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Sâmbătă 16 (28) Martie

nou

Nou abonamente
Ia

„Gazeta Transilvaniei."
Cu I Aprilie st. v. 1885 se începe ut

abouamentft, la care învitămu pe onorații amici 
sprijinitori ai foiei nostre.

«* Prețulft abonamentului:

Pentru Austro-SJngaria:
pș trei luni 3 fi.
,> șâse ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „
România și străinătate:
9 franci î în aurii s<5u în liâr- 

18 „ 
38 „

punde cu gldnțe, ce le trămite în tabăra loru.^și să’șl asigure respectulă necesară din partea tuturoră 
Ce nesocotință! ce periculdsă tăciunăriă politică! veciniloră.

Tăciunarii dela „Gazetă11 se așâdă după zi
durile autonomiei bisericesc! și dau focă, 
se 
că

Să

♦

Evenimentele din filele acestea din Su- 
fără a | dană au dată deocamdată pe Mahdiu uitărei, îndrep- 

gândi că dușmanulu înverșunată va ripostă și. tându-se atențiunea asupra locotenentului său Osman 
gldnțele lui potă găuri aceste ziduri. jDigma; care a desvoltată o resistență ho’ărîtOre în con-

Dar spuneți-ne pentru Dumnedeu prin ce tra Englesilorfi- mărturisescă chiar cele mai șovi- 
J v v -Tiv • J mistice, diare englese, că lupta ce s’a dată Duminecă în-delaturamu pencululă ce ne amenință dacăl, , , , . . , . , , . „r v y | tre trupele generalului Graham și ale lui Osman Digma

nu pun aceea că ne folosimu și noi de armele >a cășunată o tristă surprindere trupeloră englese în urma 
ndstre? Or! dâră sunteți de părere că „pericli- nedestoiniciei și negligenței conducerei. Ună oficeră en- 
tarea instituțiuniloră n&.tre11 și prigonirile ară glesă din Suachimă scrie, că nici ună suboficeră, care 
încetă, dacă „Gazeta Transilvaniei“ ar tăcâ, dacă a e?’ld acum din scolă, n’ar putea manevra mai rău ca 
s’ar ocupă de pildă numai de „marele avantagiu generalii’ carî nu sciu nici măcar atâta, că ce face duș- 

1 - - “de marile fo imanulâ la 0 dlstanlă de 500 de P«și- Amănuntele lup-
... tei de Duminecă sunt îngroditore și, după cum observă

Pentrn
pe trei luni
„ ș6se „
„ unu anu
Ragămă pe domnii abonenți, ca s& binevoiască, ală reformei camerei magnațiloră

reînoi de cu vreme abonamentului, ca se nu se 16se ale esposițiunei dm Peșta si ale reuniuniloru ^jareie oposiționale, tote sunt zadarnice, deorece guver-

> tiă cu aiîausulă a- 
J giului.

a-și 
întrerupă espedițiunea diarului.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei “

BrașovH, 15 (27) Martie 1885.
Organulu aceloru naționaliști de tristă figură,

de cultură maghiare ungurene și ardelene ? ' nulă renunță, celă puțină pentru Anglia, la Sudană și la
Nu ve gândiți ce însâmnă a cere dela os- Egiptă.

tași să nu pusce când se apropia inimiculă de d i j . L ■< 1 11 . Din Belgradulă sărbescă se scrie dela 22 Martie n.,
cetate? Nu se dau 6re asemeni porunci numai câ meetingulă ce l’au ținută în Vrania Sârbii ma- 
în nisce momente fatale, când istoria înregistrăză câ- ' cedonenl cuprinde afară de manifestațiunile meetinguriloră 
te o nouă trădare în fața inimicului ? Pentru ce sunt din Belgradă și din Nișă, și recunoscerea refusării pro

cari, trămdu continuu în atingere cu factorii P° ,zidurile dacă nu pentru aceea ^a să te aperi în- nunțate din partea patriarchului ecumenică din Constan-
lificei dominante, îșl țină de cea mai mare ondre1 
și fericire d’a figura în câta mameluciloru d-lui 
Tisza, a debutată, pdte pentru ultima 6ră, (Jilele 
aceste contra fdiei ndstre, publicândă următorulă 
comunicată:

„Gazeta Transilvaniei11 nu se mulțămesce că 
a dată ansă cu telegramele sale la ștergerea so
cietății de lectură „Iulia11 din Clușiu, ci continuă 
mai încolo tăciîinăria sa politică(!), voindă aduce 
demonstrațiunile politice chiar și în biserică, ce nu 
B’a mai pomenită; să așădă după zidurile autonomiei 
bisericesc!, de acolo dă focă și nu cugetă că gldnțele 
cu cari să răspunde, crescândă înverșunarea, potă 
găuri și zidurile aceste, de cari avemu, mare lipsă 
spre a ne scuti naționalitatea. Amă dori deștepta
rea publicului să nu plece după atarî sfaturi 
scrîntite, să nu ne periclitămă tdte instituțiunile 
și să nu se nenorocâscă ațâți 6men! prin espu- 
nerea loră la persecuțiuni.11

Acestă comunicată este destulă de caracte
ristică și cestiunea, de care se ocupă este destulă 
de seridsă și impurtantă, spre a merita ună răs
punsă din parte-ne. Preste acesta elu a fostă’ 
scrisă tocmai pe timpulă, când parte mare din 
archiereii noștri se aflau în Peșta și se nasce bă
nuiala, că cei ce l’au compusă au scrisă chiar 
sub impresiunea vr’unei convorbiri cu unulă său 
altulă dintre acești arcliierei.

Este fdrte durerosă, că mai pdte esistâ acj.1 
ună curentă de idei, ca cele desvoltate în comuni- 
catulă de mai susă, fie și numai în capetele câtorva 
„fruntași11 rătăciți cari aspiră la trista gloriă d’a fi tra- 
banții puterniciloră ^ilei, dâr este ună adevărat peri- 
culu, o adevărată nenorocire pentru poporul română, 
dacă asemeni idei potă străbate pănă și în sanctua- 
rulă cugetărei acelora, cărora li-a încredințată 
provedința sânta chiăraare apostolicâscă: d’a păzi 
și de-a apăra poporulă credinciosă de tdte peri- 
culele, ce l’ar putea amenința, acum și în vii
toră.

