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Brașovâ, 4 (16) Martie 1885.
Mai multă ca în alțl ani s’a serbate de 

astădată din partea Maghiariloră aniversarea 
proclamării libertății maghiare dela 15 Marție 
1848. In aceea 4b Pe când se află Kossuth cu 
marea deputațiune de vr’o trei sute de Unguri 
în Viena, se publicară în Pesta cele 12 postu
late ale națiunei ungurescl și se proclamă inde
pendența țării.

Intre acele postulate era și acela ală liber
tății religionare și de învățământă, și alu egali
tății înaintea legii.

Astăzi după 17 ani de regiuni constituțio
nală ungurescă a trebuită să esperiămă într’ună 
modă deosebită în ajunulă dilei de 15 Martie, 
cum se calcă în picidre legile, cum nu mai p6te 
fi nici vorbă de egalitate înaintea legii, cum se 
violăză mereu libertatea învățământului și cum 
în fine chiar libertatea religionară nu mai este 
acji scutită de furia unelteloră forții brutale.

Triste vremuri a mai ajunsă libertatea un- 
gurâscă, dacă în ajunulă aniversării de 15 Martie 
1885 unulă din deputății naționalităților s’a văzută 
constrînsă a’și ridica vocea întru apărarea liber
tății religionare și individuale a unei părți în
semnate din poporațiunea statului.

Faptele, pe cari se întemeiază interpelația 
de mai josă a deputatului nostru națională Petru 
Truța, sunt o pată mare pe constituționalismulă 
și liberalismulă ungurescă, și este f6rte rușină- 
toră pentru pretinșii cultivatori ai Orientului, când 
unul din representanții poporului se vede silit a inter
pela pe primulă ministru, dacă ințelege ce va se (jică 
liberalismă consituțională ?

Este fdrtecompromițătoră pentru ună regimă, 
dacă pe basa unoră fapte nelegale și violente, să
vârșite în (jiua mare în potriva unoră pacinici 
și leali cetățeni, ună deputată ală țării se vede 
constrînsă a în trebâ pe ministrulă președinte, 
dacă capulă statului are cunoscință de nelegiui
rile ce se petrecă sub sceptrulă său?

Este rușinătoru pentru ună guvernă, care 
se fălesce a fi liberală, când se constată la au- 
(julă lumei că organele lui au mersă în 6rba 
loră prigonire până a profană chiar și sfântulă 
lăcașă prin abusă de forță, scoțândă pe evlavi- 
oșii credincioși cu baionetele din biserică și când 
se esprimă bănuială, că acâsta este o urmare 
chiar a nenorocitei direcțiuni politice a acestui 
guvernă.

Ni se calcă scdlele și bisericile, ni se calcă 
libertatea de învățămăntă și religionară, âr gu- 
vernulă tace și nu cjice nimică. Ministruiă de 
culte adresâză archiereiloră noștri porunci, ce- 
rândă dela dînșii supunere în contra legii și a 
libertății religionare și solgăbirăii cu gendarmii 
amenință pe preoți și pe poporă și profanâză bi
sericile, ca nisce vandali, și în fața tuturoră a- 
cestoră revoltătdre fapte se aude pronunțându-se 
în parlamentă gravele cuvinte:

Scie ore Corona despre tote aceste nelegiuiri?
Domnulă deputată Truța a apărată prin in

terpelația sa bărbătâscă causa libertății n6stre. 
îi suntemă mulțumitori pentru acâsta.

Deputatulă nostru națională și-a redicat glasul 
la timpă și a adresată ministrului de interne ces- 
tiunile, ce era datoră să i le adreseze ca patriotă 
leală și ca Română. Elu a vorbită la timpă,

pentru ca să redă curagiulă celoru, cari în urma 
terorisăriloră nerușinate începuseră a și-lă pierde. 
Elă a vorbită la timpă pentru ca să vestâscă înaintea 
opiniunei publice, că astădz să tractâză chiar de 
apărarea libertății ndstre individuale și religiu- 
nare, ce este amenințată în urma fatalei direc
țiuni politice a regimului actuală.

Nu credemă, că ministrulă-președinte Tisza 
va răspunde în modă satisfăcetoiă la întrebările 
ce i-s’au pusă. Probabilă, că răspunsulă său va 
cuprinde chiar noue amenințări.

Acâsta însă să nu ne descurageze nici ună ooupia owliC1 1UU1LUIU ue.a
momentă. Din contră să nă convingemă odată!lua măsurile necesare în contra procederei orga- 
pe deplină, că pe când ne încordămă tăte pute- • neloră, cari au vătămata libertatea individuală și 
rile spre a ne apără în contra despotismului si j r&tyÂonarâ ? are de gandă ministrulă de a face 
a liberului arbitriu, trebue să ne fngriiimti si ’s'P™ autoritatea w prigonirilor» ce le

i, a religiunei și a libertății loră individu- 
ce ni s’a ere- ale, are de gândă de a lua sub scutulă legei pe

consideră procederea acâstă arbitrară și violentă 
a gendarmeriei făcuta la ordinulă și cu soirea 
ministrului ca o urmare a tendințelora politice ale 
regimului său este ea a se consideră numai ca 
ună abusa de putere unilaterala ala organelora sub
alterne? în casulă primă, cum interpretâză onor, 
d. ministru liberalismulă constitziționala, cu care 
voiesce să guverneze țâra? ce direcțiune politică 
urmăresce d-nulă ministru față cu diferitele 
naționalități și este ore cunoscută coronei acesta di
recțiune? în casulă ală doilea, dâcă se p6te im
puta faptulă abusului de putere ală organeloră 
subalterne, are de gândă ministrulă de a’și câș
tiga informațiuni asupra stărei lucrului și de-a

facemă totă posibilulă, ca se vină la cunoscință tățilorâ 
dci-nulm afaflllni a+m.aa nnc’nfzn.ikîln nr. v». c’o . 1. _ .Capului statului starea nesuferibilă, 
ată de cătră acestă guvernă-

------o-----
cetățenii statului față cu agitatorii^ are de gândă 
în fine de a restabili din punctă de vedere ală 
intereseloră statului equilibrulă între cetățenii și 
funcționarii lui și de-a îndruma pe funcționari, 
ca să-și împlinâscă datoria conformă legei și în
tre marginile ei?

Interpelațiunea acâsta s’a comunicată minis
trului de interne.

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

Interpelațiunea
deputatului naționala Petru Truța.

In ședința dietei ungare dela 14 Martie st. n. de
putatulă română Truța, representantulă cercului Baia 
de Crișă, a adresată înainte de încheerea ședinței urmă- 
târea importantă interpelațiune d-lui ministru-președinte 
Tisza ca ministru de interne:

Avândă în vedere procederea ilegală a gen
darmeriei statului, care la 1 Martie ană c. 
înainte de amâcji a înter^isă fără nici ună mo
tivă îndreptățită în numele legei, liturghia din 
cjiua aceea, Duminecă, ce voia să o țină preotulă 
gr. or. din comuna Lupșa, aparținătdre de co-, 
mitatulă Turda-Arieșă ; j.. .

