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..Răsboiulu e neîncungiurabilil!“
Eată în puține cuvinte cuprinsulă celoru mai 

nouă sciri telegrafice, ce le primirămu a^I-
N’au folosită nimicii nici moderațiunea ca

binetului Gladstone, nici asigurările liniștitdre ale 
d-lui de Giers. Desnodarea conflictului anglo- 
rusescu, ce s’a începută prin bătaia dela Kușk, 
nu se mai p6te face pe cale pacinică, nodulă 
trebuie tăiată cu sabia.

Totă mai multă ne vine a crede, că răsboiulă 
dintre Rusia și Anglia a fostă pregătită de multă 
vreme după ună plană sistematică, în care plană 
sunt prevăzute t6te eventualitățile. S’a audităes- 
primându-se de căt.ră persdne competente și pă
rerea, că la Skiernievice Rusia a primită și a dată 
unele garanții pentru casulă unui resboiu cu 
Anglia.

Dacă esistă o convențiune secretă între cele 
trei mari împărății pentru casulă unui răsboiu 
ruso-anglesă în Asia centrală, atunci e mai multă 
ca probabilă, că acăstă înțelegere se estinde nu
mai asupra sferei de interese europene și că Ger
mania a luată angagiamentulă de a face totă po- 
sibilulă, ca răsboiulu să rămână localisată și să 
nu se estindă și asupra Europei.

Se pare într’adevără, că în momentele de 
față cabinetele nu se mai gândescă decâtă la lo- 
calisarea răsboiului, după ce a-lă împiedecă le-a 
fostă cu neputință.

Fi-va 6re diplomația europănă mai noro- 
cdsă în acăsta privință? Fără îndoială, că încă
ierarea din Asia va slăbi posițiunea Rusiei 
nu mai puțină ca și a Angliei în Europa și pres- 
tigiulă Germaniei va cresce în aceeași proporțiune. 
Cu t6te acestea nu e nicidecum sigură, că-i va 
succede cancelarului Bismarck, chiar să voiască, 
de a face ca răsboiulă să rămână localisată și ca 
Rusia în partea ei europănă să fie scutită deata- 
culă Angliei.

F6rte multă, ba amă pută 4’ce totulu 
depinde în acăsta privință dela atitudinea Tur
ciei. Cu cine va merge Sultanulă? Acăsta este 
marea cestiune a dilei.

Dacă este ca Europa să fie scutită de ur
mările răsboiului, atunci se recomândă Turciei 
ca cea mai corectă atitudine să rămână neutrală. 
Dar 6re diplomații Porții nu voră avă poftă de 
a se folosi de momentă și d’a se alătură la unulă 
dintre beligeranțl?

Influința russă și anglesă luptă acum o luptă 
desperată la Bosforă. Prețulă isbândei e mare, 
căci purtarea Sultanului este decidătăre pentru 
sorții viitorului răsboiu anglo-rusescă.

Păte că în momentulă, când scriemă să fi 
și apărută manifestulă Țarului tuturoră Rușiloră 
care va anunța declarațiunea de răsboiu. Să nu 
fie ăre acăstă declarare inaugurarea unoru lupte 
crâncene, unoră încurcături mari, cari potă trage 
în vertejulă loră aprăpe tăte statele europene?

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

MEDIATIUNEA.5

Acum vr’o patru-sprețfece (jile dice »N. fr. Presse» câne 
totă se mai aflau ămenl, cari credeau că Anglia și cu Rusia se 
voră înțelege dea-dreptulă una cu alta, se auriră voci, care 
diceau, că ar fi bine, ca cineva să ia inițiativa și să 
mijlocăscă între acestea două puteri o pace, dar se aflau

și ămenl de aceia, cari (ficeau, că încă n’a sosită mo
mentulă, ca să fie de lipsă o mediațiune. Dară acuma 
încordarea între Londra și între Peterburg e atâtă de 
mare, încâtă nu mai este nici ^'/speranță, că se. va pută 
delătura conflictului printr’o înț^gggȚe direeiâ 'de aceea 
astăzi opiniunea publică pretinde, cu drepții cuvântă, dela 
acelea puteri, care au ca programă susținerea păcii, ca 
să lucreze din tăte puterile, ca acestă conflictă să se de- 
lătureze pe calea păcii și să nu se încingă ună răsboiu 
în Asia centrală pentru nisce puste sterpe, care ară pute 
produce o conflagațiune periculăsă în totă Europa. sTiines* 
recomandă neutraliloră ca să recomande în Petersburg 
moderațiune și conciliațiune. Din Pansă vine scirea, că 
mediațiunea împăratului Germaniei la Petersburg ar fi 
line primită, dacă și Anglia ar primi-o fără nici o re- 
servă. Și omenii din Petersburg începă a se împrelini cu 
ideia, că o mediațiune ar fi multă mai folositore, decâtă 
ună răsboiu, ale căruia peripeții și catastrofe nimenea 
nu le p6te prevedea Timpulă pentru o mediațiune este 
dinaintea ușii, pentru că amândouă acestea puteri au 
ajunsă la astfelă de controverse, încâtă este peste pu
tință, ca ele de capulă loră să se înlorcă îndărăptă din 
înfundătura, în care s’au băgată. Onărea militară s’a 
trasă în discusiune. Ciocnitura dela Manie a făcută pe 
Anglia, ca să câră dela Rusia satisfacțiune, dară Rusia 
nu numai că n’a dat Angliei nici o satisfacțiune, dară din con
tră ea au remunerată pe generalulă Komarov, care au 
produsă acesta mare încurcătură. Acuma este dară tim
pulă supremă, ca vre-o putere mare europână să inter
vină, pentru ca să scape Europa de mari primejdii, ce o 
amenință. Și cine să fie acela, care să facă pace între 
Anglia și între Rusia? Și apoi nu să scie, că ore omenii 
voră primi din amândoue părțile intervențiunea bucurosă. 
Interveni păte o putere mare, când e vorba de a face 
pe nisce litiganțl mici de a se astâmpăra, avândă în ve
dere periclitarea intereseloră mari generale. Dară acum 
suntă tocmai două puteri mari în conflictă și numai 
atunci ar pută păși ună ală treilea ca mijlocitoră, 
când puterile singure s’ar’ arăta aplicate a primi 
pe ală treilea său ca mijlocitoră său cu arbitru. 
Numai să se afle aplicate aceste mari puteri, de a primi 
bucurosă intervențiunea, atunci s’ar află ună ală treilea 
care ar luâ asupra sa sarcina, de a împăcâ chitulă cu 
elefantulă. Apoi voră vrea Englesii, câtă și Rușii, ca 
să-și slăbâscă posițiunea loră în Europa și să-și jignâscă 
vada loră în Asia pentru nimica tdtă, în cele din urmă 
totă atâta este, ori că peteculă de pământă, pentru care 
să cârtă acestea două puteri să încorporâză la Turches- 
tană, ori că rămâne la Afganistană. Chiar principele 
Bismarck a avută o rolă forte grea la congresulă din 
Berlină, când a delăturată tractatulă dela Sant-Stefano. 
Elă nu s’a gândită, ca pentru o țărișără ca Herzegovina 
se va cere ună aparată atâta de mare diplomatică. Și 
când se aflau Rușii dinaintea Constantinopolei și Englesii 
cu flota loră în Galipoli, atunci ca să se încungiure ună 
răsboiu generală a pășită ună ală treilea cu totă energia. 
Totuși numai lui are de a se mulțămi pacea actuală eu- 
ropenă și soluțiunea provisorică a cestiunii orientale. 
Bine, astădl diplomatulă celă mai dibaciu să nu voâscă 
să intervină provocată fiindă și se delătureze ună răs
boiu, care prin complicațiunile sale s’ar pută generalisâ 
peste tătă Europa? Să nu fie elă în stare de a afla o 
modalitate, spre a moderâ pretensiunile amânduroră păr- 
țiloră? Omulă, care mai erl alaltă erl a declarată susă 
și tare, că ține la pace, nu va vrea dără acuma să sa
crifice principiulă păcii antipațiiloră și simpatiiloră sale 
personale. Numai Bismarck este astădl diplomatulă, care 
ar pută fi ascultată atâtă în Londra, câtă și în Peters- 
burgă. Bismarck are totă interesulă ca să nu se tur
bure pace și nu credemă, că elă n’ar păși cu totă au
toritatea sa, când l’ar provocă seu una seu alta dintre 
cele două puteri. Când este vorbă de pacea europănă 
atunci Bismarck nici decum nu va sta pe gânduri, că ce 
să facă când va avă să alăgă între petecuțele de pământă 
din Asia centrală și între pacea europănă, pentru care 
atâta s’a trudită până acuma, ca să o susțină și acuma 
pentru niște pustietăți din Asia centrală să-și sacrifice și 
să-și nimicăscă marea sa operă. Niciodată nu putemă 
crede, că principele Bismarck va fi atâta de orbită de 
antipatiă, încâtă să-șl pătă nimici opera sa.

