuni. — Câtă de ușoră le este Unguriloră a se 
căpătui, dela ușieră pănă la ministru, când milidnele adu
nate din dările Româniloră le stau la disposițiune I

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

Turcii dela Carpați și Turcii dela Bosforîi.
Brașovă, 28 Februariu a. c.

Mai filele trecute s’a petrecută la pdlele 
Carpațiloru tauriscl ună actă, de cari se întâm
plau numai pe timpulă închisițiunii și censurii 
celei mai barbare.

Numai in timpulă gdneloră religionare de 
sub principii calvini ungurescl au mai fostă Ro
mânii așa de prigoniți cum suntă astădi. In tim
pulă acela umblau comisiuni și iscdde prin ca
sele străbuniloră noștri, ca să vădă, că ce mă
nâncă. Ori de mănâncă carne său de dulce său 
bucate de postă, în timpulă postului mare. A- 
tuncl era prigonită mai multă religiunea strămo- 
șăscă a Româniloră. Atunci tiranii noștri ne 
cereau, ca să ni-o părăsimă și să primimă reli
giunea calvinăscă, cre^endă Ungurii din acele 
vremuri, că Românii adoptândă dogmele calvi- 
nesci, voră adopta cu ele și limba ungurăscă, 
prin urmare și naționalitatea ungurăscă.

Dar atunci s’au înșelată fanaticii Calvini 
amarnică, pentru că strămoșii noștri întâmpinară 
prigonirile ne mai pomenite din partea tiraniloră 
loră cu cea mai mare bărbățiă și cu cea mai 
mare resoluțiune, se luptară pentru credința și 
limba strămoșăscă în contra tiraniloră, ca și pre
decesorii loră, primitivii creștini.

înainte cu câteva (Ide âmblată organele 
administrațiunei ungurescl prin librăria din Nă- 
săudă după cărți românesci tocmai după cum 
umblau sbirii poliției împărațiloră păgânesci după 
bieții creștini. Amă ajunsă timpuri fărte triste 
și durerăse, după ce ne-au scosă de prin scălele 
năstre românesci tăte cărțile românesci, cari ne 
arată trecutulă, faptele, precum și suferințele stră- 
moșiloră noștri, ca să nu mai scimă, Românii 
de astăzi, prin câte au trecută ei de când ne-a 
așezată la Carpați mâna puternică a împăratului 
Traiană; acuma acești omeni fanatici și despoți 
se bagă și prin librăriile românesci, pentru ca să 
confisce de acolo cărți românesci, ce descriu fap
tele aceloră eroi ai noștri, cari ș’au sacri
ficată viața, ca să ne câștige nouă libertate 
și drepturi politice naționale, fără de cari tdte 
celelalte drepturi nu plătescă o zală, după cum 
ne putemă convinge în tdte (filele.

Și ce scopă urmăresce administrați unea ma
ghiară, când prigonesce cartea și limba româ- 
nâscă într’ună. modă atâtă de despotică, după 
cum s’a procesă mai cjilele trecute. De sigură,

Serbarea dilei de 15 Martie în Clușiu. .
In Clușiu să facă pregătiri mari pentru serbarea 

(filei de 15 Martie — aniversarea proclamării libertății 
maghiare in 1848. N’amă aurită pănă acuma să se fi 
luată nici o măsură — nici din partea ministeriului, nici din 
partea organeloră administrative, nici din partea episco
pului romano - catolică ală Ardeiului — pentru a împe- 
decâ serbarea după cum au fostă împedecate aniversările 
nostre dela 3/15 Maiu și cea de acum o sută ani, cari 
totă pentru libertate s’au făcută! Pentru aceea ânsă 
cetimă în foile din Clușiu următârea programă a festivi- 
tățiloră dela 3J15 Martie: «Introducțiune*  de banda Iui 
Solomonă. 2) «Imnă/ cântată de reuniunea maghiară 
de cântări. 3J »Cuvântare festivă/ ținută de Nicolae 
Bartha. 4) .Dumnedeu Maghiariloră« (A Magyarok Istene) 
de Petofi, musică de Erkel Ferencz, cântată. 5. .Ltecla- 
mațiune.» 6) «Melodiă maghiară» choră. 7) ,Declama- 
țiune.» 8) »Salutarea Italiei cătră Maghiari/ cântecă. 
9) «Stegulă națională/ cântecă. 10) «Marșulă lui Ra- 
coczi/ de banda lui Solomonă.

