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BrașovtL, 16 (28) Maiu 1885.
S’ar părâ după telegramele ce sosescu atâtu 

din Londra câtu și din Petersburg, că conflictulu 
anglo-rustl ar fi aprdpe aplanată, căci mai tdte 
accentueză că tractările dintre cele două state se 
continuă în modă favorabilă pentru menținerea 
păcii.

Negreșită, situațiunea nu mai e atâtă de în- 
grijitdre ca deunăclile, când nu se mai aștepta 
decâtă declarațiunea de răsboiu dintr’o parte său 
alta; dar nu se p6te dice nici că pacea e asigurată.

Micele diferențe, ce stau în cale și nu lasă 
ca cestiunea afgană să se reguleze definitivă și 
repede, potă fârte ușoră să îngreuieze din nou 
situațiunea. Anglia a cedată mereu pănă acum, 
pe când Rusia entusiasmată de resultatulă încăe- 
rărei dela Kușk, nu vrea să scie de concesiuni. 
Și apoi mai e o împrejurare, care ne face să cre- 
demă, că diferențele ce țină în locă înaintarea 
tractăriloră nu suntă tocmai așa de nensemnate 
precum se pare.

Gladstone a declarată, p6te cu intențiune 
de-a mai slăbi cerbicia Rusiei, că înarmările nu 
s’au întreruptă; pe de altă parte nici Rusia nu 
stă pe locă, ci continuă cu înarmarea flotei și 
cu grămădii ea de trupe la granițele afgane. Prin 
urmare amă pută cj.ice, că în timpulă de față e 
ună felin de armistițiu între cele două state, 
pentru ca fiecare să se pătă pregăti îndestulă.

Afară de acăsta, pe Rusia ună singură lucru 
o face să mai amâne încăerarea sa cu Anglia : 
este cestiunea strîmtoriloră de mare. Guvernulă 
din Petersburg caută să profite de timpulă câtă 
durăză tractările cu Anglia, caută să se asigure 
pe cale diplomatică, că din partea Angliei nu va 
avă să sufere în Bosforu nici ună neajunsă. Asi
gurată odată Rusia din acăstă parte, nu scimă 
ce ar mai pută-o împedeca de a-și esecuta ve- 
chiulă său plană în Asia centrală.

Pe de altă parte, poporulă englesă se simte 
greu lovită în simțămintele sale de onăre națio
nală prin concesiunile cabinetului Grladstone pe 
de-o parte, pe de altă parte prin atitudinea 
demonstrativă a guvernului rusescă, care răs- 
plătesce cu daruri enorme pe generalulă Koma- 
rov, provocatorulă conflictului, tocmai în tim
pulă tractăriloră.

Poporulă englesă simte aceste lovituri amare 
și deci nu e mirare, daăă rândurile conservato- 
toriloră se înțelenescu totă mai multă, și dacă 
posițiunea lui Grladstone se clatină pe di ce merge 
totu mai mare. Sorții păcii atârnă multă de 
alegerile din tămna viităre. Dacă oposițiunea 
va eși învingătăre, atunci mai că nu e speranță 
de pace, căci cine nu-și aduce încă aminte de 
discursurile înflăcărate ale oposițiunei englese în 
contra Rusiei, a cărei sinceritate și onăre i s’a 
pnsu la îndoială într’v.nă modă forte demons
trativă.

Dar posițiunea cabinetului Grladstone mai e 
sdruncinată și prin neînțelegerile ce s’au ivită 
chiar între miniștri din causa cestiunei irlandeze. 
Unii voescă o ameliorare a situațiunii Irlande- 
ziloru, alții cu Grladstone în frunte voescă să 
mențină starea actuală. Prin urmare nu suntă 
simptome favorabile, că Grladstone ar fi domnulă 
situațiuuii înăuntru și în afară.

Chiar admițândă că Grlaostone ar eși cu

chiu cu vai învingătoră la alegerile viităre, ni
menea nu păte dice că nu ’și-a perdută multă din 
încrederea ce ’și-o câștigase la poporulă englesă, 
și și-a perdu-t’o prin neisbân'pde sale în politica 
din afară. Perderi în Sudână, umilințe față cu 
Rusia și chiar față cu Germania, îndușmănire cu 
Eranța, în fine isolațiunea în care a adusă pe 
Anglia numai a-i întări posițiunea nu potă. Prin 
procederea lui Gladstone s’au împuținată și sorții 
păcii și e de natură a țină deștâptă îngrijirea, 
că o soluțiune a încordărei cu Rusia numai prin 
arme se păte face.

Mai e și ună ală motivă, care va sili pe 
Anglia să șfărgă umilințele ce i le-a adusă asu
pra ei cabinetulă Gladstone, și anume să le ștârgă 
măsurându-se cu Rusia, care i-a dată și i va 
mai da prilegiu pentru acăsta. Dacă poporulă 
englesă voiesce să-și redobândâscă statul u 
englesă însemnătatea ce o avă ca putere mare 
și ca putere de însemnată valăre în concertulă 
europână, va trebui să se răfuiască cu aceia, cari 
au umilit’o.

In Rusia și în Anglia opiniunea publică nici 
nu consideră înțelegerea ce s’ar stabili între cele 
două guverne ca o înlăturare a răsboiului, ci 
numai ca ună armistițiu de o durată mai lungă 
ori mai scurtă. Chiar idea de a se supune ces
tiunea afgană unui arbitru se pare că a cădută 
cu totulă; dovadă că cele două puteri voescă 
să lămurâscă afacerea între ele. In modă paci- 
nică e cu neputință, dacă luămă în considerare, 
că Rusia nu e învățată să codeze și că Anglia, 
în cele din urmă, va trebui să pună capătă con- 
cesiuniloră, dacă nu voesce să-și pericliteze esis- 
tența sa în India și vacja sa în Europa.

—L—o-------

CRONICA POLITICĂ.
Corespondentul^ din Parisă ală lui »Times< anunță, 

că prințulă Bismarck ar fi propusă lordului Roseberry 
următorulă programă politică pentru Anglia cu 
privire la Egiptă și Afgani stană: Sudanulă tre- 
bue să se despartă de Egiptă și să se lase pe săma Tur
ciei seu Italiei; Egiptulă trebue să se elibereze de orice 
periculă din partea Sudanului și să se neutraliseze sub 
guvernulă unui Chedivă puternică. Libertatea canalului 
de Suez trebue să se încredințeze guvernului egiptănăîn 
comună cu guvernele tuturoră celorlalte state, păstrân- 
du-ș* Anglia preponderanța în Egiptă prin supravegherea 
libertății canalului. Anglia trebue să dovedescă Europii, 
că nu nutresce planuri egoiste cu privire la Egiptă. In 
privința Afganistanului, Bismarck va îndupleca pe Rusia, 
ca să rămână în posițiunile sale actuale, pănă ce Anglia 
îșî va întări posesiunea sa indiană între actualele granițe. 
In fine Anglia să nu valăme comerciulă germană.