Agitațiunea în Macedonia
»Pol. Corr.« e informată din Constantinopole, că 

comitetele bulgare, care lucrăză la organisarea unei agi
tațiuni în Macedonia și în ținuturile mărginașe cu ea, în- 
rolăză aprăpe pe față ămeni, cari—întruniți în bande — 
au să năvălăscă mai târejiu în provinciile învecinate și 
să revolte poporațiunea. Iată ce i se scrie numitei foi:

«Agențl secrețî de ai comiteteloră amintite cutrieră 
totă Macedonia, pentru ca să facă pe poporă a se re
volta în contra guvernului turcescă și autoritățiloră lui. 
Acești agențl sub masca de colportori și bocceagii caută 
să se facă cunoscuțl cu topografia provinciei, pentru ca 
în momentulă dată să pătă servi bandeloră ca conducă
tori. Unii din acești agențl se aședă pentru câtva timpă 
în sate macedonene și se ocupă în aparență cu o me- 
seriă. Din timpă în timpă se ducă peste graniță, ca să 
raporteze despre observările și succesele agitațiunei loră 
secrete. Autoritățile otomane civile și militare observă 
uneltirile acestoră ămeni, mergerea și venirea loră, și iau 
măsurile necesare ca să pătă întâmpina o eventuală in- 
vasiune a bandeloră amintite în Macedonia. Se speră, că 
astfelă de încercări, precum și revoltarea Macedoniei 
nu voră isbuti, din causa măsuriloră luate.

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

Din dieta Croației.
In ședința dela 22 Aprilie n. a dietei croate a fostă 

o violentă controversă între oposiționalulă Mazzura și 
între Banulă.

Mai ânteiu oposiționalulă Zoricî critică procederea 
presidiului, care a convocată eomitetulă bugetară, fără ca 
în același timpă să se fi întrunită și dieta. Asta’i o căl
care a ordinei lucrăriloră, precum și a praxei parlamen
tare, prin care se degradâză dieta devenindă o caricatură.

StarcevicI: Nici nu e altceva decâtă o carica
tură.

Președintele declară, că s’a lucrată numai cu 
înțelegerea dietei. Camera trecu apoi la desbaterea bu
getului.

' Din rândulă deputațiloră luă cuvântulă Mazzura 
oposițională moderată, ca celă dintâiu oratoră. Când a 
4isă, că oposițiunea este îndreptățită, că partida sa re- 
presintă vederile întregei inteligențe a țării, pe când stânga 
estremă represintă numai vederile masseloră poporului, 
se ivi o viuă controversă între amândouă oposițiunile. pe 
care StarcevicI o încheiă cu cuvintele: Vă lăsămă 
(pe oposițiunea moderată), acjl sunteți în contra năstră, 
mâne veți fi pentru noi.

Mazzura găsesce, că bugetulă nu oferă tipulă 
vieții de stată; cele mai importante ramuri: comerțulă, 
industria, comunicațiunea, finanțele, economia se află în 
mânile Ungariei, care negligă, ucide interesele economice 
ale Croației. Permită-i-se oposițiunei a vărsă lacrime la 
crucea mormântală a Croației.

StarcevicI: ScotețI crucea afară și omorîțl cu ea 
pe dușmanii Croației!

Mazzura: Faceți voi acăsta, sunteți mai tari! 
StarcevicI: Să o facemă toți în unire.
Mazzura: Tendința guvernului merge într’acolo 

de a face națiunea croată de sclavă a Ungariei. Spre a 
aduce dovedă, că Fiume nu este teritoriu croată, Banulă 
n’a plecată la Fiume pentru primirea prințului de coronă, 
la ceea ce ca consilieră sacretă ar fi fostă îndreptățită; 
elă, spre a se face plăcută Ungariei, a lucrată neleală.

Banulă Khuen Hedervary, voindă să răspundă, 
nu păte la începută din causa larmei oposițiunei. In 
fine isbutesce a vorbi respingândă bănuelile oposițiunei.

Krsnjavi critică cu violență secțiunea economică 
a guvernului, în care nu se află nici ună omă de spe
cialitate.

StarcevicI: Josă cu elă ! Să nu-i încuviințați nic 
ună bugetăl

Krsnjavi arată defectuositatea instrucțiunei și re
comandă învățarea mai seriăsă a limbiloră clasice, a li- 
teraturei francese, italiene și germane.

Starcevicianii: Literatura rusescă, aceea ne 
place mai multă.