Considerândă, că în aceașl di totă în drele incidență somâză pe episcopă sub grea răspun- 
... m. gendarmeria a năvălită cu baionetele îm-'Aere Personală, ca în puterea auctorității sale să 
plântate în altă biserică română, pe când se ținea măsurl grabnice și cu deosebire în părțile ar- 
liturghia, alungândă afară din biserică atâtă pe <r7'’7',""z' ........---j

preotulă pontificantă câtă și pe credincioșii evla- despre pașii făcuți 
vioși și încă cu observare: „duceți-vă aeji în câr
ciumă

Considerândă că în țeră și 1__ ____ _ . _
Ardâlă s’a pusă în lucrare prigonirea naționali- cu^ai’d) în care reproduce numai porunca de susă 
tățiloră într’ună modă estraordinară, atâtă din niciună comentata.
partea organeloră statului câtă și a presai și so
cietății maghiare;

Considerândă, că asemenea uneltiri nască 
mari îngrijiri în toți cetățenii bine cugetători, și 
cari p6rtă în inima loră viitorulă și sârtea pa
triei, — pentru liniștirea acestoră cetățeni îmi 
permită a întrebă pe onoratulă ministru-perșe- 
dinte ca ministru de interne:

l.Are cunoscință onor, d-nă ministru, că în

Oprirea parastaselor^ pentru Horia.
Lligoșu, 1 Martie a. c.

. . . Porunca de susă a sosită și pe la noi! 
Ministrulă cjice într’însa între altele: că din ra
porturile, ce le-a primita din Arddla, a aflată, că 
sar face pregătiri pentru sărbătorirea lui Horia 
și Cloșca, în (jiua de 28 Februariu. Din acestă

a.

delene pentru împedecarea aceloră serbări, âr 
l să relateze numai decâtă 

' earășl lui, —• ministrului.
| In urma acestei porunci, și Prea Sânția Sa 

Considerândă că în țeră și mai alesă în epiSC0Pu^1 Or. Victoru Mihabi a dată ună cir-

Tecstulă întregă ală circularei nu vi-lă potă 
comunica, dar speră că în curândă voiu pută 
câștigă o copiă de pe elă, pe care vă voiu tri- 

1 mite-o îndată.
o- X.

CRONICA POLITICĂ.
Nespusă de neplăcută i-a surprinsă pe Un

guri scirea din Berlin, că Germania recunăsce 
1 Martie curentă ună sergentă majoră de gendar^Rușiloră dreptulă de a ocupa Pendșdehulă 
meriă a oprită printr’ună ordină nr. 3 pe preo-’în Asia centrală, 6r că pretențiunile Angliei, respec- 
tulă română dela biserica gr. or. din comuna tive ale Afganiloră, asupra acestei părți nordice a ținu- 
Lupșa, comitatulă Turda-Arieșă, de a țină litur-'tului Herat le declară de neîndreptățite. Acâstă împre- 
ghia și că în urma acestui ordină gendarmeria jurare face pe Vâmbery să se ocupe în .Pester Lloyd» 
cu baionetele împlântate a năvălită în biserică, 
alungendâ astfela de acolo pe preotulă pontifîcanta 
precum și pe credincioșii, cari veniseră se asiste la 
serviciulu divina, și încă cu acelu adausă, ca în 
locă de biserică să mârgă în aceea di în cârciumă; 
— dâcă are cunoscință, atunci luatu-s’au 6re 
acele măsuri, prin cari s’a călcată legea și liber-, Târna de înaintarea Rusiei 
' ' • •1 1 ■ ii-'..... • că

dela 14 Martie cu conflictulă ruso-englesă din' Asia cen
trală. Elă desaprobă înaintarea Rusiei spre posesiunile 
englese, precum și atitudinea Germaniei în favârea Ru
siei. Fiecare amică ală păcii, t^ice Vambery, trebue să 
întâmpine cu neîncredere pretențiunile ruse, âr pe de 
altă parte să aprobe măsurile defensive ce le ia Anglia, 

în Asia centrală e cu 
tatea individuală la ordinulă și cu sciinița d-lui' atâtă mai mare, că Heratulă stă în strânsă 
ministru? — ce motivă a îndemnată pe d-nu'legătură cu Bosforulă și de aceea Ungurii' nu potă 
ministru de a dă ună ordină, prin care se va-. împărtăși părerile ce domnescă în oficiulă imperială 
târnă astfelă legea? — fost’a proectată vre-ună ală Germaniei nici din punctulă de vedere ală umani- 
asemenea faptă din partea respectiviloră credin- tății, nici din considerațiunl naționale. Ungaria nu 
cioșl ai bisericei, care să fi amenințată organi- pote niciodată, în nici o cestiune, și prin ur- 
sația și esistența statului ? dâcă a fostă proiectată, mare nici în cea centra l-asiatică,, , , x - , să stea pe
atunci are de cugetă ministrulă de a trage în'partea Rusiei, încheiă Vâmbery articululă său. 
cercetare pe respectivii? dâcă însă nu s’a întâm-j Cei dreptă, d. Bismark în casulă de față a lu- 
plată ună asemenea faptă, este 6re atunci a se erată fără tactă, dacă n’a ținută sâmă de aceia, că fără
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Unguri nu se mai potă resolva marile cestiunl. Nu’i er- 
tată d-lui Bismark să uite acăsta !....

*
Scirea dată de 4’are^e din România despre de 

nunțarea convențiunii comerciale cu Austro- 
Ungaria, face pe «Pester Lloyd« dela 13 Martie să scrie 
ună articulă de fondă, în care arată că România e ne- 
recunoscătâre față cu Austro-Ungaria, care cea dinteiu 
â recomandat’o Europii, pe basa acestui tractată, ca stată 
suverană; și pentru acestă nerecunoscință foia pestană 
învinovățesce pe d. Cogălniceanu. Situațiunea economică și 
financiară, cjice «Pester Lloyd,*  nu e mai critică acuma 
ca în 1876, și cu tâte acestea nici ună tractată n’a is- 
vorîtă atâtea reclamațiuni ca celă română, și încă unele 
neîntemeiate, adaogă numita fâiă. Cu ocasiunea reînoirii 
convențiunii trebue să se revisuăscă într’acolo, ca astfelă 
de plângeri să nu se mai ivăscă. Atingendă apoi memoran- 
dulă camerei de comerță din Brașovă, să miră »P. LI.’, că 
industria indigenă din Brașovă și Tergu-Mureșului, pânza 
dș casă și chiar cișmele din Săcuime se consideră ca 
articule de industriă fină, fiă cu intențiune, fiă din causa 
funcționariloră vamali nepricepătorl. De asemenea nu se 
pâte învoi numita fâiă cu aceea, că mărfurile englese, 
francese și germane se bucură de ârecare favâre față cu 
cele austro-ungare; e de dorită deci ună sistemă vamală 
hotărîtă, clară și bine precisată.