*
»Journal de St. Petersbourg« comunică, că guver

nulă rusescă va publica în curândă o colecțiune de acte 
asupra cestiunei afgane, pentru ca să se potă lă
muri amândouă părțile interesate, căci documentele pu
blicate în cartea albastră a Angliei suntă neînțelese și 
neesacte. Acăstă împărtășire a foiei ruse dovedesce, că 
Rusia încă trebue să țină semă de puterea opiniune1 
publice. De altmintrelea tractările între Anglia și Rusia 
se continuă. Timpulă când se va stabili linia graniței nu 
se scie. După cum stau lucrurile pănă acum, Zulfica- 
rulă și Meruciaculă rămână Afganiloră. Cu privire la He- 
rat., Giers a declarată, încă în Maiu 1882, ambasadorului 
englesă Thornton, că Rusia nu se va opune la ocuparea 
Candaharului nici la câștigarea influinței englese în He- 
rat. De aceea Rusia n’are să <jică nimică în contra 
presenței oficeriloră englesi în Herat.

*

»Pol. Corr.« află din Constantinopole, că guver
nulă rusă ar intenționa cu tâtă seriositatea să aducă pe 
tapetă cestiunea strîmtoriloră de mare fie în 
orice formă. Din acestă motivă, fortificării Dardanele- 
loră și a Bosforului i se dă o deosebiiă atențiune și lu
crările se continuă cu mare activitate. S’au comandată 
50 de mortace (tunuri), pentru ca bateriele de portă, să 
fie puse în stare bună de apărare. Comisiunea respec
tivă a găsită, că e trebuință de ,500 de tunuri Krupp, 
pentru ca fortificările din amândouă strîmtorile de mare 
să fie armate în modă corespundătoră și să aibă efectă.

*
Cu ocasiunea aniversărei comunei la 24 Maiu n. 

s’a întâmplată în Paris o încăerare sângerosă în
tre polițiști și comunarzi. Numărulă rănițiloră 
e mare, și totă așa de mare c și ală celoră arestați. 
Motivulă încăerării au fostă stogurile roșii, ce le purtau 
comunardu pe drumă călră cimitiră. Poliția voia să le 
smulgă stâgurile și, după mai multe provocări zadarnice 
de a înfășură stâgurile, înainta spre ei cu baioneta și 
și cu săbiile. Poliția a fostă sprijinită și de cavaleriă. 
Agitațiunea e forte mare in Paris și esistă temerea, că 
la îmormântarea lui Victor Hugo se voră repeta turbu- 
rările, de cumva nu s’au repetată și la 25 Maiu.

-----o-----

SOIRILE PILEI.
Guvereulă ungurescă nu voesce cu nici ună preță 

să resolve cesliunea ajutorului împărătescă în sensulă 
representațiunei făcute de consistoriu cătră M. Sa, ci 
vrea să-șî reserveze pe săma sa 20 mii fl., âr restulă de 
4 mii să-lă dea Ex. Sale păr. mitropolită. In casă când 
consistoriulă și sinodulă nu s’ar învoi la acăsta, atunci 
guvernulă va împărți elă totă suma. Și apoi să mai 
cjiaemă că nu ne »iubesce« guvernulă.

—o—
Căsătoria d-lui Dr. George Baiulescu cu d-șâra 

Maria Diamandi Manole se va oficia Duminecă în 
19 (31) Maiu la ârele 10 a. m. în biserica St. Treimi 
din Cetate. Facă-se înlr’o 6ră norocâsă!

—0—
Tribunalulă din Turda aprobândă sentința, prin 

care d. v protopopă din Indolă a fostă pusă sub cer
cetare specială și despre care cetitorii noștri au cunoș
tință, eu (jiua de 20 Maiu d. v. protopopă a insinuată 
recursă la Tablă.

—0—
Din Hațegă ni se 'scrie cu data de 27 Maiu n. 

următorele : La 16 Maiu st. n. s’a dată din partea tine- 
rimei maghiare de aici ună maială în folosulă >reuniu- 
nei de maghiarisare.< Fiind acestă scopă pentru noi Româ
nii destulă de periculosă, totuși s’a aflată o familiă ro
mână de aici rătăcită, spre a sprijini acestă scopă, aceș
tia suntă: Marcu Tod.osie de presinte ună ușurară, 
lepădăndu’șî profesiunea avută de cismară, ală doilea 
este Nicolae Todosie comerciantă, fiulă celui de susă 
numită, ală treilea Ioană Baciu Ciucură speculantă 
de cai.

-0-7
Statutele reuniunei de maghiarisare din Clușiu s’au 

aprobată de ministrulă Tisza. Cine se îndoia despre a- 
câsta?

—0—
I. Ovessa, unulă dintre comercianții de frunte din 

București și ardeleană de locă, a încetată din viâță.
—0—

In nâptea de 20—21 Aprilie, o lupâică turbată, în- 
trândă în comuna Pătulele din județulă Mehedinți, a muș
cată cinci locuitori. Acești nenorociți au fostă trimiși 
îndată în căutarea spitalului. Lupâica a fostă împușcată 
de locuitorulă Gh. Lascu. In comuna Petrișă din ace
lași județă, ună lupă turbată a mușcată aprăpe 130 de 
vite. S’au luată îndată măsuri pentru esterminarea vi- 
teloră turbate.

—0—
In district ulii Varșoviei se voră face în anulă acesta 

sub conducerea generalului Gurco manevre mari între 
douâ corpuri de armată, dintre care unulă va număra 
39 bataliâne, 50 escadrone și 72 tunuri, âr celelalte 48
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bataliâne, 40 escadrâne și 90 tunuri. Afară de acestea 
vorti manevra și trupele din taberele dela Riga și Dtina- 
burg, în apropiere de acesta, districlulă Vilnei.

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

PIUA de 10 MAIU.
Cu ocasiunea întreitei aniversări a cjilei de 10 Maiu 

în Bucuresci, despre care amă dată amănunte, consiliulă 
de miniștri felicitândă pe Regele și Regina, d. Sturza 
ministrulă instrucțiunei a rostită următârele cuvinte:

»Sire! Când ați pusă piciorulă pe pământulă 
nostru, ați venită cu o mare încredere în virtutea popo
rului românescă și cu voința tare de a lucra la înălța
rea și gloria lui. In veci țâra nu va uita acestă faptă. 
ț)iua de 10 Maiu ’lă va trimite din generațiunl în gene- 
rațiunî și în acestă di veți primi, Sire, totd’auna bine
cuvântările țârei întregi, precum și încredințările devota
mentului ei celui mai nemărginită.

