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Brașovu, 7 (19) Martie 1885.
Intriganții și denunțianții unguri din Clușiu 

au câștigată o armă nouă în contra ndstră, de 
când Archiereii noștri au cedată presiunei des
potice a ministrului Trefort în afacerea oprirei 
rugăciunilor^ pentru Horia.

Ei gâsescu o plăcere diavol6scă de a ațîța 
pe unii în contra celorlalți spre a-i desbina. A- 
câsta este o tactică vechiă a dușmaniloră mimu
lui nostru și e fdrte durerosu, că încă și astădi 
mai găsescă la noi Românii tăremă de a și-o 
desvolta în detrimentulu națiunei ndstre.

Cea mai nouă debutare a intriganțiloru un
guri constă în aceea, că aducândă laude veste 
măsură umflate Archiereiloră, pentru că s .1 
pusă iscălitura sub fatalulă mandată ală d-^ux1 
Trefort, își dau t6te silințele de a ațîța oc acești 
înalț! prelați în contra aceloră bravi preoți, cari 
nu au suferită a fi intimidați de ordinulă ilegală 
ală ministrului, ci și-au împlinită datoria de păs
tori sufletescl sevârșindă rugăciunile pentru su
fletele martiriloră dela 1874—5 așa precum a 
dorită și a cerută poporulă.

După a ndstră tare convingere preoțimea 
română, în spiritulă evangeliei și ală învățători- 
loră bisericei, nu a fostă nici câtă de puțină o- 
bligată de a asculta de ordinulă ministrului im
pusă archiereiloră, în ceea ce privea oprirea ei 
de a țină rugăciuni în biserică.

Nu esistă nici o autoritate archierăscă creș
tină pe lume, care să aibă dreptă a opri pe preo- 
tulă sânțită de a face rugăciuni în biserică pen
tru ori și ce creștină.

Este dăr absurditate, dăcă nu răutate, a sus
țină, că prin ținerea de rugăciuni pentru sufle
tele martiriloră din 1785, pe care nu era nimeni, 
nici chiar capulă bisericei în dreptă de a-o îm
piedeca, preoții noștri respectivi ar fi comisă ună 
actă de nesupunere față cu autoritatea biseri- 
căscă și că prin fapta loră sevărșită în împlini
rea sacrei loră misiuni spirituale, pentru care nu
mai înaintea lui Dumnezeu sunt răspunzători, 
ară fi creată o stare de anarchiă în biserică.

Ori ce omă cu mintea sănătăsă vede, că în 
casulă de față anarchia vine de susă și nu de 
josă. Stările anarchice, despre cari vorbesce o 
făiă maghiară din Clușiu, le prepară ordinile des
potice și ilegale ale miniștriloră ungurescl, le 
prepară neiertata loră ingerință în autonomia bi
sericei și în drepturile ei și ale archiereiloră ei.

Nu preotulă și dascălulă, care își împlinesce 
datoria după cea mai bună a sa consciință în pute
rea legiloră divine și umane, ci cei ce-lă împie
decă în împlinirea sântei lui chiămărl prepară 
anarchia nu numai în biserică, ci și anarchia în 
stată.

Deși Archiereii noștri într’ună momentă ne
fericită au cedată puterei guvernului, suntemă 
totuși convinși că n’au făcut’o de bună voiă, ci 
numai sub influința unei nerușinate terorisări.

Dacă însă Metropoliții și Episcopii noștri ar 
asculta de șoptele dușmane și s’ar încerca de-a 
prigoni pe acei preoți, cari au sevârșită rugăciuni 
în biserici pentru Horia, său decă ară cere dela 
vr’unulă din ei vr’ună sacrificiu ală credinței și 
ală convicțiunei sale, sub cuventulă apărărei 
autorității bisericescl, atunci ar fi documentată, 
că s’au aliată cu dușmanii în contra credincio-

șiloru loră și nu numai că într’ună momentu de 
slăbiciune au părăsită causa poporului, ci mergă 
chiar în contra. ei.

Atunci lesne s’ar putâ întâmplă ca fâia să 
se întdrcă și ca poporulă să-i părăsâscă și să re- 
mână păstori fără de turmă!

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

ORONIOA POLITICĂ.
In otelulă Berlină din orașulă Nișă s’a ținută fi

lele acestea ună meeting serbo-macedonenă, la.

este după părerea năstră datoria poporului irlandeză și a 
representanțiloră săi în tâte corporațiunile publice ca — 
evitândă orl-ce actă de nepoliteță față cu prințulă și prin
țesa de Walles — să observeze o asemenea reservă, care 
să pâtă documentă în de ajunsă iubirea loră nestrămu
tată pentru principiele naționale și hotărîtulă loră dis- 
preță în contra celoră ce le calcă libertățile naționale/ 

*
După scirile ce le-a primită «Pol. Corr.* despre 

revolta Albaneziloră, orașulă Prizrena este asediată 
de 10,000 de revoltați. Albanezii permită comunica- 
țiunea în orașă și afară din elă^ dar iau taxă pentru

care au luată parte 2000 persone. Președinte’a fostă archi- i ac^s*-a- Revoltații au distrusă liniile telegrafice și podu- 
mandritulă Sava Decanski, și igumenulă Vucovici, ună ma-|r^e’ a?a ca Ib^him pașa, care se află închisă de Alba- 
cedoi ănă, vice-președinte. S’a primită o resoluțiune, care 'nez’’ nu Pâte încunosciințâ guvernulă turcescă despre si- 
cuprnde următorele trei puncte: 1 Ună protestă în con-!tuațiunea sa decâtă prin iscâde de încredere. Porta a 
tra aesfigurărei fapteloră săvârșite în Macedonia și Serbia; concentrată deja 5000 de ămenl din garnisănele albaneze 
v jchiă din partea Bulgariloră și a Turciloră. 2. Protestă. Vassel pașa e pe drumă cu întăriri mari de trupe. Se 
In contra pretensiuniloră nejuste ale Bulgariloră asupra 
ținuturiloră locuite de Șerbi.
o împărțire etnografică a peninsulei balcanice. 
Asemeni meetingurl se voră mai țină încă în diferite 
alte orașe. Comitetulă esecutivă a Serbo-Macedoneniloră,! 
ce are reședința în Belgradă, a trămisă resoluțiunea de 
mai susă în traducere francesă cătră tăte puterile sem- i 
natare ale tractatului dela Berlină, precum și cătră. ămenii 
de stată amici Sârbiloră.
în
Și

Dela 17 1. c. încâce va apără 
Belgradă o fâiă sârbo-macedonână în limba francesă 
sârbâscă.

*
Cine s’a îndoită vr’odată despre aceea, că Englesi

crede că operațiunile trupeloră turcescl concentrate voră 
3. Cererea de a se face încePe încă înainte de sosirea lui Vassel pașa.