*
Albaniei au sosită la Belgradă 
interesante rapârte. După cum 
pașa concentrase în Prizrena 17 
mai multe escadrâne de cava- 

Asupra situațiunei 
pănă la 4 Martie fârte 
spună acestea, Ibrahimă 
bataliâne de Nizami cu
leriă și câteva baterii, și luase grabnice disposițiunl ca 
să aprovisioneze orașulă pentru timpă mai îndelungată. De 
asemenea se armaseră Ipeculă și Mitrovița și se provăduseră 
cu mari cantități de provisiune din magazinele dela Priștina. 
Arnăuții revoltați pare că se concentrâză și la rîulă 
Labă. Momentulă neliniștitoră pentru Serbia îlă formâză 
împrejurarea, că Ibrahim pașa a retrasă tâte trupele 
din raza granițeloră, așa că granițele suntă păzite 
numai de mici despărțăminte de gendarmeriă, care 
nu suntă îu stare să împedece năvălirile Arnăuți- 
loră pe teritoriulă serbescă. Din acestă temeiu domnesce 
printre poporațiunea dela granițele sărbescl mari îngrijiri, 
așa că guvernulă sărbescă se vede silită a luă măsuri 
pentru liniștirea și apărarea poporațiunei. Alte telegrame 
sosite în Belgradă comunică că Prizrena a fostă arsă. 
După cum spune o versiune, Arnăuții se întărescă în 
Prizrena. Turcii au bombardată orașulă și l’au distrusă, 
cu care ocasiune ei au perdută 400 de âmeni. După o 
altă versiune Arnăuții au dată focă Prizrenei prefăcăndă 
o mare parte în cenușe. Ună ală treilea raportă anunță 
că trupele turcescl au primită sucursă și le-au dată Ar- 
năuțiloră o sângerosă bătaiă, împrăștiîndu’i și despresu- 
rând Prizrena.

♦

»Neue Freie Presse« primesce din Scutari textulă 
unei proclamări, adresată poporului de cătră corni-, 
tetulă națională albanesă. Proclamațiunea sună' Aradului s’a alesă părintele protosingelă Iosifă Goldișiu; 
așa: I în cerculă Lipovei: părintele protopresbiteră I6nă Ță-

»Fii ai Albaniei! A sosită ora, în care patria vă.ranu; în cerculă Timișârii părintele protopresbiteră Me- 
chiamă să scuturați jugulă rușinosă și umilitoră și să văiDi'eghiciu în cerculă Banată-Comloșiu părintele 
eliberați de tiranii cei crutjl și vicleni. Voi v’ați luptată ■ Paulă Tempea, paiochă și profesoră la institutulă ped. 
totdăuna numai pentru alții, cari ca răsplată pentru cu- i teologică ; în cerculă Vinga părintele Vasile Mangra ie- 
ragîulă vostru v’au trădată. A venită acum (Jiua, în' romonachă, profesoră la institutulă ped. teologică.; în cer
care voi, dacă nu voiți ca în veci se lânget^ițî în sclăviă,' cul-ă Birchișului părintele Augustină Hamsea ieromonachă, 
trebue să apucați armele pentru voi înșivă și să vă lup-. asesoră consistorială; în cerculă Șiriei părintele proto- 
tați pentru libertatea văstră! AlbanesI! Urmați acestei presviteră Georgiu Popoviciu; în cerculă Chișineului pă- 
chiămări, salutați-o cu bucuriă, ca fii vitejiloră strămoși! 
Aduceți-vă aminte de înaintașii voștri glorioși, cărora nu 
le era frică de răsboiu. Arătați lumii, că iubirea de li
bertate vă unesce, fără deosebire de religiune. Reamin- 
tiți-vă de gloriosulă beg Skender și de Aii-pașa, carl( 
amândoi căzură jertfă Turciloră. Aducerea aminte de, 
faptele loră, de curagiulă de eroi ală lui Sallist. și Marcu _ _ ., .
Bozari vă voră însufleți în ora luptei. Strîngeți rîndu- secretară consistorială; în cerculă Halmagiului părintele
rile vâstre în lupta pentru libertate! Sculați-vă Albane- 
siloră, apucați armele, pentru ca să goniți pe apăsătorii 
voștri, ca să arătați lumii țâra vâstră liberă 1 Europa în- 
trâgă privesce la voi, și aștâptă, ca să începeți lupta cea 
mare pentru libertate; Francia și Englitera sperâză că 
veți avea succesă. Fiți fără cruțare cătră toți, cari vă 
opună o resistență, ertațl numai acelora, cari vi se su
pună. Vitejii cari se luptă pentru libertate, potă spera 
la o victoriă sigură. Sculați-vă așa dâr în sfenta luptă 
pentru independința Albaniei. — Trăiască Albania liberă!

»Comitetulii naționalii. ‘

SOIRILE PILEI.
Alegerea deputațiloră clericali pentru sinodulă ar- 

chidiecesană pe periodulă 1885—1888 s’a făcută Joi în 
28 Februariu, și până acum ni suntă cunoscute următâ- 
rele resultate: In cerculă I. Sibiiu, s’a alesă N. Popea, 
arc-himandrită și vicară archepiscopescă; în cerc. II Să- 
liște, Dr. N. Mai eră, protopresbiteră; în cerc. III. Se- 

beșă, Ioană Hannia, protopresbiteră și directoră semi- 
narială; în cerc. IV. Orăștie și Deva, Ioană Pap iu, pro
topresbiteră; în cerc. IX. Alba-Iulia, Ales. Tordășană, 
proto-presbiteră; în cerc. XI. Turda, Ioană D a n c i u, pro • 
topresbiteră; în cerculă XII. Clușiu, Vasiliu Roșescu, 
protopresbiteră; în cerc. XVI. Sighișâra, Zacharia Boiu, 
jun. asesoră consistorială; în cerc. XVII. Vălcelc-Brașovă, 
Dr. II. Pușcariu, protosingelă; în cerc. XVIII. Brașovă, 
Ioană Petri că, protopresbiteră; in cerc. XIX. Făgărașă 
luliă Dană, administratoră protopresbiterală.