Maioritatea fiindă a guvernului, acesta a isbutită cu 
proiectulă său de bugetă.
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Armata și miliția englesă.
Se seie, că armata englesă se recrutâză esclusivă 

prin îngagiaminte de bună voiă; durata îngagiamântului 
este astădl de doi-spre-d.ece ani, der soldași regimente- 
loră de infanteriă trecă, după șâpte nni de serviciu, în 
reservă. Acâstă reservă numără 500 oficeri și 42,500 
omeni, cari suntă destinați a întări armata activă în ca- 
sulă când, printr’ună volt) ală parlamentului, voră fi mo- 
bilisate.

Miliția este compusă din voluntari în etate dela 18 
până la 25 de ani; îmbrăcațl cu cheltuelile statului, mi- 
lițianii iau o primă de îngagiamentă de 150 franci; ei 
stau 6 săptămâni sub drapelă pentru a primi o instruc
țiune militară rudimentară ; în urmă fundă trămiși la că
minele loră, nu mai suntă îndatorați la altceva, decâtă 
de a face esercițiuri anuale, cari nu ținti mai multă de o 
lună. In principiu, acești milițian! nu trebue să serve 
afară din teritoriulă insuleloră Britanice, der guvernulă 
are dreptulă de a face apelă la concursulă loră volun
tară oferindu-le compensațiunî pecuniare.

In 1855, 50 regimente de milițiă, representândă ună 
efectivă d’aprope 4-5,000 âmeni, luară parte la espediția 
din Crimea. Miliția numără 125,000 omeni, din cari 
18,000 artileriștl și 15,000 călăreți. Rapârtele oficiale, 
publicate în anii din urmă, în privința convocării miliția- 
niloră, nu dau o prea mare ideiă — dice diarulă l’Italie 
—- despre valorea loră militară; în 1881, de esemplu, 
din 123 batalione convocate, au fostă 34, cari nu s’auI 
esercitată nici la tragerea la țintă. Cavaleria miliției se- 
recrutâză dintre ,yeomen«, proprietari seu arendași cari' 
se echipeză pe cheltuiala loră; acâstă armă este privile-' 
giată, ea numără 15.000 âmenl.

In fine, ministerulă de răsboiu dispune în Englitera 
de două armate cu totulă deosebite, din care una pote 
fi întrebuințată afară din teritoriu, pe când cealaltă face 
numai serviciulă interioră. Adăogendă la 184,000 âmeni 
ai armatei active (din cari 9,000 în India) prima clasă a 
reservei, găsimă că 238,000 omeni potă fi întrebuințați 
pentru espedițiunile din țările depărtate și paza colo- 
niiloră.

Din acești 238,000 de omeni, 89,600 țină încă gar- 
nisână în Englitera seu în Irlanda și voră fi îmbarcați ,
cei dintâiu; aceste puteri cu adevărată disponibile — căci (dreptă 
milițianii voră asicurâ serviciulă interioră ală țării — se 
împartă astfelă: infanteriă 58 bataliâne, 65,000 âmenl; 
cavalaria, 18 regimente, 10,000 omeni; artileriă călare, 
13 baterii, 2,300 âmenl; artileriă de câmpă. 35 baterii,
6,000 âmenl; artileriă de întăriri și de asediu, 34 ba
terii, 3,800 omeni; geniu, 21 companii, 2,500 omeni.

SOIRILE D1LEI.
Fâia oficială a armatei publică înaintările pentru 

Maiu. Suntă numiți: 6 loc. mareșali de câmpă, 16 gene
rali maiori, 44 coloneii, 56 loc. coloneii și 80 de maiori 
Intre generalii maiori este și d. colonelă de cavaleriăbr. ; 
Alexandru Hugel, din corpulă oficerescă ală garni- 
sonei din Brașovă. D-sa este numită comandantă ală bri- 
gadei 10 de cavaleriă.

—0—
Vorbiamă eri de misia cismariloră unguri în pute

rea principiiloră proclamate de d-lă Tisza. Astădi cetimă ; 
în ,Ellezek,« că și societatea cismariloră unguri din 
Clușiu s’a înscrisă între fundatorii »reuniunei de cultură* 
cu 200 fl. Numita foiă le gratulăză cismariloră, noi gra- 
tulămă reuniunei, căci acum »cultura« este asigurată.

—0—
Din Aradă ni se scrie, că din lipsa de ploiă sămâ- 

năturile suntă slabe.
—0—

In Pudlein, comitatulă Zips, ună groznică focă a 
prefăcută în cenușe mai multă ca jumătate din orașă. 

—0—
Se serie din Cernăuți, că în dilele trecute ună a- 

nume Gwenieh a fostă acusată de escrocherii, luândă 
bani dela tinerii, cari voiau să scape de asentare. Ju
rații l’au achitată. Președintele tribunalului țării însă 
primi chiar atunci o denunțare anonimă, că cei 6 jurați, 
cari au votată pentru „nevinovată*, au fostă corupți cu 
bani de cătră acusată; între aceștia se află și deputatulă 
dietală. decorată cu crucea de merită, Johann Nargany. 
Imediată se făcu cercetare, jurații fură desbrăcați până 
a cămașe, li s’au căutată chiar și în ciorapi, ca nu 
cumva banii cu cari au fostă corupți, să-i fi ascunsă în 
îmbrăcăminte. Nu s’a găsită nimică bănuitoră, dar afa
cerea nu e terminată.

—0—
Direcțiunea posteloră din Sibiu face cunoscută, că 

în comuna Varadia de josă, comit. Albei de josă, dela 
1 Maiu se deschide ună oficiu poștală, care va întreține 
legătura între Sibiu și Alba-lulia prin cariolă. Acestă o- 
ficiu va mijloci trimiterea de scrisori simple și de valore, 
mandate poștale, remburse, până la valâre de 200 fl.

--0—
Frumosulă teatru »Renaissance« din Nimes, în 

Francia sudică, a arsă la 12 Aprilie.
—0—

Agenția „Havas« a primită din Cairo scirea, că tru
pele italiene ară fi suferită la Massauah o perdere.

—'0—
In Kadikioi, o suburbiă a Constantinopolului pe li- 

toralulă asiatică, în săptămâna trecută s’a revoltată po- 

porațiunea creștină în contra jidoviloră de acolo, le-a 
spartă ferestrile și ușile, maltrafându’i. Jidovii, cu tâtă 
intervenirea poliției, au trebuită să părăsâscă Kadikioi.