*) GonducfitorulCi librăriei i spuse d-lui protonotartl că acestă 
sriere nu este oprită, cu tdte acestea nu i-se dede ascultare.

Trei părți din venitulă acestei serbări este desti
nată pentru viitorea Reuniune de maghia- 
risare din Clușiu, er a patra parte se va da pentru 
monumentulă, ce se va ridica în Clușiă spre eternisarea 
ideiloră anului 1848!

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

Călcarea librăriei „Concordia.“
Cu data de 9 Martie a. c. primimă. dela 

ună altă stimată corespondentă din Năsăudă, o 
descriere privitdre la călcarea librăriei române 
„Concordia“ din Năsăudu; corespondentulă nostru 
ne spune între altele:

>Ală doilea deceniu ală erei batjocorite »constitu
țională liberală» a dlui Tisza s’a Inaugurată în comita- 
tulă nostru într’ună modă demnă de purtătorulă rei. 
Răsbunarea pentru decisiunea adusă de comitetulă 
comitatensă în adunarea sa dela 20 Faură a. c. față cu 
apelulă societății de maghiarisare din Clușiu s’a începută 
mai ântâiu asupra Năsăudului și anume cu călcarea libră
riei «Concordia» întemeiată pe aeții de cătră inteligința 
română din ținutulă Năsăudului.

După acâsta onor, corespondentă ne spune 
cum alter ego ală voinicosului pașa Banffy Dezso, 
notarulă Panczel a călcată cu gendarmii librăria 
făcându perchisițiă și ne spune că a confiscată 
următdrele cărți:

1) Tdte esemplarele din scrierea d-lui N. Densu- 
șianu: Revoluțiunea lui Horia (9 esemplare*).  2. Trei 
exemplare din «biblioteca săteanului română» (acăstă 
scriere ese acuma în ală 8-lea ană în comitatulă lui 
Bânffy (în Gherla), inse protonotarulă numai aci află de 
dânsa). 3. Ună exemplară «Zur Geschichtsforschung uber 
die Romaenen« trad. de Broșteanu. 4. Ună exemplară 
«Morții dela Plevna». 5. Ună numără din scâla prac
tică» din 1 Aprilie 1883. 6. Ună catalogă de cărți dela 
Socecă et Comp. 1883. 7. Două declarațiunl vamale 
(Zoii Declarationen) din 20 Augustă 1883 din Bucurescl.

Corespondentulă încheiă cu următârele cu
vinte :

Etă resultatulă cercetării. In publiculă din Năsăudă 
și jură a făcută acestă călcare o adâncă impresi- 
une, în acăstă călcare se presâmțesce reînoirea erei 
crâncenului absolutismă, când pe la noi s’au mai în
tâmplată călcări de case în miedă de năpte, totdeuna 
însă fâră resultatulă dorită de dușmanii 
noștri. Tiranii mustrațl în consciința loră de faptele 
nedrepte, ce le comită, nu vădă decâtă fan'ome ce-i 
amenință/

SOIRILE PILEI.
»Pester Lloyd» de Joi publică următârea telegramă 

dela Clușiu: La însărcinarea fiș'panului Desideriu Banffy, 
protonotarulă comitatului Bistrița-Năsăudă, Ioană Pan
czel, a făcută perchisițiune într’o librăriă din Nă
săudă și a confiscată optă esemplare din opulă lui N. 
Densușană: «Istoria lui Horia». Cercetarea a constatată, 
că librăria susținea relațiunl cu astfelă de firme 
românesci, cari uneltescă periculose agita- 
.iunI în potriva statului ungară.»

Unde și caii suntă acele librării române, cari a- 
gilă în contra statului maghiară? Nu cumva le are «Tri
buna» în catalogulă ei, să le comunice celoră dela 
«Pester Lloyd/ căci ei, suntemă siguri, nu voră 
putea numi nici una?,.. Dar pâte că ne înșelămă, dați-le 
dar pe față!