*

Conflictulă dintre AngliașiRusia înces- 
j tiu nea afgană e pe cale de ase aplana. .Politische 
:Corresp.« e informată, că cercurile guvernamentale ruse 
jsunt fârte mulțumite cu mersulă ultimeloră tractărl cu 
cabinetulă englesă și se crede că se va găsi ună mo- 

idus vivendi, înlăturându-se astfelă 
răsboiu între cele două puteri. Capii 
provinciile asiatice au primită ordine, 
dela orice pasă și mișcare, ce ar putâ 
ațiunea îmbunătățită.

pericululă unui 
militari ruși din 
ea să se abțină 

compromite situ-
Totă astfelă cabinetulă englesă a

au spirită comercială «comme il faut* și că tâlă politica dată ordine, ca Englesii prin influința loră să oprâscă 
loră este condusă în acestă spirită ? Ce e mai prețiosă pe Afgani dela astfelă de mișcări. Pentru ca conflictulă 
pentru noi? se întrâbă ei și acuma și Ziarulă «Globe* *să se înlăture cu totulă, e de lipsă ca Emirulă Afganis- 
Zice în privința acâsta: • j tanului să se alăture la învoiala făcută la 5 Martie între

»D. Gladstone trebue să fi ajunsă la convingerea: Anglia și Rusia, și care constă în aceea, ca nici Rușii 
că amiciția Germaniei face mai multă decâtă ună teri- nici Afganii să nu mai înainteze trupe în punctele din 
toriu de 80 de mile pe țărmulă Africei occidentale, și itigiu. 
de aceea a renunțată la posesiunea acestoră 80 de mile 
în favorulă Germaniei. Germania devine astfelă, și a- 
căsta e ună resultată ală visitei contelui Herbert Bis- 
marck la Londra, stăpână peste întreaga regiune a Ca
merunului, afară de portulă Victoria cedată guvernului 
engleză de societatea misionariloră baptiști, și de țâra si-; 
tuată în nemijlocită apropiere a acestui portă, 
ce e dreptă, că Germanii ’și au luată și ei u 
torirl în schimbulă acestei însemnate concesiuni, dâr în . 
totală totă ei suntă aceia cari câștigă. Acâsta însă nu' 
e decâtă o cestiune secundară Țara Camerunului nu 
e de importanță vitală pentru Englitera și de sigură nu

o-
>

„Archiereii Români. “
Sub titlulă acesta publică „Ellenzâk“ unu 

! articulă, care caracterisâză destulă de viu tristele
• ge pare urmări ale atitudinei archiereiloră noștri față cu 
unele înda- despoticulă mandată ală d-lui Trefort dela 24 

 Febr. a. c. Estragemu dintr'însulu următdrele: 
• - ■ I «Opiniunea publică maghiară păte fi mulțămită

cu purtarea archiereiloră români. Archiereii români au 
făcută ceea ce n’au făcută mulți înaintea loră, ba abija 

face ca din causa ei Englesii să stea rău cu Germania. a făcută vr unulă, ca să ia posițiune pe față în con- 
Singura parte neplăcută a acestei afaceri este momentulă f-ra curentului estremiloră români. Asta a fostă datoria 
și felulă în care s’a făcută cesiunea. Fără îndoială l°ră. Celă mai mare periculă pentru poporulă română 
Zice «Globe*, e o nenorocită întâmplare că amă renunțață a f°stă, că preoții loră n au fostă âmeni franci, ci cu 
la acâstă posesiune chiar a doua $i după ce lordulă două fețe Ei au dată poporului astfelă de răspunsuri, 
Granville, vorbindă de densa Zicea, că nici prin gândă.ca metropolitulă dela Strigoniu, că: «reginam occidere 
nu trebue să vie că o vomă putea ceda vr’o dată. Eu-,n°i’te timere* ?■ a- Ș* aP°i poporulă a făcută ceea ce a 
ropa întrâgă va crede că amă cedată unei amenințări, și,f°sfă rău. Șaguna, care asemenea era cu două fețe, ade- 
acâstă credință nu ne va folosi multă în numerâsele • vărată că a căpătată multă dela Nemți pe sema bisericei 
cestiuni cari se nască pe fiecare Zi- Suntă unele pu- (sale> dar niciodată nu 1 a privită nimenea de patriotă 
teri cari și-ară putea închipui, nu fără cuvântă, că de ................
acum înainte n’au de câtă să ne strîngă puțină 
ca să dobândâscă dela noi totă ce voră dori*

*.
Visita prințului de Walles în Ir land ia, 

proiectată a se face în curândă, a îndemnată pe 
lițl a adresă ună apelă cătră poporulă lrlandiei, în care 
se Z‘ce între altele: Fiindă provocați a ne dă opiniunea 
asupra viitârei visite a prințului și a prințesei de Walles 
în Irlandia, facemă acesta declarândă următârele: Popo
rulă Irlandei este obligată de a evită ori-ce actă, care ar 
justifică impresiunea, ca ar putâ fi sedusă prin vr’o pu
tere ore-care a slăbi din lupta pentru autonomiă. Visita 
prințului în Irlandia nu va fi lipsită de scopuri politice 
și ea va fi folosită de partidele din Anglia, spre a Inter
pretă falsă disposiția și părerile poporului irlandeză. Acâstă 
visită se face sub auspiciile lordului Spencer, care este 
cu dreptă urîtă de Irlandesi și într’ună timpă, când li
bertățile poporului irlandeză suntă călcate în piciore 
printr’o lege siluitâre. Prin urmare în aceste împrejurări

pentru

ce este j
Parne-■

'maghiară. Și apoi e și greu a ședâ pe două scaune.« 
.Cei doi metropolițl, și o parte a celorlalți episcopl 

și-au împlinită față cu sărbătărea lui Horia datoria loră 
patriotică. Au oprită preoțimea de a țină aniversarea. 
(Se genăză foia maghiară de a Zice în locă de «aniver
sare:* cultulă divină.) Au declarată pe față, că nu este 
ertată a serbâ, în biserică memoria aceloră bărbați, cari 
au omorîtă și au prădată.... Istoria i-a judecată pe aceș
tia și dreptatea a fostă satisfăcută.*

După acâsta Z'ce pressa estremă română 
atacă pe Archierei și amintesce de faima demi- 
siunei metropolitului Mironii, Zic®U(iă că le-ar 
plăcâ estremiloru să demisiuneze acestă archiereu, 
ca să vină unulă în loch, cu care să pdtă face 
ei ce voră voi.... apoi continuă așa:

«Gazeta* atacă pe Vancea, că cu ce dreptă a or
donată preoțiloră și le-a interzisă serbarea lui Horia?* 

.Tristă lucru. — Și în mânia acestoră interziceri 
preoții ici și colo totuși au prăsnuită sărbătărea lui Horia. 
Se opuseră ordiniloră archieresci și au făcută cele ce au
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trebuitfi sg le facă. Dâr cum să nu facă, când pressa 
descrie pe archierei ca pe nisce unelte triste în mâna gu
vernului... AdI preotulă din Indolă e stăpână pe situa- 
țiune, elă »nu ține cu biserica, ci cu »Gazeta.»