«Se trăiți, Sire, ca sâ ne duci mai departe pe a- 
ceeași cale a virtuții și a bărbăției! Sâ trăiâscă M. S. 
Regina! Sâ trăiâscă AA. LL. Principii Ferdinand și 
Carolă!«

După sfințirea noului paiață M. S. Regele rosti 
înaintea numerâsei asistențe, cu voce râsunătâre, urmă- 
târea cuvântare:

Salutămă cu o viuă mulțumire pe acestă înaltă a- 
dunare, pe fruntașii și delegații țârei în noua Nâstră 
casă, ridicată de națiune în onorulă Nostru, sfințită de 
biserică spre a-i atrage binecuvântarea Cerului și închi
nată de Noi spre a adăposti simțimintele nobile și cu
getările patriotice, de cari M’amă însuflețită în totă tim- 
pulă Domniei Mele.»

«De 19 ani, gândulă meu a avută numai o țintă, 
inima mea numai o dorință: fericirea scumpului meu 
poporă. Frumâsa înțelegere, care a domnită totd’auna 
între țâră și mine, ne-a dată împreună puterea de a în
vinge tâte greutățile și a înlătura tâte primejdiile, de a 
conduce voinica nâstă armată la biruință, întărindă și 
asigurândă neatârnarea României și ridicarea sa la re
gată. Serbămă dar astăzi cu mândriă și recunoscință 
aniversară de 10 Maiu și privimă viitorulă cu încredere, 
fiindcă Statulă nostru e stabilită pe o temeliă solidă, și 
tăriă mea este răzimată pe dragostea poporului și vite
jia armatei.*

»Nu putemă mulțumi mai bine pe toți cari s’au 
strînsă astădl împrejurulă Nostru, spre a ne aduce ură
rile loră căldurâse, decâtă prin strigarea, ce ântâiu tre- 
bue sâ râsune în acestă nou paiață: Sâ trăiâscă scumpa 
nâstră Româniă!»

A face o descriere noului paiață regală în fuga 
condeiulă, este peste putință; pentru acâsta ar trebui ună 
timpă mai îndelupgată. De o cam dată vomă spune că 
atâtă sala tronului câtă și celelalte apartamente precum 
și intrarea suntă decorate și mobilate cu multă artă, cu 
ună gustă alesă și forte luxosă. In vestibulă toți au 
admirată grupa de marmoră, lucrată de sculptorulă 
Storck, și care represintă pe suverana României mama 
rănițiloră, în costumă de soră de caritate dândă sâ bea 
unui soldată rănită.

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

Corespondență din Bucovina.
Cernăuți, 23 Maiu 1885.

Domnule Redactoră! Murindă archipresviterulă stau- 
roforă ală catedralei de aci, iubirea de argintă a gîdelită 
multe inime rîvnitâre la postulă vacantă. Fiecare com
petentă ’șl-a diresă petițiunea, enumârândă meritele în- 
tr’ună stila demostenică, încâtă te-ai crede a fi... unde? 
în Berlin, căci câte au avută nefericirea de a fi vâ- 
(jute și de mine erau alcătuite în limba germană, âr res
pectivii petiționari sunță niște pretinși Români. Ei făcură 
acâsta gândindă că biata limbă română e aptă numai 
pentru espresiunele vulgare ale mojicului plouată, âră nici 
decum capabilă de a enumera meritele dobândite pentru 
ortodoxismă și națiune.

Halală de tine națiune română din Bucovina ! câți 
se luptă pentru binele tâu și tu nu voescisâle recunoscl 
meritele. Nu-i ignora, căci ei se potă râsbuna, precum 
au făcută niște aristocrați români cu protopopulă din 
Broscăuțl. Tarnaschi protopopulă Strojinețiloră, vâdândă 
adecă starea miseră îp care căduse poporulă română dân- 
du-se beției, a căutată tote mijlâcele ca poporulă din trac- 
tulă sâu sâ ’și ia râmasă bună dela jupânulă Ițică și de 
la moșă rachiu. Aristocrații dimprejură, vâdbndă că vel- 
n ițe le au sâ sârâcâscă, facă jalbă (reclamă) la Consis- 
toriu asupra protopopului, că din causa lui poporulă s’a 
lăsată de bețiă. Ucă o faptă «adevărată română», care 
caraclerisâză pe deplină purtarea aristocrației nâsfre față 
cu poporulă română. Ast-felă ni-i de neînțelesă și faptulă 
cum putură ei sâ pledeze în Cameră în favârea velnițe- 
loră din Bucovina.

Protopopulă respectivă capâtă peste nașă din par
tea consistoriului în locă sâ-lă laude. In Galiția preoții 
ruteni uniați făcâă ca țăranii sâ jure pe s-ta cruce că 
n’or mai bea, âră consistoriulă loră îi lăuda; la noi chiar 
consistoriulă lucră într’acolo ca poporulă sâ ajungă la 
sapă de Iemnă. Așa numai putemă pricepe de ce Consis- 
torulă dă dreptă numai preoțiloră bătrâni, âră coopera
torii totdâuna n’au dreptă, pentru că caută ca poporulă 
sâ se lase de bețiă.

Dâr sâ mâ întorcă la cestiune.
Amă 4,s£i că petițiunile pentru postulă vacantă in- 

curgă din tote părțile. Acuma nu se scie ce-a face con
sistoriulă, pre cine-lă va prefera — pâte pre ună rutână, 
sciți ca să se arate că nu-i naționalistă. Opiniunea pu
blică însă este, că celă mai potrivită pentru acestă postă 
ar fi protopresviterulă Ar. Berariu, secretarulă st. Sinod, 
comisară esaminatoră la facultatea teologică, redactorulă 
fâiei bisericesc! «Candâla» etc., și ea se motivâză pe 
următârele argumente: .Acestă bărbată, dâcă va locui 
în Cernăuți și nu ca de presentă la țâră, și-ară da mai 
multă silință cu redacțiunea «Candelei» și ac face ca 
«Steluța*, foia poporală, care încetase de a apare, din 
causă că preoțimea nâstră nu crede ’n stele, ar reapă
rea, după cum s’a și esprimată, numai nu-i găsesce ună 
redactoră sâu ună comitetă redactoră după cum îlă sfă
tuise ârecare. Mai are de gândă sâ înființeze și ună diară 
politică română — lucruri cari fote se potă realisa, nu
mai dâcă-lă vomă avâ în Cernăuți.

Spre mai mare pagubă însă, după informațiunile ce 
Ie amă, păr. Ar. Berariu nici n’a competată. La ce atâta 
modestiă? — sâu ca sâ nu dică lumea că-i ginerele mi

tropolitului? — fie ori nu fie, aci vorbescă meritele 
âră nu nepotismulă. Astfelă de âmenl ne trebuescă în 
clerulă catedrală, căci numai dela unulă ca dânsulă na
ționalitatea română se aștâptă la ceva.

Dacă va ocupa păr. Ar. Berariu postulă respectivă, 
credemă că toți acei tineri cu mari speranțe pentru limbă 
și națiune îlă voră încunjura și astfelă cu puteri unite 
voră proba Ruteniloră că nu ei suntă elementulă autoc- 
tonă aci în țeră, după cumă s’a esprimată și foia ger
mană «Parlamentar».