—0—
In întrunirea literară din Joia trecută a vorbită d. 

prof. I. C. Panțu despre vechile instituțiunl ale Moldovei 
și d-șora Eugenia Perșenară a cetită o legendă de Car
men Sylva.

—0—
D. Dr. Corneliu Diaconovici din Pesta adresâză că

tră domnii președinți ai coruriloră vocale române urmă- 
torea rugare; Jnsărcinată de renumitulă învățată și scrii- 
toru italiană, contele Angelo de Gubernătis, să-lă infor- 
meză detaiată despre starea poporului română din Un
garia în tâte ramurile vieții publice, aflu de lipsă a re
flectă în aceste informațiuni și la reuniunile ndstre de 
arte, și deosebită la corurile vocale ale plugariloră ro
mâni. Neavândă la disposițiune date autentice, rogă pre 
toți d-nii președinți ai coruriloră vocale române, să bine- 
voescă a mă informa pre scurtă despre reuniunile, ce le 
conducă prin răspunderea următâreloră întrebări: 1. Când 
s’a constituită corulă? 2. Are reuniunea și coră mixtă? 
3. Numele și ocupațiunea dirigintelui? 4. Arangiăză pro- 
ducțiunl publice, și cu ce programă? 5. Momente mai 
însemnate din istoria corului? Aceste informațiuni rogă 
să mi-se trămită mai târziu până în 8 (20) 1. c., penlru- 
că eu din parte-mi trebue să termineză lucrările mele încă 
cu finea lunei curente/- Dr. Corneliu Diaconovici, adresa: 
Budapesta, Sugârut 45.

—0—
Cele 12 scrisori fondare rurale române, despre a 

căroră disparițiune amă comunicată erl,^p6rtă numerile 
20,734, 20,796 până la 20,800 inclusivă, 20,855 până 
la 20,860 inclusivă.

—0—
Cardinalulă primate Simor a ridicată cu suma de 
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200,000 fl. ună orfelinalîl cu scopă de a maghiarisâ pe 
copii de altă limbă încredințându-i călugărițeloră ungu
resc!. Cum vedemă, dușmanii naționalitățiloră nema
ghiare au turbată cu desăvârșire.

—0—
«Voința Națională*  spune că d-na I. Stahl, directârea 

institutului de domnișâre din calea Rahovei, animată de 
frumose simțiminte cari îi facă onâre, a aranjată o se
rată musicală și teatrală în folosulă studențiloră români 
din Viena, lipsiți de mijlâce, ce se va da Duminecă, 3 
(15) Martie, în localulă societăței «Bukarester Turnverein.*  
De asemenea «L’Indâpendance roumaine*  a adunată și 
adună o frumâsă sumă de bani totă spre acelă scopă.

Editoră: Iacobti Mureșiann.
Redactoră responsabilă: Dr. Anre’tt Wreșianu

—0—
Furturile poștale in Ungaria au ajunsă a fi o ade

vărată calamitate. Ună nou furtă s’a comisă pe drumulă 
dela Timișâra la Orșova, dispărândă suma de 2000 fl. 
ce se dase pe poștă în Seghedin.

—0—
Cismarii din Brașovă au primită dela ministerulă 

de honvedl însărcinarea d’a predă 2500 părechi de 
cisme.

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

CORESPONDENȚA PARTICULARA A *GAZ.  TRANS.*  
Budapesta, 11 Marte a. c.

Impresiuni. — Aniversarea Centenarului morții lui 
Horia, Cloșca și Crișană. — Reforma camerei magnați- 
loră și prospecte. — piară nou română în Budapesta, 
«Viitorulă*  în agoniă. — Angelo de Gubernatis. — 