------o------
CORESPONDENȚA PART. A »GAZ. TRANS.« 

Clușiu, 26 Aprilie 1885.
Domnule Redactoră! Referitoră la întrebarea pusă 

de D-Vostră în »Gazeta« nr. 84 precum și de d. cores
pondentă din Pesta, V o i 1 a, în ceea ce privesce înscrie
rea a câtorva universitari români din locă ca membri la 
societatea de maghisrisare, ’mi iau libertatea a aduce la 
cunoscința publică următârele deslușiri:

Faptulă tristă și regretabilă într’adevără s’a îndeplinită 
din partea a 7 tineri români, toți juriști în anulă I-iu, 
după cum arată acăsta notiță de următorulă cuprinsă, 
apărută in »Ellenzâk« la 17 1. c. și încă nedesmințită:

Indeșertă agită foile rele de gură ale naționalități- 
loră contra reuniunei de cultură; civi de ai statului de 
naționalitate nemaghiară, dăr cu judecata mai sănătâsă, 
totuși suntă aplecați a sprijini reuniunea în întreprinde
rile ei. Mai decurândă s’au înscrisă ca membri ai reu
niunei 7 universitari români. Numele braviloră fii suntă 
următorele: Ioană Popescu, losifă Popescu, 
Enea- Draja, Demetriu Kerekeșă, Alexan
dru Fărkașă (Fodor), Eugeniu Brană și 0 c - 
taviană Boeră. Pe aceștia de sigură îi va decreta 
de renegați, e probabilă însă că dânșii nu voră băga în 
sâmă foile sgomotâse.*

E dreptă și aceea, după informațiunile ce mi stau 
la îndemnă, că acești tineri, după cum amă amintită, toți 
suntă juriști în anulă primă și ca atarl omeni cam nees- 
perțl, puțină prevăzători și cari din causa tinerețeloră și 
nepracsei nu au putută precumpăni faptulă, cu atâtă 
mai puțină a străbate, aprofunda și prevede apucătura 
șiretă a colegiloră loră maghiari, cari i-au recercată sim
plu să contribue și dânșii la 'acoperirea speseloră de 
membru fundatoră a întregă corpului ascultătoriloră de 

pentru numita reuniune și la acâstă recercare,
după cum se vorbesce, denșii din curtuasiă, ca să nu 
dică de rușine, le-au aruncată câte 10—20 cr. unulă, 
necugefândă că colegii loră voră folosi astă contribuire ca o 
seducere impertinentă și ca o apucătură nerușinată con
tra celorlalți ascultători români, Jcontra jurnalisticei și 
națiunei române, pentru a-le arunca în ochi fapte ne
demne. Der scopulă, valOrea și menirea acestei notițe 
ne va servi ca ună nou documentă a intențiuniloră bine- 
voifâre, a vanității și seduceriloră condamnabile, ce co
mită fii națiunii maghiare față cu Românii pe tote te- 
renele,

E de condamnată și necualificabilă și pasulă greșită 
ală acestoră tineri români, deârece denșii când au con
tribuită au cunoscută spre ce contribuescă, au sciută 
scopulă spre care va nisui »Kultur egylet,* precum și a- 
ceea, că ce întreprindere ajută. Chiar și intențiunea, a- 
plecarea seu voința de a contribui câtă de puțină >pentru 
promovarea unui scopă atâtă de funestă pentru nema- 
ghiarl, suntă acte rearetabile și de desaprobată, dâr apoi 
faptulă îndeplinită ?

Din întâmplare cunoscă în persână câțiva dintre 
tinerii din cestiune ; aceia, dupăcum susțină și alții cari îi 
cunoscă pote mai bine, pân’acum au arătată a fi cu 
simțăminte bune, constanți și de ună caracteră firmă, 
m’am mirată însă multă cetindă în diarulă > Gazeta« o 
caracteristică tristă asupra dlui Draia, vă^endă că mar 
suntă și alții asemenea dumnâlui.

Că s’a înscrisă d sa, nu s’a mirată nimenea; în
tâmplarea că i-a urmată însă și alții, de cari nimene nu 
cugeta, aceea a indignată fârte pre toți unii Români, pre
cum și întrâga inteligență română din locă, după cum 
credă că va indigna pe toți Românii binesimțitori.

Amă înțelesă, că acești 6 tineri, indignați înșiși 
de purcederea necorectă a colegiloră loră maghiari, îndată 
după aparițiunea citatei notițe, voră fi hotărîtă a com
pune o dechiarațiune, în care să arate adevărata stare 
a lucrului, precum și aceea că dânșii nu voiescă și nu 
suntă membrii ai reuniunei. Se vorbesce că acâstă de
chiarațiune dumnâloră se o fi și subscrisă și să o fi în
credințată la 2 dintre dânșii spre a o înmânua redac- 
țiunei dela »Ellenzek,< spre publicare. Se spune însă și 
aceea, că acei 2 său după cum susțină d-loră o a 3-a 
persână mai bătrână, pe care dânșii nu voiescă a o numi, 
să le fi sfârticată aceea dechiarațiune, și astfelă dar în pre- 
sentă încă suntă membrii ai reuniunei, recunoscuți ca 
atari din notiță și contribuire. In tâte astea însă este 
ună misteră, și începutulă și decursulă acestui faptă lasă 
a face asupra acestoră tineri multe deducțiunl nefavora
bile, că ar fi fricoși, șovăitori etc. etc. Așteptămă însă 
și sperămă, că dumnealoră, cărora le zace în interesă 
propriu a’și spăla pata, să se escuse barem! în parte, 
căci totală e imposibilă, ne voră da în timpulă proximă 
posibilă deslușiri amănunțite, ca să scimă cu posivitate 
cum stă faptulă, suntă dumnâloră în adevără membrii 
numitei reuniuni, cum stau cu dechiarațiunea, cine le 
o-a sfârticată? Până vomă primi deslușirile de lipsă, pă
rerea, judacata și opimunea publică este tare nefavora
bilă față cu dumnealoră. M. Scaevola.

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

Dela polele Munțiloru apuseni 26 Aprilie,
(t »Viitorului). Cu nr. 37 din anulă 1855 „Vii- 

lorulă* din Budapesta și-a șfârșită scurta viață. Pentru 
renumele ce și l’au câștigată domnii noștri dela acestă 
, Viiloră* nu-i invidiămă, din contră ne pare rău eumcă 
persâne crescute cu pâne românâscă au putută aluneca 
pe sfârliușulă antagoniștiloră nămului nostru. Dacă au a- 
vută ei bani de cheltuită, apoi nu nouă, ci națiunei ma
ghiare trebuia să se adreseze cu intențiunea loră de a 
aplanâ controversele, pe cari noi nu le-amă provocată. 
Din contră nemulțămirile le provâcă chiar Maghiarii său 
neo-maghiarii prin neobservarea și călcarea în piciore 
chiar a legiloră esistente, sancționate de Maiestatea Sa. 
Lume întorsă! numai la noi se mai pâte întâmplă, ca 
nisce fii ai poporului, crescuți și nutriți cu prescură ro
mânâscă, să se facă apărătorii ideiloră celoră cari îlă 
nedreptățescă 1

Cei dela »Viitorulă< n’au putută face nici o trâbă 
cu momelele loră și acum, când îșl depună până sdrun- 
cită, încă nici atâtă curagiu bârbătescă nu au de a’și 
recunâsce greșâla. Mare trebue să fiă rătăcirea inimei 
omenesci, dacă și atunci când cadă totă mai strigă ca 
muierea din fântână.