Vomă vedâ ce va face Consistoriulă. Sci-va elă a. 
aprețui meritele sâu se va purta ârășl dușmăneșce cu Ro
mânii, ca și alte dățl, precum s’a arâtală și la ocupa
rea postului de predicatoră română dela catedrală? .Mulțl 
erau chemați, dâr numai unulă alesă» —care a probată 
prin predica, ținută la mormântulă fostului archipresviteră 
stauroforă și predicatoră catedrală păr. Gr. Hacman. Pre
dica a fostă așa de românâscă, încâtă, dâcă s’ar fi scu
lată defunctulă, ară fi plânsă de schimonosirea limbei ro
mâne în acea predică. Mai dică apoi «Gazeta*, că în 
Bucovina nu suntă Români!

„7% sciți. “

STAREA SEMENĂTURILORtJ.
Deva, 23 Maiu n. 1885.

Economii noștri se vaetă, că sâmenăturile și cu de
osebire porumbulă (cucuruzulă) nu-le râsare. Voiu da 
în acâstă privință unele deslușiri.

Mai toți economii ară de porumbă ca la ogoră, îi 
dă sâmânță dedesubtă și deasupra, apoi îlă grapă și aș
tâptă sâ plouă. Dacă nu cade plâiă, porumbulă nu râ
sare, ci numai icl-colo. Ba unii economi s’au apucată 
a ara și sâmâna loculă a doua oră, dâr greșescă cu a- 
câsta, căci bâbele suntă tote în pământă, numai câtă nu 
au umedâlă destulă ca sâ râsară. Acelâra, cari nu au 
arată afundă, le-a răsărită porumbulă, și e de recomen- 
dată sâ nu se are mai afundă de trei degete sâu chiară 
numai a sgăria pământulă, căci atunci după o singură 
plâiă porumbulă râsare.

Cu deosebire sâ se țină sâmă de felulă pămâniu- 
lui. La noi în Deva d. e. pământulă este de douâ feluri 
negru și tare, și lăsâlnică. Dacă ari afundă pământulă 
celă negru și tare, numai după mai multe ploi pâtă râ- 
sări sâmințele, altcum nu.

Grânele nu suntă chiar frumâse, ci mici și rari; 
secara e slabă, în multe locuri a perită; viile cam cu 
puțină râdă și înapoiate; pâme se arată a fi, de aseme
nea suntă legume în grădini. Brumă a căzută numai 
în puține locuri, așa că dacă s’ar îndrepta timpulă totă 
ar mai fi nădejde de puțină recoltă.

N. Oprea, economii.
------ o-------

Turb urări în Paris.
Cu prilegiulă serbărei comunii în Paris s’a întâm

plată în strada Pâre Lachaise turburărl și ciocniri sân
gerase. Grupele comunarijiloră și anarchistiloră purtau 
stâgurl roșii și negre, cu tâte că se scia, că poliția nu 
va permite desvâlirea loră. In 29 grupe veniră ei din

FOILETONU.
Poporațiunea română și recensementulu poporațiunei 

dela începutulu anului 1881.
(Urmare și fine),

IV.
Sâ trecemă acum la cestiunea poporațiunei comu- 

neloră urbane.
Elementulă maghiară la noi se radimă fârte tare 

pre comunele urbane sâu pre orașe ca pre unele puncte 
de atracțiune și centre de amalgamisare, cari au sâ dom- 
nâscă și sâ se impună la ținuturi întregi. Că acâsta nu 
’i glumă, și că cu aceste centre avemă sâ ducemă o 
luptă grea, este evidentă și de acolo, pentru că d. e. 
pănă când dintre Români în generală abia 5'90°/0=137,252 
vorbescă și unguresce, până atunci dintre cei dela orașe 
27-5°/o=31,365 vorbescă limba maghiară!

După datele din 1881 se află în Ungaria și Tran
silvania 143 de comune urbane cu 2.143,036 locuitori, 
între cari se 4'ce, că Maghiarii ară fi representațl în lo
culă celă dintâiu cu L.381,507=64'460/o ! pre când Ro
mânii, cu 80,317=3,75°/0 poporațiune urbanăj abia o- 
cupă loculă ală cincelea, Dar fiindcă Românulă, din mij- 
loculă Transilvaniei seu din Banată, de dragulă celoră 
din oficiu statistică, nu pâte alerga, ca sâ impopuleze 
d. e. orașele din comitatulă Vesprem, Lipto, sâu Arva, — 
trebue sâ facemă altcum calcululă.

Pre teritoriulă celoră 26 comitate, locuite de Ro
mâni putemă «jice în mâsură preponderantă, se află nu
mai 48 de orașe cu circa 507,000 locuitori, dintre cari 
Romanii făcândă cam 8O,OOO=16°/o! ni se presentă în 
modă cu multă mai favorabilă.

Sâ vedemă dar acele orașe, în cari Românii dau 
ună contingență ârecare de poporațiune mai însemnată.

a) Românii au o maioritate absolută între 70—50%
în următârele șâse orașe:

1. Hațegă, 69-9% Români; între 1,808 locuitori.
2. Uniădâră, 68'6 » » > 2,303 »

3. Ocna, 64-1» » » 3,683
4. Abrudă 60-7» > » 2,869 »

5. Sebeș, săs. 60.3« » » 6,244 >

6. Caranseb. 54'6 « » » 4,764 »
b) Românii suntă în maioritate relativă în următâ-

rele trei orașe:
1. Deva, 46.8% Români, între 3,rf35 locuitori.
2. Orăștia, 43-6 « » 5,451 »

3. Alba-Iulia 43'6 » » » 7,338 >

c) Românii au o minoritate între 45— 10% în
următârele 22 orașe:

1. Coșiocna, 43-7°/,o Români, între 3,150 locuitori,
2. Brețcu, 41’3» » » 3,033 »

3. Brașovă, 32-1 „ » . 29,584 >
4. Gherla, 32-1 « » > 5,317 >
5. Mediașă, 30 3» * » 6,489 »

6. Baia de sus , 30-2» t 5> 5‘758 >

7. Baia mare., 29.6 » » » 8,632 >

8. Bistrița, 26'2» > » 8,063 >

9. Deșiu, 25-4» » > 6,191 >
10. Sighișâră, 23 9» » > 8,788
11. Elisabetopol 21’0» » » 2,500 >

12. Aiudă, 20 3 » > > 5,362 »

13. Turda, 196» > » 9,434 >
14. Aradă, 18-6 > > > 35,556 >
15. Tâca, 18 0 , » » 2,032 >

16. Șimlâu, 16 0 « > 3> 4,189 >
17. Giula, 15 0» » » 18,046 >

18. Sicu, 14-8» » » 2,759 »
19. Sibiiu, 14-4 » » »• 19,446 >

20. Clușiu, 13 2» » 29,923 »

21. Regh. săs., 128» » » 5,652 •
22. Timișora, 10.1» > 33,694 »

Așa dar de aici este evidentă, că poporațiunea ro
mână urbană mai însemnată este grupată în cele 31 o- 
rașe susă specificate, în cari este represenlată cu 70— 
10%. Dela 10% în josă se mai află încă Români în 
27 orașe, dintre cari 10 orașe cadă afară de cele 26 co
mitate. Prin urmare dintre cele 143 orașe ale Ungariei 
și Transilvaniei, Românii locuescă numai în 58, pre când 
în 85 orașe nu se află nici ună Română, din causa na
turală, că aceste tâte suntă situate afară de linia de de- 
marcațiune a teritorului locuită de însemnatulă contin
gență românescă.