F6ia maghiară ne vorbeace în fine că este 
datoria archiereilortt să sufere t6te atacurile — 
cum a suferită Christosu (sic!) rugându-se încă 
pentru nemernicii cari le caus6ză suferințe fără 
a sci ce facă....

Cetiți prea sânțiloră părinți și vedeai ce ați 
făcută!

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

SOIRILE DILEI.
In cerculă Brașovului s’au aleșii ca deputați la si- 

nodulă archidiecesană d-nii Diamandi Manole co
merciantă și d. prof. loan Popea. T6te sforțările 
câtorva de a scăte de deputată pe d. advocată I. Len- 
gără, au fostă fără efectă. de drece d. prof. I. Popea a 
avută o maioritate de peste 500 de voturi.

—0—
In cerculă Branului au fostă aleși ca deputați la 

sinodulă archidiecesană d-nii Cavaleră I. Pușcariik și 
Dr. N. Popîk conrectorulă gimnasială de aici.

—0—
Duminecă în 22 Martie n. capela orășenescă va da 

ună concertă-serată în sala Hotelului Nr. 1. Publicului 
i se oferă de sigură plăcuta ocasiune d’a auifi încă odată 
capela orășenâscă, cu atâtă mai multă că nu avemă nici 
teatru nici alte petreceri.

—0—
Comitetulă esecutivă ală clubului advocațiloră din 

Pesta a hotărîtă, ca congresulă advocațiloră țării să se 
întrunăscă în Pesta în a doua jumătate a lunei Augustă.

—0—
Societatea studențiloră Universitari din 

JașI a serbată în (fina de 5 Martie a <|ecea aniversare 
a fondărei ei. Cu acestă ocasiune s’a făcută în sala 
Universității la orele 2 p. m. darea de sămă despre mer- 
sulă soeietăței și s’a ținută o conferență de D. Mihaiu 
Ionescu Ghinea, membru ală soeietăței, despre E-vo- 
luțiunea căsătoriei.

—0—
Congresulă literațiloră sudslavl, a cărui ținere se 

oprise de cătră guvernulă croată, totă se va întruni. Se 
dice că s’ar fi găsită ună espedientă potrivită pentru ți
nerea congresului.

—0—
»Voința Națională» atrage atențiunea direcțiunei ge

nerale a serviciului sanitară asupra inundărei în țâră a 
vinuriloră unguresc!, cari mare parte suntă falsi
ficate și vătămătâre sănătății consumatoriloră. Până la 
instalarea laboratorieloră de chimiă pela principalele 
vămi, cari să supună la o analisă chimică produsele, ce 
vină din străinătate, ceea ce va cere ună timpă 6re- 
care, crede că direcțiunea sanitară ar trebui să trimită la 
laboratorulă de chimiă dela Colțea tâte aceste produse, 
și mai cu sămă vinurile ungurescl, spre a le supune la 
o rigurâsă analisă chimică, scoțândă din comerciu pe cele 
ce se voră dovedi că suntă falsificate. Afară de acăsta, 
atrage atențiunea și a d-lui ministru ală comerciu- 
lui asupra falseloră etichete ce se pună pe sti
cle cu vinuri, dându-Ie aparența unoră produse indigene 
și cari în realitate nu suntă decâtă nisce vinuri străine, 
mai cu sămă unguresc!, falsificate ca și etichetele și cari 
strică sănătății consumătoriloră. Acăsta constitue ună 
delictă penală și justiția ar trebui să pedepsăscă pe au
torii loră cu asprimea legiloră.

—0—
Congresulă bisericei naționale sărbe se va întruni 

în anulă acesta în Pesta. Obiectulă principală ală des- 
bateriloră îlă va forma elaboratulă sinodului episcopescă 
asupra modificării constituțiunei bisericesc!. Lupta va fi 
înverșunată, de ârece patriarchulă Angyelics voesce res- 
tricțiunea autonomiei bisericescl în favârea hierarchiei. 
F6ia serbăscă .Srbsko» îlă numesce din causa acăsta 
pe patriarchulă: omă egoistă, vanitosă, leneșă și despotă, 
care nu e demnă de înalta sa posițiune.

—0- ■■

Totalulă venituriloră brute ale regiei monopolului 
tutunuriloră (tăbacă) din România pe a doua jumătate a 
lunei Februariu a. c. este de lei 965,938 bani 64; ăr 
dela 1 Aprilie 1884 până la 28 Februariu 1885 aceste 
venituri au atinsă suma de 25,363.367 lei 93 bani, cu 
345,537 lei 52 bani mai multă de câtă în aceeași epocă 
a exercițiului 1883—1884. Veniturile regiei monopolului 
sărei pe a doua jumătate a lunei Februariu a. c. suntă: 
din exportațiune, de lei 104,996 bani 50, și din consu- 
mațiune în țară de 94,328,80 lei, dândă ună escedentă 
asupra aceleiași periode din anulă trecută de 63,021 lei 
50 bani din esportă, și din consumațiunea în țără de 
37,567 lei 75 bani, ceea ce dă în totală ună sporă 
pentru Stată de 100,589 lei 25 bani asupra aceleiași ju- 
mățățl a lunei Februariu din anulă trecută.

—o—

După informațiunile ce le-a primită »Națiunea‘ în 
ședința de Luni a consiliului comunală din Bucuresci, d. 
Lindley și-a esprimată părerea ca pentru alimentarea Bu- 
cureștiloră să se aducă apă din munți. D-sa, studiindă 
văile Dâmboviței, Ialomiței și Teleajenului, crede că 
acăstă lucrare ar costă vr’o 20 de miliâne. Cum însă 
acăstă lucrare nu s’ar pută efectuâ de câtă preste 10—15 
ani, d. Lindley a recomandată consiliului ca tuburile de dis
tribuire a apei să fie acum astfelă aședate, încâlă să 
potă servi și când apa va fi adusă dela munți.

—0—
Bucătărăsa preotului din Pichelsdorf, în Austria de 

susă, a cumpărată la licitațiune una din cele mai mart 
păduri cultivate ale Austriei cu suma de 24,000 fl. Cum 
a ajunsă bucătărăsa la o asemenea avere, numai preo- 
tulă p6te sci.