—0—
In ședința dela 11 Martie a comunității Brașovului 

s’a amânată luarea unei resoluțiuni asupra transferării 
pissoirului din piață pănă ce magistratulă ’șl va da pă
rerea și se voră proiecta cheltuelile. Spitalulă civilă se 
va mări cu suma de 28,766 fi. 19 cr. din donațiunea 
d-nei Maria Hagi Jordană. De asemenea se va luă o 
hotărîre pentru îmbunătățirea băiloră din Zizină. Dăr 
pentru nenorocitulă de Sc-heiu când se va hotărî vr’o 
îmbunătățire?

"ttO —
Ministrulă de culte și instrucțiune are intențiuuea, 

precum spune «Magyar Polgar,*  ca cu privire la posiți- 
unea geografică a Brașovului să înființeze aici o scolă re
ală superioră și pe lângă ea să înființeze o acade- 
miă comercială 
rea de a promova

de sine s t ă t ă t â r e, cu chema- 
comerciulă nostru orientală.

—0—
unguresci, că s’a lățită scirea prinCetimă în foile

Pesta, cumcă mitropolitulă Mironă Romanul d’aceea ar avea 
de gândă să dimisioneze, fiindcă cu totă circularulă lui totă 
s’a ținută parastasă chiar și în Sibiiu, și pentrucă de 
altă parte nu mai p6te birui cu consistoriulă, care’lă pa- 
ralisăză în toți pașii săi făcuțl în spirită patriotică ma
ghiară. Acum vine «Orszaggyulâsi Ertesitâ*  și desminte 
faima, dicendă că mitropolitulă p6te se fiă convinsă 
a procedată forte corectă pănă acuma și se scie, că 
privesce «demonstrațiunea*  unoră preoți singuratici, 
căsta cade în sfera organeloră administrative, care 
voră întârzia de-a lua măsurile necesare. Observămă 
în fine că și »Telegrafulă română < a desmințită de două 
ori una după alta faima de mai susă.

—0—
Câtă de »maghiară < e Pesta ne-o spune o adresă 

a președintelui reuniunei de maghiarisare d’acolo, vice- 
primarulă Gerloezy — mai nainte Gamperl — cătră co- 
mercianții din capitală, prin care îi provâcă ca, în vede
rea viitârei esposițiuni, 
nu numai nemțesce.

că 
ce 
a- 
nu

firmele să fiă scrise și unguresce,

acolo bântue cum
plita

congregațiunea de

—0—
Ni se comunică din Lugoșă, că 
aprinderea de plumânl.

—o—
La 23 Martie n. se va întruni

primăvară a comitatului Carașă-Severină.
—0—

Dintre alegerile de deputațl clericali pentru eparchia 
Aradului, cunoscute pănă acum, notămă că în cerculă 

rintele Mihaiu Sturza, parochă în Șierpreușiu și asesorii 
consistorială; în cerculă Boroșîneului părintele proLo- 
presviteră Ioană Cornea; în cerculă Giulei părintele 
protopresviteră Petru Chirilescu; în cerculă Radnei pă
rintele protopresviteră Vasiliu Beleșiu; în cerculă Bute- 
niloră: părintele protopresviteră Constantină Gurbană; 
în cerculă Tincei părintele Ignatiu Pap, protodiaconă, 

protopresviteră Ioană Gro^a; în cerculă Hassiașului: pă
rintele protopresviteră Georgiu Crăciunescu.

—0-
D-lui Dr. lână Neagoe i sa recunoscută calitatea 

de cetățână română de camera deputațiloră din Bu
curești.

—0-
Ministrulă de răsboiu din Viena face cunoscută mi

nistrului de instrucțiune ungurescă, că fiindă a se reîn
ființa Academia Iosefină, trebue să ia disposițiunl ca limba 
germană, care e limba de comunicațiune în scrisă a în- 
tregei armate, să se instrueze perfectă în scâle. «Pester 
Lloyd» observă la acesta, că guvernulă ungurescă refusă 
cu hotărîre reînființarea Academiei Iosefine.

—0—
Din Clușă se anunță: «Castelulă din Galda 

ală baronului Ladislau Kemâny a arsă. Paguba se 
urcă la 40,000 de fi.«

—0—
Concertulă societății filarmonice se va da Marți în 

17 Martie n. în sala Hotelului Nr. 1 cu următorulă pro
gramă: 1. Symphonie Nr. 4 în B-dur de Beethoven, 

pentru orchestră: a) Adagio. Allegro vivace, b) Adagio, 
c) Menuetto. Allegro vivace, d) Finale. Allegro ma non 
troppo; 2. a> Concert pentru violină cu acompaniare 
de orchestră (a 2-a tesă) de Spohr, b) Ci a con a de 
Bach pentru violină solo (amândouă esecutate de d-șâra 
Olga Grigorovicz; 3. Ouverture la «Anacreon» de 
Cherubini, pentru orchestră. Inceputulă la 8 ore.

—0—
«Ecoulă Severinului*  scrie urmălârele: «Prefectura 

din Iași a făcută cunoscută prefecturei locale, că în Tîr- 
nopolă, din ținutulă Lembergului, s’au prinsă trei tâlhari 
evrei, avândă asupra loră diferite obiecte de valâre ro
mână: acții, rente, cupâne, obligațiuni, polițe de asigu
rări, titluri de rentă amortisabilă 5°/0, scrisuri fonciare 
rurale 7°/o etc. Tâte acestea sunt descrise deslușită 
în actele ce se află la prefectura locală. Avisă păgu- 
bașiloră.»

—0—
O scrisâre sosită din Berber în Corti anunță: 

Mulțl indigeni simpatisâză cu domnia Chedivuluide 
asemenea și cu generalulă englesă. Aceștia au aflată 
de traclarea bună a Englesiloră față cu indigenii, și Ie 
dorescă să învingă pe revoluționarii ale căroră legi și 
prescrieri sunt fârte triste. Faima, ce se lățise despre mă
rimea armatei Mahdiului, este falsă. Armata Mah- 
diului din Berber constă din 3,400 de âmenl cu 7000 
de pusei sistemulă Remington, 4 tunuri și două vapâre. 
Scrisârea încheiă cu provocarea, că se nu se târnă de 
Mahdiu.

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

Din protopopiatalti alti 11-Iea alti 
Brașovului.

Brașovă, 3 Martie 1885.
Se vede că grasâză circularo-mania în mare 

gradă, dacă unii din protopopii noștri se folosescă și ei 
acum de acestă mijlocă, spre a înfluințâ și a face inge
rințe neiertate la alegerile de deputațl mireni pentru si
nodulă archidiecesană.

Ne-a surprinsă forte multă, văcjAndă că și prâ onor, 
d. protopopă ală tractului ală II-lea ală Brașovului gă- 
sesce plăcere în nisce apucături, care nu potă fi nimărui 
spre folosă și nu potă servi nicidecum spre binele con
solidării vieții nâstre bisericescl.