Adevărată, că nici prin aceste combinațiuni nu pu
temă sâ ajungemă la ună resultată pre deplină îmbucu- 
rătoră, dar ceea ce este pentru noi și mai puțină îmbu- 
curătoră este împrejurarea, că și acelă mică elementă 
românescă, care se află în comunele cu caracteră ur
bană, pănă acum abia în partea cea mai mică și-a pu
tută căștigâ condițiunile, pentru ca sâ se pâtă valoră ca 
ună elementă de industriă bine deprinsă, ca ună ele
mentă de comerță, sâu ca ună elementă de inteligență 
mai înaltă specială românâscă, — pre când partea cea 
mai mare, ca când n’ar avâ altă vocațiune, pare a și 
continua mai multă viața dela sate. De aici se întâmplă 
apoi adeseori, ca acei puțini industriași, comercianțl, ba 
inteligențl chiar, cari îi avemă preia unele orașe, din 
lipsa ratjimului românescă de aceea-șl sâu celă puțină 
de asemenea condițiune și ocupațiune, cu încetulă începă 
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29 părți spre strada numită, unde ’i aștepta poliția, gen- 
darmeria și cavaleria postată în-fața cimitirului. Poliția 
întâmpină grupele cerendă stâgurile. Voindă să le ia cu 
putere demonstranții lovescă cu pumnii și cu bastone. 
Folosindu-se de arme polițiștii strîmtorați rănescă ma 
mulțl demonstranți și ’i facă sg se retragă la o grămadă 
de petrii, pe cari începă a le arunca în polițiști. Comi- 
sarulă Carnat cade lovită de morte. La comanda ofice- 
rului gendarmii năvălescă în fugă cu baioneta în pușcă. 
Mulțî au fostă răniți și căleați în piciăre. Ună lucrătoră 
strigă desvălindu’și peptulă cătră ună polițistă : »înfige!...« 
In fine cu încetul demonstranții fură împrăștiațî cu ajutorul ca
valeriei, care ’i goni dinaintea cimitirului. Au fostă ră
niți 15 polifiști, 15' soldați, 55 anarchiștl și s’au ares
tată 24 persâne, dintre cari cei mai mulțl lucrători.

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

CELIBATULtJ IN FRANȚA.
Academia de sciințe politice și morale din Parisă în 

ședința sa de la 2 Maiu s a ocupată cu acesta ces- 
tiune:

Din secolulă trecută, proporțiunea copiiloră în Francia 
a descrescută f6rte multă, aceea a căsătoriiloră a cres
cută puțină, acea a celibatariloră a crescută dela 190 
la 224 pentru 1000 de locuitori. Proporțiunea feteloră 
și a văduveloră întrece cu multă acea a flăcăiloră și a 
văduviloru, lucru care se esplică prin mortalitatea mai 
mică a femeiloră în a doua jumătate a vieții. In verste
le însă de procreațiune dela 18—25 de ani pentru băr
bați, dela 15 la 45 pentru femei, proporțiunile să deosi- 
bescă forte puțină.

Studiindă pe rendă împărțirea neinsurațiloră pe 
districte, d. Lagneau constată, că necăsătoripi și mai a- 
lesă celibatarii suntă mai numeroși în departamentele cu 
centruri mari, ca Sena, Bouche du Rhone, în ârecare 
departamente maritime ale Britaniei etc. Necăsătoriții și 
celibatarii suntă puțină numeroși în departamentele agri
cole.

In Francia, unde la 1001 de celibatari adul(I să 
numără 485 băeț.I de mai multă de 18 ani și 514 fete 
de mai multă de 15 ani, băetii suntă fârte numeroși în 
ârecare departamente vecine cu hotarele Germaniei și 
Italiei, pe când fetele suntă mai cu semă numerăse în 
departamentele din centru. In Parisă, tinerele femei ce- 
libitare suntă mai cu sămă numerâse în caetierele bo
gate. In ală 9-lea arondismentă, prisosulăfeteloră asupra 
băiețiloră este de 114 la 100 de celibatari adulțl. In ală 
19-lea arondismentă, prisosulă băiețiloră asupra feteloră 
este de 374 la 1000 de locuitori. Căsătoriile se facă 
târziu în Britania în Pyrenei. în Savoia. La Parisă, pro
porțională cu numeroșii adulțl, căsătoriile suntă puțină 
numerăse: la 1000 de locuitori dela 18—66 de ani, a- 
nuală la Parisă să însoră 59, în locă de 69 cum este 
mijlocia în Francia întrăgă. In cartierele bogate, ămenii 
profesiuniloră liberale se însără târziu. Doctorală Lag
neau se ocupă apoi de căușele acestui îndelungă celi- 
bată:

Religiunea este causa celibatului a 129,369 persâne 
— clerulă francesă. Serviciulă militară silesce la celi- 
bată pe 385,000 tineri de 20—25 de ani. Emigrațiunea 
atâtă de mare a âmeniloră dela țâră cătră orașe favo-

risâză celibatulă, pe d’o parte făcendu mai puțină ne
cesară viâța casnică, pe de alta determinândă ună mare 
prisosă de fete rămase la țeră, unde găsescă cu greu să 
se mărite. Preferința dată de cătră șefii de administra
ră, de cătră stăpânii de fabrici și de case celoră neîn- 
surațl favoriseză erășl celibatulă. Inscripțiunea maritimă 
și călătoriile îndelungate interzică ârăși forte multă căsă
toriile, mai alesă în Britania. Emigrațiunea înderpărtată, 
despărțindă pe cele două secsurl din aceeași localitate 
interdice erășl căsătoriile, mai alesă în Pyrenei. Luugile 
învățături, numerosele esamene, stagiurile îndelungate, 
oprescă formarea unei posițiunl sociale și deci favoriseză 
necăsătorirea.

Multele formalități, deosebitele termene cerute pen
tru căsătoriă, cheltuielile nunții parcă prelungescă celi
batulă lucrătoriloră din orașe și mai alesă alăstrăiniloră.