—0—
Fostulă secretară ală ambasadei persiane din Viena, 

Mirza Hassan, a fostă arestată în Viena, fiind-că s’a 
prinsă că falsifica fermane de ,Ordine« persiane. Cu 
elă s’a arestată și funcționarulă de bancă Isetisch, care 
încă e amestecată în afacere.

—0—
Diareloră din Bucuresci li se telegrafăză din Zîm- 

nicea, că Marți după amădl trăsnetulă a căzută pe o casă 
din acelă orașă, causându-i mai multe stricăciuni; îm
prejmuirea acestei case a fostă dărîmată și mai multe 
ferestre de pe la casele vecine au fostă sparte. După 
aceea a căzută pătră în mărimea bobului de porumbă 
(cucuruză), care a durată mai multă de 5 minute.

—0—
ț)iua de 14 Martie fiindă 4>ua nascerii Regelui ita

liană, pretutindenea au fostă binecuvântate stindardele 
nouăloră regimente, în Tu rin de cătră episcopl și în 
Neapole de cătră cardinalii Alimonda și San-Felice. 
Numai în Roma s’a amânată ceremonia, după cum se 
cfice, din causa condițiuniloră puse de vicarulă cardinală 
ală orașului, Parrochi, în privința serbărei. Vaticanulă 
a pretinsă ca serbarea să se facă într’ună locă închisă, 
unde să nu asiste și poporulă. In cameră s’a făcută și 
o interpelațiune în acăstă privință. Generalulă Ricotti a 
răspunsă: Potă să asigură camera că singurulă motivă 
ală amânărei a fostă timpulă celă rău; revista și sfinți
rea stindardeloră s’a amânată pentru o (fi mai potrivită. 
Nicotera adause la cuvintele ministrului: Dacă va per
mite Papa.

—0— .
Muntenegrenii facă mari pregătiri pentru aniversa

rea esistenței de 400 de ani a principatului muntene- 
grână, ce se va serbâ în Septemvre viitoră deodată cu 
aniversarea căsătoriei de 25 de ani a principelui Nichița.

—0—
Englesii au arestată în Alexandria pe Zebehr pașa, 

pe fiu-său, âr în Cairo pe alte trei persăne, despre care 
se bănuesce că au stată în corespondință cu Mahdiulă. 
Li s’au confiscată multe hârtii.

CORESPONDENȚA NOSTRADIN COMITATE.
Selagiu, luna lui Martie 1885.

Suntă vr’o 12 ani decând poporulă din tractulă 
protopopescă ală Bredului, la stăruința d-Ioră Teodoră 
Popă protop. tractuală, Dr. Ioană Nechita și Emerică 
Popă advocațl, cari n’au cruțată nici cheltuell nici osteneli 
umblândă din comună in comună, a fostă adusă pănă 
acolo, încâlă fiește care comună și-a oferită parte con- 
tractulă împrumutului de stată, parte venitulă trilunară 
a cârciumei numite cantorale, ca fondă în favârea scâlei 
confesionale. Pentru realisarea acesteia susă numiții 
domni au și făcută pașii necesari sușternându-se la lo
curile competente hârtiele cessionale, cari pentru comunele 
ce și-au oferită ca fondă pe sâma scâleloră banii împru
mutului de stată, s’au și aprobată, âr pentru cele 
ce și-au oferită venitulă cârciumei trilunară s’au 
respinsă, din causă că acelea fiindă proprietatea 
eschisivă a comunei nu se pâte înstrăinâ, veefi 
Dâmne! căci după opiniunea d-loră stăpâni ună ofertă, 
care cu timpă va avâ de a înaintâ crescerea spirituală 
a tinerimei, făcândă din ea membri folositori patriei și na- 
țiunei — este ună ce straniu și nu se pâte încuviința.

Acele comune, cari au avută noroculă a li se a- 
aproba ofertulă loră de și târziu, suntă mângâiate ajun- 
gândă acele dile să-și vadă dorința realisată, deârece 
contractele împrumutului de stată schimbându-se în cu- 
p6ne li s’au retrămisă și prin intervenirea d-lui Gavrilă 
Trifu, prof. la preparandia de stată din Zelău, s’au pre
făcută în valută austriacă, carea apoi, conformă decisiu- 
nei ultimului sinodă tractuală, s’au înmânată prin d. 
protop. cractuală Teodoră Popă unui comitetă din fiesce- 
care comună, care sub supraveghiarea preotului locală 
pre responsabilitatea sa va ave de a-i manipula. Acum 
numai dela zelulă și prudența d-loră preoți atârnă ca 
ună ofertă așa de salutară să pâtă ajunge fructulă 
dorită.

Intre comunele cari și-au oferită în favorulă scâlei 

venitulă cârciumei cantorale este și Bredulă, în firma 
speranță, că din acela mai multă folosă va trage scâla, 
deârece anuală se urcă la 80—100 fl., der dorința po
porului, din grația celoră dela cârma comitatului, a ră
masă nerealisată. A trecută câțiva ani dela negativa 
resoluțiune. Devenindă preotă în Bredă actualulă ad- 
ministratoră d. Clemente Popă, pătrunsă de dorulă de a 
vedâ scăla parochiei sale cu vr’ună fondă, a probată 
de câteva ori să aducă poporulă spre a donâ scâlei con- 
tractulă împrumutului de stată în sumă de 500 fl., der 
nu i-a succesă din causa desbinării în două confesiuni 
a poporului întâmplată pe timpulă preoției tatălui său. 
Domnia sa însă nedisperândă de causa sa a probat pănă ce 
i-a și succesă. S’au făcută hârtiile cessionale și s’au 
sușternufâ comitetului centrală comitatensă, de unde însă 
s’a retrămisă cu resoluțiunea că lucrulă nu cade în re- 
sortulă activității lui, ci în a comitetului comitatensă. In 
înțelesulă îndrumării s’a suplicată de nou la comitetulă 
comitatensă, trămițându-se actele cancelariei administra
tive comitatense, ca acelea la timpulă său să le suștărnă 
adunării comitatense. Insă ce să vedl? De acolo ârășl 
s’au retrămisă actele afiându-se nodă în papură, că con- 
spectulă votanțiloră și deeisiunea comitetului comunală 
luată la protocolă în acăstă causă nu este alaturată 
lângă recursă. S’a satisfăcută și acestei pretențiunl. 
Acum der a treia âră suntemă curioși a vedâ resultatulă ; 
este însă speranță că după atâtea îndrumări dela Caiafa 
la Pilată și după atâta timpă va fi odată și favoritoră 
resultatulă.