Ni se comunică în originală ună fârte pocită cir
culară ală părintelui protopopă, datată 1 Martie, scrisă 
în confidență, care are tendința d’a face propagandă, 
pentru nisce pretinse merite ale unui candidată mirână 
care se vede că este așa de «convinsă*  de popularitatea 
sa, încâtă a alergată Ia d. protopopă rugându-lă ca sâ-lă 
recomande la votă, ceea ce s’a și făcută precum urmâză: 

Onorate Părinte l
La masa sinodului clericală s’a deschisă cuvântulă 

despre ună deputată mirână, care a recomandată 
preoțimei din ambele tracturi proto-presbiterale pre foștii 
doi domni deputațl mireni la sinodulă archidiecesană: 
Diamandi Manole și Ioană Popea.

' Cu propunerea acâsta mai mulți preoți nemulțămițl 
mă provocară să recomandă în loculă d-lui profesoră I. 
Popea pre d. advocată Ioană Lengără, căci acesta â 
fostă membru ală Consistoriului metropolitană și a dată 
destule dovedi, că a apărată interesele comuneloră nâstre 
bisericescl și cu deosebire a preoțiloră, câștigândă la mai 
multe sate precum Herman 100 holde, la Rolbav aseme
nea pământuri, 'dreptă de pășunită și în altele.

Deci fiindcă suntă mai multe comune, care voră 
să-șî arete recunoscința cătră acestă bărbată, așa 
vi-se recomandă d. Lengără să-lă propuneți poporului 
spre alegere, cu atâtă mai vertosă că cunosce lipsele mai 
a tuluroră comuneloră din tractulă nostru protopopescă 
decând a însoțită ca comisară ală sinodului nostru pre 
protopopulă în visitațiunile canonice și la esamele scâ- 
leloră.

Speră că precum ați fostă la {nălțimea chemărei 
frățieloră vâstre alegândă de deputată clericală pre 
celă ce vă iubesce, așa veți mijloci a se alege acela 
care vă pâte ajută cu sfatulă și cu fapta.

Acâstă hârtiâ să mi se reîntârcă sub sigila fără a-o 
publică altora și fără a vă servi de numele meu.

Brașovă, 1 Martie 1885.
Ioană Petrică m. p. 

protopopă.

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

Recensiune.
La popârele mai înaintate în cultură orl-ce carte 

sâu opă vede lumina, fiă pentru publiculă celă mare, fiă 
didactică, în scurtă timpă și este supusă unei recensiunl 
sâu critice, așa încâtă foile periodice speciale suntă 
pline de astfelă de recensiunl și critice. Ară fi de ună 
interesă publică, ca recensiunea sâu critica objectivă să 
ia și la noi mai mare aventă, căci ar conferi multă la 
ridicarea valorei opuriloră, ar înălța vatja auctoriloră și 
prestigiulă literaturei nâstre. Din aceste motive îndem
nată mi-amă propusă a face o scurtă recensiune critică 
«sine ira et studio*  asupra opului geografică întitulată: 
Compendiu de geografia uni versa 1 ă, prelucrată 
în usulă scâleloră medie și a preparandieloră, de Teo
doră Ceontea prof. prepar, edit. Il-a Aradă 1884 
prețnlă 1 fi. 50 cr.



Nr. 51. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Cartea este de următorulă cuprinșii: Noțiuni gene
rale, Geografia matematică I. Geografia fisicală II. Topogra
fia și Etnografia III. (geografia potitică). După descrierea 
omului și a raseloră omenești urmâză: A) Europa. Aci în
cepe cu Austro-Ungaria. După noțiuni generale urmâză 
Translaitania adecă Ungaria cu țările sale impărțită în 6 
despărțăminte după rîurl apoi în 72 comitate, apoi ur- 
mâză Cislaitania adecă Austria cu tâte țările sale de co- 
r6nă. După aceste vină staturile Europei grupate după 
plăgile lumei. Europa sudostică (România, Serbia, Mon- 
tenegro, Turcia si Grecia). Europa sudică și sudvestică 
(Italia, Peninsula pireneică, 1. Spania, 2. Portagalia). 
Europa vestică. (Francia și coloniile esterne). Europa cen
trală (Helveția, Belgia, Holanda și Germania cu statele 
și ducatele sale). Europa nordvestică (Britania mare An- 
glia-Vales, Scoția și Irlandia). Europa nordică (Danimarca, 
Scandinavia: Svedia și Norvegia). Europa nord-ostică și 
ostică (Rusia). B) Asia noțiuni generale: țerile și aici 
suntă grupate după plăgile lumei. Asia vestică, Asia 
nordică, Asia centrală, Asia ostică și Asia sudică. 
C) Africa, noțiuni generale, Africa nordică, Africa 
vestică, Africa sudică, Africa ostică. America noțiuni 
generale, sLaturile din America nordică, America centrală 
și America sudică, Australia cu Melanesia, Polynesia și 
Mikronesia. Prin aceste pre scurtă în liniaminte mai 
principale amă eshauriată totă conținutulă opului sus- 
numită, din aceste premise ușoră se pâte convinge ori 
și cine că materialulă cărții este destulă de bogată și 
interesantă, nu numai, ci cartea considerândă starea 
sciințeloră geografice de astăzi, conține tâte principiile 
și cunoscințele necessare ori și cărui om cult din soci
etatea omenescă. Gredă că e superfluu a mai adauge 
că cartea ca atare este bună, lucrată cu multă grijă și 
diligință, ce caracterisâză pe omulă de specialitate, și 
umple ună mare golă în literatura nostră didactică, pu- 
temă dice uniculă manuală de scâlă în acâsta materiă 
de mare însemnătate, după altele interzise și scâse din 
usulă scâleloră nâstre.

Aredicând însă laturea bună a opului susamintită, 
nu potă să trecă cu vederea unele greșeli său erori după 
părerea mea, cari au putută să provină nu atâlă din 
necunoscerea lucrului din partea auctorului, ci mai vâr- 
tosă din scăparea de atențiune, și acele greșeli cu 
atâtă mai vertosă le voi înșiră aci, deârece d-lă auctoră 
promite a scăte și a treia edițiune după putință, și 
atunci acelea ușoră se voră pută îndreptă, dacă voră fi 
de îndreptată.

La pag. 10 se 4ice: »Printre munții cei înalțl 
aflămă văi pline cu nea, acăsta se topesce, apoi înghăță 
și se așătjă pre fundă. Massele acestea de ghiață se 
numescă ghiățare.» Terminulă de ghiățară nu e bine 
alesă spre a semna G1 etscher*).  Pe la noi tâte celariile 
pline de ghiață adunate pentru vără se numescă ghiățare, 
ghiățării etc., ghiățarulă însă nu representă conceptulă a- 
devăratăalăGletșerului, care este deja ună termină tech- 
nică sciențifică in geografiă, primită mai în tâte limbele 
europene; încă nici scriitoriloră maghiari, despre cari 
scimă că au atâta predilecțiune cătră mașhiarisarea ter- 
miniloră technicl nu le-au succesă a-lă maghiarisâ, dreptce 
românisarea lui nici nouă nu ne folosesce nimica, e ter
mină născută sub clima Gletșeriloră în Helveția și Ti- 
rolă, unde se mai numescă și Ierneri; chiar așa n’amă 
pută nof să românisămă terminulă de f j o r d ă din Sve
dia său alte numiri. Apoi Gletșerii nu se află numai 
pre văi ci și pre căste și piscurile munțiloră mai înalțl, 
cari zacă în regiunea neuei.