Fundațiunea lui Gojdu.
Domnule Redactoră! Impresiunea ce o facă 

asupra mea evenimentele de aici, mai cu sâmă, și 
în deosebi în ceea ce ne atinge pe noi Românii pe toți 
în generală, — potă Zice, și cu durere o Zică, este una 
dintre cele mai deprimătâre. Este fârte tristă, D-le Re
dactoră, a vedea cum se facă încercări cu tâtă ocasiu- 
nea binevenită' pentru răspândirea ideii esclusivismului 
maghiară. Aici se țesă tâte planurile, de aici se împartă 
tât.e rolurile în tâte părțile, așa încâtă acuși-acușl ne 
trecjimă câte cu-o lovitură nouă, cândă colo, cândă altă 
undeva. Ca să tacă despre procederea nu pră amicabilă 
a guvernului și a pressei maghiare, amintescă numai a- 
tâta, că junimea studiâsă maghiară de aici, după esem- 
plulă celei din Clușiu, încă începe a se infectă de băla 
contagiâsă a netoleranței, așa încâtă, pentru cei ce cu- 
nâscemă relațiunile actuali, nu va fi mirare, dâcă juni
mea română pestană, pentru vr’o manifestațiune ârecare 
câtă de mică de alipire cătră naționalitatea sa, va întâm
pină ceea ce a întâmpinată junimea română din Clușiu, 
și ceea ce în parte amă întâmpinată și pănă acum. Cu- 
ragiulă însă și speranța în învingerea dreptei nostre cause 
nu ni-o amă perdută, deși viitorulă junimei române, din 
causa persecuțiuniloră de pe tâte terenurile, se presentă 
în ună colorită sombru și fârte posomorită.

Intre astfelă de împrejurări, Dle Redactoră, este u- 
șoră de esprimată, că noi cești de aici amă fostă siliți a 
serbâ diua memorabilă a aniversării centena
rului morții durerâse a martiriloră noștri 
naționali dela 1785 numai în forulă nostru internă, 
în acelă sanctuară ală pietății omenesc! , în care nu 
pâte străbate forța crudă nici arbitrulă neînfrânată. Ne 
amă revocată și noi în memoriă în acea di de tristă su
venire cuvintele scripturei: «Plângă Dâmne și mă tân- 
guescă.... « Apoi din adenculă inimei amă (jisă umbrelor
mărețe: «Eternă fiă amintirea vâstră!*

Vă asigură, Dle Redactoră, că noi cești de aici amă 
simțită o mare îndestulire sufletăscă, când amă ceUtă din 
prețiosulă 4>ar£i ce redigiați, că poporulă nostru dela sate 
în frunte cu unii bravi preoți, nu s’a lăsată a fi dusă în 
ispită, ci a serbată ici și colea așa cum a putută acea 
cji de doliu națională.

După aceste observări generali, permiteți-ml a vă 
comunică și unele detaiurl de pe aici, cari ne atingă mai 
de aprâpe pe noi Românii.

La desbaterea proiectului despre reforma 
camerei magnațiloră, dintre deputății români nici 
unulă n’a luată parte. Lucrulă se esplică altcum așa, 
că pentru noi aceea lege, dâcă ar fi fostă croită chiar 
după principiulă d-lui Irânyi, adoptândă esclusivă numai 
principiulă de alegere, puțină folosă ne-ar fi adusă; pen
tru că de legi electorale, cari pre noi Românii în adinsă 
ne eschidă dela alegere, încă suntemă sătui pănă în 
gâtă. De altmintrelea cum suntă informată d-lă C. Ti- 
sza ar fi Zisă 1° clubulă liberală, că la denumirea mem- 
briloră camerei reformate a magnațiloră, regimulă «va 
luă în considerare și drepturile (sic!) naționalitățiloră.*  
Așa dară ar fi unele prospecte ca și dintre deputății 
maghiari să între unii și alții între magnați, dar firesce 
numai dintre cei mai moderați. Pâte că unii dinLre 
mamelucî își voră vedâ visulă cu ochii! Vederemo! căci 
multe s’au cjisil și s’au promisă și dâmne puține de totă 
s’au mai împlinită!