Nu vreau să recunâscă »Viitoriștii, * că au greșită 
și acâsta este dovadă deplină, că ei rămână rupțl de 
cătră corpulă națională, de care ei se acață ca scaiulă 
de gardă, însă numai pentru interesulă loră propriu.

Omenii «Viitorului* fără viitoră rămână rușinați, 
căci în inima poporului română nu au putută străbate. 
I se face omului grâță când vede, cum se trudescă a 
desbina Românii ungureni de cei ardeleni și cum foștii 
„ViitoriștI» socotescă solidaritatea națională de ună pă- 
catâ, împutândă bărbațiloră ungureni români, cari aderă 
la programa din Sibiiu, în modă cu totulă necuviinciosă, 
că s’ar face imposibili față cu curentulă maghiară șovi- 
nistă. Mai bună dovadă despre netrebnicia foștiloru 
»Viitoriști* nu se potea căpăta, ca acâsta dechiarațiune a 
loră, căci ei au fostă promisă a esoperâ multe, fără a 
putâ dobândi nici eelă mai mică resultată.

Rușine să vă fiă vouă, cari v’ațl prăpădită banii pe 
n^m*ca- Hanibal.

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

Lucrările sinodului din Sibiu.

(Resumată)

Ședința ântâia și a doua, 31 Martie și 1 Apri
lie 1885, a sinodului s’au ocupată cu presentarea man- 
dateloră de deputați sinodali. In a doua ședință s’au 
presenlată și următorele lucrări: 1. raportulă consistoriu- 
lui archiedecesană ca senată plenară; 2, raportulă con- 
sistoriului archiedecesană ca senată bisericescă; 3, ra
portulă consistoriului archiedecesană ca senată școlară ; 
4, raportulă consistoriului archidiecesană ca senată epi- 
tropescu; 5, proiectulă de stătută pentru crearea unui 
fonda de pensiuni funcționariloră bisericescl din archi- 
dieeesă; 6, propunerea consistoriului pentru comassarea 
posibilă și succesivă a pământuriloră seminariului dăruite 
de răposatulă George Ghristureanu; 7, raportulă consis
toriului archidiecesană despre introducerea de învățători 
ambulanți la scâlele nâstre poporale. Tote acestea se 
trimită comisiuniloră respective.

In ședința a treia, 2 Aprilie 1885, se predau co
misiuniloră respective următorele lucrări: 1, raportul consis
toriului archidiecesană despre rațiociriiile fonduriloră arr-hi- 
diecesane pe anii 1883 și 1884; 2, planulă și prelimina- 
rulă de spese pentru edificarea seminarului; 3, raportulă 
consistorială despre aplacidarea unui ajutoră de 200 fi. din 
fondulă Rudolfină pentru bătrânulă protopresbiteră Petru 
Popescu; 4) cererea comunei bisericesc! din Orăstiă pentru 
a i se da o chartă românească a Ungariei; 5) cererea 
comunei bisericescl din Orăștiă pentru instruirea în reli- 
giune a eleviloră români gr. or. dela institutulă de învă- 
țământă de acolo; 6) cererea parochului Ioană Mareu 
din Păuca pentru ajutoră în bani; 7) cererea comitetu
lui parochială din Molomfalău, orotopresbiteratulă Murăș- 
Oșorheiului, pentru ună ajutoră în bani pe sâma bisericei. 
— Urmâză interpelarea deputatului lână Hannia, care 
amă publicat’o în totă cuprinsulă ei. — La ordinea di- 
jei este raportulă comisiunei verificătâre.

In ședința a patra, 3 Aprilie 1885, se predau 
comisiuniloră respective: 1) bugetulă consistoriului archi
diecesană pe anulă 1886; 2) raportulă consistoriului ar
chidiecesană pentru prefacerea stipendieloră de 500 fl. 
din fundațiunea Franciscă-Iosefină ori Mogaiană, ce voră 
deveni vacante, cu adaugerea de 100 fl din fundațiunea 
Franciscă-Iosefină în 10 stipendii de câte 60 fl. pentru 
ascultătorii de pedagogiă în seminarulă archidiecesană; 
3) raportulă consistoriului archidiecesană pentru introdu
cerea învățământului profesională în seminarulă archidie
cesană ; 4) raportulă consistoriului archidiecesană pentru 
edificarea unui nou seminară ; 5) petițiunea sinodului pro- 
topresbiterală din tractulă Reghinului pentru sistemisarea 
unui salară de 200 fl. pe sâma protopresbiterului res
pectivă, apoi pentru ună ajutoră anuală de 500 fl. din 
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fundațiunea 5:!guna sPre acoperirea datoriei de 6000 fl. 
la for.dulă de 30,000; 6) petițiunea învățătorului Ionii 
RussO din Șomortină pentru ună ajutoră de 100 11. și 
altă ajutoră anuală de 50 II. din fondulă învățătoriloră 
săraci; 7) petițiunea eforiei scoleloră centrale din Brașovă 
pentru acordarea unui ajutoră de 2000 fl. pentru mu- 
seulă naturală, cabinetulă fisicală, laboratorulă chemică 
și bibliotecele scoleloră centrale. — Escelența Sa mitro- 
politulă Mironă Romanulă răspunse la interpelarea de
putatului Hannia. Răspunsulă Târnă publicată întregă 
mai nainte. — Se continuă cu verificările deputațiloră. 
In contra adm. protop. ală tractufui Ilie, d. Alexe Olaru, 
care a făcută ingerință la alegerea de deputațî sinodali 
consist oriulă archidiecesană se însărcinâză a introduce 
cercel re disciplinară și pe basa dovediloră a-lă pedepsi.