*) In acestă privință nu suntemfl de acordă cu d. recen- 
sentti. Intre ghețarii și ghețăriă e deosebire mare, și fără a ne 
lua după Unguri s6u alții, terminulă de gjhețar U e bună. Red.

Totă la pag. 10 punctulă 4., unde se descriu apele 
curgătore conceptulă de fluviu este omisă. Noi scimă, 
că din isvoră se nasce părîulă, din părae rîulă, din mai 
multe rîurl fl u v i u 1 ă, care se varsă în mare; astfelă în 
Ungaria Tisza e rîu, ăr Dunărea fluviu, căci se vărsă în 
mare.

La pag. 10 stă >ăr apele cele mari, în cari se adună 
cele mai multe rîurl se numescă Mări, < definițiunea nu e 
destulă de precisă, deârece recerința unei mări nu e numai a- 
ceea, ca în ea să se verse mai multe fluvii (nu rîurl), ci rece
rința principală e să fie în legătură prin cutare canală 
său strîmtâre de mare, cu altă mare său oceană, cum e 
de esemplu marea Mediterană prin strîmtărea Gibraltară 
cu oceanulă Atlantică, marea Năgră prin bosforulă Tracică 
cu cea Marmureă, și acăsta prin Dardanele cu cea Egeă 
etc. Spre esemplu laculă Caspică deși are în areală 
462.700 km. pătr, și așa e ca și marea Năgră de mare, 
de nu mai mare, deși se vărsă în elă cele mai mari rî
url cum sunt: Volga, Urală, Emba, Terek și Kura cu A- 
rasu, totă nu e mare, deârece nu are comunicațiune cu 
mare său oceană.

La pag. 14 »§-lă despre împărțirea suprafeței pă
mântului și a cerului» era mai consultă să se fi des
părțită, și anume d-lă autoră făcea mai bine dacă Im- 
părția mai ântâiu suprafața pământului deschilinită, apoi 
a cerului său vice-versa, deărece esplicațiunea ar fi mai

clară, cu atâtă mai vârtosă fiindcă cercurile de pe glo
bulă terestru și așa co ncidă și se potă ușoră confunda, 
neputându-se din §-lă susă numită cu iutele erua, cari 
cercuri se înțelegă, mai alesă pentru care nu este bine 
inițiată în sciințele geogragce.

Bunctulă 3, în acestă § Qice: >Meridianulă stratae 
horisontulă în 2 puncte, dintre cari unulă este mai de
părtată de polulă nordică decâtă celălallă, unulă se nu- 
mesce punctulă nordică, celălaltă sudică, ăr' linia drăptă 
ce le împreună se numesce linia de mâtjă-di. La a- 
căsta (Jicemă, că meridianulă nu tae in genere orisontulă 
ăstă modă ca punctulă nordă se fiă mai apropiată de 
polulă celeștnordă sâu punctulă sudică mai depărtată de 
același, cari după posițiunea sferei la equatoră polulă 
nordă celestă coincide cu punctulă nordă ală orisontului. 
Apoi linia drâptă, ce împreună punctulă nordică cu celă 
sudică, se dicc cu terminulă deja adoptată linia meri- 
diană. D-lă autoră aci în esplicațiunea sa a scăpată 
din vedere posițiunea triplă a sferei, (adecă sfera para
lelă, recta și obliqua). Esplicațiunea stă pentru sfera o- 
bliqua cum e la noi, dar nu și pentru celelalte două po- 
sițiunl. (Va urmă.)

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

Raportulâ
comitetului Reuniunei femeiloră române din Sibiu cătră 

adunarea generală ținută la 12 Martie st. n. 1885.
Onorată adunare generală!

Comitetulă Reuniunei femeiloră române din Sibiu 
aduce prin raportulă de față la cunoscința onor, adunări 
generale, resultatulă activității sale dela 26 Octomvre 
(7 Noemvre) 1884 încâce.

Este cunoscută onor, adunări generale că acestă 
comitetă avândă în vedere înmulțirea averei și asigurarea 
scâlei nâstre, în sensulă §-lui 21 din statute a luată mă
suri pentru arangiarea unei loterii de efecte încă în șe- 
eința sa din 9 (21) Maiu a. tr.

Pentru ca onor, adunare generală să aibă o ideiă 
clară despre întrăga procedură a comitetului pentru acăstă 
întreprindere, ne permitemă a desfășura mai pe largă 
tâte fasele prin care a trecută.

Precum s’a amintită și în raportulă din 25 Octomvre 
(7 Noemvre) a. tr. resultatulă apelului nostru cătră pu- 
bliculă română pentru spriginirea acestui scopă, a fostă 
unulă dintre cele mai îmbucurâtâre. 1000 câștiguri s’a 
alesă din cela 1361 obiecte incurse din Iote părțile; âr 
unii dintre generoșii donatori prevă^endă multele spese 
împreunate cu acăstă întreprindere a trimisă donurî în 
bani, și s’a esmisă 12,000 șorțuri în valâre nominală de 
6000 fl.

In 15/27 Noemvre a. tr. s’a deschisă esposiția, — 
despre care încă s’a făcută amintire în numitulă raportă, 
— In localitățile D-nei Maria Gosma, care a fostă cerce
tată de totă publiculă alesă ală Sibiiului și de toți bine
voitorii și propagatorii scopului nostru. Acâstă esposițiă 
a durată 14 tjile. In fine sosi 12 Ianuariu a. c. st. n., 
4iua ficsată pentru tragerea la sorți, care s’a efeptuită 
în localitățile societății de lectură, în presența și, sub 
controla d-lui Ștefană Stroia, vice-notară comitatensă, 
ca comisară ală autorității politice, conformă resoluțiunei 
înaltului minisleră reg. de finanțe de dtto 13 Nov. 1884 
sub Nr. 70,166. — Dintre cele 12,000 șorțuri esmise și 
trimise tuturoră colectanțiloră noștri pre lângă epistole 
tipărite spre acestă scopă, s’au vândută 10,514 și au ră
masă Reuniunei 1486. — Șorțurile nevendute s’au nu
mărată și sigilată de cătră comisarulă asistentă imediată 
înaintea tragerei la sorți.