Ce se <jice în șirurile citate mai susă?
Se îucarcă în spinarea „Gazetei Transilva

niei11 tdte păcatele, tdte nedreptățile și violințele stabilire a liniei de graniță, pe basa dreptului poporelorb, mărfuri în România pentru o sumă de peste 100,000,000 
ce (fiilniciî le comită contra ndstră cei dela pu
tere. i 
sâmțimă românesce și luptămă luptă drâptă ro- 
mânâscă cu adversarii nâmului nostru. Ei își 
bată jocă de Români, calcă lege, ecuitate și

tinopole, de a încorpora diecesele Uschibului și Ochridei 
cu exarchatulă bulgărescă. Totdeodată se recunosce ati
tudinea corectă a Greciloră față cu agitațiunile Bulgari- 

i în Serbia veche. Gonsisloriulă tne-

dărătultl lorft? 5Să fi așteptată bre noi, ca gen- 
darmii unguresc! să între mai ânteiu nestingliiriți / - ■ muiuca uurecta a vr.
în cetatea autonomiei ndstre bisericesc!? Ore mai [orji in Macedonia și
putâmu atunci asvârli vr’unu glonțu în tabăra tropolitană a luată decisiunea, sub presidiula Mitropoli- 
inimică, când amu fi fostă încunjurați de ei? .tului Teodosiu, ca mileniulă Iui Metodiu și Cirilă să se 

Ce mare contrastu între starea adevcrată a,sei’beze ’n Belgradă numai ca o festivitate locală biseri- 
lucruriloru, care nu mai e atfii nimărui necunos- c^sc^ 

cută, și între îngrijirea ce o fățărescii „fruntași?1 
cu capetele plecate din Pasta, pentru 
va să se facă vr’o gaură în zidurile 
ndstre bisericesc!!

O, D6mne, ce bine ar fi dacă
cestea ară fi încă neatinse de ghiulele inimice!
Numai în Pesta se mai potu află 6meni atatu ar fi fostă vorbă între Spania, Italia, Francia, Germania 
de orbi, car! să nu vaijă spărturile grozave fă- și Anglia despre ținerea a două conferințe în Paris, o 
cute în ele mai alesă dela 1879 încdce. .conferință prealabilă, care să se ocupe cu cestiunea da-

Dar cestiunea acăsta este multă mai dificilă,; toriei e?’Plene Ș’ altă, conferință principală, care s’ar o- 

decâtă
articulă.
politici 
violințeloră și abusuriloru, său câteva Escelențe 
și Ilustrități, cari pretindă ca, spre a nu li se. 
face loru nici o incomodare, noi să tăcemă cu 
toții și întregă poporulă să se îndrepte după 
dânșii, lăsându’ș! totă: limbă, naționalitate, avere 
și viitoră în prada dușmanului neîmpăcată ?

-------Q-------

*
După scirile cele mai nouă comisiunea pentru 

ca nu cum- 'canalulă de Suez, care a fostă însărcinată să lucreze 
autonomiei unâ elaborată, se va întruni la 15 Aprilie. In ceea ce 

, privesce programulă comisiunii lucrulă nu este tocmai 
zidurile a- i lămurilQ Celâ PuVnâ în privința acăsta a dată mai de- 

unătfile ministrulă de eslerne ala Spaniei indicațiunl în 
aceslă 'înțelesă. După declarațiunile ministrului spaniolă

, , - , • • * , , J 1 cupa nu numai cu neutralisarea canalului de Suez, ci și cuca so putemu termina numai într unii , , . <
T, / cestiunea egiptănă. Acăsta ar fi o surprindere și
Vomi cercetă, cine sunttl. „ț&ciunarn ■ Esl0 Inlrebarea, că 6re Anglia sc va iDvof ca se mai 
aceia cari luptă cu poporulă în contra pnnă pe tapetă tbtă cestiunea-egiptănă?

1

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

Afacerea convențiunei comerciale între Austro- 
Ungaria și România.

Cetimă în „Românulă11 de Jdi:
Intr’unulă din numerile trecute vorbindă de închide- 

granițeloră viteloră nostre de cătră Auslro-Ungaria

Ii 
rea

'și de călcarea convențiunei comerciale, încheiată cu a- 
j căstă putere, presupuserămă casulă când n’ar mai esistâ 
io asemenea convențiune și Austro-Ungaria ar închide 

Despre starea în care se află momentană ces tiu- granițele ei mărfuriloră n<5slre, și întrebarămă: Cine ar 
nea granițeloră afgane, se scrie din Londra cătră perde mai multă? România său Auslro-Ungaria? Ro- 
,Pol. Corr.«, că guvernulă englesă, care prin arangea- mânia, care în 1883, a esportată în Auslro-Ungaria măr- 
mentulă dela 16 Martie n. a recunoscută numai de faptă fur! pentru 71,478,385 lei, seu Austro-Ungaria, care în 
âr nu și de dreptă ocupațiunile îndeplinite din partea, acelașu anu a esportată în România mărfuri pentru 
Rusiei, caută a îndupleca pe cabinetulă rusă ca să tri-, 153,972,506 lei? Dovedirăm atunci, și ne vomă încerca 
metă ună comisară pentru o definitivă resolvare a liniei să mai dovedimă și cu aceslă ocasiune, că închiși fundă 
de graniță, spre a se termina câtă mai repede acăstă despre Austro-Ungaria, nu noi vomă fi cari vomă perde, 
cestiune. Cabinetulă din Pelersburgă însă din parte’i' în raportă cu ceea ce importămă și esportămă atfi. 
doresce, ca mai ântăiu să premărgă o înțelegere asupra* Austria propriu (fisă, are fabricele și industria ei, 
principieloră ce au să servescă ca basă regularii grani- pentru ale căroră producțiunl celă mai mare debușeu 
țeloră. Guvernulă englesă, care pune preță pe o repede este România. In 1883, numai Austria a importată
------------------- — ----------- -------- o------------ , r------------ ----- ----------r.---------r--r--------------------- , ------------------ —----------- ----------r----------------------------------- --------

1 între teritorulă afgană și turcomană, pare înclinată a țină lei, din 153,972,506 lei. Restulu de aprope 50,000,000 
. In I lei a fostă numai pentru nisce articole de schimbă între 

multe cercuri din Londra se observă și din partea Ru-' producțiunile ungare și producțiunile năstre.
siei acelașă gradă de interesă pentru o repede aplanare j Austria deci cu industria ei se găsesce în condi- 
a diferențeloră, ca și din partea Angliei, și să esprimă țiunl astfelă față cu România, încâtă este ținută să re- 

-— j---- — ----------- , ------- --o-, ---------- , | temerea că Anglia s’ar putea vedea silită se tragă linia * cunăscă, că nu nouă ne-ar aduce vătămare cănd n’ar fi
buna cuviință și „Gazeta Transilvaniei“ le răs-; de graniță după placulu ei, fără considerațiune la Rusia cu putință o convențiune încheiată pe basa reciprocității

CRONICA POLITICĂ.