DIVERSE.
0 crimă în Bucurescl. — Getimă în »Națiunea«: 

Casele cu Nr. 16 din strada Sârelui au fostă, în Dumineca 
Rusaliiloră, teatrulă unei crime, care a aruncată spaima in 
Bucurescl. piua, între 4 și 5 6re p. m. într’o cameră 
din fața stradei, o femeă, d-na Maria Popovici, fosta d-nă 
Andreescu, a fostă ucisă, în împrejurările cele mai în- 
grozitore, fără ca nici ună agentă polițienescă să fi vă- 
dută întrândă seu eșindă pe cineva din casă. După in- 
formațiunile ce am putulă culege din sorginte autorisate, 
ecă împrejurările în care crima s’a comisă : D-na Maria 
Popovici de 24 de ani, divorțată de vr'o trei ani de d. 
Andreescu, directoră ală scolei primare de băieți din 
Popa-Tatu, locuia în strada sdrelui Nr. 16, la unchiulă 
său d. N. Miulescu, tipografulă. Ia ajunulă crimei, d-na 
Popovici ridicase dela casa de depuneri 18 scrisuri fun
ciare rurale de câte 1,000 lei, cari erau să constitue dota 
sa la căsătoria, ce proiectase a o face cu d. Angliei Du- 
milrescu, institutoră dela sc61ă, ală cărei directoră era 
foslulă bărbată ală d-nei Popovici. In aceeași <ji, luase 
și d. Miulescu 12,000 lei în bilete de bancă dela Primă
ria Capitalei pentru o casă ce i se expropiase. Amân
două aceste sume erau închise într’o casă de feră, așe
zată în camera din fața stradei. Cheia casei de feră 
fusese ascunsă într’ună sertară cunoscută numai de d. 
Miulescu și de d-na Popovici. Duminecă, în 4iua crimei, 
pela 12 6re, d. Miulescu ese împreună cu soția sa la 
plimbare; d-na Popovici rămâne singură acasă. In curte 
nu se aflau de câtă nisce băieți de tipografiă, deârece 
singura servitâre, pe care o avuseră, fugise din ajună, 
fără chiar să-și ti luată leafa. Pela 3 și jum. băieții din 
tipografie plâcă și ei Ia plimbare, așa că în casă nu mai 
rămâne decâtă d-na Popovici. Când d. și d-na Miulescu 
se întorcă acasă, pela 5 ore, ună speclacolă îngrozitoră
11 se înfățișeză: ivărulă din afară ală ășei dela salonă e 
plină de sânge, purtândă impresiunea de degete. In sa
lonă, d-na Maria Popovici scăldată în sânge și întinsă 
fără suflare pe parchetă. Jură împrejură, Iacă de sângi, 
pe mobile, slropiturl de sânge, pe pală, o sabie a d-lui 
Miulescu, scdsă din teca și așezată crucișă, lângă ea ună 
revolveră totă ală d lui Miulescu. Casa de bani e des
chisă, din ea lipsescă cele 18 bonuri ale victimei și cele
12 bilete de bancă de câte 1000 lei ale d-lui Miulescu, 
precum și mai multe giuvaericale. Dându-se imediată 
alarma, d. procuroră Fundățeanu vine la fața locului. 
Posițiunea cadavrului se constată a fi următârea: victima 
e îmbrăcată în rochie nâgră; piciorele ei suntă la dis
tanța de aprope ună metru dela ușă, corpulă e așezată 
piezișă spre stânga cum întri în casă. Urme de sânge 
arată că la începută, corpulă a fostă așezată mai puțină 
piedișă. Două pete mari de sânge suntă lângă cadavru.

îndată după acesta constatare, victima a fostă transpor
tată în sala mortuară dela spitalulă Colțea, unde repor- 
terulă nostru s’a dusă de a vătjul’o. facă rănile ce se 
constată: în regiunea temporo-frontală stângă o înfundă
tură a oseloră în mărimea unei monede de 5 bani; la 
gâlă, o rană triunghiulară în dreptulă carotidei stângi, 
care este deschisă; la arcada sprâncenei drepte o echi- 
mosă întinsă; pe pieptă și pe spate mai multe lesiunl 
ușore. Pe sînă, în drâpla se observă o impresiune care 
pare a fi ună tocă de ghiață; pe antebrațuiă stângă, 
pe fața internă, impresiunea a patru degete, care nu pară 
a fi fostă de muncitoră cu mânile. Figura esprimă o 
mare amărăciune. Cercetările pentru descoperirea cri
minalului seu criminaliloră s’au începută imediată. Ună 
soldată a venită să spună procurorului, că pela 4 și jum. 
trecândă pe strada Numa-Pompiliu, a văzută la o feres- 
true a dependințeloră, acum aprdpe dărîmate, pe ună 
omă bărbosă, care părea a sta la pândă; în același timpă 
doi inși îmbrăcați în negru eșiau din casă. Nu i-a vă- 
dută încotro au apucată. Ună d. G........  declară că a
văzută în strada Sârelui, în dreptulă casei cu Nr. 16, 
pe ună individă îmbrăcată în negru și cu pălăriă înaltă 
alergândă spăriată, și după ce a încercată să ia birja în 
care tocmai era să se suie, suindu-se într’o altă birjă 
condusă de ună muscală, pe care a găsit’o în apropiere. 
Pănă acuma, au fostă arestați: servitărea d-lui Miulescu, 
care fugise în ajunulă crimei: d. Andreiescu, foslulă băr
bată ală victimei; d. Anghelă Dumitrescu, inslitutorulă 
dela Popa-Tatu, fidanțatulă victimei, și în fine ună zi- 
dară Iosefă Szabo, care lucrase câteva dile la case. Acestă 
din urmă s’a constatată că nu dormise 4 nopți acasă și 
că în <jiua crimei băuse dela 9 diminâța pănă la 4 sera 
într’o cârciumă. Acasă la elă s’a găsită ună cuțită-cus- 
tură ruginită, care înse nu pârtă nici o urmă de sânge. 
Cercetările urmeză. Aflămă că a fostă arestată și d. N. 
Miulescu, tipografulă, unchiulă d-nei Maria Popovici, vic
tima asasinatului din strada Sdrelui. In momentulă din 
urmă aflămă numerile câtorva din bonurile furate cu o- 
casiunea crimei din strada Sorelui Nr. 16. Iată-le: 
17,496, 19,266, 19,431, 19,432, 10,433, 11,894, 16,958 
și 16,959.

* **
0 greșală fatală. — O mare nenorocire a causată 

ună farmacistă în orașulă Parma din Italia. Intră ună 
omă în farmaciă ca să cumpere chinină și farmacistulă 
din greșală îi dădu morfiu. Acestă greșală a trebuită să 
o plăteseă cu viața fata unui advocată. Fata care păti
mea de friguri, luă morfiulă în locă de chinină. Efectulă 
otrâvei a fostă înfricoșată. Bolnava, după ce a luată 
morfiulă a începută să strige în gura mare. Ișl perdu 
îndată simțirile șî după o scurtă der grea suferință își 
dedă sufletulă.

