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*) Nici n’a fostă vorbă de junimea întrăgă, ci nu
mai de ‘■urmările acelei purtări în casă când ar fi apro
bată de cătră junime. Red.

76. Fmerz o (17) Aprilie

Brașovu, 4 (16) Aprilie 1885.
De unu timpii îneâce s’a întrodusu în Asia 

o nouă metodă de a purtâ răsboiu, metodă ce 
corespunde așa de multă spiritului „practică" ală 
timpului de față. Francia ne-a dovedită în cârta 
sa cu Chinesii că două state se potă răsboi fără 
ca să se afle formală în răsboiu. Ba ce e mai 
multă în momentele de față se tractăză de înche
ierea păcii cu China, cu t6te că până atji nu i 
s’a declarată formală răsboiu din partea Fran- 
ciei.

Cam așa ceva pare a se repetă acum în 
Afganistană. Rușii se bată cu Afganii, înaintâză 
și ocupă posițiune după posițiune, fără ca Rusia 
să fi declarată răsboiu Emirului său protectori- 
loră săi britanici, și fără ca să fi fostă provocați 
din partea celoră din urmă la duelu.

Rușii snntă fărte docili când este în jocu 
interesulă loră și când potă să profiteze ceva. 
De aceea și-au luată de esemplu conflictulă 
franco-chineză și au intrată și ei în conflictă cu 
Anglo-Afganii fără a-le mai declară răsboiu. Ba 
mai multă, pre când căzacii măcelărescă pe bieții 
Afgani la Pendjdeh, guvernulă din Petersburg 
adresăză depeșă după depeșă lordului Gladstone 
asigurându-lă, că numai la răsboiu nu se gân- 
desce.

ț)ilele aceste s’a vorbită multă despre îna
intarea Rușiloră pe tdtă linia și despre planulă 
generalului Komarov de a ocupă gura pasului, 
ce duce la Herat prin muntele Paropamisă.

Față cu aceste faime a declarat, ce e dreptă, 
lordulă, Granville în camera lordiloră, că n’are 
nici o causă de a le dă credămentă. Dar după 
cele petrecute și după ce însuși Gladstone s’a 
vădută constrînsă a mărturisi, că până acum n’a 
fostă cu putință de a dobândi dela Rusia ună 
răspunsă la punctele esențiale ale depeșeloră sale, 
este mai multă ca probabilă, că Granville însuși 
nu se încrede în intențiunile pacînice ale Rusiei 
și dacă desminte faimele răspândite, o face nu
mai pentru că nu posede încă informațiuni au
tentice și pentru că așa cere precauțiunea cea 
mare englesâscă.

„Corespondința politică." care primesce de 
ordinară cele mai bune informațiuni, află că cei 
din Londra au perdută aprdpe t6tă speranța 
pentru o soluțiune pacinică a „ conflictului " af
gană și că pregătirile de răsboiu se continuă cu 
multă grabă.

Pentru acuma nu se tractâză atâtă de „con
flictă," câtă mai multă de viitorulă răsboiu din
tre Anglia și Rusia, căci se asigură, că dacă 
Rușii voră continuă a se folosi de conflictă îna- 
intândă spre sudă, Anglia se va vedâ silită d’a 
le declară răsboiu.

Faptulă, că fiii Albionului se decidă așa de 
greu a aruncă mănușa colosului dela Nordă se 
esplică dacă vomă avă în vedere, că mobilisarea 
forțeloră englese întâmpină mari dificultăți. Pănă 
acum guvernulă britanică nu și-a putută asigura 
nici măcară posibilitatea trecerei trupeloră en
glese prin Afganistană, a cărei poporațiune ură- 
sce pe Englesi mai multă chiar ca pe Ruși. 
Totă așa de nesigură este încheierea unei con- 
vențiuni cu Persia, dedrece Șahulă înclină mai 
multă spre Rusia.

In asemeni împreg;urări nu ne vomă miră, 
dacă „conflictulă" ruso-afgană se va întinde în 
infinită ca și celă franco-chinesă, evitândă amân
două părțile d’a declară răsboiulă în t.6tă forma.

Este o situațiune dificilă, în care se află de 
presentă Anglia. Mr. Gladstone trebue să sufere 
mari desamăgiri tocmai din partea acelei puteri, 
cu care a simpatisatu mai multă și pe a căreia 
amicițiă își croise întregu sistemulă politicei sale.

Multă va depinde în aceste momente și dela 
atitudinea Germaniei. In Berlină domnesce pă
rerea, că răsboiulă a devenită neevitabilă. Nu 
cumva este prevădută acestă răsboiu în planulă 
celă mare ală cancelarului germană?

Dacă se voră încăiera cele două mari pu
teri, Germania va deveni stăpână absolută asu
pra constelațiunei politice în Europa și cine scie 
ce se pdte încă nasce de aici? Francesii pară 
a avă presimțirea acâsta, căci stăruiescă din răs
puteri pentru o aplanare pacinică a diferenței 
anglo-rusescl.

Mai este posibilă o asemenea aplanare ? Etă 
deslușirea ce o așteptămă cu nerăbdare dela eve
nimentele (Jileloră următdre.

CRONICA POLITICĂ.
Conferința clubului partidei liberale ținută la 14 

Aprilie a desbătută proiectul ti de reformă modi
ficată de camera magnațiloră. Ministrulă președinte 
Tisza găsesce, că camera magnațiloră și-a stricată însăși 
prin aceea, că n’a admisă să fie representată și confe
siunea israelită ; dar ’șl esprimă speranța, că acâstă erăre 
o va repara chiar camera magnațiloră și încă câtă mai 
curendă. Tisza a adausă, că la numirea membriloră va 
ține sămă și de confesiunea israelită. Cestiune de cabinetă 
ministrulă a (fisă că n’a făcută și n’are de gândă să facă, dar 
că neprimindu-se de camera deputațiloră proiectulă modificat 
atunci ar face cestiune personală, căci o respingere a 
proiectului ar dovedi, că elă, ministrulă, nu se bucură 
de destulă încredere. Ministrulă' Trefort, sâu Tisza ediția 
a doua, se ridică să facă declarațiunl de solidaritate a 
celorlalți miniștri cu ministrulă președinte Tisza, (ficendă 
că posițiunea loră în orice cestiune nu ’șl-o separă în 
nici ună casă de a premierului, cu alte cuvinte ori cadă 
cu toții, ori nici unulă. A fostă destulă să audă docila 
maioritate de căderea ministerului, și să voteze proiectulă 
fără a mai crâcni.