Scirea despre noulă di ară română cotidiană, 
pe aici nu este lucru nou. Acâsta datâză încă din ju
mătatea a doua a lunei lui Decemvre din a. tr. Respec-

tivulă Ziară era să iasă dela 1 Ian. v. a. c. și redacto- 
rulă lui era să fie o altă persână, care pe atunci eră 
omă în stadiu de transițiune. Programa lui ar fi fostă 
— celă puțină încâtă mie’mi este cunoscută — mai 
multă o parafrasă a încercatei programe viitoriste. Dar 
fîindă că »Viitorulă*  s’a continuată și mai departe, idea 
a rămasă nerealisată. Acum însă, cândă organulă gu- 
vernamentaliloră noștri se află în agonia morții — mâne 
în conferința acționariloră i se va decide sârtea — mai 
cu sâmă din causă, că guvernulă are puțină înclinare 
pentru politica de înfrățire, idea înființărei unui altă di- 
ară erășî este pusă pe tapetă și pâte, că se va și rea- 
lisâ. Vomă vede.

Unii dintre cei de aici credă, că înființarea (jiaru- 
rului din cestiune ar fi renascerea ,Albinei,*  seu celă 
puțină realisarea .Moderatoriului,*  care era să se înfi
ințeze la Aradă cu începutulă an. tr., cândă s’a înce
pută acțiunea frățietății. Atâta este totă ce vă potă 
comunica, d-le Redactoră, cu acâstă ocasiune din acâstă 
materiă.

D-lă Angelo de Gubernatis, cunoscutulă scrii- 
toră italiană, în câtă sunt informată, are cea mai bună 
opiniune de poporulă română și d-sa în acâstă privință 
s’a emancipată cu totulă de sub influința, la care cre- 
deamă la începută, că va fi espusă în cercurile de aici. 
Dovâdă este despre acâsta între altele și aceea, că d-sa 
și-a propusă a învăța limba română, ceea ce, lucru fi- 
rescă, ca unui Italiană și limbistă de frunte, nu-i va 
causa mare greutate. Cu acâstă ocasiune d-lă Angelo 
de Gubernatis numai câteva Zile va putea petrece în ți
nuturi românesc!. Insă cu altă ocasiune, care nu este 
departe, pâte în primăvâra anului viitoră va veni âr din 
Italia, ca să facă studii mai cu deamăruntulă prin ținu
turi românesc!, când apoi va trece din Transilvania chiar 
și în România. Noi felicitămă pe d-lă Gubernatis, pen
tru simpaticele sale intențiuni și sperămă, că inteligința 
română din tâte părțile i va da sprijinulă necesară pen
tru adunarea materialului, la opera care voiesce a-o 
compune.

Pe la mijloculă lunei trecute representanții funda- 
țiunei lui Gojdu au ținută o ședință, în care între altele 
s’a împlută și postulă vacantă de esactorată, alesă fiindă 
d-lă advocată și deputată George Serbă, ca fișcală ală 
fundațiunei. Cu aceea ocasiune amă avută onâre a vedâ 
în mijloculă nostru și pre unii âspeți din provincii și 
din Ardâlă, ca d-lă Bologa vice-președintele Associațiunei 
transilvane și alții. Numita fundațiune a crescută în 
modă destulă de considerabilă. După bilanțulă dela finea 
anului 1884 plusulă activeloră fundațiunei s’a urcată la 
553,395 fl. 85 cr. și pretensiunl în valâre de 34,696 fl. 
48 cr., când la anulă 1870 averea fundațiunei abia a 
fostă de 93,427 fl. Prin urmare în decursă de 12 ani 
averea fundațiunei a crescută cu 489,968 fl. v. a. Cres- 
cfimentă destulă de frumosă! Este speranță, că preste 
câți-va ani, averea fundațiunei acesteia va trece și preste 
ună milionă. Dee Dumnezeu! Venitulă curată pe anulă 
curentă 1885 este preliminată cu 36,751 fl. 72 cr., âr 
suma stipendieloră pe anulă scol. 1884—85 este preli
minată cu 11,650 fl. 44 cr. Nu potă să nu amintescă. 
d-le Redactoră, că față cu acâstă fundaținne d-lă sep- 
temviră Ioană cav. de Pușcariu are ună merită deose
bită, căci d-sa a lucrată ca fundațiunea să crâscă așa 
de frumosă.

Și acum, d-le Redactoră, permiteți-mi să termineză. 
Cu ocasiunea cea mai deaprâpe amă să vă mai scriu 
încă și altele, rugându-vă ca, dâcă le veți află demne, să 
le dați locă în prețuitulă (Țară ce redigiați. I. de P.