* *
♦

Petițiune pentru înmormântarea prin ardere. — 
Reuniunea pentru arderea cadavreloră, care își are re
ședința sa în Berlin, a înaintată o petițiune la parla- 
mentulă imperială, ca să se reguleze arderea cadavre
loră și să se facă o lege. Scrutațiunile cele nouă ale autorității 
însemnate germane și străine au arătată pe terenulă 
higienii (sănătății), că arderea cadavreloră acelora, care 
au murită de bâle contagfase, este mijloculă celă mai si
gură de a împedeca lățirea bolei contagiâse și că zace 
în interesulă îngrijirei de sănătatea âmeniloră de a lucrâ 
cu tdtă energia, ca să se introducă câtă mai curândă 
arderea cadavreloră. Și acâsta ideiă salutară va mai 
avă multă de a se luptă cu prejudețele cele vechi ale 
âmeniloră. In urmă totuși se va lăți în t6te țările eu
ropene.

Editoră: lacobft Wureșianu.
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a se perde pentru noi și pentru națiune în marele oceană 
ală elementului de altă limbă. Causa zace firesce acolo, 
că la noi procesulă pentru a ne formă o clasă de in- 
dustriă și comerță românâscă, în proporțiune cu tendința 
altora, nu este încă destulă de repede; prin urmare, 
forte cu greu vomă pută cuceri centrele, în cari astădl 
domnescă alte limbi, deci tendința nostră pentru înfiin
țarea unei clase mijlocie, trebue să fiă îndreptată mai 
multă într’acolo, ca să ne creămă alte centre, centre 
nouă, pentru cari ne potă servi de basă unele dintre 
comunele românescl rurali cu poporațiune mai numărosă, 
prelângă ceea ce apoi avemă să începemă a împopulâ 
totă mai tare cu industriă și comerță românescă și cen
trele urbane, unde elementulă românescu este în prepon
derență numerică. Numai pre acâstă cale, ne vomă pută 
formă o industriă și comerță națională mai puternică, 
pre care cale avemă să procedemă cu atâta mai vârtosă, 
cu câtă viața economică, desvoltându-se mai departe, în 
viitoră nu va fi îndeslulită cu centrele industriall-comer- 
ciali de astădî, ci la totă întâmplarea va mai ave lipsă 
încă și de altele.

In urmă să vedemă înlrega estensiune geografică 
a teritorului locuită de Români, să vedemă, care ar fi 
numărulă totală ală Romăniloră.

V.
După cele premerse este de interesă pentru noi să 

scimă, câtă estensiune are complecsulă geografică din 
orientulă Europei locuită în preponderență de Români; 
să scimă, care este maioritatea Româniloră de pe acestă 
teritoră, și că la ce cifră s’ar urca numărulă totală ală 
Româniloră de astăcjl din Europa?

T6te aceste întrebări au fostă puse mai de mulțl 

și mai de multe ori, dar din lipsa datetoră complete și 
astăzi încă este greu a da ună răspunsă destulă de 
esactă. Se pare, că provedința nu s’a îndestulită cu 
acea grea cercare, la care suntemă espușl de atâția se
cuii, ca ună poporă atâtă de însemnată la numără, cum 
suntemă noi Românii, să fimă împărțițl în atâtea părți, 
— ci la acesta a mai adausă și aceea, că pănă astăzi 
încă nu ne-e dată a sef cu fotă positivitatea, că câți 
suntemă? Sperămă însă, că precum trecutulă celă mai 
deaprope a luminată multe pagine întunecâse d’ale isto
riei trecutului nostru mai depărtată și viforosă: așa și 
viitorulă celă mai deaprope ne va aduce lumina și în 
acâstă cestiune.

După datele mai nouă, cari ne stau la disposițiune, 
putemă să facemă urmălorulă calculă:

a) în România de asfăcji — fără Dobrogea — 
adecă în Țera românescă și Moldova, pre ună teritoriu 
de 131,402 Km. Q, între 5.376,000 locuitori, suntă 
4.612,000=87'7% Români după datele din 1878;

b) în cele 26 comitate din Transilvania, Bănată și 
Țera ungurescă pre ună teritoră de circa 127,000 Km. 
Q, între 5.238,878 locuitori, suntă 2.398,138=45'78% 
Români după datele din 1881;

c) în Bucovina pe ună teritoriu de 10,451 Km. Q, 
între 571,671 locuitori suntă circa 190,000=33'24% 
Români;

d) în Basarabia, care astăzi înlrâgă se află încor
porată în marele imperiu rusescă, pre ună teritoriu de 
circa 42,480 Km. [J, între 1.226,000 locuitori, suntă 
878,850=71 68% Români.

Acum, dâcă sumămă t6te aceste ținuturi, căpătămă 
ună complexă geografică de circa 311,333 Km. Q, cu 

o poporațiune de cam 12.412,549, între cari celă puțină 
8.078.988=65'09% suntă Români. Poporațiunea rela
tivă a acestui teritoriu ar fi de 39'86 la 1 Km. Q.

Acestă complexă geografică, etnografică și demo
grafică, decă și în înțelesă politică ar formâ ună ce în- 
tregă și compactă, atunci ca atare, între statele europene 
conformă teritorului său, care face 3'2O6°/o din terito- 
riulă înlregei Europe de 9.710,340-Km. Q după Rusia, 
Germania, Francia, Spania, Svedia, Norvegia și Anglia 
(5.427—0'315 milione Km. Q.) ar urma în locuia ală 
8-lea; âr conformă poporațiunei sale generali, după Ru
sia, Germania, Francia, Anglia, Italia, Austria și Spania 
(82.78—16'77 miliâne locuitori, asemenea ar ocupâ totă 
loculă ală 8-lea. Numai după poporațiunea relativă, ar 
sta ceva mai departe de statele apusene.

Afară de acestă teritoriu se mai află încă Români 
în Austro-Ungaria, după conscrierea din 1881, 22,691 
în Serbia 130,1000=1'3°/0, în Dobrogea, Bulgaria, Mace
donia, Epiră și Tessalia la olaltă preste 1.000,000, ceea 
ce, dâcă vomă adauge fa suma de susă, și apoi decă 
vomă luâ numărulă Româniloră din regatulă ungară cu 
o cifră mai înaltă, mai multă probabilă, cum s’a arătată 
mai susă, socotindă aici și numărulă aceloră Români, 
cari să mai află și prin alte ținuturi ale Europei, •— fără 
cea mai mică îndoiâlă, putemă dice, că numărulă tutu- 
roră Româniloră ne dă cifra rotundă de 10.000 000, 
care de și în comporațiune cu întrâga poporațiune de 
315.929,000 a Europei de astăzi face numai 3165%, 
în sine totuși este ună numără destulă de însemnată, 
decă îlă vomă considera după adevărata sa valăre.