*
Intre Londra și Petersburg esistă o viuă 

comunicațiune telegrafică în afacerea conflictului 
dela Kușk, pentru a se stabili causa acelei încăerări 
Gladstone a observată în camera comuneloră o mare re- 
servă în acestă privință, până când va sosi ună răspunsă 
hotărîtă din partea guvernului rusesă, căci cei din Lon
dra suntă bine informați, că trupele rusescl înaintâză pe 
teritoriulă afgană. Ceea ce îngreuâză siluațiunea este 
împrejurarea, că pe când foile englese ceră revocarea 
generalului rusă Komarov, pe atunci foile ruse ceră re
vocarea comandantului englesă Lumsden, dacă Anglia nu 
voiesce nicidecum răsboiulă; f6ia militară .Swet» se 
mulțămesce cu scurtulă strigătă: «LaHerat! Momentulă 
este favorabilă.» «Times» e informată chiar, că nu de
parte de pasulă Zulficar se așteptă o nouă ciocnire între Ruși 

1 și Afgani, decumva nu s’a dată deja până a(fi.
*

0 telegramă din Londra oătră »Pol. Corr.' comu
nică, că acolo nu se nutresce nici o speranță 
despre o pacinică resolvare a conflictului 
afgană, deărece pe de o parte Rusia nu va renunță 
la Pendșdeh, pe care trupele sale l’au udată cu sânge, er 
pe de altă parte Anglia reclamă acelă ținută ca făcendă 
parte din Afganistană. înarmările de răsboiu se facă cu cea 
mai mare grabă Divisiunea lui Sir F. Roberts în câteva (Jile 
va și porni spre Afganistană, conformă unei învoell dintre

lordulă Dufferin și Emirulă Abdurrahman, ăr mai mulțî 
ofi(eri englesi se voră duce Ia Herată spre a-lă întări. 
In Londra s’au mai împrășlială și sgomotele, că s’au în
cepută tractărî de'/aJianță între Anglia, Turcia și Persia.

------ o —-----

SinodultL (lin Sibiiu.
Sibiiu, 3 Aprilie 1885.

Ședința a treia a sinodului din Sibiiu s’a ocupată 
eri cu verificările alegeriloră ; consistoriulă și-a înaintată 
raportuîă privitorii la planulă și devisulă zidirei semina
rului, precum și cererea de a se alocă în bugetulă fon
dului «losefmă» suma anuală de 200 fl. pentru protop. 
em. ală Făgărașului. Acestea s’au îmânată comisiuniloră 
respective. Presidiulă presentâză petițiunlie comitetului 
parochială din Orăștiă pentru procurarea unei charte pe 
seina scolei și pentru a se lua disposițiunî în privința 
instrucțiunii religiunii eleviloră gr. or., cari cercetăză scăle 
streine. Acestea se îmânâză comisiunii de petițiuni.

Cea mai însemnată cestiune a acestei ședințe a 
fostă interpelarea păr. I. Ilannia, adresată Preasfinției 
Sale Mitropolitului Mironă Romano, relativă la sgomotulă 
ce s’a răspândită, că Preasfinția Sa ar fi adresată mi
nistrului de culte ună raportă, prin care cere să ’lă des
carce de sarcina de Mitropolit0, și că unii fruntași ai 
bisericii ară lucra în ascunsă, ca să ’lă răstărne, ba că 
s’ar fi hotărîtă chiar, cine să fiă viitorulă Mitropolită.

La acâstă interpelare, Prăsfinția Sa Mitropolitulă 
Mironă a răspunsă adî într’ună modă, care a mulțămită 
și a liniștită pe toți. Pentru acăsta, după terminarea șe
dinței, deputății sinodali în frunte cu păr. Archimandrită 
și Vicară Nicolae Popea au mulțămită, la reședința me
tropolitană, Prăsfinției Sale Mitropolitului, că prin răspun- 
sulă său i-a scosă din turburarea în care se aflau.

N.
-------o--------

Budapesta, 2 Prieră v. 1885.
Stimate Dle Redactoră! Junimea română ar tre- »

bui să se simtă înstrăinată de națiune, când celă mai iu
bită (fiară românescă ciscarpatină .Gazeta» și amicii ei, 
adecă «bărbații și bătrânii poporului», nu și-ar aduce mai 
adeseori aminte și de ea, când nu i-s’ară dă din acăstă 
parte direcțiunea, de care are să se țină ca tânără mili
tantă pe sacrulă terenă ală luptei naționale. Credă, că 
fiecare tânără română primesce povețele părintescl cu 
plăcere și mulțămire, fie și cam asprișore, deorece tot- 
deuna este de a-se considera intențiunea cu care se facă. 
Mi s’ar părea însă — de cumva judecata mea neespertă 
nu mă înșelă — că abia se pâte j decă atitudinea ju- 
nimei unui poporă întregă dintr’ună casă ori două în
tâmplate între câțiva individ! singuratici Ia Șemniță ori 
la Clușiu*).  Dâr cea ce s’a disă s’a pusă la inima junimei 
și este bine așa. 1-se cere junimei, ca să nu fiă «focă 
de paie.» I-se cere mai multă demnitate în atitudinea față 
cu teroriștii.

Mi iau voia, D-le Redactoră, cu permisiunea D-vostră 
a pune sub ochii onorațiloră cetitori câte-va ,fapte« 
— căci de aceste se ceră acum — din viața socială și 
națională a junimei române dela universitatea pestană.

Chiar în 3/15 Maiu 1882/3 mai multoră tineri — 
lamura așa (ficândă a diferiteloră naționalități — li s’au 
dată ocasiunea a ’șl face in comună o (fi de Maiu la o 
vilă în munții dela Ruda. Tote au fostă bune și fru- 
mâse pănă la sosirea orei de petrecere — firesce fără 
jocă. — Atunci Ungurii au voită să dea întregei petre
ceri caracteră și spirită ungurescă. S’au friptă însă rău. 
Tinerii de alte naționalități voiau pentru banii loră să 
aibă aceleași prerogative ca și Ungurii și să fie egali în 
tâte, apoi să audă și alte melodii, nu numai «Kossuth 
Lajos azt izente.» Ungurii au (fisă că așa ceva nu voră 
suferi — și cu tăte aceste au trebuită să sufere. Vr’o 
10-15 tineri români și-au rădicată o masă separată 
pentru a-șl petrece și ei în spirită națională. Au disă 
și-au făcută. Cera frațiloră maghiari de năcază nu mai 
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scia ce să încâpă. Tâte de geaba: quod uni justum, al- 
teri aequum.

Vădândă tinerii croați esemplulă Româniloră, s’au 
ruptă și ei vr’o 7 inși și și-au aședată masa loră de 
petrecere lângă Români. Românii și Croații s’au făcută 
frați. Petrecerea națională română-croată a fostă înce
pută și finită cu »Deșteptate Române.» Croații secundau. 
Dâmne, frumosă se mai reflectă echoulă marseilesei ro
mânesc! în creerii munțiloră unguresc!! S’au cântată și 
versuri naționale Croate. Limba de conversare între Ro
mâni și croați a fostă și este de regulă cea «germană.»

Amă amintită acestă casă, pentru că este începu- 
tulă unoră petreceri, ce se continuă cu astfelă de ocasi- 
un! și astădi într’ună modă simpatică la tinerii acestoră 
două națiuni.

Este cunoscută onorațiloră cetitori ai acestui pre
țuită diară, cum că în iarna trecută o mână de Români 
aci în Capitala Unguriloră — unde nu poți trăi fără limba 
germană — și-au ținută în mănia tuturoră «patrioțiloră 
patentați4 convenirile loră, pentru ca și pe acăstă cale 
să ’și cultive spiritulă adevărată patriotică și să facă a 
li se simți demnitatea națională.