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

Reuniunea de magliiarisare din Clușiu.
Rele auspicii pentru fanaticii din Clușiu! Nu-i des

tulă că s’a amânată adunarea de constituire, mai trebue 
însă să facă trista esperiență că, afară de «nâoșii*  Ma
ghiari din Brașovă, numai în Gyergyo-Sân-Miclăușă s’au 
mai găsită câțiva .patrioțl*  să înființeze filiale. Dămă 
astădi cilitoriloră noștri apelulă «patrioțiloră*  din Clușiă 
prin care totă ei de cătră pădure strigă că naționali
tățile îi amenință cu desnaționalisare. Atragemă deci aten
țiunea Româniloră asupra slăbiciunii morale ce simtă că 
o posedă adversarii noștrii și pe care destulă de clară 
și-o esprimă prin următorulă apelă:

»E faptă de toți cunoscută că o parte a cărtura- 
riloră naționalitățiloră ce ne împresâră, în timpulă din 
urmă a îndreptată ună atacă sistematică în contra a 
totă ce e maghiară în acâstă patriă. Societatea nâstră 
a suferită multă vreme acestă atacă provocătoră cu o 
liniște fără esemplu a unei consciințe nobile în credința, 
că acum va înceta. Cu părere de rău însă a trebuită 
să esperiămă că în locă de a se liniști, gâna furiâsă a 
crescută într’ună modă care vafămă adencă pănă chiar 
și consciința cea mai moderată.

«In astfelă de împrejurări societatea maghiară a a- 
cestei părți a patriei e nevoiă a apela la apărarea de 
sine, la care instinctulă de conservare avisâză și pe cea 
mai mică ființă simțitâre.

«Suntemă firmă convinși că în astfelă de împrejurăr 
apărarea pâte avea efectă și succesă numai prelângă o 
constituire cum se cuvine. Pornindă din acâstă con- 
vincțiune, nu se mai pâte amâna constituirea unei reu
niuni de cultură maghiare ardelene, a cărei adunare de 
constituire comisiunea preliminară a fixat’o în orașulă 
nostru pe (Țua de 12 Aprilie.

»In acâstă di, mică și mare ală societății maghiare 
fie-care membru cu consciință de sine, bărbată și femee 
să se ridice din indiferența contemplativă de pănă acum 
și să să apuce de marea operă a proprie apărări. Să 
creeze reuniunea maghiară publică de cultură, se scuture 
prin ea ca și cu ună nou strigătă de »Susă Maghiare!*  
elementele naționale încă îndărătnice și să pună o pu
ternică stavilă pustiirii posesiunii maghiare, limbii ma
ghiare și caractereloră nobile magkiare străbune din 
Ardeală.

«In speranță că...... vei binevoi a te alătura nouă
cu cunoscutulă d-tale patriotismu și că vei luă parte 
activă la acâstă lucrare mântuitâre de patriă ce are să 
biruiască cu armele culturale, avemă onâre a te învita 
la amintita adunare pe 12 Aprile.

Din ședința comisiunii pregătitâre ținută în Clușiu 
Ia 6 Martie 1885. Dr. Ludovik Felmâry, președinte.

Ca să scie fiecare română că dușmaniloră noștri 
nu le e atâta de a răspândi cultura loră cu care atâtă 
de multă se îngâmfă, sâu de a’și apăra naționalitatea 
loră, reproducemă §. 2 din proiectulă de statute ale re- 
uniunei:

«Scopulă reuniunei este desvoltarea patriotismului 
în părțile ardelene prin cultura direcțiunei naționale.*

Ce ridiculă! N’au fostă în stare Maghiarii se aibă 
o capitală ungurâscă după atâtea sute de ani, necum să 
împinteneze întregă Ardâlulă 1

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

MulțftmitA publică.
Subscrisulă, în numele întregei comune bisericescl 

din Sălciva inf., esprimă prin aceste rânduri prâ stima
tului domnă Simeonă Iosifă și consoțiloră, proprietară 
în opidulă Trăscău și arendatoră de spirituâse în comuna 
Sălciva inf., pentru crucea din argintă de China în va
lâre de 5 fl. 45 cr. v. a., ce ne-a donat’o bisericei nâs- 
tre pentru, care binefacere și în -semnă de recunoștință 
li se aduce acâstă mulțumită publică.