Noi suntemă de vină la tdte, pentru că s6mă de dorint<a Rusiei Pănă la un0 PuncW 6recare-
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de interese. Adevărulă acesta îlă recunoscu însă și o 
fâiă din Viena »Deulsche Zeitung,* alîi cărei articolă, 
privitorii la denunciarea convențiunei comerciale, îlă pu- 
serămii deja în vederea cetitoriloră.

Foia vieneză dise:
»România, prin convențiune, a sperată a’șl asigura 

esportulă de vite și de cereale. Dâr Austro-Ungaria prin 
desele epizootii ce bântue în România, a fostă nevoită a 
închide granițele atâtă pentru vitele din Moldova și Va- 
lachia, câtă și pentru cele din Rusia. România, înteme- 
indu-se pe convențiunea comercială, a reclamată, a pro
testată și a amenințată chiar cu represalii. Tâte acestea 
însă au rămasă și au trebuită se rămână fără resultată, 
pentru că Austria trebuia să aibă în vedere nu numai 
cultura ei de vite, dâr chiar și aceea ca țările din occi- 
dentă să nu-i închidă și ei granițele.1

Se scie și este bine constatată că, încă din anulă 
trecută, epizootia nu mai este în țără ; prin urmare nici 
ună cuvântă n’a putută să mai fiă pentru ca granițele să 
rămână și adl închise viteloră nâstre, fără ca convențiu
nea încheiată să nu fiă călcată. Ințelegemă ca Austro- 
Ungaria să îngrijescă de cultura viteloră ei, dâr nu în- 
țelegemă să ni se ia puținulă ce-lă avemă în schimbă 
pentru marile avantage ce i-amă dată. Pe câtă pare, 
decî, ună altulă este motivulă veciniloră noștri: acela d’a 
pune în aplicare — cu tâtă convențiunea încheiată cu 
dânșii — sistema protecționistă față cu vitele nâstre, 
după cum voesce să adopte acâstă sistemă și pentru in
dustria loră față cu industria francesă și germană. Ori 
câtă de întemeiată ar putea fi acestă motivă, convenți
unea comercială nu espiră decâtă la 31. Maiu 1886, și 
pănă la acestă termenă credemă, că ea nu se putea în
lătura.

In ceea ce privesce cerealele nâstre, fâia vieneză, 
după ce ne spune, că »încetarea scutirii de vamă a ce- 
realeloră române formâză astădl ună punctă principală în 
programa politicei comerciale a Ungariei,* se grăbi a a- 
dăoga:

>In acestă cestiune însă e vădită, că Austria n’are 
interesă comună cu Ungaria. Pentru Ungaria, România 
e ună concurentă agricolă, pe câtă vreme pentru Aus
tria ea este ună importantă debușeu ală produseloră 
sale industriale.»

Și mai la vale:
•Interesulă Austriei e de sigură să împlinâsca orl- 

cari dorințe ale României în privința producțiuniloră agri
cole, ca în schimbă să obțiă câtă se păte mai favorabile 
condițiuni pentru esportulă articoleloră sale industriale.

».... România de sigură că va pune mari tacse va
male pe articolele nâstre industriale, ca, eventuală prin 
reducerea loră în urma negocieriloră, să obție dela noi 
avantage în privința esportului ei de cereale, cărora a- 
vantage Ungaria are să se opună în paguba fabricanți- 
loră noștri.*

Suntemă, deci, înștiințați la timpă, de înșii vecinii 
noștri. Politica comercială a Austro-Ungariei față cu 
noi este înfățișată în modulă celă mai lămurită: Austria 
voesce să obție în viitoră câtă se p6te mai favorabile 
condițiuni pentru esportulă articoleloră sale industriale, 
âr Ungaria tinde a pune câtă mai multe piedecl espor
tului cerealeloră nâstre, după cum a pusă acelea-șl pie
decl esportului viteloră nâstre. Ce va urma din lupta de 
interese economice ale acestor ă două țări, cuget a-vomă 
și vedea-vomă, der ceea ce scimă este ce voesce și una 
și alta. Amândouă împreună, câtă și fie-care în parte, 
tindă a-șl asigură economia loră în paguba economiei 
nâstre.

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

SOIRILE DILEL
In privința arestării ce s’a făcută prin d. procuroră 

Kenyeres la gara de aci, amă primită următârele infor- 
mațiuni: La 17 Martie n. sosindă trenulă de pe linia 
Pesta-Predeală la gara din Brașovă, conducătorulă poștală 
a predată aici servitorului poștală Kiss mai multe pungi 
cu bani trimise din Pesta, între care și una espedată 
din Clușiu. La Predeală Kiss desfăcu singură pungile, și am- 
ploiatulă poștală însărcinat cu primirea loră, spre a se trimite 
la destinațiă, observă cădintr’o scrisâre cu bani de 5000 
fl. ce se afla în punga cea din Clușiu lipseau 2000 fl. 
D. procuroră din Brașovă, fiindă avisată, a dispusă ares
tarea lui Kiss, ce s’a și esecutată, âr nu a amploiatului 
poștală din Predeală cum ni se comunicase ânlâiu. Di- 
rectorulă poșteloră a sosită aci din Sibiiu ca să cerceteze 
casulă. Nu se scie încă, dacă Kiss s’au altulă a comisă 
furlulă pe liniă pănă la Predâlă. Totă în astfelă de îm
prejurări au dispărută și în anulă trecută în Pesta cei 
240,000 fl.

. —0—
In «întrunirea literară de Joi, carea a fostă ultima 

în aceste două cicle, a tractată d. prof. Ioană Socaciu 
o temă economică >despre capitală.* D-șâra Elena 
Dimitriu a cetită o poemă de Zamfirescu, âr d. prof. 
Ioană Popea a încheiată printr’ună discursă, în care 
a arătată însemnătatea acestoră conveniri literare.

—0—
»Biblioteca dameloră* de aci, care e pusă sub scu- 

tulă «Reuniunei femeiloră române,* va rămânea deschisă 
până la finea lui Maiu.

Mai mulți cetățeni unguri au înaintată ministrului 
de interne Tisza o petițiune, prin care ceră ca să o- 
prâscă în Ungaria .Dicționarulă de conversațiune* 
ală lui Kurschner din Germania, pentru motive c’acestă 
dicționară, pe lângă alte neesactități, ar conține pe pa
gina 91 că Maghiarii ară fi de origină slavonă.

—0—
Direcțiunea căii ferate a Someșului a pusă la dis- 

posițiune 100 de bilete de drumă cu prețulă jumătate 
pentru cei ce voră visilâ adunarea reuniunei de maghia- 
risare ardelene, ce se va ținâ la 12 Aprilie n. în Clușiu.