După esperiența ce o amă de când trăiescă în mij- 
loculă junimei diferiteloră naționalități — potă dice fără 
a esagera câtuși de puțină — că nici ună tânără n’are 
atâta aplicare de a’și vorbi limba caRomânuIă. Ei con- 
venindă doi vorbescă românesce, pe când alț! tineri seu 
dintr’o causă seu din alta se îndrâptă după împrejurări. 
De aci se potă esplica conflicturile dintre Român! și 
Unguri.

Ună ast-felu de conflictă — precumă ați binevoită, 
Domnule Redactoră, a aminti în notă la coresp. publicată 
în prețuita Gazetă Nr. 71 la loculă primă — s’a ivită și 
la acestă universitate între nisce tineri români și unguri.

Asigurămă însă cu tâtă liniscea consciinței pre sti
mabilă cetitoră, că pre cei ce au voită să atace ’i-au în
dreptată Românii după cum au meritată, er cârnele ce 
au voită a-i împunge le-au cârmită urîtă.

Electulă acestui casă este, cum că în cerculă tine
rimii, unde s’a întâmplată acâsta, de atunci între 20 de 
Unguri de-ar fi numai 2 Români, aceștia își vorbescă 
limba loră cea dulce în pace. Ungurii se facă că nu-i 
audă, destulă atâta, că de afuncea nu mai cufâză nimeni 
a-I provoca să nu ’și vorbâscă limba.

C’am acâsta este atitudinea tineriloră români față 
cu teroriștii, voiamă să <^ică față cu «scărăbușii politici» 
dela scâlele cele mai mar! din Peșta.

Primiți, vă rog, etc. ' S. Rîmleanul.

SOIRILE DILEI.
Sciri din Pesta spună, că juriulă din Sibiu se va 

transfera într’altă orașă ală Ardâlului și acâsta se va 
face cunoscută camerei deputațiloră cu ocasiunea răs
punsului, ce’lă va da ministrulă justiției la Interpelarea 
deputatului Orban. Guvernulă ’și motivâză acâstă hotă- 
rîre pe împrejurarea, că juriulă din Sibiu ar fi dată ver
dicte de achitare în optă procese politice. Am dori să 
scimă, ce acte n’ar fi în stare guvernului ungurescă să 
și le motiveze față cu Nemaghiarii, apoi s’o potrivi ori 
nu motivarea?

-0—
Ni se scrie din Deva, că la pertractarea finală a 

procesului intentată d-lui Dr. A. Tincu voră asista ună 
adlatus, ună judecătoră streină, precum și o mulțime de 
gendarmi. Ni se mai scrie că la pertractarea finală n’ar fi 
chemați toți martorii, ci numai cei cari au făcută depo- 
sițiuni în contra acusatului și cari nu pricepă nici o bâbă 
românesce. Așteptămă amănunte.

—0—
In diua de PascI pe la orele 31/a a isbucnilă în 

sărmana comună Apața ună focă, care a distrusă în scurtă 
timpă 37 de zidiri, parte mare șuri și câte-va case. Pa
guba se suiă la 5,300 fl. Asigurate au fostă numai câ
teva zidiri, în totală cu suma de 800 fl.

—0—
Sesiunea dietei ungurescl se va închide, după cum 

se spune, la 23 Mai n. printr’ună mesagiu regală.
-0—

Se deschide concursă pentru ună adjunctă de ofi
cială poștală classa primă. Condițiuni: cauțiune 200 fl. 
Salariulă anuală este 600 fl. și 100 fl. bani de cuartiră. 
Suplicele să se aștârnă în trei săptămâni la direcțiunea 
poștei din Sibiiu.

—0—
In comuna Șermașulă mică, comitatulă dușu

lui, dela 16 Aprilie n. se înființâză oficiu nou poștală, 
care va comunica prin cariolă cu oficiulă poștală 
din Mociu. Cerculă de îmânuare îlă formâză: Balda, 
Șarmașulă mare și mică. Acestă oficiu este autorisată 
a primi și înmânua scrisori și pachete, asignațiuni poș
tale, postcipațiuni și altele.

-0—
Se deschide concursă pentru postulă de magistru poș

tală: 1. In comuna Daia, comitatulă Sibiiu. 2. In co

muna Perșani, comitatulă Făgărașă. Condițiuni: Con
tractă de oficială și cauțiune 100 fl. Salariulă 150 fl., 
paușală de cancelariă 40 fl. Suplicele să se trimită în 
trei săptămâni la direcțiunea poștei din Sibiiu.

—0—
Polonia, Podolia și Ucrania suntă cutrierate de co

misari cercuali ruși, cari confiscă armele ce le găsescă 
pe la locuitori. Acâstă măsură s’a luată, precum se vor- 
besce, de târnă că emisarii euglesi agitâză prin acele ți
nuturi, ca să revolteze pe Poloni. Intre marii proprietari 
poloni domnesce o mare indignațiune din causa acestei 
măsuri.

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

Sinodulti diecesei Aradului
(Urmarea discursului P. S. S. episcopului Me ți a nil.)

10.
Abia împlinite cumva aceste lipse, Domniloră depu- 

tați, și se iviră altele totă așa de simțitâre, între cari 
ârășl lipsa de tineri de ajunsă pregătiți, pentru profesură 
la institutulă nostru pedagogică-teologică, cum și pentru 
sucrescența în cancelariele consistoriali și la oficiele mai 
însemnate bisericesc!; astfelă pre lângă cele 3 stipendii 
de mai înainte a mai trebuită să ne mai gândimă și la 
alte ajutore. Deci, în lipsa de mijlâce, aflarămă de bine 
încă la anulă 1880 a întreveni, mai ântâiu la înaltă Prea 
Sânțitulă Archiepiscopă și Metropolită ală Bucovinei, 
Domnulă Silvestru Andreevici Morariu, și la veneratulă 
consistoriu, apoi la înaltele ministerie de culte și instruc
țiune din Budapesta și Viena, și în urmă chiar și la 
Maiestatea Sa, preagrațiosulă nostru împărată și Rege, 
pentru admiterea a 2 elevi din diecesa nâstră, în semi- 
narulă clericală din Cernăuți, pe spesele fondului religio- 
nară din Bucovina, ceea ce din grația Maiestății Sale, 
numai în 1883, am putută ajunge, când apoi îndată am 
și trimisă acolo 2 tineri de bună speranță.

11.
In urma celoră premise cu privire la stipendie, credă să 

vă facă o plăcere, Domniloră deputați, arătându-vă, că 
precând diecesa nâstră înainte cu 10 ani dispunea nu
mai de ună singură stipendiu de 120 11. din fundațiunea 
Paffy, astăzi dispune de următârele 22, și respective 26 
de stipendie, și anume: 3 stipendii diecesane de câte 
400 fl., 2 stipendii în seminarulă din Cernăuți, 12 sti
pendii a 200 11. din fundațiunea Birta, 2 stipendii a 
120 11. și a 400 11. din fundațiunea F’affy, 2 stipendii a 
120 11. din fundațiunea Faură de Teiușă, 1 stipendiu 
de 300 11. din fundațiunea Ana Ebesfalvay, numai dilele 
trecute realisată, de totă dâr 26 de stipendii.

Cătră acestea mai vină 4 stipendii făcute de ferici- 
tulă S b ffinan din Banat-Comloșă a 120 fl. pentru pro- 
topopiaiuiă Banat-Comloșului, de totă dâr 26 de sti
pendii.