Săi ci va-inf. la 26 Februariu 1885.
Icsifu Hațeganu, 
parodii gr. catolicii.

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

DIVERSE.
Scumpetea vieței la New-York. — La New-York, 

viâța este fârte scumpă. £că câteva prețuri cari dau o 
ideă în acâstă privință: Pentru o casă de burgheză mo
destă se plătesce ca chiriă 10,000—15,000 franci pe ană; 
pentru ună apartamentă, în așa numitele «marile ca- 
sărmi,*  clădite acum decurândă, se plătesce 5,000—10,000 
franci pe ană. O familiă modestă găsesce cu greu a în
chiria o casă pentru suma de 2,500 franci.... Ună de- 
jună într’ifnă birtă, compusă dintr’o bucățică de friptură, 
puțină vină prostă și o câșcă de cafea fârte rea, costă 
7—8 fr. Carnea costă la New-York îndoită de ceea 
ce costă la Londra; o livră de mușchi costă 6 franci. 
Câtă pentru bacșișuri, ele sunt mai mari decâtă se pâte 
crede. Pentru a avea o câșcă de cafea sâu a ți se a- 
duce cișmele, trebue a da chelnărului 1 fr. 25 c., dâcă 
nu, ești rău servită și treci ca ună omă »rău crescută*  
în ochii chelnărului. Nu este cuartieră în care să poți 
scăpa d’a nu fi astfelă jefuită. La Brooklyn viâța costă 
ca și la New-York.

* * '*
Intre unti bein și unti nou profeții musulmanii. — 

Ună nou profetă musulmană se lăuda că nu este Dum
nezeu, ci Moise fiulă lui Amran. Beiulă, audindă despre 
manoperile lui, îlă chiămă pentru a’lă întrebă. — Cine 
ești tu? îi Z'se elă. ■—■ Suntă Moise trămisulă lui D^eu.
— Fârte bine! Ș’acestă ciomagă pe care îlă țîi în mână 
este de sigură acela pe care l’ai schimbată în șârpe ? —
— Neapărată! — Ei bine, fă acâstă minune. — Cu 
plăcere, dâr este trebuință ca tu să faci pe Faraonă și 
să (Țel ca densulă: «Suntă DumneZeulă vostru, Atotpu
ternică.*  Beiulă se dete înapoi înaintea acestoră cu
vinte, și dete drumulă profetului.

* * *
0 distracțiune. — Ducele de Proto di Maddaloni 

este omulti celă mai distrasă din tâtă Italia. In trecutele 
dile sosindă la Roma a trasă la otelă de Roma și a 
eșită a doua Zi dis de diminâță ca să facă o preumblare. 
Pe piazza di Colona se întâlnesce c’o dâmnă cunoscută 
lui, care trecea în trăsura ei; se grăbesce s’o salute și 
numai atunci bagă de sâmă că uitase a’și lua pălăria și 
că eșise în scufia de nâpte.
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Ouraulu Ia bursa de Viena 
din 12 Martie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98.95
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.95
Imprumutulit căilord ferate 

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

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorCi ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 123.25

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 110.75

Bonuri rurale ungare . . 102.75
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.75
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișîi.............................. 102.—
Bonuri cu cl. de sortarel02.—
Bonuri rurale transilvane 102.—

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

vinii ung.......................—.—
Imprumutulfl cu premiu 

ung.....................................119.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.25
Renta de hărtiă austriacă 83.45
Renta de arg. austr. . . 83.90
Renta de aură austr. . . 108 95
Losurile din 1860 . . . 139 80
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  866.—
Act. băncel de creditii ung. 310.25
Act. băncel de creditii austr. 301.30 
Argintulfl —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.81
Napoleon-d’orI.................. 9.85l/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.55 
Londra 10 Livres sterlinge 124.35 Bancnote austriace contra aură