Adunarea comitatensă este aprâpe, cugete bine d-nii 
membri ai aceleia, că prin aceea că voră aproba cere
rea justă a Bredaniloră nu voră fi părtași la păcatulă 
înstrăinării averei comunale, de care atâta se temă, când 
este pe tapetă vr’ună interesă românescă; ci din contră 
fie convinși că prin fapta loră umană și salutară voră 
face ună serviciu folositoră patriei și învățământului.

După ce vr’o pănă mai desteră decâtă a mea nu 
s’a aflată se vă informeze la timpulă său despre proce
dura vice-comitelui din Selagiu față cu unii notari ro
mâni, cugetă a fi de notorietate publică a aminti pe 
scurtă — deși deja s’a finită comedia înscenată — că 
acei, paremi-șe, 12 notari români, cari au îndrăsnită a 
subscrie adresa trămisă prin inteligința română sălagiană 
fostului redactoră ală »Telegr. Rom.» d-lui Cristea cu o- 
casiunea destituirei sale, au fosta trași sub cercetare dis
ciplinară prin actualulă vice-comite Szikszai Lajos, — 
acelă individă, care la banchetulă Adunării generale a 
»Associațiunei Transilvane» din Șimleulă Silvaniei prin to- 
astulă său îșl arăta dragoste ne mai pomenită cătră Ro
mâni. Dar notarii au fostă absolvațl de »crima comisă» 
contra guvernului părintescă și fericitoră de popârele con- 
locuitâre, scăpândă numai cu o pedâpsă în bani de 25 
fl. de capă.

Sărace Române! departe ai ajunsă în patria’ți stră
bună, când și manifestarea între marginile legii a simțu
lui tău curată, — peste care singură mai dispunl în a- 
ceste (file de grele nevoi, — încă ți-se ascrie de crimă!

Circeanultt.

Raportd polițienesc!!.
Din causa. lipsei de spațiu amă fostă siliți să amâ- 

nămă pănă adi următorulă raportă polițienescă, ce ni 
s’a înmânată de cătră căpitanatulă poliției locale:

Dela ultimulă raportă- polițienescă ce a apărută în 
făia nâstră la începutulă anului curentă, nu s’au întâm
plată mari lucruri, afară de »tumultulă studențiloră» de 
deună(file, despre care în urma esagerăriloră și desfigu- 
răriloră faptului s’a scrisă și în presa vienesă. Trecemă 
cu vederea acestă faptă și amintimăj întâmplările poli- 
țienescl mai mici.

Strîngătorulă de âse Friedrich Iosefă a spartă cu
tia de bani din cârciuma lui Iohann Mantsch în Blumă- 
na furândă 15 fl. Fâptuitorulă a mărturisită furtulă și 
s’a predată autorității penale competente.

Ună allă lungă de degete întră în curtea spălăto- 
resei Catarina Czech din Brașovulă-vechiu și’i fură rufe 
în valâre de 15 fl. O spălătorâsă, înrudită cu cea furată 
și care spăla rufele hoțului, descoperi furtulă și hoțulă 
fă dată pe mâna tribunalului penală.

La 22 Februariu n. c., representantulă «Albinei» 
advocatulă O. Sorescu făcu arătare că locuitorulă din 
Turcheșă Papp Ianoș alias Iepure a împrumutată prin 
înșelătoriă, sub falsulă nume de Papp Ianoș, 300 fl. dela 
.Albina» și a fugită în România pe ună cavă cu doi cai 
roib! închiși. S’a telegrafată după elă, dar nu s’a 
prinsă.

Intr’o nâpte din săptămânile trecute, nisce hoți in- 
trândă în cimitirulă israelită de aici au spartă cripta 
familiei Aronsohn. Făptuitorii, cari — durere — nu s’au 
putută prinde, se vede că n’au sciută că morții, pe cari 
voiau să’i jăfuiască, găsiseră mai cu cale să’șl lase co
morile loră pământescl în acăstă vale a plângerii și să 
nu-le ia cu ei în ceră.

La 2 Februariu, fiulă de 2 ani ală lui George Kati 
că(jă într’o căldare cu apă fârtă și muri după scurtă
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regulate asemenea pe sigura basă economică? Care din 
âmenii avuțl va cuteza să ne 4^°^, cumcă în viața sa 
nici odată n’a practicată poligamia?

O singură diferență: precum la poligamii de prin
cipiu protecțiunea femeii este permanentă, concubinagiu 
devine legală și simultaneu; la noi, din contră elă este 
succesivă. După ce o femee este părăsită, ea trece la 
ună altu și se degradâză gradată, permițândă prin acâsta 
ca alături cu o poligamiă universală să se practice pe o 
scară întinsă o poliandrie totă așa de generală. Să mai 
adaogemă la aceste Zise, că în societatea modernă euro- 
până în acâstă privință se mai adaogă la ipocrisiă, cri
ma miserabilă de a părăsi o femeă, care apoi trecândă 
în rândurile ființeloră înjositâre devine paria societății.

Monogamia este cestiunea de care depinde digni- 
tatea femeii. Spencer observă că în generală femeile 
suntă prin natură monogame, âr bărbații din contră po
ligami. Darvin, vorbindă despre flamingo, cocostîrcl etc. 
Zice că monogamia nu este trăsura caracteristică a o- 
mului, ci din contră se pâte observa chiar la plumiferl. 
Bărbații în generală suntă tîrîțl de pasiunea procreațiu- 
nei, pe când femeia care concepe, care înțarcS, care su
fere, privesce raporturile secsuale multă mai seriosă. 
Nici într’ună stată n’a esistală legi contra seducerei băr- 
bațiloră de cătră femei, și legenda soției lui Pentefrie este 
o glumă.

Dâcă Americanii voiescă seriosă să Introducă în 
statulă mormon monogamia, apoi îi sfătuimă a nu compta 
de locă pe bărbați, precum o face în generală civilisați- 
unea și societetea modernă, ci din contră pe femeiă, de 
ârece acâsta este în interesulă ei. Dâr pentru acâsta fe
meia trebue să fiă emancipată de sub tutela bărbatului, 
să devie independentă și prin urmare să nu mai fiă for
țată a se da sâu a se vinde. Atunci și numai atunci 
monogamia va fi respectată.

Iată dâr puține cuvinte ce amă avută de 4^ a" 
supra evenimenteloră ce îngrijescă congresulă din Wa- 
schingthon și revoltă consciință celoră cari tună și ful
geră în coldnele diarului «New-Jork-Herald.»

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

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

Pesta, 19 Martie. — întreprinderea tele
fonică a capitalei, în urma contractului de cum
părare, trece în proprietatea statului. Proprieta
rului de pănă acum conduce mai departe între
prinderea ca arendatorii.