—0—
Băile Tușnadului se voră arendă la 7 Aprile n. prin 

Iicitațiune publică celui ce va oferi mai multă.
—0—

Alțl trei membri fundatori, cu câte 100 fl., a câș
tigată reuniunea de maghiarisare din Clușiu.

-0—
Inteligința română din Orăștiă, împreună cu alți 

fruntași de acolo, au ținută Duminecă în 22 Martie o 
conferință, în care au desbătută salutara ideă de a în
ființa o Bancă româDă, pe acțiuni cu ună capitală 
fundatorii de 25,000 fl., împărțită pe 500 de scțiunl 
de câte 50 fl. Deja la conferință s’au subscris 200 de acțiuni. 
Acestea se voră solvi succesivă și anume Ia începută 
10%, după două luni ârăși 10°/0, âr la înființarea defi
nitivă 10%, cu totulă 30%. Restulă se va încasa mai 
târdiu după cum voră cere trebuințele băncii.

—0—
La oficiulă poștală din Muraszombat s’a descope

rită o defraudare de 10,000 fl.
—0—

• Voinței Naționale* i se comunică, că H. Schnirer 
ceaprazaru din București a încetată plățile cu ună pa
sivă de 80,000 lei.

—0—
Meseriașii de încălțăminte din București au ținută 

o adunare, la care au asistată câțl-va deputațl și mi- 
nistrulă domenieloră și agriculturii Stolojană. După mai 
multe discursuri, s’a holărîtă să se facă ună memoriu 
guvernului și corpuriloră legiuitâre, în care să se arace 
neajunsurile ce sufere industria încălțăminteloră în țară, 
din causa convențidnii comerciale cu Austro-Ungaria.

—0—
Ună comiletă centrală ală clerului mireană din 

România adresâză ună apelă cătră toți preoții din țară, 
învitându-i a se întruni în congresă la Focșani. Scopulă 
congresului este, ca preoții să se sfătuâscă între dânșii 
asupra ridicărei bisericei la adevărata ei menire. Ges
tiunile ce se voră trata suntă următârele: I. Organisarea 
scoliloră eclesiastice și punerea loră în armoniă cu in
strucțiunea și educațiunea generală a statului. II. Pu
nerea în armoniă a regulamenleloră de disciplină bise- 
ricâscă cu legile statului. III. Controlulă neadormită ală 
statului asupra jurisdicțiunei și administrațiunei biseri
cesc!, și IV. Instituirea unui sinodă compusă din tâte 
elementele bisericei, în care, pe lângă mitropolițl și epis- 
copl, să ia parte preoți de miră și laici, bărbații devo
tați studieloră filosofice-religiâse. piua întrunirei congre
sului se va anunța mai târziu.

—0—
Locotenentulă lână Popleceanu dela ală 28 bat. de 

vânători este transferată dela institutulă geografică mili
tară la batalionă.

—0—
Cinci oficerl prusianl de artileriă au fostă conce- 

diațl spre a merge la Congo, ca să organiseze trupele 
principiloră negri de acolo.

—0—
La însărcinarea Sultanului, va plecâ la Berlină o 

deputațiune, ca să felicite pe prințulă Bismarck pentrn a 
70 aniversare a nascerei și să-i dea ordinulă »Nișan- 
Iftihair* (ordinulă gloriei).

—0—
piarulă »Deutsche Wacht* din Cilii a fostă confis

cată pentru ună articulă scrisă în contra opririi sărbă- 
târei lui Bismark.

—0—
Soția unui măsară săracă din Sighișâra a născută 

Ia 21 Martie trei copii: 2 băieți și o fată, cari trăiescă. 
Sărmanulă măsară are acum 9 copii în casă.

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

BEUTURA DE VINARSU Șl POPORULU.
Brașovă 15 Martie.

In tâte statele europene se audă pe tâtă <|iua plân
gerile cele mai triste și mai posomorite, că poporulă se 
află într’o decădință teribilă, morală și fisică. Și 6re 
cărei împrejurări este a i-se atribui acâsta decădință și 
ruinare morală și materială? Nici uneia mai multă de
câtă consumațiunii celei escesive a băuturiloră spi’ituose. 
Statulă prin degenerarea âmeniloră se vede amenințată 
în interesele sale fundamentale. Era lucrulă firescă, ca 
âmenii politici să încâpă a se ocupa cu acâsta bâlă pe- 
riculâsă socială, spre a află medicina, prin care ar putâ-o 
combate cu succesă spre binele și fericirea bietei omeniri, 

care din causa lipsei alimentațiunii suficiente se aruncă 
orbesce în brațele beției de băuturi și spirtuâse, ce 
dărapână forțele trupesc! și sufletesc!, ale omului și din 
ființă omenâscă îlă face ființă dobitocâscă, care nu se 
mai însuflețesce pentru nici o ideă mare și resolută 
bărbătâscă.

Acuma s’a constatată, că popârele cele rău hrănite 
suntă espuse mai tare la puțina băutură de rachiu. La 
noi în Ardâlă bea poporulă românescă rachiu seu vin- 
arsă multă, numai decând s’au introdusă în țâra nâstră 
fabricile cele multe de rachiu puturosă jidovescă. Îna
inte de anulă 1848 bea poporulă română rachiu fârte 
puțină și și acela și’lă făcea dânsulă din prune, trevere 
și din drojdii, dâră astădl s’a umplută țâra de vinărsării 
jidovesc! și numai de când poporulă nostru bea rachiu 
într’o măsură atâta de mare, după cum vedemă că bea, 
a începută a decădâ vădândă cu ochii. Pe lângă bău
tura escesivă de vinarsă mai vine și alimentațiunea mi- 
serabilă, pentru că hrana principală astădl în genere la 
poporulă nostru este mămăliga, care nutresce pe omă 
fârte insuficientă.

Dintre tâte guvernele europene numai celă elve
țiană s’a ocupată cu acâsta cestiune importantă și a 
aflată, că poporulă bea rachiu atâtă acasă câtă și în 
cârciumă, din causă că s’au scumpită alimentele 
și apoi a și căutată unele mijlâce paliative, care însă nu 
voră duce la scopulă dorită. La noi nimeni pe lume 
nu se intereseză de sârtea bietului poporă, ci toți din 
tâte părțile îlă asuprescă și’lă despâe, și elă în desperațiunea 
sa alârgă la băutura de rachiu în care află mângăere și 
alinare de durerile și de năcazurile ce-lă apasă și-lă culcă 
la pămânlă.

Dacă conducătorii poporului română nu se voră 
gândi cu tâtă seriositatea recerută la salvarea poporului 
câtă mai curândă din brațele beției de rachiu, atuncț 
se va prăpădi și poporulă română ca și acele popâre 
sălbatice, pe cari le-au învățată popârele civilisătâre eu
ropene a bâ vinarsă.