Bursa de Bueuresci.
Cota oficială dela 27 Februariu st. v. 1884

Cump. vend
Renta română (5°0). 92 —
Renta rom. amort. (5°/0) . 94 —

convert. C6°/o) . 100 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 32 —
Credit fonc. rural (7°/0( . • 99V4 —

» » » (5°/o> . • 857, —
» » urban (7%' . . 96Va —

> (6°/? • 917, —
> » (5»/0: . 837, —

Banca națională a României 1195 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 290 —

« » » Națională . 210 —
Aură 12.4O°/o —

Cursulu pieței Brașovd
din 13 Martie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . . Cump. 8.80 Vând 8.84
Argint românesc .... . . > 8 75 • 8.80
Napoleon-d’orI................. . . > 9.78 • 9.80
Lire turcescl..................... . » 11.— > 11.04
Imperiali......................... . . > 10.— > 10.02
Galbeni............................. . » 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.50 » 101.—
Ruble Rusescl................. . » 127.— > 128.Va
Discontulă » . 7—10 »/o pe ană.

gjg- Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se poftit cumpăra în tutunge- 
ria lui 1. Gross.

Anunțămu acelortî onorați cetitori, cari voru binevoi a se abonâ la foia nostră de aici încolo,

că avemu încă în reservă numeri dela începutulu anului 1885 prin urinare potU să aibă colecțiunea com-
Admimstrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

Abonamente la „Gazeta Transilvaniei“ se pottt face la 1 și 15 ale fie-cărei luni. 
Administr. „Gaz. Trans/

Bole secrete
le vindeci! pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrul! său. 
Asemenea vindec! urmările rele ale p6cateloru tinereței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugăm! pentru 
descrierea completă a bălei.

I>r. ISella,
membru ală mai multoră societăți sciențifice etc.

6. Place de la Nation, 6. — PARIS.

De observata.
Cei ce suferii de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsesc! ajutorii sigurii prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se vor! observa succese.

Tractarea în scris!. S’au vindecat! sute de ămeni.

Proj\ Dr. Albert,
distins!, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalia de aură cl. I.

6. Place du Trone, PARIS.

Mersulu trenurilorU
pe inia l’redealiî-Budapesta și pe linia ’Teiaști-Aradîi-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—IPredeald

BucurescI
Predealu
Timiștt

Feldiâra
Apatia
Agostonfalva 
Homorodîi
Hașfaleu
SighișOra
Elisabetopole
Mediașă
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușft
Aiudă
Vințulfl de susfl 
Uiâra
Cucerdea 
Glurisft 
Apahida

(
Clușiu

Nedeșdu
GhirbSu
Aghiriștt
Stana 
Huiedinti
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Laddny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

Trenă 
accelerat

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibua

(
(

7.15 — —
1.09 — —
1.33 — —
2.06 — —
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27
7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19

8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 559 9.18
10.18 6.28 8.00

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

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

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

2.00 6.20 2.00

9.50
10.15
10.50

Trenă 
de 

peraono

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
omnibua

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladiny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare ( 4.11 5.13 3.20

( 4.21 9.37 3.25
Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-V âsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Râv 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 —
Ghirbfiu 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 —
Vințuld de sustt 12.19 10.07 —
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Crăciunelti 1.44 12.03 —
Blașfl 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașd 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
Feldiâra 8.41 9.20 2.44
„ f 9.20 10.15 3.15
Brașovă ■ — 6.00 3.25
Timișă ■— 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

BucurescI "I 10.25 (

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

Teiijșft-Ar&dft-Budapesi a Bndaf»esta->Aradăi>Teiiișd.

Trenă de Trenă Trenă Trenă de Trenă
peraâno omnibuH omnibua persdne omnibua

Teiuș! 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iuiia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 ( 3.35 5.30
Oi ăștia 5.02 12.13 Arad ăi 4.00 .6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 • 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
A i*r  i fiî si 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — TeiușA 12.53 7.00

Aradik-'K’imișăra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă
omnlbua peradne omnibua

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
N6meth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișâra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timiș6ra°Aradd Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenfi Trenă
peradne omnlbua omnibua

Timișăra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 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
Aradfi 3.10 8.00 Simeria 12.37

Tipografia ALEXI, Brașov!.