12.J
După fote acestea, simțindu-se încă mai de multă 

lipsa unui Seminară diecesană, pentru mai bună îngrijire 
și crescere a tinerimei nâstre preparandiali și clericali, 
încă în 1882 amă întrevenită în scrisă și în persână la 
fericita baronâsă Ifigenia Șina din Viena, pentru donarea 
intravilanului și a caseloră dânsei, de aici, din strada 
Șina, spre acopulă unui seminară. Intrevenirea acâsta 
într’atâta avu pentră noi resultată bună, încâtă fericita 
baronâsă ne donă 1000 stângeni quadrați din fruntea in
travilanului său, âr casele și magazinulă de lângă acela 
ni le vându cu 18,500 fl. prețuia inventarului, cum le-a 
primită dânsa, din lăsământulă fericitului ei soță.

13
Procurândă astfelă loculă dorită, a trebuită să ne 

gândimă la mijlâcele pentru clădirea seminarutui. Spre 
acestă scopă în vâra anului 1883 am întreprinsă o co
lectă benevolă în diecesă, care ni-a dată resultatulă îm- 
bucurătoră de 55,000 fl. Cătră care mai întrebuințându- 
se și fondurile taseloră II și III în sumă de 12,000 fl., 
apoi fondulă institutului pedagogică-teologică, clădită în 
1875 de 6000 11. și în fine mai luându-se ună împru
mută cu amortisare de vre-o 25,000 fl. pe același insti- 
tută clădită în 1875, carele în urma clădirii noului se
minară, și așa, încă in vâra acâsta se va transforma în- 
tr’o casă de închiriată, ală cărei venită se calculâză la 
circa 3000 fl. pe ană: în Iulie anulă trecută 1884, am 
începută clădirea noului seminară, care așa cum se pre- 
sintă înaintea D-Vâstră, în 1—2 luni, cu ajutorulă lui 
Dumnedeu, va fi deja predată destinațiunei lui.

Totă în anulă trecută 1884, s’au începută și pro
cesele de despărțire ierarhică, ale comuneloră nâstre 
mixte, aflătâre încă totă sub ierarchia sârbâscă, âr în 
decursulă timpului s’au regulată, în modă satisfăcătoră, 
și referințele față cu mănăstirea nâstră Hodoșă - Bo- 
drogă.

15
Cătră aceste resultate mai însemnate, espuse până 

aci, amă d’a vâ mai aduce la cunoscință, Domniloră depu
tați, că avendă eu în vedere și alte datorințe ale mele, 
mai în tot anulă amă întreprinsă căte una, douâ visita- 
țiunl canonice în diecesă, pentru câte una și douâ săp
tămâni, celebrândă în fie-care 4*  diminâța utrenia în 
câte o comună, după aceea pe la 10 liturghia în alta 
comună, âr mai cătră sâră vecernia, după împrejurări, în 
câte una, două și chiar trei comune după olaltă, predi
când în tot loculă cuvântulă lui Dumnedeă șiîndemnândă 
pe poporă la paza legii lui DumneQeu și la îmbrățișarea 
culturei morale religiose; apoi cercetândă și scâlele nâstre 
și îmbărbătândă atâtă pe elevi, cât mai vârtosă pe pă
rinții loră, — cari mă însoțiau în totă loculă — la îm
brățișarea învățăturii atâtă de necesariă în filele nostre, 
pentru a putea ținea concurență, în lupta de esistență, 
cu celelalte națiuni împreună locuitâre. De asemenea în 
totă loculă, amă pusă acestea tâte, și la inima preoțiloră, 
a învățătoriloră, și a functionariloră noștri, ca pre o con- 
dițiune indispensabilă a esistenței nâstre,

Astfelă potă afirma, Domniloră deputați, ceea ce 
dovedescă și actele din archivulă consistorială, că visi- 
tațiunile mele canonice de până arama s’au nslinsă 
preste 4/5 părți ale diecesei, mai râmânândă încă numai 
1/5 parte necercetată.

Preste acestea — cum scițt — Domniloră deputați 
în totă anulu amă esmisă câte 3—4 pastorale în diecesă 
la sărbătorile nascerii si ale învierii Domnului, apoi la 
anulă nou și alte ocasiunl, tâte acele pastorale totă în 
sensulă celoră de susă, precum se potă vedea ârășl în 
archivulă consistorială.

Cari și ce resultate voră li produsă pănă acuma, 
și voră mai produce în viitoră, tâte acestea și încă alte 
aseminea stăruințe ale mele, pe cari nu le-am amintită 
aici, voră sci mai bine diecesanii mei, âr eu sum lini
ștită în conștiința mea a fi făcută totă ce mi-au per
misă modestele mele puteri, âr cu privire la visitațiunile 
canonice conștiința mea ’mi spune, că amă făcută atâtă 
câtă n’a mai făcută pănă acuma nici unulă dintre feri- 
ciții mei antecesori în archieriă, de cândă esistă diecesa. 
Dâr afară de acâsta mai sunt liniștită în conștiința mea 
și pentrucă făcendă eu o comparațiune între starea die
cesei din nainte cu 10 ani, și cea de acum, — pre lân- 
că tâte greutățile si neaj unsele, — totă aflu ună pro
gresă înbucurătoră în tote privințele.

Am aflată de bine a face acâsta comparațiune nu 
numai pentru liniștirea mea, dar și pentru a Domniei- 
Vâstre, Domniloră deputați, căci precum se scie, tocmai 
și conscripțiunea poporului, cea mai din urmă, efectuită 
din partea statului, ne a causată cele mai durerâse în
grijiri, când s’a răspândită faima în tâte părțile, cumcă 
poporală nostru din ană în ană s’ar împuținâ în modă 
înspăimântătoră. Deci voindă eu a mâ convinge câtă 
mai bine despre adevărata stare a lucrului, și apoi a ne 
cugetă cu toții la delăturarea răului: la finea anului tre
cută 1884 am dispusă nu o numărare nouă de poporă, 
care cu greu putea fi exactă, ci chiar pentru mai mare 
exactitate, am dispusă a-se numerâ în tâte parochiele 
nâstre din diecesă, mai ântâiu tâte cașurile de nascere. 
după matriculele botezațiloră, apoi tâte cașurile de mârte 
după matriculele morțiloră din totă restimpulă celoră 10 
ani trecuți, adecă dela 1 lanuariu 1875 până la 31 De- 
cemvre 1884, și apoi a face comparațiunea recerută pen
tru a vedea adevărata stare a lucrului.

De aseminea am dispusă a se mai conscrie și alte 
resultate de interesă pentru noi, și așa spre liniștirea 
nâstră a tuturoră am constatată în modă autentică, că 
deși în 104 de parochii, cu adevărată suntă cu 3005 
mai m file cașuri de morte, decâtă de nascere, și așa în 
acelea 104 parochii se arată ună scădămentă de 3005 
suflete; dar apoi în celelalte 528 de parochii ale diecesei 
nâstre, în cari s’au născută 235.618 și au murită 201,457 
indivizi, se arată o crescere de 34,161 suflete. Deci și 
dacă detragemă scăderea de 3005 din crescămentulă de 
34,161, totă mai rămâne ună sporă de 31,156 suflete.