Cugetați fârte seriosă, cărturariloră români, asupra 
acestei ce tiuni vitale pentru poporulă nostru, că nu-i 
glumă.

Deșteptați-vă odată și vedeți cu ochii deschiși pră
pastia ce ne amerință să ne înghiță de vii. —.—

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

Principiile anarchiștilortt.
Sub acestă titlu a publicată Georg Adler în re

vista ,Nord und Sud* ună articulă, în care arată fa- 
sele, prin care a trecută teoria anarchistă până acjl. 
Fiindă anarchismulă o nenorocită cestiune, care predo- 
minâză în timpulă de față opinia publică, credemă a nu 
fi fără interesă, ca să o facemă cunoscută și publicului 
nostru cetitoră mai de-aprâpe, ca să scie ce suntă acei 
anarchiști, cari au umplută de grâză societatea.

Adler îșl începe articululă cu studiulă scrisoriloră 
lui Proudhon, născocitorulă anarchismului.

■ Proudhon a întrebuințată mai ânteiu cuvântulă
• Anarchiă*, care până pe timpulă său era identică cu
• chaos* și «disordine* pentru espresiunea unei stări 
sociale ideale, în care prin principială .nestăpânirei* 
(dvapyfa, verbală: ne-stăpânire) trebuia să se eschidă 
servilismulă de atunci. In chipulă acesta a voită auto- 
rulă francesă să pună ordinea socială viitâre în flagrantă 
contrazicere cu istoria trecutului, ale cărei note caracte
ristice — după părerea sa.— erau apăsarea și sila.

Deducțiunea lui Proudhon e următârea: Intr’ună 
stată, în care domnesce adevărată și deplină libertate, prin- 
cipiulă egalei îndreptățiri, care singurulă este 
dreptă, trebue să reguleze tâte relațiunile dintre âmenl. 
Fiecare va primi în chipulă acesta dela celălaltă, atâtă 
câtă i-a dată, va să dică, venitulă fie-căruia va cores
punde muncei sale. Prin urmare, dacă la acelașă lucru 
au lucrată mai mulți de o potrivă bine, toți trebue să 
se împărtășâscă egală din productulă comună. Acâsta 
însă nu se întâmplă în economia »capitaliștiloră« moderni. 
Căci proprietarulă, care nu muncesce mai nimică, trage 
venitulă intereseloră, rentei și chiriei etc., ceea ce e în 
contra orl-cărei dreptăți. Astfelă proprietatea devine furtă.
• La propriâtâ c’est le voi,* eată conclusiunea, la 
care a ajunsă Proudhon încă în 1840 în opulă său
• Qu’est-ce que la propriâtâ?*, pe care a susți- 
nut’o totdâuna. Ba, în unulă din opurile sale din urmă 
în »Justice dans l’âglise etdans la râvolution* 
(din 6 tomuri) își ține de fala Iui cea mai mare, că a 
pronunțată elă mai ânteiu acelă cuvântă. »Acâstă defi- 
nițiune (a proprietății) — Z‘ce elă — ea mea; eu n’o 
dau nici pentru 10 miliâne de ale lui Rothschild.*

Din amintitele erori principale, ce se comită în so
cietatea modernă, deduce Proudhon tâte relele esistente 
și cu deosebire miseria masseloră.

De aceea e lucru consecventă, că elă aștâptă de- 
lăturarea acestoră rele dela o nouă ordine socială, care 
să-i dea fie-căruia ceea, ce merită pentru munca sa.

Pentru scopulă acesta — după Proudhon —- nu e 
de ajunsă o reformă în stată, cum credă socialiștii. Nu, 
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ci întregii statală trebue nimiciți!, căci în casulii celă 
mai bunii elă însemneză domnia maiorității, prin urmare 
suprimarea minorității și astfelcî eternisarea nelibertății.

Dar ce stare socială să se ridice pe ruinele sta
tului? O administrară, răspunde teoreticulă anarchis- 
mului, care are să îngrijescă, ca averea privată, ce are 
să rămână și în viitorii, să nu se folosescă rău. Produ- 
centulă p6te numi pământulă, uneltele, clădirile etc. pro
prietatea sa, dar să nu pretindă pentru sine din mărfu
rile produse cu aparatele lui nimică mai multă, decâtă 
a lucrată. Fiindă averea propriă permisă, lucru natu
rală nici concurența nu va fi interdisă; ba va fi o emu- 
lațiune și mai viuă și mai generală economică, pentru că 
nimenea nu va fi eschisă dela acesta din lipsa mijlâce- 
loră, cum se întâmplă în Zilele nostre.

Tote relațiunile dintre cetățeni se voră regula prin 
contracte. Legi nu mai esistă. Prin urmare întrâga ju- 
stițiă și polițiă e de prisosă. «Regimulă industrială (va 
să dică anarchistică) — Zice Proudhon în «Idâe gâne- 
raledelaRâvolution* — împacă interesele, cari 
....... resultă din compararea valărei și a proprietății. Ce 
serviciu ar avea să aducă guvernulă într’o atare stare de 
lucruri? Ce ar mai fi lipsă de pedâpsă? de justiția? 
Contractulă deslâgă tâte problemele acestea. Producen- 
tulă se înțelege cu consumentulă său, țăranulă cu co
muna, comuna cu districtulă, districtulă cu departamen
tală ș. c. 1. Totdăuna e vorba de interesulă egală, elă 
are să fie pusă în cumpănă și așa ecvilibrulă stabilită, 
se continuă până în infinită.1

Proudhon nu aștepta, ca ună sufragiu universală 
să introducă ordinea sa armonică; căci acesta, adecă su- 
fragiulă universală n’avea nici o trecere înaintea Iui.