StLaiserslautem, 19 Martie. — In mina 
de cărbuni dela Kampfhausen lângă Saarbrilc- 
ken s’au nenorocită 217 mineri, dintre cari au 
fostă mântuiți pănă acuma numai 17, 6r’ 92? s’au 
scosă afară morțl. Grdpa întrăgă s’a dărîmată. 
Esplosiunea s’a întâmplată alaltaerl ndpte cătră 
ora 1.

Vîena, 19 Martie. — In camera deputa- 
țilorii a fostă în cursulă vorbirei lui Knotz 
o viuă scenă. Numitulă deputată a 4’9u, că 
se urmăresce planulă d’a se face din Germanii 
Boemiei ceea ce s’a făcută din Ruteni. Ceerkav- 
ski păși înaintea lui Knotz și amenințându-lă 
îlă provocă să lase pe Ruteni în pace. Larma 
a fostă mare. Deputății părăsiră locurile loră. 
Președintele ridică ședința spre a se pută goli 
mai ântâiu galeriile și a chemată după aceea pe 
Czerkavski la ordine, fiindcă a dată ansă la 
turburărl.

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

DIVERSE.
Inimă și naivitate. — Ună oficerti de marină se 

preumbla într’o 4> în munții dela IschI, și pentru că nu 
cunoscea drumulă, întră într’o colibă și rugă pe femeia 
ce găsi aci de a-i da fiulă ei pentru a-lă conduce. Mama 
primi bucuroșii cererea lui, și copilulă începu să alerge 
veselă înaintea oficerului, pănă ce găsiră drumulă. Ofi
cerulă voi sg-i plătâscă ceva, dâr copilulă refuză 4’cân- 
du-i: Militarii n’au bani. — Ah! răspunse oficerulă, 
și de unde scii tu acâsta? — O sciu că amă ună frate 
soldată și n’are nici odată bani. Chiar a4I, mama a 
vândută cea din urmă âie și i-a trimisă totă ce a luată 
pe ea. Mișcată d’acâstă naivă simplicitate, oficerulă 
de marină se întârse la colibă, plăti femeii de trei ori 
valârea 6iei, și făgădui că va avea grije de fiulă ei dâcă 
se va purta bine. Se înțelege fârte lesne că oficerulă 
de marină s’a ținută de vorbă, căci era archiducele Fer- 
dinand Maximiliană.

* **
Societățile secrete în China. — «Românulă» 

dă din 4’arele parisiane următarele amănunte asu
pra societățiloră secrete din China : Aceste socie
tăți suntă numărâse și grozave. T6te se nască din 
puternica și antica ,Asociațiune a Iui Hung.« Guvernulă 
francesă nici nu scie că espune în acâstă campaniă din 
Tonching, trupele și colonii francesl să fie nimiciți de

vreme în urma raneloră pricinuite. Cercetarea făcută de 
tribunalulă penalii în acâstă privință n’a putută constata 
că părinții ară fi vinovațl.

La 11 Februariu învgțăcelulă de cismăriă Ravass 
Istvan, sătulă de viață, îșl puse capătă vieții împușcân- 
du-se cu ună pistolă.

Acum câteva $ile se răspândi în orașă sgomotulă 
că ună câne turbată ar fi mușcată mai mulțl âmenî. 
Spre liniștire se p6te împărtăși, că ună câne bănuită de 
turbare s’a prinsă, dâr că la disecarea lui s’a dovedită 
că n’a avută turbare.

Ca încheiare să amintimă și ună casă comică, ce 
s’a întâmplată aci înainte cu câteva <Șile. Ună măestru 
de croitoriă din Pesta, desghețată și galantă, ună modelă 
viu, voia să facă aici treburi bune propunândă cele mai 
nouă și moderne mode, și primindă elă însuși de lucru. 
Prin acâsta elă deșteptă neplăcerea unoră calfe de croi
tori în astfelă de modă, încâtă pentru protegiarea in
dustriei locale se adunară la ună locă, se duseră înain
tea hotelului BucurescI, unde numitulă croitoră ’șl avea 
cuartierulă, și acolo îi puseră alternativa: ori să plece 
imediată îndărătă la Pesta ori să se predea loră ca 
unui tribunală penală. Fiind-că croitorulă nostru nu 
voi să satisfacă nici uneia din aceste dorințe, calfele de 
croitoră iritate se încercară să ia hotelulă »BucurescI» cu 
asaltă.

Dâr în acestă momentă decisivă, curagiăsa soțiă a 
hotelierului li se opuse și isbutl să respingă, prin ener
gica și impunătărea ei atitudine, pe dușmani și astfelă 
să scape pe âspele ei de o sigură peire său de o ruși- 
ndsă capitulare. Croitorulă fu avisată la polițiă, unde 
se sfârși afacerea, ca în vederea protegiării esistenții pe
riclitate a acului de aci, să se adreseze la autoritatea indus
trială competentă.

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

Mormonismulti.
țiiarele englese din nou se ocupă cu cestiunea 

Mormoniloră. Se 4'°e c& noulă președinte ală Statelor- 
Unite este ună dușmană neîmpăcată ală acestei secte 
bisare. Așa dar este de prevăzută că Statulă Utah din 
nou va atrage asupra sa privirile pudibunde ale Europei 
scandalisate.

Acâstă pagină bisară din istoria Stateloră-Unite s’a 
uitată pâte și o împrospătare a fapteloră de acum pa- 
tru-spre<}ece seu cincl-spre^ece ani nu strică. In anulă 
1871, 4'arele americane ne aduseră soirea de sensațiă, 
despre care chiar puținele cp are române scriseră câteva 
linii. Scirea despre care vorbiam, constă în faptulă că 
Brigham Young, șefulă statului Utah, marele sacerdot ală 
Mormoniloră, a fostă arestată. Arestarea s’a făcută în-1 
tr’ună modă liniștită și nimeni din cei cari trăescă în 
frumosulă orașă ală Lacului-Sărată nu s’a opusă împo
triva celoră cari arestară pe capulă religiunei loră.

Arestarea lui Brigham Young a fostă semnalulă de
cadenței mormonismului. De atunci a trecută treispre
zece ani și âtă-ne din nou în fața unei altei scirl de sen- 
sațiă. ’O mișcare fanatică, scrie cparulă «New-York He
rald*, a cuprinsă statulă Utah. Proseliții lui Brigham- 
Young s’au despicată în două elanuri dușmane: unii 
mențină poligamia, 6r alții se declară poliandri. Mișca
rea devenindă îngrijitare pentru moralitate, forța lucru- 
riloră va împinge congresulă de a se ocupa pentru astă- 
dată seriosă cu acestă scandală socială, care face rușine 
Americei.»