Afară de acâsta am mai constatată și alte progrese 
îmbucurătâre și anume:

a) că în cursulă celoră 10 ani s’au zidită 30 de 
biserici nonă, și s’au reparată 140 dintre cele vechi;

b) că cătră cele 503 scâle ce se aflau înainte în 
cursulă celoră 10 ani s’au mai înființată 113 scâle nouă, 
așa că pre când înainte de 10 ani aveamă numai 503 
scâle, astădi avemă 616, între cari și una civilă speriâră, 
înființată numai anulă trecută în Pesca; apoi alte 18 
scâle nouă de fetițe conduse numai de învățătorese;

c) că în decursulă celoră 10 ani s’a sporită și nu- 
mărulă umblătoriloră Ia scâlă cu 6793 prunci de ambe 
setxele;

d) că în proporțiunea înmulțirii scâleloră s’au spo
rită și lefile învățătoresci, cu suma de 21,180 11. 50 cr. 
prelângă cari și unele pămenturt și naturalie.

e) că în timpulă mai nou s’au sporită și chorurile 
vocale bisericesci dela 2, cum erau mai înainte, la 37, 
cum suntă astădi, și în fine;

1) căj și mai îmburătoră sporă se arată în capita
lele bisericesc!, căci precând înainte cu 10 ani tâte ca
pitalele erau de 580,786 fl. 05 cr., astă4'l suntă de 
828 004 fl. 98 cr., prin urmare aici se arată ună sporă 
de 247,218 fl. 93 cr. Afară de acestea s’au mai sporită 
și fondurile școlare cu 62,418 fi. 72 cr.

Acestea suntă resultatele mai însemnate din cei 10 
ani trecuți ai archieriei mele, produse pe lângă modes
tele puteri și pre lângă ajutorulă de care amă dispusă.

Câtă parte din aceste resultqte se pâte atribui și 
nisuințeloră mele, veți sci mai bine Domniele Vâstre, 
Domniloră deputați cari cunâsceți mai de aprâpe acele 
nisuințe ale mele, și cari ca representanțl ai clerului și 
poporului nostru, singuri sunteți competinți și chemați a 
judeca și a vă pronunță.

Ori câtă de îmbucurătâre s’ar părâ acelea, eu în- 
su’mi recunoscă a fi prâ puține față cu trecutulă de 10 
anî âr mai alesă față cu cerințele timpului și cu 
numărâsele nâstre necesități. Ba trebue să mărturisescă, 
că s’ar fi putută face și mai multă, și chiar eu însu’mi 
puteamă produce mai multă, dacă așă fi întâmpinată 
aceeași sprijinire, la toți membrii sinâdeloră, precum amă 
întâmpinată acâsta din partea celoră mai mulți; er acâsta 
ușoră se putâ ajunge, dacă toți membrii sinodali țineau 
contă de greutatea răspunderii, ce cade flecarele, și pre 
toți la olaltă.

Să nu ni se ia în nume de reu acâsta reflessiune 
părintâscă și sinceră, căci trăimă timpuri grele, când 
trebue să căutămă cu tâtă seriositatea de trebile nâstre. 
Avemă încă fârte multă de îndreptată, avemă încă fârte 
multe neajunse de delăturată, avemă dar încă fârte multă 
de lucrată, și nu scimă încă ce timpuri mai potă veni; 
deci datori suntemă a întrebuințâ câtă mai bine timpulă 
de față, și a folosi câtă mai înțelepțesce terenulă celă 
mănosă bisericescă, ca să producemă resultate demne de 
noi și de biserica nâstră, resultate, cari să recompen
seze cu prisosință spesele rece 'ute de viața nâstră con
stituțională.

Dacă admitemă, precum trebue să admitemă, că * 
biserica nâstră este biserică națională, atunci trebue să
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admitemă și cealaltă consecțiă logică, cumcă ceea ce lu- 
crămă și facemă penlru biserică, lucrămă și facemă tot
odată și pentru națiunea nâstră, care e nedespărțită de 
biserica nostră. Ded cine este fiu adevărată ală bise- 
ricei și națiunei noslre, acela sâ vină să lucre cu noi 
alăturea pe terenulă celă măno-ă ală bisericei nâstre na
ționale, care din darulă lui Dumnedeu se bucură de cele 
mai frumâse drepturi; er încâtă cineva n’ar putea lucră 
împreună cu noi, celă puțină să nu ne împedece și să 
nu fie contra nâstră, ca așa în timpulă ce ni-lă va fi 
mai reservată Dumnedeu în viață, să ne împlinimă 
flecarele și toți ia olaltă datoria de fii buni și credin
cioși ai sf. maicei nâstre biserici, scutulă și adăpostulă 
nostru în tote timpurile.

Când invită pre toți părintesce, și deosebi pre Dom- 
niele vâstre, Domniloră deputați, la conlucrare pe tere- 
nulă bisericescă, totodată dorescă a vă aminti, că nu numai 
causa căreia servimă cu toții, dar și organisațiunea bi
sericei nâstre pretinde imperiosă dela noi, cea mai bună 
coînțelegere și armoniă, adăogendă ca acesta din partemi 
nu va lipsi nici pe viitoră, precumă n’a lipsită nici în 
trecută, sciindă bine că numai așa vomă îndeplini încă 
multele și grelele probleme, la cari ne-amă angajat? cu 
toții, când amă primită chiămarea ce avemă.

Deci rugându-vă să primiți nu numai acele espu- 
neri, dar și aceste sfaturi părintesc!, cu aceeași bună
voință, cu care vi le-amă împărtășită eu, apoi în fine 
rugândă și pre Dumned.eă să ne sprijinăscă și mai încolo 
totă mai multă în nisuințele nâstre, și să ne reserve tu- 
turoră încă multă timpă de cenlucrare la olaltă, dechiar 
sesiunea ordinară a sinodului nostru eparchială, pentru 
anulă 1885 de deschisă.»