Dar elă n’a dedusă de aci, precum au făcută anar- 
chiștii de mai târdiu, necesitatea principială a unei 
procederl cu forța și agitațiunei la revoltă. < ,S’au năs
cută odată ideile* — Qice elă în .Justice dans 1’6- 
glise et dans la revolut ion* — »sc ridice pelrile 
trotoarului de sine, de cumva guvernulă nu este destulă 
de înțeleptă, ca să nu le aștepte. Dacă nu va face ast- 
felă, tăte nu ajută nimică.*

Gustulă individuală și arbilriulă subiectivă au tre
buită să producă în consecințele loră idei destructive. 
Și că Proudhon încă n’a fostă liberă de astfelă de idei, 
că elă trebue privită în parte ca complice intelectuală 
în principiile lui Bakunin despre »Pan-destruction,< 
se p6te dovedi prin unele pasage din scrierile sale, pre
cum d. e. în opulă despre „proprietate* se află: >Eu 
amă jurată, că voi rămânea credinciosă lucrării mele 
de nimicire; eu nu voiu înceta a urmări adevărulă pănă 
și prin ruine. Urăscă lucrulă pe jumătate, și mi se pâte 
crede, fără a mai spune: că dacă amă cutezată a pune 
mâna pe lada sfântă a proprietății, nu mă voiu mulțămi 
să ridică numai coperișulă. Tăte secretele nedreptății 
trebuescă descoperite, mesele societății cei vechi sdrobite 
și tăte obiectele vechiului cultă aruncate porciloră.*

Ce-i dreptă, Proudhon a aflată mulți, cari au ad
mirată dialectica deducțiuniloră sale, puterea retoricei 
sale și frumsețea diabolică a limbei sale, însă numărulă 
aderențiloră săi era atunci fărte neînsemnată. Ba, învă
țăturile sale au aflată în Germania ună răsunetă rela
tivă mai mare, ca în Francia. Astfelă publicară Max 
Stirner (în opulă său »Der Einzige und sein Eigenthum*), 
Karl Grun («Socialen Bewegung în Frankreich und Bel- 
gien*), Alfred Meissner („Revolutionăren Studien aus Pa
ris) și alții părerile Francesiloră cu puține modificațiunl.

Câțiva ani după mărtea lui Proudhon (1856) se în
cepu o mișcare în masse, cari au proclamată «anarchia* 
ca ținta loră, cari și-au formată programulă loră pe basa 
sistemului franceză.

Urzitorulă partidei acesteia a fostă Rusulă Mihail 
Bakunin. Născută în a. 1814 a fostă oficer de arti
leria, nemullămită însă cu regimulă de atunci a părăsită 
acâstă carieră. In a. 1843 trecu prin Germania în El
veția, unde intră în relațiunî cu agitațiunea comunistică 
condusă de Weitling. In anulă următoră îlă găsimă în 
Paris, unde lucră la «Reforma* ultraradicală și în reu
niunea »Vorwărts« a Germaniloră social-democrațl. In 
1848 veni în Germania, după ce primi parale de călăto- 
riă dela guvernulă provisorică din Paris. Acesta (adecă 
guvernulă) voia să se scape cu orice preță de revoluțio- 
narulă Bakunin, Ună membru ală guvernului, Flocon, 
să fi Z*s^ • dacă ar posede Francia 300 de BakuninI, 
nu s’ar mai putea guverna. In Germania a luată parte 
la diferite scandale, pănă ce în 1849, cu ocasiunea răs- 
cdlei din Maiu, fu prinsă în Dresda cu armele în irână. 
Austria și Rusia prelinseră numai decâtă estradarea lui. 
Fu transportată în Rusia, și aci condamnată la închisâre 
pe viață. După 8 ani de inchisâre fu agrațiată sub con- 
dițiunea de a emigra în Siberia. De aci îi succese să 
scape în 1861. Se duse la Londra, unde începu din 
nou radicalismulă său socialistică. Numai prin agitați
une ajunse Bakunin la anarchismă, a cărui principii le 
comunică elă în 1869 «alianței democrației socialistice* 
întemeiate de curândă. Nu multă după întemeiarea a- 
cestei «alianțe* isbucni răsboiulă franco-germană. Din 

acestă incidență Bakunin publică două broșuri fulminante 
contra Germaniei: «Lettres ă un Fran^ais sur 
lacrise actuelle* și «L’empire Knonto-ger- 
maniqueetla revolution sociale.« In acestea 
tracteză răsboiulă din punctulă de vedere ală anarchis- 
mului, desvoltândă principiile fundamentale ale acestuia.

In Septemvre 1870 Bakunin se încercă a pune în 
praxă doctrina sa, vrendă a preface Lyonul într’o co
mună independentă revoluționară, — ceea ce lucru na
turală, nu-i răușl de locă.

In 1871 Bakunin întră cu conmembrii alianței sale 
în «asociațiunea lucrătoriloră internaționali*, inspirată 
de Karl Marx. In urma unei certe cu comitetulă cen
trală din Londra elă fu eschisă din asociațiune; dar a- 
vea pe partea sa secțiunile acesteia din Spania, Italia, 
Belgia și Elveția.

Polemica, ce a avut’o cu Marx, nu l’a împedecată 
de a desvolta o agitațiune energică cu deosebire spre 
Rusia și spre Italia. Dintre broșurile și articulii de Ziare, 
care i-a publicată spre acestă scopă, este remarcabilă 
scrierea îndreptată contra republicaniloră Mazzini ,La 
thâologie politique de Mazzini et l’interna- 
tionale* (1872), care conține o espunere a mai mul- 
toră principii anarchiste.

Mai târziu, slăbindu-i puterile corporale, s’a retrasă 
Bakunin la Locarno, unde muri în 2 Iulie 1876.

Teoriile acestui revoluționară slavă sunt astăzi, 
ca și pe timpulă său, dătătore de măsură pentru anar- 
chism lă romanică.

In ce privesce essența criticei asupra ordinei ac
tuale, Bakunin repetâză numai doctrina lui Proudhon des
pre proprietatea furată. Intr’afâtă are așa dar Bakunis- 
mulă ună punctă comună de mânecare cu socială-demo- 
crația internațională, care încă admite teoria lui Prouhon.

Mai departe consună Bakunin cu ceilalți socialiști, 
căci și elă privesce organisațiunea actuală a societății ca 
unica causă a tuturoră crimeloră. Elă declară, conformă 
acestei păreri, de absurditate și nebuniă non plus ultra 
din partea societății, pedepsirea criminaliștiloră.

«Teoria despre vină și pedâpsă •— Z‘ce anarchis- 
tulă rusă — purcede din Teologiă, va să Zică din com- 
binațiunea paradoxului cu ipocrisia religiosă.*

In o contrazicere pronunțată cu socială-democrația 
stau părerile autorului din cestiune cu privire la stătu, 
pe care elă nu-lă combate numai în forma sa de până 
acum, ci principială și în orl-ce formă. „Cine se 
declară pentru stată — Z*ce elh — să se declare și 
pentru stăpânire; și de 6re ce ori ce stăpânire presu
pune că există supuși, adecă stăpâniți, astfelă ori și ce 
stată trebue să stea în contrazicere cu adevărata liber
tate. Astfelă despotismulă nu zace în forma statului, 
ci în principiulă lui.«

(Va • urma) 
-------o-------

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

Pesta, 26 Martie. — Camera magnaților ă 
a primită cele dintâiu patru paragrafe din pro
iectului de reformă, privitdre la membri, censă, 
indigeni, demnitarii bisericescl ai confesiunilor^, 
neschimbați după textulfi comisiunei de trei. Mo
țiunea custodelui cordnei Vay, cu privire la ad
miterea tuturoru episcopiloră, curatoriloră supe
riori ai bisericii evangelice reformate, s’a respinsă; 
de asemenea s’a respinsă moțiunea fișpanului 
Brennerberg, după care între episcopii cei mai 
vechi după rangă, respeative curatori superiori 
să se afle în totă casulă ună episcopă s6u cura- 
toră ală bisericii evangelice săsesc!; s’au respinsă 
și moțiunile privitdre la admiterea episcopiloră 
titulari și la representarea israelițiloră.