Urmâză acuma la ordinea dilei raportulă comisiu- 
nei organisătâre. Raportorulă Ioană de Preda propune și 
sinodulă decide a se lua la desbatere specială raportulă 
consistoriului archidiecesană ca senată plenară de-orece 
tipărită fiiind, este cunoscută membriloră sinodali. Din 
acestă raportă se ia la cunoscință partea generală de cu- 
prinsulă: In decursulă anului 1884 au intrată la pro- 
tocolulă de esebite ală consistoriului 6893 piese, cari se 
referescă la 1704 obiecte; așa dară mai mult ca în anulă 
precedent cu 1602 piese. Din aceste au fostă împărțite 
pentru ședințe plenare 676 piese seu 66 obiecte. Șe
dințe plenare s’au ținută în decursulă anului 1884: 12 
ordinare și 7 estraordinare; de totă 19 ședințe. Afară de 
ședințe s’au resolvită pe cale presidială 100 piese. Piese 
resolvite: 672, neresolvite: 4, espedate 672, neespedate. 
— De asemenea se ia la cunoscință partea primă și a 
doua din raportă de i-uprinsulă: Obiecte, cari său pen
tru moinentuositatea loră, seu pentru că au necsă cu con
cluse anleriore sinodale, și merită a se atinge și espune 
în acest raportă, sunt următorele: I. Pentru introducerea 
cu începutulă anului 1885 a regulamentului nou ală a- 
faceriloră interne consistoriale, adusă de sinodulă archî- 
diecesană în ședința din 24 Aprilie 1884 Nr. protoc. 70 
s’au făcută pregătirile de lipsă și cu finea anului 1885 
eșindă din valore regulamentulă vechiu pentru afacerile 
interne ale consistoriului, cu 1 Ianuarie 1885 s’a orga- 
nisată consisloriulă cu personalulă de cancelariă după 
noulă regulamentă. In ce privesce referata în singura
tecele senate ale consistoriului, s’a făcută provisiunea ne
cesară în conformitate cu §. 4 ală regulamentului, ca cu 
începutulă anului 1885 fie-care senată ală consistoriului 
să aibă câte doi referenți ordinari. Cu ^privire specială 
la senatulă epitropescă se observâză : că neputendu-se 
satisface cu cei cinci asesori ordinari, ce-i avemă, §-lui 
mai susă provocată din regulamentulă afaceriloră interne, 
consistoriulă deodată cu punerea în lucrâre a noului re
gulamentă, a instituită în modă provisoriu de ală doilea 
referentă ordinară în senatulă epitropescă pre asesorulă 
onorară și controlorulă casei archidiecesane Eugen Brote, 
asemnându-i lângă remunerațiunea de 800 fl. ce o are 
ca controloră alte 600 fl. în sarcina fundațiunei lui»An- 
dronic<, ale căreia afaceri, cu punerea ei în lucrare s’au 
înmulțită în modă însemnată. In acestă modă remune
rațiunea numitului referentă și totodată controloră s’a ri
dicată la suma de 1400 fl., care o au și ceilalți asesori 
consistoriali referenți sub titlulă de salariu sistematic și 
bani de cuartiră.

Despre asesorii consistoriali ordinari se amintesce la 
acestă locă, că încependă cu 1 Ianuariu 1885 s’a pusă 
în lucrare sistemulă de cuincuenale adoptată prin con
clusele sinodali din anulă trecută 1884 Nr. 95 și 98 ca 
modalitate pentru îmbunătățirea dotațiunei asesoriloră 
consistoriali, 6r salariile celorlalți funcționari consistoriali 
s’au asignată în tocmai cum suntă sistemisate prin con- 
clusulă sinodală de sub Nr. 98 provocată mai susă. 
II. Espirândă cu finea anului 1884 periodulă din urmă 
de trei ani pentru organele protopresbiterateloră și 
parochiiloră din archidiecesă, supuse alegerii, s’a 
dispusă din partea consistorului prin circularulă din 3 
Decemvre 1884 Nr. 6261 Plen, adusă aicia sub ./• ale
gerea și constituirea nouă a comiteteloră și epitropiiloră 
parochiale și prolopresbiterale, precum și a sinodeloră 
protopresbiterale pe ună periodă nou de trei ani, carea 
lucrare, încâtă privește mai alesă reconstituirea organis
mului protopresbiterală, se află încă în curgere in urma 
întârzierii ce a provenită din revisiunea și noua arondare 
a cercuriloră electorale pentru sinoadele protopresbi
terale.

Asemenea se ia la cunoștință partea a III de cu- 
prinsulă următoră: III. Cu privire la conclusulă sino
dului de sub nrii 147 și 156 ai protocolului sinodală din 
anulă 1884 avemă onore a raporta: că așternându-se 
Maiestăței Sale imperiale și regesci prea umilita adresă 
omagială votată de sinodulă archidiecesană din inciden- 
tulă răspunsului primită de deputațiunea bisericei orto
doxe române cu ocasiunea serbării pentru reconstruirea 
Seghedinului, înalt.ulă ministeră de culte și instrucțiune 
publică cu datulă 5 Februariu a. c. Nr. 4337 a făcută 
cunoscută consitorului, că Maiestatea Sa s’a îndurată 
preagrațiosă cu datulă 15 Ianuariu a. c. prelângă espre-

siunea mulțămitei a lua la prea înalta cunoștință amintita 
adresă omagială. — Se ia spre știință partea a IV din 
raportă de cuprinsulă: IV. Din intidentulu venirei Ma
iestăței Sale imperiale și regesci la Aradă pe la capâtulă 
lunei lui Augustă 1884, subsemnatulă archiepiscopă și 
metropolită după o conțelegere cu ceilalți prelați în pro
vincia nbstră metropolitană și cu consitorulă archidiece
sană, în fruntea unei deputațiunl de 25 persone alese 
din tâte trei eparchiele a presentată Maiestăței Sale în 
Aradă la 19/31 Augustă a. t. în iândă cu alte biserici 
și corporațiuni, omagiele bisericii nâstre ortodoxe române 
din Ungaria și Transilvania. Cuventulă adresată Maies
tăței Sale la acâstă ocasiune și răspunsulă preagrațiosă 
ală Maiestății Sale în limba maghiară și în traducere ro
mână se alătură aici sub ./• dimpreunăgcu consemnarea 
membriloră deputațiunei. (Va urma).

Importiilu rîmătoriloru de provenință română în Ungaria

Cetimă în „Râsboiulă“ :
Pentru importulă rîmătoriloră de provenință română 

în Ungaria, auforisațiunile prealabile nu mai suntă ne
cesare.

Două puncte suntă ficsate pentru Intrarea acestoră 
vite, la trecerea loră prin graniță, anume: Orșova și 
Felsb-Tomos (Predeală) și transporlulă trebue făcută nu
mai pe cale ferată.

Fiecare transportă va fi însoțită de ună certificată 
de sănătate și de provenință.

Acestă certificată trebue să constate lămurită și ex
presă, că vitele suntă pe deplină sănătdse, că ele pro
vină dintr’o localitate, care atâtă ea însăși câtă și veci
nătatea în o periferiă de 20 chilometri este nebântuită 
de dorulă de piciore și de aftosă, precum și de ori ce 
altă epidemiă între animalele domestice, și în fine, că 
transportulă a stată 30 4'le înainte de exportare într’o 
localitate liberă de epidemii.

In institutele de carantină dela Orșova și Felso- 
Tombs, rîmătorii voră fi supuși unei rigurose visite ve
terinare, și dacă ună singură animală se va constată 
bolnavă ori bănuită de bălă epidemică, în specială de 
băla de unghii și de gură, totă transportulă va fi re- 
fusată.

ImportulU în Austria prin Bucovina.
Până la stingerea completă a febrei aftose, care 

mai bântuie încă în câteva comune din județele Dorohoiu 
și Fălciu, esportulă porciloră, oiloră și capreloră de pro
venință română, prin Bucovina, va fi supusă autorisa- 
țiunei prealabile, care se va liberă, pentru fiecare casă 
specială și fiecare transportă în parte, de guvernatorulă 
I. și R. ală Bucovinei din Cernăuți.