Vasilica a Iuonă Fl. 1 fl., Davidă Germană, Ciuleană 
Nuțule, câte 10 cr., Davidă Milru a Rip. 1 fl., Once Du
mitru 5 cr., Rise Lisca, Ciuleană Iuonă a Dai. câte 10 
cr., Dose Tuonă a Deli, Raosă Iuonă junioră câte 5 cr., 
Moroșană Petri a Oni. Dose Vasilica a Iuonă. Geore To
doră a Onucă câte 10 cr., Dose Trif, al. Filia 5 cr., Ma
xină Nistoră 1 fl., Roșiu Ana a M. 5 cr., Geore Costană 
1 fl., Dose Czile, Popp Girană câte 10 cr., Ciuleană Va- 
simă 1 fl., Once Iuonă a Onit. 5 cr., Dose Niculae 1. 11., 
Maxină George a Iuonă 10 cr., Dose Nistoră, Dregană 
Onuță, Raosă Lica a I., Porumbă Georgie, Moroșană To
doră, Fozocașă Marcu câte 5 cr., Geore Iuonă a Ileni 
1 fl. Aceștia până aci au contribuită în anulă 1884 în 
lanuariu; și cu ocasiunea adunării s’au mai înscrisă ur
mătorii membri: Geore Lica a Petri, Vladă George a 
Ant., Vladă Simionă a Grigoras, Fozocașiu Grigore a Onu 
câte 1 fl., Maxină Iuonă a Vasilichi, Ciuleană Davidă 
câte 10 cr., Geore Grigore a Ileni 1 fl., Maxină Iosipă 
10 cr., Dregană Iuonă a Petri 5 cr., Once George 10 cr., 
Geore Vasilica a Onucă 1 fl., Geore Vasilica a Grigore 
Cun., Roșiu Onuță câte 5 cr., Geore Onuță a Lazară 
10 cr., Geore Onica a Nachi 5 cr., Davidă Vasilica a 
Iuonă 10 cr., Dose Ana a Onuță 5 cr., Ciuleană Lica 
a Diacului, Dose Iuonă a Filimonă câte 10 cr., Moroșan 
Nastasie 5 cr., Rize Tanasie, Davidă Vila câte 1 fl., Pinte 
Gavrilă, Rize Vasilica a Filipă câte 10 cr., Davidă Ionă 
a Cost., Geore Georgie a Nist. câte 1 fl., Raosă Lica a 
Irini 5 cr., Ciuleană Alexa, Rață Ilie căte 10 cr., Davidă 
Flore 5 cr., Rize Simionă 1 fl., Geore Iuonă 1. Toderică 
câte 10 cr., Dose Trifă membru fundatoră 10 fl., Roșă 
Marisca a Vasii 1 fl.

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

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz Trans.*)

ISucuresci, 16 Aprilie. — Pârechea re
gală întâmpină pe regele Șvediei. Maiestățile 
Loră au sosită eri la 5 ore d. a. și au fostă 
primite de miniștri și demnitari. A fostă de 
față și principele Bulgariei. Poporațiunea a acla
mată frenetică pe Maiestățile Loră.

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

INSCIINȚARE*)
Cu părere de râu vină a notifica P. T. DD. pre- 

numâranțl la «Invâțământulă in tu itivă *,  căopulă 
nici până astăcjl nu s’a putută termina cu tipăritulă din lipsa 
numărului suficientă de culegâtorl și a îmbulcjelei lucrăriloră 
de țipară la tipografiă. Acuma se tipăresce câla a 13-a, âr 
restulă de 6—7 câle se va găta nesmintită cu finea lui 
Maiă a. c., așa încâtă cu 1 Iuniu se va putâ espedia 
d-loră prenumeranțl. Prețulă pentru prenumeranții, cari 
se voră insinua de acumă înainte, este 1 fl. 50 cr., după 
ce estensiunea și ajustarea cărții reclamă spese mai în
doite, după cum s’a fostă putută prevedâ la începută.» 

Gherla, 14 Aprilie 1885. V. Gr. Borgovau.
prof.

Fundațiunea Bisericii din Btlbenl
Băbeul, Martie 1885.

Vădendu-se lipsa totală de avere materială a Bi
sericei gr. cat. din Băbeni. m. on. d. Vasiliu Cotuțiu, paroehă 
gr. cat. în comuna Băbeni, avăndă la inimă înflorirea și 
prosperarea Bisericei, la tote ocasiunile a predicată în
ființarea unei fundațiunl din donațiunl benevole ale ere 
dincioșiloră gr. cat. din locă; dar mai totdeuna a aflată 
resistență din partea unoră egoiști, cari se opună la tote 
planurile, de ar fi câtă de salutare, cere nu purcedă dela 
el. In 1884 cu 1 lanuariu, numitulă și meritatulă preotă 
și-a îndoită forțele spre ajungerea acelui scopă, puindu-se 
în conțelegere cu învățătorulă Emanuelă Mălinașă și cu 
ală doilea curatoră Pinte Maxină, a deschisă o listă be
nevolă, premergăndă cu esemplu, în Biserică a provo
cată pe credincioși să-i urmeze, ce s’a și întâmplată din 
partea mai multoră bine credincioși, cu simțăminte creș
tinesc! și inimă nobilă.

In 6 Decemvre 1884, s’a conchemată adunare ge
nerală a tuturoră contribuitoriloră, spre ficsarea sco
pului și destinațiunei fundațiunei de nou înființate.

După ce s’au adunată mai mulțl donatori al fun
dațiunei numite, li s’a pusă întrebarea, că ce nume să se 
dea fundațiunei? Luându-se la desbatere întrebarea a- 
câsta, s’a hotărâtă, ca fundațiunea de nou înființată să 
porte numele > Fundațiunea Bisericei gr. cat. din 
Băbeni».

Din fructificarea fnndațiunei când să se încâpă ase 
spesa pentru lipsele Bisericei? La întrebarea acâsta s’a 
hotărâtă, ca când va ajunge capitalulă fundațiunei la suma 
de 1000 fl., din interesele capitalului să se speseze pentru 
lipsele neîncunjurate ale Bisericei, și pentru membrii fun- 
dațiunii.

După ce fundațiunea cu ajutorulă lui D-(^eu e pusă 
în lucrare, se nasce întrebarea, că cine să manipuleze 
fundațiunea, va să dică să se alegă economă spre ma
nipularea fundațiunei? La acâstă întrebare cu aclama- 
țiune s’a alesă Pinte Maxină, căruia i se dă tâtă puterea, 
ca în numele societății să aibă dreplă, a dâ spre fruc
tificare și a procedă în contra celoră ce ară negligâ 
plătirea datoriei; ca controlorii s’a alesă Fozocașă One, 
însărcinându-se ca cu finea fiecărui ană să dea rațioci- 
niu înaintea preotului concernentă.

Dupăce comuna Băbeni fiindă comună împoporată 
și că numai a treia parte din poporă s’au făcută membri 
la societate, se nasce întrebarea, că mai primi-se-voră să 
se înscrie și alți membri la societate? La acâsta între
bare s’a răspunsă cu unanimitate, că și de aci înainte 
se voră primi înscrieri nouă și deși cam târziu, dar to
tuși să fie părtași la tote binefacerile societății.

Spre a se sci cine sunt.ă membri societății, lasă să 
urmeze aci numele loră:

Vasiliu Cotuțiu 2 fl., Pinte Maxină 2 fl., Emanuelă 
Mălinașă 1 fl. 10 cr., Augustină Mihali 2 fl., Gabrilă 
Raosă 1 fl., Iuonă Fozocașă 1 fl., Georgiu Rize a Nis- 
toră 1 fl., Iuonă Rize a Nistoră 1 fl., Pavelă Rize a 
Nistoră 1 fl., Gregoriu Rize 1 fl., Alexiu Ciuleană 10 cr., 
Iuonă Raosă senioră 10 cr., Geore Lica a Petri 2 fl., 
Maxină Iuonă a Irini Maxină Todoră a Iuonă Da- 
vidă Vila, Davidă Grigore a Vili, Roșiu Mărie a Nichi. 
Poppă Onuță, Dose Coa a Demiană, Porumbă Ilare, Popp 
Chiru, Georgiu Vladă a Onta, Dose Ionu 1. Toaderă, Dose 
Maxină a Nic., Moreșană Mafteiu, Ciuleană Todoră a 
En., Rize Costană, câte 10 cr.; Costină Bila, Moroșană 
Onuță, câte 5 cr.; Rize Vasiliu a Filipă 10 cr., Geore 

sintă ună totală de 662,449 âmenî, în care nu sunt co- 
prinse și regimentele de Gasacl. Totă armata regulată 
coprinde 954 balalione, 330 escadrâne, 367 baterii cu 
1,634 tunuri și 30 balalione geniu. Numărulă ofițeriloră 
din tâfe armele este de 30,889.