-------o-------
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Cursulu la bursa de Viena
din. 27 Maiu

Rentă de aură 4°/0 . . . 97.80
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.65 
[mprumutulu căilortt ferate 

ungare.......................... 146.60
Amortisarea datoriei căi

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.30

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

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 107.50

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

miștt.............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.25

st. n. 1885.

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

vinii ung......................... 96 75
Imprumutulfl cu premiu 

ung...................................116.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.60
Renta de hărtiă austriacă 82.45
Renta de arg. austr. . . 82.85
Renta de aurii austr. . . 107 90
Losurile din 1860 . . . 139
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 861.—
Act. băncel de credită ung. 285.75 
Act. băncel de credittt austr. 285.60 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesei................ 5.86
Napoleon-d’orI................ 9.88
Mărci 100 împ. germ. . . 61.20 
Londra 10 Livres sterlinge 124.70

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 14 Maiu st. v. 1885.

Cump. vend.
Renta română (5%). — 89*/2
Renta rom. amort. (5°/0) . . — 92x/«

» convert. (6°/0) . . — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — 31
Credit fonc. rural (7°/0) . , — 102s/

* n ii (5°/o) . . — 85i/a
» » urban(7°/0) . . — 98«/4

> (6°/o) . . — —
> (5°/0) . . — 83’/a

Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 275Va —

< » » Națională . . 225 —
Aură.......................... . . 11.3J°/o —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovă
din 28 Maiu st. v. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8 90 Vend. 8.92
Argint românesc .... . . * 8 80 • 8.85
Napoleon-d’orI................. . . » 9.87 , 9.88
Lire turcescl..................... . . » 11.10 . 11.15
Imperiali......................... . . » 10.10 . 10.12
Galbeni............................. . . » 5.80 > 5.84
Scrisurile fonc. »Albina« . . » 100.50 » 101.—
Ruble Rusesc!.................... . . » 124.— , 125.—
Discontultt » . .. . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se potâ. cump&ra în tutunge
ria lui I. Cîross.

Diplomă de argintă dela esposițiunea economică din 1884 a comitatului 
Torontaltt.

Medalia de argintă dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883.
Medalia de brouză dela esposițiunea din Trieslă 1882.
Diploma de recnnoscere dela esposițiunea din Graz 1880. «o

»■’

ISVORULU
Ol

dela MOHA
Conține cea mai însemnată cantitate de acidă carbolicu dintre tote 

Apele minerale ale Ungariei 
face escelente servicii la bole catarrhalice ale organelortt de mistuire și 
ale udului. In genere acestă apă merită a se lua cu deosebire în consi- 
derațiune Ia tdte acele bole, la care trebue a ajuta organele și a promova 

funcționarea sistemului nervoșii.
Cu vinu beută, se bucură acesta de o popularitate mare. 
Depositulu principală Ț ‘P'TH?LiferantO alu Curții 

singură numai la: t&iUâWAXU X X reg. ung.în Budapesta.
Asemenea se află la tote farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiunî.

S’aw esjpediatîî în anulu 1884 cm

ÎșSOOOOO butelii I

Anunțămu aceloru onorați cetitori, cari voru binevoi a se abonă 
f6ia ndstră de aici încolo, că avemu încă în reservă numeri dela începutu 
anului 1885 prin urmare potu să aibă colecțiunea completă.

Administratiunea »Gaz. Trans.<

§
X 
xc xx XX xx x xx x 
s 
$

Sân-Georgiulu Năseudului (Naszod-Szt.-Gyorgy).
Apă minerală muriatică de natronil în comitatulu Bistrița- 

Năsăudu (în Transilvania), să ține de cele mai escelente silicate 
de natronfl, (conține 24.45 de părți natronu acidu carbonică 
în 10.000 de părți), întrece astfelu chiar renumitele băi de 
Faschingen; conținendu și iodu, este de preferată apei Vichy- 
Grande-Grille, este probată ca leacă contra friguriloră învechite, 
a îutărirei de ficații și de splină, a mistuirei necompletc, contra 
hoemoroideloră, a anomaliilor!! de menstruațiune, blenorhoe 
(scurgere) uterinală, contra bronchitei cronice, a petrei în besică 
și în rinichi, a scrofulelorfl, a slăbiciunei de nervi, contra hypo- 
hondriei și histeriei.

Posede băi calde de putină și băi reci, trei restaurațiunî etc.
Sesonulă se începe la 15 luniu I

Iiiformațiiini și prospecte efectuezi!
Administrația Băiloru.

X

8
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Mersulîi trenurilor^
pe linia Predealu-SSudapesta și pe linia Teiușii-Aradiii-SSudapesta a călei ferate orientale de statiî reg. ung.

Nota: Orele de ndpte sunttt cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașov.

Predealu-Kudapesta JH»udapesta—Predealii |

Trenfi Trenu Trenu Trenă Trenu Trenu Trenu Trenă
accelerat de omnibus de accelerat omnibus

persdne persdne persdne

BucurescI 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 0.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timiștt

(
(

1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașoviî

Feldiora

2.06 — — 10.50 P. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09
2.16 6.30 5.45 Oradea mare 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 Fugvi-Văsărhelv 4.40 9.59 —
Homorodtt 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 
Sighiștira

4.51
5.11

10.18
10.55

10.52
11.56

R6v 
Bratca

5.46 11.41
12.15

4.31
6.09 —

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediaștt 6.00

6.29
12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28

Copsa mică 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciuneltt — 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —
Teiașă 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudtt 7.55 2.48 4.44 Clușiu 8.57 5.40 7.08
Vințultt de sustt — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirisă 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida

(
(

— 5.39 8.51 Ui6ra 12.12 9.58 —
Clușiu 10.08 559 9.18 Vințultt de sustt 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudtt 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușii 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciuneltt 1.44 12.03 —
Aghiriștt — 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 Copsa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediaștt 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Rdv
Mezd-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
Vărad-Velmțe — 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 Brașovă

9.20 10.15 3.15
3.25P. Ladăny — 6.00

Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timiștt — 6.57 4.03 •

Buda-peata’ 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28
Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Teiușft-Aradu-Budapesta Budapesta-Aradîi-Teiușft.

Trenă de Trenă Trenă Trenă de Trenă
peradne omnibus omnibus pereâne omnibus

Teiușft
Alba-Iulia
Vințultt de jostt

9.50 8.25 8.352.39 8.20 Viena
3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
4.04 11-.09 Szolnok 11.14 12.28

Șibottt 4.35 11.43 Aradilk J 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovațtt 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Pauliștt 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conoptt 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Bârzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
BSrzova 9.19 5.30 Zam \ 7.48 11.18
Conoptt 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Pauliștt 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovațtt 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 Șibottt 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințultt de jostt 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — ’Teirașfi 12.53 7.00

Aradft-Timișâra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă
omnibus persane omnibus

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

Timișdra-Aradtt Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenă
persâne omnibus omnibus

Timiș6ra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegtt 11.26
Aradultt nou 2.54 7.44 Streiu 12.06

Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