Szeged, 27 Martie. — Ministrulă de fi
nanțe a încunosciințată pe magistrată în privința 
construirii unei nouă fabrice de tutună (tăbacu.)

Pesta, 27 Martie. — Comisiunea finan
ciară a camerei deputațiloră a terminată desba- 
terea specială a legei casseloră poștale de eco
nomii, primindă în esență proiectulă guvernului.

Zar a, 27 Martie. — ErI înainte de amddl 
la 8 6re părechea princiară de cordnă visitâ bi
sericile, antichitățile, obiectele demne de văZ^tă. 
Poporațiunea i-a adusă cele mai cordiale ovațiuni. 
La ll'/a 6re înainte de amăZî a plecată.

Fiume, 27 Martie. — Orașulă este săr- 
bătoresce decorată pentru primirea părechei prin
ciare de coronă. Sosirea se aștdptă pe a^I la 
8 <5re diminua.

Pesta, 27 Martie. — Inprocesulă de pressă 
intentată „Pikans-Naptar“-ului, acusatulă Alexan
dru Kont a fostă condamnată la o lună închi- 
sdre și 100 fl. amendă.

--- o--- -

DIVERSE.
Jidannlfl trigainti (lin Iași. — «Liberalului din 

Iași scrie: «Duminecă 10 ale curentei, soția Nr. 1 a don 
Juanului evreu, s’a dusă la magasinulă de tablouri ce 
acesta a deschisă în strada Mare, și i-a declarată că nu 
va eși de acolo, pănă ce iubitulă ei soță nu’i va asigura 
celă puțină esistența Zilnică, căci dela sosirea ei din Bu- 
curescl nu are cu ce să se hrănescă. Don Juanulă nostru, 
de altfelă omă pacinică, căruia nu-i placă scandalurile 
când e cestiunea de a’șl deslega punga, a creZută de 
cuviință să reclame concursulă poliției pentru a liniști 
lucrurile și a înlătura astfelă neplăcuta ocasiune de a 
căpăta vr’o migrenă, d-sa fiind fărte impresionabilă. După 
sfaturile d-lui comisară, nenorocita femeiă se va mărgini 
a reclama la d. prim-procuroră contra «nevinovatului" ei 
soță. Acestă faptă atrăsese în strada Mare ună publică 
atâlă de numărosă în câtă, cu tătă lărgimea stradei, cir- 
culațiunea devenise imposibilă. Totă în acestă cestiune 
primimă din BucurescI o scrisâre semnată de ună d. 
V. Ionescu; iscălitura nepărendă autentică, estragemă din 
acâstă scrisâre câte-va relațiunî, care ni se pară mai 
importante: Numitulă H. Braunstein este fiulă unui croi- 
toră numită Iacobă Braunstein, totă atâtă de nemorală 
ca și fiulă său, care păte fi judecată după traiulă ce’lă 
are cu soția sa. Acestă Herman Braunstein a fostă 
în BucurescI în serviciulă d-lui Moscu Lewy, de unde, 
după ună timpă ărecare și din causa viciiloră sale, a 
fostă dată afară. In curândă i s’a predată ună magasină 
de manufactură de cătră d-nii Weinberg & Kisler, în o- 
rașulă Craiova, după ună timpă de 2 luni însă elă a je
fuită pe acești domni, lăsându-i pe drumuri, precum suntă 
și acuma. După 4 sâu 5 luni, d. Braunstein, în unire 
cu ună altulă totă de soiulă său, și cu ună capitală de 
2000 lei au deschisă ună magasină de manufactură, și 
după 5 luni e declarată în stare de falimentă, cu ună 
pasivă de 80,000 lei. Din nenorocire elă fu găsită de 
creditori, care’i secuestrară prăvălia, găsindă și marfă 
fraudată; elă este silită să se învoiască a plăti 25—30%. 
După câtva timpă elă dispare din Craiova. Numitulă a 
fostă condamnată în anulă 1883 la o lună închisâre 
corecțională și 1000 lei despăgubiri pentru faptulă de ră
pire de minori. Asemenea a abusată de încrederea so
crului său de aici, înșelându’lă cu 2000 Iei dațl ca zes
tre lăsândă pe soția sa în cea mai mare miseriă, luân- 
du’i chiar hainile și totă trusoulă, pe care le încredința 
infamului său tată; hainile le pârtă astăZi surorile numi
tului Braunstein.* Nobilulă âspe, pe care orașulă nos
tru îlă adăpostesce în sînulă său, găsi-va âre și aici vr’o 
nouă combinațiune pentru a’șl mări gloria? Să sperămă, 
dâr să-i amintimă, că Urciorulă nu merge de multe ori 
la apăl De nu i s’ar întâmpla acâsta tocmai în Iași, 
sub ochii frumâsei Charlota. «

* * 
*Mare defraudațiune. — într’o casă princiară ce re- 

sidâză în Viena s’a descoperită o mare defraudațiune în 
Zilele trecute. Paguba causată acuma nu se pâte ficsâ 
cu certitudine, dară se dă cu socotâla, că s’ar urcă la 
sute de mii. Amploiatulă necredinciosă a răposată cu 
vr’o două săptămâni înainte de ce s’a descoperită ges- 
țiunea lui criminală. Elă stete mai multă de 45 de ani 
în serviciile principelui și ocupă posturi însemnate în 
casa lui. Nu de multă fu ridicată la celă mai înaltă 
postă administrativă. După ce a murită acestă amplo
iată, să făcu îndată o revisiune scrupulâsă a caseloră și 
cu acâstă ocasiune să descoperi, că lipsesce în valori de 
hârtie peste o jumătate de milionă de florini. Din hâr- 
tiele rămase și din însămnările făcute nu s’a putută află 
nici o urmă despre întrebuințarea acestei sume. Numai, 
după cercetări îndelungate s’a aflată, că o mare parte 
din hârtiele dependente suntă depuse la diverse institute 
parte ca acoperire pentru speculațiunile la bursă, parte 
ca amanetă pentru împrumuturi primite. Valârea depo- 
siteloră după cursulă actuală nu s’a putută eruâ pe de
plină, așa că după ce se va face socotâlă cu institutele, 
unde se află depositele, va mai căpătă înapoi principele 
130,000 fl. și prin acâsta s’ar mai micșoră suma defrau- 
dată. Amploiatulă, cum s’a aflată mai în urmă, jucă la 
bursă cu mare pasiune și prin aceea s’a ruinată. Trebue 
să observămă, că sumele defraudate nu suntă proprie
tatea casei princiare, ci suntă bani ai privațiloră, cari 
stau în legătură cu principele și numai i au depusă în 
casa lui.