Cu 4>ua de 12 Febr. st. n. a. c. se împlini termi
nulă ficsată pentru reclamarea resp. estradarea obiecte 
loră câștigate; dâr comitetulă ținendă contă de interesarea 
și sprijinirea căldurâsă a> publicului, decise a estrada 
câștigurile reclamate și după trecerea terminului; unele 
dintre ele însă totuși a rămasă neridicate în favorulă 
Reuniunei. AcesLe alăturându-se Ia cele câștigate prin 
șorțurile nevendute, și la cele nepuse la sortitură, 
s’a formată erășî un număr considerabil. Deci comitetulă, 
spre a le preface și pre aceste în bani, a decisă a țină 
o licitațiune ârășl în localitățile societății de lectură și 
anume în cjiua de 3 event. 4 Martie st. n., care licita
țiune s’a și ținută aducândă ună resultată destulă de fa
vorabilă.

Computândă deci t6te sumele laolaltă și adecă:
1. Banii incurși prin esposițiă . . . 71 fl. 75 cr.
2. Banii incurși prin vinderea sorțuriloră 5375 fl. 99 cr.
3. Banii incurși prin licitațiă . . ., ., 479 fi. 11 cr.
4. Banii incurși prin contribuirl benevole 93 fl. 50 cr.
5. Interese transitâre.......................... 41 fl. 93 cr.
Venitulă brută ală loteriei se urcă la

cifra de............................................... 6062 fl. 28 cr.
Din care subtrăgfendu-se spesele de . 759 fl. 25 cr. 
Rămâne ună venită curată de . . , 5303 fl. 03 cr.
Din care sumă numai 289 fl. suntă în restanță.

Văcjândă comitetulă împlinite speranțele sale preste 
așteptare a decisă a tipări epistole de mulțămire pentru 
generoșii donatori care se voră și trimite în cailele viitâre.

Venimă deci și aici a aduce cele mai căldurâse și 
sincere mulțămirl atâtă zeloșiloră noștri colectanțl, cari 
în prima liniă au contribuită multă la ajungerea scopului 
urmărită, câtă și generoșiloră donatori și tuturoră cari au 
sprijinită causa nâstră cu atâta perseverență.

Ne împlinimă o. prea plăcută datorință anunțândă 
onor, adunări generale, că balulă Reuniunei din acestă 
ană s’a ținută la 7 Februariu st. n. Resultatulă morală 
câtă și materială a fostă splendidă. Suntemă în dreptă 
a (Jice, că și acum, ca în trecută, balulă Reuniunei nâstre 
a fostă unulă dintre cele dinteiu ale sesonului.

Venitulă curată ală balului se urcă la suma de 
290 fh

Cu deosebită plăcere aducemă la cunoscința onor.

adunări generale că d-na Maria llieșă n. Șandoră din 
dece-Cristură a donată Reuniunei nâstre 100 fl. pentru 
care comitetulă i-a dată mulțămită publică și la timpulă 
său va propune onor, adunări generale de a o denumi 
membru onor.

Comitetulă mai aduce la plăcuta cunoștință onor, 
adunăai generale dechiarațiunile noiloră membrii ordinari 
cu tacse anuale de 2 fl. a d-neloră: Alecsandra Rusu, 
Maria Borcia și Constanța Popă.

Intre noii membrii pe viață înregistrămă cu plăcere 
pe d-na Florentina Manciu n. Mezei preotâsă în Ocolișulă- 
mare, cu suma de 20 fl.

D-nulă Sabină Piso a donată pe sâma scâlei nâstre 
o prâ frumosă colecțiune de minerale, cu binevoitârea 
promisiune de a o întregi, comitetulă i-a esprimală mul-. 
ămită atâtă pe calea cjiaristică câtă și protocolară, pen

tru acestă dară.
După aceste ne permitemă a aduce cu părere de 

râu la cunoscința onor, adunări generale, ca d-nulă co
mite supremă prin hârtia sa de d-to 27 Nov. 1884 Nr. 
638, face comitetului cunoscută resoluțiunea înaltului 
ministeriu de d-to 18 Nov. 1884 Nr. 62,305 că același 
nu s’a aflată îndemnată a întărî alegerea membriloră 
onorari din Craiova, a d-neloră și d-niloră: Adelina 01- 
tână, George P. Constantinescu, Ioană Faură, Ioană Bom- 
bacilă, Elena Pamfilie, Elisa Chețiană, Octaviană M. 
Strajană și Iuliana Popă.

Facemă cunoscută onor, adunări generale că în 
urma venitului loteriei devenindă mai favorabilă starea 
materială a Reuniunei, comitetulă în ședința sa de dtto 
1 Martie st. n. a absolvală pe d-na presidentă de a mai 
provedea și de aci înainte pre dșora directâre a scâlei 
nâstre cu viptulă, urcândă salarulă direclârei la cifra de 
70 fl. la lună, începândă cu 1 Martie st. n., spre a-și 
procura însăși din acâstă sumă pre lângă celelalte și 
viptulă. Pentru care sumă comitetulă cere ună credită 
suplementară de 250 fl. la bugetulă anului curentă.

Ne permitemă a aduce la cunoștința onoratei 
adunări generale că numârulă membriloră de astădl este 
următorulă: fundatori 2, ordinari cu tacsă pe viață 23, 
ordinari cu tacsă anuală 115, ajutători cu tacsă pe viață 
26, ajutători cu tacsă anuală 50.

fir averea Reuniunei se urcă la circa 10,000 fl. 
încheindă, comitetulă îșl ia voiă a face următdrele 

propuneri:
I. A da absolutoriu comitetului pentru rațiociniile 

anului 1884.
II. A da îndemnisare pentru suma de 81 fl. 50 

cr. cu care s’a trecută la salariele profesoriloră peste 
suma preliminată în bugetulă anului 1884.

III. A încuviință ună credită suplementară de 250 
fl. la bugetulă anului curentă.

IV. A denumi pe d-na Maria Ilieșiu n. Șandoră din 
Rece Cristură membru onorară ală Reuniunei.

Dată din ședința comitetului dela 24 Februariu (8 
Marțiu) 1885.

Maria Cosma m. p., Anastasia Toma m. p.,
președintă. secretară.

Raportulă a produsă o surprindere plăcută și a 
fostă primită cu entusiasmă.

Raportulă s’a luată spre scire cu o viuă plăcere, 
ăr comitetului cu deosebire dâmnei președinte s’a espri- 
mată mulțămită protocolară, pentru estraordinarulă zelă 
desvoltată întru arangiarea loteriei, și prin acăsta întru 
înaintarea întereseloră reuniunei.

Dnpă aceea s’au primită tâte propunerile comite
tului cuprinse în raportă, âr în loculă dâmnei Roșea, ca- 
rea a abcjlisă din comitetă, s’a alesă fiica domniei sale, 
dâmna Maria Crișană.