Ințelegemă bine că pudârea societăței americane 
monogame este revoltată; și la noi în Europa nu credemă 
că s’ar pută găsi vr’ună 4>ar>l seriosă care s’ar însărcina 
cu apărarea dogmeloră lui Brigham Young. Mai multă 
decâtă atâtă; pare că este justă de a isprăvi în fine cu 
puterea spirituală și cea temporală a predecesonloră săi, 
pentru că așa o voiesce principiulă familiei moderne.

Și noi la rândulă nostru amă fostă de aceeași pă
rere, dacă însă familia creștină din America ar fi prac
ticată rigurosă monogamia. Dar esaminarea mai pro
fundă a societăței nâstre a cărei consciință se resolvă 
in contra paligamiei, ne demonstră într’ună modă nedis
cutabilă, că monogamia nu domnesce mai multă la noi 
decâtă la mormoni. Societatea năstră și cea Americană 
n’au în acăstă privință mai multă în plus decâtă ipo- 
crisia. Altă diferență nu esistă. Atunci pentru ce atâta 
sgomotă, fulgere și tunete îndreptate în contra unei 
mâni de âmenl semi-sălbaticl și ignoranți.

In mormonismă,. șefii statului Utah, precum ne 
povestesce «New-York Herald,* cari se bucură de o situa- 
țiune economică forte înaltă, potă avea atâtea femei, 
câte potă nutri și îmbrăca. In Turcia poligamia nu 
esistă decâtă pentru cei avuțl. Acâsta din causă că 
numărulă femeiloră se urcă său scade după forța eco
nomică a șefului familiei. Așa că numai ună numără 
tarte restrînsă de dmenl posedă mai multe femei. Să
racii și în generală simplii muritori suntă monogami la 
Mormoni și MahometanI prin necesitate.

Ei bine, ce vedemă în societatea Americană mo
dernă dacă nu același lucru? Căsătoriile nu suntă 6re 

nișce dușmani nevă4uțl. Istoria asociațiunei lui Hung 
se perde în nâptea timpuriloră. Este cu neputință de 
precisată epoca când a luată nascere acâstă putere. Ea 
este inerentă spiritului chineză a căruia tâte manifesta- 
țiunile suntă misteriâse și simbolice. Asociațiunea lui 
Hung a fostă mai ântâiu filosofică. Misterele sale nu au 
fostă cunoscute de câtă de cătră membri cei mai instruiți. 
Ea nu se schimbă în societate politică decâtă sub apă
sarea Mongoliloră, cari striviră sub picidrele loră, în chi- 
pulă celă mai batjocoritoră, naționalitatea chineză. Aceștia 
au silită pe poporațiunea Chinei întrâgă sg adoptoze cos- 
tumulă loră și, ca semnă înjositoră de supunere, au si
lită pe bărbați sg-șl lase sg crâscă pgrulă și apoi să-lă 
împletâscă într’o câdă. Ună faptă de însemnată este că 
fundatorulă dinastiei Ming a fostă cavaleră ală societății 
Iui Ming și în copilăria sa preotă a lui Boudha. Afiliații 
societății lui Hung urăscă până Ia mărte pe strginl și de- 
testâză dinastia lui Mandehor, 4isă a lui Tsing. Leagă- 
nulă acestei cumplite asociațiunl este în provincia Can
ton, afiliații însă s’au răspândită peste totă imperiulă, în
armară oștiri numgrâse, înarmară chiar și flote. Unulă 
din acești afiliațl numită Row-Sing, dâr cunoscută mai 
bine sub numele de Roxinga, în 1640, pune mâna pe 
Formosa și după ce a alungată pe Olandezi, alcătuesce 
ună guveruamântă regulată. Curtea Chinei îi numesce 
«atâtor! de tămâie, secta Lothusului albă,< dâr mai cu 
sâmă «societatea pământului și a cerului». Asociațiunile 
iau la rândulă loră numele de «cele trei societăți unite, 
ceră, pămânfă și omă.» Ramuri ale acestei asociațiunl 
se găsescă la Java, Sumatra; fiecare ramură se împarte 
în alte ramuri; la loge corespundă sub-logile; fie-care 
șefă de loge are lozinca sa astfelă: «Ridicarea, dreptatea, 
mare și pământă, cuțitulă sâu sabia cea mare, cuțitulă celă 
mică sâu pumnalulă* etc. Spațiulă lipsesce pentru aface des
tăinuirea tuturoră logiloră și posesiuniloră pe care le are a- 
câstă sectă înimperiulă chineză: «Hotelulă Lothusului albas
tru în provincia Fuh-Kiun, «domenulă Feonixului» în provin
cia Kang-Su etc. Nu putemă întră în amănunțimele guver
nării societății și la cercetarea celoră 71 articole ale co
dului sgu, din care 36 suntă relative numai la jurămentă. 
Este destulă numai sg spunemă că steaguiile galbene, 
negre și altele de diferite culori pe care le-amă vg4ută 
sâu le-amă luată dela chinezi aparțină realminte socie
tățiloră secrete de care vorbimă, care nu numai voiescă 
sg alunge pe Francesl, dâr tindă chiar la răsturnarea gu
vernului actuală chineză.

£ * *
Să cere ună nașă pentru o stea. — țtiarulă «Cerulă 

și Pământulă» poblică următbrea notă ciudată: D. Palisa, 
astronomă la observâtorulă din Viena, cunoscutulă des- 
coperitoră ală miceloră planete, doritoră ca sg adune 
fcndurl pentru expedițiunea ce pregătesce cu scopulă d’a 
observa eclipsa totală a sârelui ce se va întâmpla în Au
gustă 1886, vestesce că vinde, pe prețulă de 1250 lei. 
dreptulă pentru cumpgrătoră d’a boteza cum ar voi as- 
teroidulă Nr. 214, descoperită în urmă. Cine este ama- 
toră? D. Palisa a descoperită șâse asteroide în 1884; 
ele sunt însemnate cu Nr. 236, 237, 239, 242, 243, 244. 
Cele cinci dinlâiu pbrtă numele următbre: Honoria, Coe- 
lestina, Adrastea, Kriemhild și Ida. Nr. 240 aștâptă ună 
nașă ori nașă, lată prilejulă d’a face dară împgrătescă. 
A oferi diamante unei ființe iubite, lucrulă ar fi prea în
vechită, dar se-i oferi o stea, este nou de totă.