Renumituld și admirabiluld metodă de vindecare a d-lui 
Prof. Dr. Albert, Parisd, Place du Trone 6, recunoscuta de cătră 
cele mai mari autorități medicale, se pote recomandă fie-căruia, 
care sufere de epilepsiă, de cârcei și de nervi. Adreseze-se dar fie
care bolnava cu totă încrederea la mai susa numitulă și mulți, cari 
pote au desperata, vord recâștigă sănătatea lord. In casa d-lui proi 
fesord găsescd toți cei ce suferă decârcei unu adăpostu liniștita, ce- 
lipsițl de mijloce se vord luă în considerare; după cum aflăma, 
prețurile sunta forte eftine în raporta eu orașuld celd mare. Tratarea 
prin corespondiță după trimiterea unui istorica esacta ala bolei. 
Se mai observă îneă, că Prof. Dr. Albert numai în urma unora re- 
sultate învederate pretinde onorard.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurelii Mureșianu
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O uraniu Ia bursa de Vlons, 
din 25 Martie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98.75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.50 
împrumutul^ căiloiu ferate 

ungare......................... 147.—
Amortisarea datoriei căi- 

lorti ferate de ostti ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.80

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 122 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 109.—

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

mișii............................102.—
Bonuri cu el. de sortarel02.— 
Bonuri rurale transilvane 101.75

Bonuri croato-slavone . . 100.
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung........................ 98 50
Imprumutulii cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 119.60 
Renta de hărtiă austriacă 83.15 
Renta de arg. austr. . . 83.40
Renta de aurii austr. . . 108 80 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  864 —
Act. băncel de creditd ung. 309 75 
Act. băncel de credită austr. 300.90 
Argintulfi —. — GalbinI

3^- Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se potft cumpăra în tutunge
ria lui I. GJrosw.

Anunțămu acelorti onorați cetitori, cari 
vorfl bine voi a se abonâ la f6ia nâstră de aici 
încolo, că avenni încă în reservă numeri dela 
începutulu anului 1885, prin urmare potil să 
aibă colecțiunea completă.

Adniinistrațiunea «Gazetei Transilvaniei.»

la Ignatz Im
Fabrica ele Mobile în Viena 

Stadt, Lugek Nr. 2.
Representanți soliei se angagiază îndată cu urnă 
(Nr 34) 3-4 provisiontt mare.

Bursa de Bucuresei.
Cota oficială dela 12 Martie st. v. 1885.

Cump. vend
Renta română (5%). . . 91 —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 94Va —

> convert. (6°/0) . 891/, —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 321/a —
Credit fonc. rural (7°/0) . . lOOVa —

> » j, (5°/o) • 851/4 —
> * urban (7%) . • 97V4 —
> » » (6°/o) • 91 —
> » (5°/o) • . 83»/, —

Banca națională a României 1210 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 303 —•

< » » Națională . 220 —
Aură..................................... 12.V//0
Bancnote austriace contra aurii

Cursulu pieței Brașovu
din 26 Martie st. d. 1885.

Bancnote românesc! . .
Argint românesc ....

. Cump.
»

8.70
8.70

Vând. 8.75
> 8.72

Napoleon-d’orI................. 9.79 » 9.80
Lire turcesc!..................... - * 11.04 > 11.06
Imperiali......................... > 10.02 > 10.04
Galbeni............................. > 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. «Albina» . > 100.50 > 101.—
Ruble Rusesc!................. > 126.— > 127.—
DiscontuIQ » ... 7—10 °/0 pe anii.

împărătesei................ 5.81
Napoleon-d’orI................. 9.80‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.60
Londra 10 Livres sterlinge 124.25
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MersulU trenuriloru
pe inia Predealil-Budapesta și pe linia Teiassl-Aradii-BSiidapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de ndpte suntC cele dintre liniile gr6se.

l®re<lealft-Bu<lapesta JBudapesta--IPredealii

Treniî Treniî Trenă Trenă Trenă Trenă Trenă Trenă
accelerat de omnibus de omnibus accelerat omnibusperaâne persane persane

BucurescI 7.15 — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
TimișO

(
(

1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brasovă 2.06 — — 10.50 P. Ladâny

Oradea mare J
2.01 2.04 1.59 10.09

Feldidra
2.16 6.30 5.45 4.11 5.13 3.20
2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25

Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodtt 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu
Sigliiștfra

4.51
5.11

10.18
10.55

10.52
11.56

Rev 
Bratca

5.46 11.41
12.15

4.31
6.09 —

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașfi 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blaștu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelti — 1.45 3.22 Gbirbău 8.24 4.52 —
Teiusfi 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudit 7.55 2.48 4.44 Clnșiu 8.57 5.40 7.08
VințulQ de susti — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Ui6ra — 3.19 5.19 Apahtda 9.50 6.29 —
Cncerdea 8.24 3.36 5.47 Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirisft 8.48 4.10 6.38 Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida

(
— 5.39 8.51 Uidra 12.12 9.58 —

Clușiu 10.08 559 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —
( 10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiuță 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciuneltt 1.44 12.03 —
AgliirișO — 7.25 9.35 Blaștt 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedintt 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediaș d 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
8ratca — 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15
R6v
Mezo-Telegd

12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32

Fugyi-Vâsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Varad-Velințe — ,10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
Oradia-mare ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44

( 1.54
3.14

11.14
1.47

7.30
11.05 Brașovtt

9.20 10.15 3.15
3.25P. Ladâny — 6.00

Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timiștt — 6.57 4.03
Buda-pesta] 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Tipografia ALEXI, BrașovA.

Teiușft-Aradiî-Budapesta Budapesta-Aradd-Teiu^A.

Trenă de Trenă Trenă Trenă de Trenă
peraâne omnibus omnibus persâne omnibufl

Teiwșft 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 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
Orăștia 5.02 12.13 AradA 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 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 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
A A 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

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

Aradâ-Timișdra Simeria (Piski) 8*ctr©șeiit

Trenă Trenă de Trenă
omnibus persâne nmnihnfl

Aradft 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

8.58 3.15 P etwșeMi 7.00

Tiiuișdra-AradA PetroșeuM—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Treni
peraâne omnibua omnibus

Timîsdra9 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 Hațegiî 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 ; Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