Doritorii de a esportâ asemenea vite se voră adresă, 
prin urmare, cu cerere directă și specială guverniei din 
Bucovina.

Acâsta cerere trebue să fie făcută în condițiunile 
publicate prin avisulă dela 20 Martie și neapărată însoțită 
de certificate de origină și sănătate, liberate de autori
tățile nâstre competinte, care să ateste originea nesus
pectă și buna sănătate a viteloră și localitățiloră, în toc
mai ca și certificatele cerute la trecerea rîmătoriloră în 
Ungaria.

Odată autorisațiunea prealabilă dobândită, neguță
torii români voră cunâsce. că transportulă viteloră nu se 
pâte face decâtă pe cale ferată și intrarea loră în Bu
covina nu pote avea locă decâtă prin punctuiă Ițcanî.

La sosire în contumace, vitele voră fi supuse ace
leiași visite veterinare rigurâse, ca și rîmătorii destinați a 
întră în Ungaria, și dacă ună singură casă de bâlă epi
demică, în specială de unghii și de picidre, va fi consta
tată, totă transportulă va fi respinsă.

Cu acâstă ocasiune se aduce la cunoștința neguță- 
toriloră români, că transitulă rîmătoriloră de provenință 
română, prin Austria ca și prin Rusia, pentru Germania, 
nu e practicabilă, intrarea porciloră fundă interzisă de 
guvernulă imperială ală Germaniei la granița austro-un- 
gară și rusă.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz Trans.»)

Pesta, 28 Aprilie. — Procesulă de presă 
intentată de Pokorny în contra lui Gvasza s’a 
terminată. Acesta din urmă a fostă achitată.

Pesta, 28 Aprilie. — Archiducele Albrecht 
a visitată esposițiunea declarându-se fdrte mul- 
țămită.

Pesta, 28 Aprilie. — Se anunță, că calfele 
dela croitorii de dame suntă în grevă.

Londra, 28 Aprilie. — Biuroulă „Reuter“ 
anunță, că rSsboiulă între Anglia și Rusia este 
inevitabilă. Se vorbesce, că Țarulu va pleca ai|I 
la Moscva, unde va da ună manifestă.

Simla, 28 Aprifie. — Nu s’a dată încă nici

ună ordină pentru trimiterea de trupe la granițe, 
dar pregătirile militare se grăbescu.

Berlină, 28 Aprilie. — Când împăratulu 
s’a scoborâtă erl după amâdî din trăsură înaintea 
ambasadei engleze, ună surdo-mută, pletoră de 
îorcelanu, care trecea p’acolo, sari pe scara tră
surii. Surdo-mutulă a lucrată într’ună atacă de 
slăbiciune mintală.

Roma, 28 Aprilie. — Guvernulă desminte 
soirile despre choleră.

TELEGRAMA PART. A »GAZ. TRANS/

Pesta, 28 Aprilie. — Nu e speranță, că 
răsboiulă dintre Anglia și Rusia se va înlătura. 
Rusia mobiliza armata, Țarulă a plecată — se 
dice — la Moscva, pentru ca să publice mani- 
estulă de răsboiu. Parlamentblă englesă a vo

tată creditulă de unspredece milidne funți.
-------o-------

(f) NECROLOGU. — Vespasiană Maroneanu 
icențiată în dreptă, nepolă ală d-lui comerciantă Eremia 
Popa din Munchen, a încetată din viață în 9 (21) ale 
curentei în etate de 38 ani, în urma unui atacă de nervi.

Fie-i țărîna ușoră!
------o------

Proyocare. — Acei p. t. domni, cărora le-a plă
cută a prenumera opulu meu »Cor6na Sicriului» și încă 
până astădl n’au răspunsă prețulă de abonamentă, sunt 
recercațl a-lă trimite la adresa subsemnatului autoră în 
terminulă celă mai scurtă. Totodată suntă rugați și p. 
t. domnii colectanți a trimite prețulă esemplareloră vân
dute, âr restulă esemplareloră nevândute a mi’lă înapoia. 
)in acestă opă se mai află la disposițiune câte-va esem- 
plare, prețulă 80 cr. v. a. Cine voiesce și-lă pote pro
cura adresându-se cătră subsemnatulă.

Bozediu 20 Aprilie 1885.
p. u. Mezo-Rucs. Gregoriă Maiorii.

Conchemare.
Societatea brașoveniloră pentru ajutorarea prisone- 

riloră îșl va ținâ adunarea generală pentru anulă 1884 
în 3 Maiu a. c. n. la 11 ore a. m. în sala comitatensă 
(Strada Vămii Nr. 1.) la care suntă toți membrii socie
tății prin acâsta cu onore conchemațl.

Obiectele de pertractare voră fi:
1. Raportulă Direcțiunii comitetului și socotelele.
2. Propunerea Reverendismului Domnă Franz Obert, pa- 

rochulă ev. ală Cetății Brașovului, cu referință la in
struirea moralității prisoneriloră.

3. Pertractarea altoră propuneri, cari se voră face de 
cătră membrii Asociațiunii și cari trebuescă a se da 
președintelui cu o (fi mai înainte de adunarea generală.

Brașovă în 25 Aprile a. c. 1885.
Direcțiunea Comitetului Asociațiunei.

Mătase negră falsificată. Arcjândă o mostră din 
stofa, care doresce cineva a cumpără, îndată se va do
vedi falsificarea: Mătasea veritabilă și curată văpsită se 
încrețesce îndată, se stinge curândă și rămâne puțină 
cenușe de o colâre cafeniă fârte deschisă. Mătasea falsi
ficată (care ușoră se tocesce și se taiă) arde încetă, cu 
deosebire »firele de urzeală» ardă mai departe (fiindă 
îngrășate cu văpsea) și rămâne cenușe de colore cafeniă 
închisă, care în contrarietate de aceea a mătasei verita
bile nu se încrețesce, ci se încoâe. Strivindă cenușa 
dela mătasea adevărată, se preface în prafă, a celei fal
sificate însă nu. Depositulă fabricei de mătase a lui G. 
Henneberg (liferanlă ală curții regale) în Zurich trâ
ntite bucurosă la oricine mostre din mătasea veritabilă, 
precum și pentru câte o roche, seu cu bucata îniregă 
fără tacsă vamală în casele mușteriiloră. Scrisorile pen
tru Elveția costă 10 cr.

Renumitula și admirabilula metoda de vindecare a d-lui 
Prof. Dr. Albert, Parisu, 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 bolnavfi cu totă încrederea la mai susfi numifula și mulțl, cari 
pote au desperata, vora recâștigă sănătatea lora. In casa d-lui proi 
fesoru găsesca toți cei ce suferu decârcei una adăposta liniștita, ce- 
lipsițl de mijloce se voru luă în considerare; după cum aflăma, 
prețurile simtă forte eftine în raporta eu orașultt cela mare. Tratarea 
prin corespondiță după trimiterea unui istorica esactu alO botei. 
Se mai observă îneă, că Prof. Dr. Albert numai în urma unora re
zultate învederate pretinde onoraru.