* **
0 dramă. — La ună spilală de nebuni din Francia, 

s’a întâmplată o dramă forte mișcătâre. Unulă dintre 
bolnavi, prinsă de ună accesă de friguri, fugi din spitală 
și se urcă pe acoperiș numai în cămașe. Acolo începu 
să alerge, strige, sâ gesticuleze, fiind în pericolă la totă 
momentulă sâ cadă josă. Ună amploiată, anume Petru, 
se urcă imediată și încetă încetă îlă apucă de pâlelecă- 
mășei. Dar într’o mișcare bruscă, nenorocitulă se smuci 
și căzu în aeră. Trasă de mișcare Petru se rostogoli 
pe acoperiș. Ună strigătă de grâză isbucni. Se credea 
că este perdută. Dar dânsulă izbuti sâ se agațede stra- 
șină. Mai mulțl infirmieri alergară în ajutorulă lui și ’lă 
deteră josă. Nebunulă muri pe locă.

* **
Ună cercă de studenți bețivi. — Studenții din Leyde, 

primulă orașă universitară din Olanda, au formată ună 
cercă cu numele de «Ommerschansiana,» din care potă 
face parte numai studenții condamnați pentru bețiă. Mem
brii acestui cercă pdrtă ună semnă particulară și intrarea 
loră în cercă este serbată cu pompă. Statutele au fostă 
modificate, în urma stăruințeloră continue ale profesoriloră. 
Este de observată că în Olanda celă ce se află pe strade 
în stăre de beție este dusă îndată la postă și «Ommers- 
chans» este casa unde sunt trămiși cei ce ceră de milă 
și unde se trămită asemenea bețivii incorigibili sâu cei 
ce au fostă condamnați de mai multe ori pentru bețiă.

* **
NECROLOGÎ. — Nicolau Cipu, perceptoră co- 

mitatensă în Făgărașă, Duminecă în 12 1. c. la 4 âre 
după amecfl, în ală 53 ană ală etății și 20-lea ană ală 
fericitei sale căsătorii a adormită în Domnulă.

Fie’i țârîna ușâră I

------o------
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Nou abonamentti
Ia

„ Gazeta Transilvaniei “
Cu I Aprilie st. v. 1885 se începe uufi nou 

abonamente, la care învitămfi pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulă abonamentului:

Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 
,, șâse ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 9 franci | în aură seu în liâr- 
„ șâse „ 18 „ ! tiă cu adausulu a- 
„ unu anu 36 „ I giului.

Ragămu pe domnii abonenți, ca se binevoiască 
a-șî reînoi de cu vreme abonamentul^, ca sd nu se 
întrerupă espedițiunea farului.

DIVERS E.
0 bandă de hoți. — Citimă în (Jiarulă «Luptăto- 

rulă« din Focșani: «In nâptea de 25 Marțiu, o bandă 
de hoți în numără de 12 inși, s’au dusă să prade pre 
cârnumaru’ă Mironă Dumbravă, din comuna Găgești, era 
pe la orele 12 din nOpte, când femeia lui Mironă aude 
pe cineva spărgândă încetă gâmurile. Mironă se scâlă, și 
vede spre marea sa mirare, la lumina lampei ce ardea 
la ferestră pe din afară, că ună țigană năprasnică scdte 
cercevelele ferestrei, pregătindu-se să între înăuntru. Fe
meia voiesce să țipe, elă îi impune tăcerea; și pe când 
țiganulă intrase cu corpulă pre jumătate pe ferâstră, Mi
ronă ia pușca, țintesce și târnă 60 de alice în Deptulă 
țiganului, care cade imediată josă. Complicii lui îlă iau 
în brațe și-lă trecă apa Putnei, lăsându-lă apoi pe mală.

* ♦*
Care e mătușa și care e nepota. — 0 ciudată afa

cere s’a întâmplată într’o familiă la Dusseldorf. 0 mamă 
și fiica ei, cari locuiau în același apartamentă, au năs
cută în aceiași di câte o fată. Amândouă aceste fete 
fură puse în același lâgănă, și rudele și cunoscuții fami
liei se grăbiră a se duce să vedă pe mătușe și pe ne- 
pâfă. începură cu toții să ia copii în brațe, să-i întârcă 
în tdte părțile, să-i mângâe. astfelă că schimbându-i din 
locă nu mai sciură în cele din urmă, și nu se scie nici 
până adi, care din ei este mătușa și care este nepâta.

* **
Armata rusă. — Ministerulă de răsboiă rusă a pu

blicată cifra oficială a efectivului armatei ruse pentru a- 
nulă trecută. După acestă cifră, puterea armată repre-

•) Celelalte on. RedacțiunI dinedee de munți suntâ rugate 
cu totă respectulă, să binevoiască a publica acestă Avisă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei “

Cursulu pieței Brașovti
din 16 Aprilie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.62 Vând. 8.65
Argint românesc .... > 8.59 * 8.63
Napoleon-d’orI................. » 9.94 » 9.96
Lire turcescl..................... „ > 11.10 » 11.15
Imperiali......................... » 10.10 » 10.15
Galbeni............................. 5.76 > 5.82
Scrisurile fonc. «Albina» . • » 100.50 > 101.—
Ruble Rusesc!................. > 120.— » 121.50
Discontulă » . . 7--10 °/o pe ană.

Editoră: Iacobti Mureșianu.

Redactoră responsabilă: Br. Aurel Mureșiauu
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Rentă de aură 4% . . . 93.50
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.70 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare........................ 144. —
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.20

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... —. -

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 104.—

Bonuri rurale ungare . . 101.— 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................101. —
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 100 50

Cursulu la bursa de Viena
din 15 Aprilie st. n. 1885.

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

vină ung.........................
Imprumutulă cu premiu 

ung...................................
Rosurile pentru regularea 

Tisei și Segedinului . 117.60
Renta de hărtiă austriacă 79 40 
Renta de arg. austr. . . 79.90
Renta de aură austr. . . 104 70 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  850 —
Act. băncel de credită ung. 279. — 
Act. băncel de credită austr. 280. — 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesc!................. 5.84
Napoleon-d’orI.................. 9.95'/2
Mărci 100 împ. germ. . . 61.50 
Londra 10 Livres sterlinge 126.—

98 50

Bursa de Bucurcsrl.
Cota oficială dela 2 Aprilie st. v. 1835.

Cump. vând
Benla română (5%). . . . 83>/a —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 88l/a —

» convert. (6°/0) 87 —
fmpr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 29V2 —
Credit fonc. rural (7°/0) 96 —

> „ „ (5%) • . 82i/a —
» » urban (7%) . 95 —
» , (6%) • 83 —
» ’ (5%) • • 78>/a —

Banca națională a României 1150 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 300 —

« > » Națională — —
16.°/oAură....................................

Bancnote austriace contra aură

9 6re a. m. se 
în cancelaria sub-
n.