* *
♦

Rea de limbă. — >Cămila pote lucra optă 4>le, 
fără să bea,» istorisea deună4l ună bărbată soției sale, 
care e cunoscută ca rea de limbă și gata la orice răs
punsă. — «A, asta nu-i nimică,» răspunse soția fixândă 
aspru pe bărbatulă sgu, ,eu cunoscă o cămilă, care pote 
sg bea optă 4'^e fără sg lucreze.* Bărbatulă, care se 
simțise rgu pișcată, se retrase în odaia d’alăturl fără sg 
mai 4ică o vorbă-

* **
Ună tâlhară desgustatfi. — La Paris, într’o sâră 

d. Fours, giuvaergiu și ceasornicară, era singură în prăvă
lia sa, când trei indivi4i intrară și unulă dintre ei rugă pe 
ceasornicară ca sg-i examineze ceasorniculă care nu mer
gea bine. Pe când ceasornicarulă se uita la mașină cu 
lupa, proprietarulă ceasornicului îlă apucă de odată de 
gâtă strigândă tovarășiloră sgi: »Eu îlă țiu bine, voi lu
crați repede.» Și într’adevgră acești indivi4I începură 
sg’șl umple busunarele cu giuvaericale. Dintr’o smuci- 
tură desperată, d. Fours isbuti sg scape și punendă 
mâna pe revolverulă sâu care era într’ună sertar, trase 
doug focuri asupra aceluia care îlă ținuse, și care că4u 
fiind atinsă în regiunea inimei, apoi îndreptă arma asu
pra celoră l’alțl doi cari se grăbiră a fugi. Atrași de 
sgomotulă armeloră, sergenții de orașă alergară și pu
seră mâna pe rănită pe care’lă duseră la comisie. Dân- 
sulă nu răspunse comisarului de câtă aceste cuvinte: 
«Lasg-mg în pace! Nu spui nimică. Mg desguștl.* In 
urmă a fostă dusă la spitală.

Editoră: Iacobft Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurelă Mureșiauu



Nr. 54. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Oursulu la bursa do Viena 
din 18 Martie st. n. 1885.

Rentă de aură 40/0 . . . 98.85
Rentă de hârtiă 5°/o • • 93-85 
împrumutului căilorfl ferate 

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

lorii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.50

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

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 109.50

Bonuri rurale ungare . . 103.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C3. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt...............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel02.— 
Bonuri rurale transilvane 101.80

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

vină ung......................... —.—
împrumutul^ cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 119.30 
Renta de hărtiă austriacă 83.35 
Renta de arg. austr. . . 83.70
Renta de aură austr. . . 108 60 
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 861.—
Act. băncel de credită ung. 309. —
Act. băncel de credită austr. 300.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................. 5.80
Napoleon-d’orI................ 9.80‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.60 
Londra 10 Livres sterlinge 124.45

0^- Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potă cumpSra în tutunge- 

L ria lui I. Cwross.

(Nr. 20)

V Plastru pentru turiști

Anunțămă aceloră onorați cetitori, cari 
vorti bine voi a se abonâ la f6ia ndstră de 
aici încolo, că ave mă încă în reservă nu
meri dela începutul!! anului 1885, prin ur
mare potu s6 aibă colecțiunea completă.

Adininistratiunea «Gazetei Transilvaniei.»

Bok-bier p r 6 s p e t u.

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 5 Martie st. v. 1884.

Cump. vând.
Renta română (5%). . . . 92ya -
Renta rom. amort. (5°/0) . . 94-Vs —

> convert. (6°/0) . • — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32 —
Credit fonc. rural (7°/0) • . iooys —

> H „ (5°/o) • • 83’/. —
> » urban(7°/0) . . 967. —
> » > (6°/o) • • 90Va —
> > (5°/0) . . 83»/. —

Banca națională a României 1200 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 294 —

< > » Națională . . 210 —
Aură 12.Va°/o —
Bancnote austriace contra aură

Ună mijlocii sigură și fârte eficace în con
tra ochiuriloră de găină tari (bătăturilor^), așa numita 
piele tare pa talpa piciorului, în contra negeilorii și a 
tuturora asprimelorii pielii. Efeotulii se garantâză. Pre
țuia unei cutii 60 cr. v. a. Cu poșta 10 cr. mai multa. 

Depositulu principală;
Schwewlt’s Apotheke in Meidling bei WIEN.
Se p6te căpăta și prin farmacii. Este veritabila nu

mai dâcă avisula de întrebuințare precum și fiecare plastru 
pârtă marca fabricei și subscrierea de mai susă ; de aceea 
sâ se ceră întotdâuna espresu: Plastru pentru Tu
riști de L. Luser. — Deposita în Brașovă la:

d. S. Hornung, farmacista. 4—6

03 >3
o 
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• r“< 
rflo
02<x>

Cursulu pieței Brașovu
din 19 Martie st. d. 1885.

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.75 Vând.. 8.81
Argint românesc . . . . . . » 8.70 > 8.75
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 RusescI................. . . » 127.— » 128.—
Discontulă ' ». . . . 7—10 °/0 pe ană.

Vinuri albe
Vinuri de deșertă.

Triestu 1882, Medalia de auru.
Tramind fină butelia întregă fl. — 60, 

jum. butelie fl. — 35.
Rozsamăler-Ausstich »superba*

(vin grand) but. întrâgă fl. 1.30 
jum. but. fl. — 75.

I. B. Tentscli, SIGHIȘORA.
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•spnjquiețs ap TOdsoJd ajceg;

pe inia Fredealâ-ISudapesta și pe linia 'Teiușîl-Ai’add-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-iStidapesta

BucurescI 
Fredealu 
Timișă 
Brașovă 1 

Feldidra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uiora 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

(
(

Oradia-raare

P. Ladâuy
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

9.50
10.15
10.50

Trenă 
accelerat

Trenă 
de 

persdna
Trenă 

omnibus

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

Baidapesta—Fredealu

Trenîi 
de 

persdne

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Laddny

Oradea mare
(

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

Citiși u (
(

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
omnibus

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnibus

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uiâra 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiuști 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susă

Brașovă

Timișă
Predeală

BucurescI

ț
l

8.25
8.00

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

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

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

8.35
6.55

10.55
2.04
5.13

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

i

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

Nota: Orele de ndpte suntă cele dintre liniile grose.

8.00
2.47
6.36

10.09

TeiușA-Aradâ-Budapesfa B sa dapes ta-Ar adii-Teiu ș ii.

Trenă de Trenă Trenă Trenă de Trenă
peradne omnlbua omnibus peradne omnibus

Teiușik 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Aiba-lulia 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
Or ăștia 5.02 12.13 Aradik 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 Bârzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bârzova 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.^4 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 ir»,«î iii 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 1 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
JBiMlapesta 7.44 6.40 — Alba-Inlia 12.21 6.15
Viena 6.20 ' — — Teiușd 12.53 7.00

Ar a dik-1’imîș6r a ghneria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă
onmlbua peraine omnlbua

AradA 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
Trisasîșâra 8.58 3.15 P etroșeu I 7.00

Timișfira-Aradd Petroșesii—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenă
persâne omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 u Petroșeui 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
Âradft 3.10 8.00 Simeria 12.37

Tipografia ALEXI, Brașovu.