Cursulu pieței Brașovu
din 28 Aprilie st. D. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Gump. 8.72 Vend. 8.73
Argint românesc................. » 8.65 . 8.70
Napoleon-d’orI..................... » 9.93 . 9.97
Lire turcesc!......................... 1 * 11.18 > 11.22
Imperiali............................. > 10.15 . 10.20
Galbeni................................. > 5.84 > 5.86
Scrisurile fonc. »Albina» » 100.50 > 101.—
Ruble RusescI..................... * * 121.— » 123.—
Discontulă » . . . 7--10 % pe ană.
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Cursulu la bursa de Viena
din 27 Aprilie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 94.20
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.75 
împrumutul^ căiloru ferate 

ungare......................... 144.50
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.80

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

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 104.50

Bonuri rurale ungare . . 102.—
Bonuri cu cl. de sortare ICI.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi........................... 101. —
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 100.25

Bonuri croato-slavone . . 101.- 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................—.—
Imprumutulâ cu premiu

ung................................. 115 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.60 
Renta de hărtiă austriacă 80.95 
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aurii austr. . . 105 50 
Losurile din 1860 . . . 139.50
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  857.—
Act. băncel de credită ung. 281.50 
Act. băncel de credită austr. 282.50 
ArgintulO —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.89
Napoleon-d’orI................. 9.97‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 61.60 
Londra 10 Livres sterlinge 128.10

Bursa de Bucurcs
Aprilie st.Cota oficială dela 13

Renta română (5%). 
Renta rom. amort. (5°/0)

» convert. (6°/0) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit.

»
»
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

c >
Aură
Bancnote austriace contra aură

fonc.

>

rural (7°/0) .
„ (5%) •

urban(7%) • 
» (6%) •
> (5%) .

națională a României

» Națională
(Nr. 54) 1—3

Tote prețurile scădute 20c|
per cotna.pta.xit'CL.

Magazinu de încălțăminte
ală lui

Ioanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străinu, solidă și modernii. Recomandă 
on. publicu cu prețuri scădute t6te felurile de încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
sdu după mesure fabricate.

Ghete de bărbați dela v. a. fi. 3.60 cr. în susfi. 
Ghete de dame „ „
Pantofi și ghete de copii dela

1120
299
226

14.°/

a domnei Hermina Lexen
Ulița fiinarîloru Nr. 249.

se recomendă on. publică. Grădina dispune de localități 
spațiâse, locă f6rte frumosă pentru jocă, și o grădină 
plăcută și umbrâsă.

Copii se voru primi dela 9—12 6re înaintea 
prânzului, și dela 2—4 6re d. p. Tacsa lunară 
1 fi. 50 cr.

de pîslă pentru dame, bărbați și

n

ii

ii

ii

susti
>
>

a. fi. 2 în 
» » 5^2 » 
> » 4 >

Casse de ferfi

Anunțămu aceloru onorați cetitori, cari voru binevoi a se abonCi la 
f6ia ndstră de aici încolo, că avemă încă în reservă numeridela începutul!! 
anului 1885 prin urmare potu să aibă colecțiunea completă.

Administratiunea »Gaz. Trans.<

3.—
60

ii

, „ . ii ..

Pantofi de casa de piele, pîslă sdu stofă brodate 
flori pentru bărbați și dame dela v. a. fi. 1.30 cr. în susu.

Specialitate.
Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă 

» » fetițe și băieți , » » , » » 4.50 » » »
Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesescî. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurți pentru voiagiori. = Galoci de gumă 
englesă. — Sandale de gumă și 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare

>
>

dela v.
> >
» »

» bărbați
» femei

Comanilele (lin afară se efectueză după mesnrile trimise promptă și cela nepo
trivite se iau indCretu in schimbă.

2O°|o Tote prețurile scădute 20°|

sistem» Wertheim 
ce resistă pe deplinu în contra focului și nici nu 

potu sparge, din renumita fabrică de casse

L. FLEISCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițiuni și în tote mărimile.

lustinianu M. Grama,
depositarulu fabricei în Brașovă.

BEersulu trenuriloru
pe linia IPredealu-Budapesta și pe linia Teîușă-Aradă-Badapesta a călei ferate orientale de statii reg. ung.

PredeaTft-Budapeșta

i

Trenă 
accelerat

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibua

Trenă 
de 

persdne

BucurescI 7.15 — — ---
Predealu 1.09 — — 9.50
Timiștî 1.33 — — 10.15
Brasovft ' 2.06 • — — 10.50

’ ( 2.16 6.30 5.45
Feldiora 2.44 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodtt 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sigili ș6ra 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașii 6.00 12.11 1.23
Copsa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 '3.06
Crăciunelfi — 1.45 3.22
Teinșfi 7.38 2.26 4.15
Aiudti 7.55 2.48 4.44
Vințulă de susă — 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19
Cucerdea 8.24 3.36 5.47
(Hiirisfi 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51

( 10.08 5-59 9.18Clușiu 10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbău — 7.10 8.59
Aghirișă — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedinti 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
R6v 12.25 9.52 2.05
Mezd-Telegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10,56 3.55
a r ( 1.49 11.04 4.06Oradia-mare 1.54 11.14 7.-30
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-pesta1 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

Nota: Orele de nopte surită cele dintre liniile grdse.

Budapesta—Predeal u

Trenă 
de 

peraâne

Trenă 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenă 
omnlbua

Viena 8.25 8.35 3.30
1

8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Lailâny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare ( 4.11 5.13 3.20

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

8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințultt de susti 12.19 10.07 —
Aiudti 12.45 10.42 9.17
Teiușft 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blașfi 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copsa mică 2.52 1.22 10.45
Mediaștt 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiâra 8.41 9.20 2.44
„ ( 9.20 10.15 3.15
Brașovît ; — 6.00 3.25
Timișă — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

BucurescI 10.25

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușft-Ar adft- B u dapesta Budapest a-Aradft-Teiușft.

Trenu de Trenă Trenă Trenă de Trenă
peraâne omnlbua omnlbua persdne omuibus

9.50Teiușft 
Alba-Iulia

2.39 8.20 Viena 8.25 8.35
3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 Aradft 3.35 5.30

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
Conopîi 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
Aradft ’ 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
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradft-Timișftra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenă Trenu de Trenă
omnlbua peradne omnlbua

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
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișftra 8.58 3.15 P etroseni 7.00

Timișâra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenă
peradne omnlbua omnlbua

Timișftra 12.25 5.00 Petroșeul 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Ai’adulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