5

La 25 Aprilie a. c. st. 
vinde prin licitațiune publică 
scrisului strada Căldărariloru Nr. 518 fabrica de
oțetu, aparținătdre masei concursuale SZEKULA 
& ZACHARIAS, dinpreună cu requisitele 
precum și mai multe buțl pline cu oțetu și 
multe buțl g61e de oțetu pelângă depunerea 
țului în gata.

(Nr.45) 1—1

ei, 
mai
pre-

IosifCL Puscariu,
administratorulă masei concursuale.

înștiințare.J
Subscrisulă are onorea a face cunoscută on. publică că a deschisă 

aici ună

(Nr. 13)

CUR SU
spre învOțarea desemnului de croielă și a croitului

pentru haine de d.azme
instruândă după celă mai nou metodă parisiană și academică.

Elevii se instruăză după ună metodă ușoră astfelă, încâtă înșiși 
potă luâ mesură și croi cu garanția și asigurare în timpulă câtă ține cur- 
sulă de instruire. In același limpă se instruâză și în lucrări practice. 
Atestate numerâse se potă presenta. Fetele sărace primescă instrucția 
gratuită. Subscrisulă recomandându-se cu totă adinsulă publicului p, t., 
se rogă de cercetare câtă mai viuă. înscrierea eleviloră se pote face 
dela 8—12 a. m. și dela 1—7 p. m.

Locuința mea se află în strada Căldărariloru, casa lui Montaldo 
Nr. 488, scara I, etagiulu I, ușa Nr. 3.

Cu totit stima
J. îxraf, iustructorR de croitu.

XX

itlulțămtă generalii din Viena, Peșta, Pojună, Aradă, Alba- 
Iulia, Sibiiu.

• Adeverirăți că amu învățată dela d-lQ J. Graf în timpii de 6 săptămâni com
pletă desemnulă de croită pentru haine femcescl și compunerea loră. Dreptă aceea ne 
simțimă atinse în modă plăcută, de a exprima dlui I. GRAF mulțumită nostră pentru 
ostenăla și diligența sa și de a-lă pute recomanda pretutindenea cu privire la cunoș
tințele sale speciale și Ia metodulă său ușoră de cuprinsă.

Alba-Iulia, în Iulie 1884.
Popp Gyorgyne, Ince Sândorne, Emi’ia Nicola, Ircne Frolicli, Alia Siebert., 

Ida Low, Hermina Mendl, Irena Halasz. Și I6t.e elevele.

XX
XXI
î

XX

8I
§

Diplomă (le argintă dela esposițiunea economică din 1884 a comitatului 
Torontalu.

Medalia (le argintă dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883.
Medalia de brouză dela esposițiunea din Triestfl 1882.
Diploma de recunoscere dela esposițiunea. din Graz 1880.

I S V O R U L U

dela M O H A
Conține cea mai însemnată cantitate de acidu carbolicti dintre fote 

Apele minerale ale Ungariei 
face escelente servicii la bole catarrhalice ale organeloră de mistuire și 
ale udului. In genere acostă apă merită a se lua cu deosebire în consi- 
derațiune la (6te acele b61e, la care trebue a ajuta organele și a promovâ 

funcționarea sistemului nervosă.
Cu vină beută se bucură acesta de o popularitate mare.
Depositulu principalii Ț Liferantâ alii Curții

singură numai la: W iL X reg. ung.în Budapesta.
Asemenea se află la tăie fi'jiru-nir., băcănii, hoteluri și reslaurațiunl.

S’au espediatd în amilii 1884 îssîtssa

1,500000 butelii
oi

s«’ 
IZ

Mersulu trenurilorU
pe linia I*redealîi-Budapesta  și pe linia Teiușu-Aradti-Budapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealîi-Budapesta Budapesta—Predealu

Trenfi 
accelerat

Trenă 
de 

persăno

Trenă 
omnibua

Trenă 
de 

persâno

Trenă 
de 

persăne

Tronu 
omnibuN

Trenă 
accelerat

Trenfi 
omnibua

București
Predealu
Timișă

Brașovd

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigliisdra 
Elisabetopole
Mediașă 
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelti
Teiușă
Aiudă
Vințulă de
Uiora
Cueerdea 
Gliirisii 
Apahida

Ciulin

Nedeșdu
Ghirbău
Aghirișă
Stana 
Huiedin ti
Giucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

(
(

susă

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Euda-pesta'

Viena

(
(

7.15
1.09
1.33
2.06
2.16
2.44
3.03
3.18
3.51
4.51
5.11
5.39
6.00
6.29

7.02

7.38
7.55

8.24
8.48

10.08
10.18

11.33
12.06

12.25
1.11

1.49
1.54
3.14
5.10
7.30

2.00

Nota: Orele de nâpte

9.50
10.15
10.50

5.45
6.28

7,07
7.42
8.51

10.52
11.56
12.43

1.23
2.07
2.27
3.06
3.22
4.15
4.44
5.10
5.19
5.47
6.38

8.51
9.18
8.00

8.34
8.59
9.35

10.16
11.04
12.17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06
7.30

11.05
2.37
6.40

2.00

suntă cele

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 

Oradea mare (
(

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cueerdea 
Uiâra 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiușft 
Crăciunelă 
Blașfl 
Micăsasa 
Copsa mică 
Mediașă 
Ebsabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

(
(

susă

Brașovă

Timișă
Predealu

Bucuresc!

8.25
8.00

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

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45
1.15
1.44
2.00
2.34
2.52
3.27
4.01
4.50
5.08
6.47 '
7.36
8.09
8.41
9.20

8.35
6.55

10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

1.48
3.21
3.54
4.34
4.52
5.11
5.40
6.00
6.29
8.14
9.49
9.58

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43

1.22
2.24
3.06
4.17
4.51
7.07
8.10
8.46
9.20

10.15
6.00
6.57
7.32

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

8.00
2.47
6.36

10.09

dintre liniile gr6se.

Tipografia ALEXI, Brașovfl,

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

10.45
11.07
11.29
12.15
12.30

1.32
2.04
2.24
2.44
3.15
3.25
4.03
4.28
10.25

Teiu^iî-Aradu-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiiișft.

Trenfi de Trenu Trenfi Trenfi de Trenfi
persone omnibua omnibua perHOnc omnibua

Teiușft
Alba-Iulia

9.50
10,42

2.39
3.40

8.20 Viena 8.25 8.35
9.10 Budapesta 8.00 6.55

Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotii
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 Arad ii 3.35 5.30

4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 GlogovațO 4.16 6.39
Deva 6.06 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 • Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada
Zam

7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
7.49 3.48 Bârzova 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
PaulișO 10.32 6.56 8.41 Braniclca 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
Aradii 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotu 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Tetuștt 12.53 7.00

Ar ad ft-1’ imtșdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenu Trenfi de Trenfi
omnlbufl peradne omnibua

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Tfmiș6ra 8.58 3.15 P etroșeui 7.00

Timișdr a- Ar ad ft Petroșeui—Simeria (l’iski)

Trenfi de Trenfi Trenfi
peradne omnibua omnibua

Timișdra 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 Hațegii 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
trudă 3.10 8.00 Simeria 12.37 1