Adunarea s’a Încheiată cu entusiastice vivate.

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

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz Trans.<)

5®esta, 16 Martie. —- piua de 15 Martie 
s’a serbată în capitală' în modă solemnelă. — 
Comisiunea de trei a camerei magnațiloră ș’a 
terminată desbaterile asupra proiectului de re
formă a camerei magnațiloră. Raportulă comi- 
siunii se va presența în ședința de Marți, și Sâm
bătă se voră începe tractările în camera mag
națiloră.

Atena, 16 Martie. — Părechia princiară 
de cordnă a desbarcată erl diminăță în portulă 
Pireu. După ce a fostă salutată de regele și de 
miniștri, a plecată spre Atena, fiindă salutată cu 
entusiasmă de mulțimea poporului.

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

Convocare.
Subsemnații venimă prin acăsta cu tâtă onârea a 

convocă pe tâtă inteligența română de ambe confesiunile 
din ținuturile nâstre, la conferința ce se va țină în sala 
scâlei gr. cat. din Chiachi-Gărbău la 7 Aprilă st. n. a. c.

Obiectele ce se voră pertractâ suntă:
1) Constituirea în comitetă filială de primire pentru des- 

părțâmântulă ală XII. ală «Associațiunei Transilvane» 
ce-șl va țină adunarea sa generală aici în 1 Au
gustă a. c.

2) Alegerea unui președinte, vice-președinte, secretară și 
cassară.

3) Alte inevitabile.
Sperămă la convenirea câtă mai multora. 
Chiachi-Gărbău la 17 Februariu 1885.

Ioanu Hațeganu, Ioană Șandoră,
v. - protopopii gr. cat. jude com. și curatorii prim.

Editoră: lacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Anrtifl Mureșiaitu



Nr. 51. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Cursulu la bursa de Viena 
din 14 Martie st. n. 1885.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 99.10
Rentă de hârtiă 5% . . 93.95 
împrumutul^ căiloră ferate 

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

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 123.20

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 110.20

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

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

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

vinii ung....................  . —.—
Imprumutulii cu premiu

ung................................. 119 30
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.30 
Renta de hărtiă austriacă 83.20 
Renta de arg. austr. . . 83.55
Renta de aurii austr. . . 108 20 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  866.—
Act. băncel de credită ung. 311.— 
Act. băncel de credită austr. 302.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.81
Napoleon-d’orI................. 9.8OV2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.55 
Londra 10 Livres sterlinge 124.40

Bursa de Rucuresei.
Cota oficială dela 2 Martie st. v. 1884.

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

> convert. (6%) 90 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 301/2 —
Credit fonc. rural (7%) . 100% —

» >» „ (5%) 85% —
» » urban (7%) . 96% —
» . (6%) . 91% —
» > (5»/o) • 83% —

Banca
Ac. de

națională a României 
asig. Dacia-Rom. .

1200
290

—

< » * Națională 210 —
Aură 12.%% —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovii
din 16 Martie st. d. 1885.

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.80 Vend 8.84
Argint românesc .... . > 8.75 * 8.80
Napoleon-d’orI................. . > 9.78 » 9.80
Lire turcescl..................... . > 11.— » 11.04
Imperiali......................... . . » 10.— » 10.02
Galbeni............................. . . > 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.50 » 101.-
Ruble RusescI................. . » 127.— , 128.%
Discontulă » . 7—10 % pe ană.

Kg?’ Numere singuratice din „Gazeta Trau- 
__ silvaniei“ se potti cumpăra în tutunge- 

ria lui I. Gross.

AnuntămU aceloră 'onorați cetitori, cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo,

că avemu încă în reservă numeri dela începutulu anului 1885 prin urinare potil se aibă colecțiunea com-
Admînistrațîimea „Gazetei Transilvaniei/

Zambach si Gavora5
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesc!

de rîtui latinu și grecu
în Budapesta, strada Vațului, Vâczi utcza Nr. 17. 

Falonu s£u Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachinu, 
prapuri. T6te felu
rile de steguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoru pe

Comande se efectuescă promptă. — Obiectele, care nu voră conveni, se vorii 
schimbă cu altele.

altariu, potiruri, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificalu, candele 
de altarti, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotă, cărți 
de Evangeliă etc.

Abonamente la „Gazeta Transilvaniei“ se potti face 
la 1 și 15 ale fie-cărei luni.

Administr. „Gaz. Trans/

De observata.
Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescu ajutorii sigurii prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese.

Tractarea în scrisu. S’au vindecată sute de dmeni.

Proj. Dr. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalii! de aurii cl. J.

6. Place du Trone, PARIS.

MersulU trenurilorU
pe inia 3®redealu-lBiidapesta și pe linia Teiuștt-Aradîi-Biidapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealu-lKudapesta ISudapesta—P*  re «leală

BucurescI 
Predealu 
Timișă 

Brașovii 

Feldiâra 
Apatia
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiâra 
Cucerdea 
Glnristt 
Apahida

susă

Clușm

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă
Stana
Huiedintt
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely
Vărad-Velințe

Oradia-inare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

Trenă 
accelerat

Trenii 
de 

persdne

Trenu 
omnibus

Trenu 
de 

peradne

Trenu 
de 

perBdne

Trenu 
omnibus

Trenu. 
accelerat

Trenii 
omnibus

7.15 — — _ Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
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
3.03 7.41 7,07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
3.18 8.09 7.42 Fugyi-Vâsărhely 4.40 9.59 —
3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
— 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —

7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
— 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
— . 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
— 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —

8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
— 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

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

— 6.54 8.34 Teiuștt 1.15 11.32 9.40
— 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
— 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
— 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —

11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07

— 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
— 9.29 1.21 Sigișâra 4.50 4.17 12.15

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
— 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
— 10,56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44
1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
3.14 1.47 11.05 Brașovă — 6.00 3.25
5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

2.00 6.20 2.00 BucurescI 10.25

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

Tei ușii» A rn dft-Bud apesta Bu«lapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă de Trenu Trenu Trenă de Trenă
persdne omnibus omnibus persdne omnibus

Teiușft
Alba-Iulia

9.50 8.252.39 8.20 Viena 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 11.43 Aradft 3.35 5.30
5.02 12.13 4.00 6.20

Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 jQyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradft 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă J.1.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia

Teiușft
12.21 6.15

Viena 6.20 — — 12.53 7.00

Aradft-Timișftra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenft Trenă de Trenă
nmnlhnfi persdne omnihna

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timiș6ra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timișftra-Aradft PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenu de Trenii Trenă
pe rad ne Oînulbufl omnibus

Timișftra 12.25 5.00 Petroșeni 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 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 i Streiu 12.06
Aradft 3.10 800 Simeria 12.37
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Tipografia ALEXI, Brașovă.


