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Soirile telegrafice, ce ne sosiră eri sâra și 

adi de diminâță dela Deva, ne spună că proce- 
sulu intentată d-lui advocată Dr. Avramă Tincu 
înaintea tribunalului din Deva s’a terminată cu 
achitarea acusatulni.

Judecătorii din Deva au găsită că nici ună 
feliu de delictă nu i se p6te impută d-lui Tincu 
după lege. Elă a vorbită în adevără în Marte 
1883 cătră poporă în biserica din Deva criti- 
cândă cu asprime proiectulă de lege pentru sc6- 
lele medie, asupra căruia avea să se pronunțe 
adunarea poporală de atunci, dar vorbirea lui nu 
cuprinde nimică, ce s’ar pută interpretă după 
lege ca agitațiune în contra naționalității maghiare.

Cu alte cuvinte actulă de acusațiune făcută 
la 29 Septembre 1883 contra d-lui Tincu și a 
soțului său n’are nici ună temeiă legală, de unde 
resultă că bieții 6meni au fostă hârțăiți și pri
goniți doi ani de fără a fi vinovați de vre-o 
crimă său de vr’ună delictă.

Intr’adevără nimică nu pută ilustră mai bine 
și mai învederată regimulă volniciei și ală tero
rismului, sub care geme astădi poporulă nostru 
românescă, ca acăsta sentință a judecătoriloră din 
Deva.

Ce a vorbită d. Tincu cătră poporă ?
A disă că Ungurii dela 1848 și până adi 

n’au învățată nimică; a cjisă că absolutismulă 
nemțescă nu ni-a atacată limba și nu ni-a îm- 
pedecată desvoltarea cum face acji liberalismulu 
maghiară; a accentuată că proiectulă de lege 
pentru scălele medie este menită a împiedeca și 
paralisâ învățământulă nostru românescă; a con
statată că legea poreclită „pentru egala îndreptă
țire a naționalitățiloră“ și sancționată de Maiestatea 
Sa nu este luată în considerare și că guvernulă nu 
pune în aplicare legile sancționate, ceea ce do- 
vedesce că guvernulă față cu națiunea română 
nu e sinceră, ci din contră o persecută și că de 
aceea și-a pierdută încrederea la Români; în fine 
a accentuată că a(jl suntemă amenințați a ne 
perde scâlele române, mâne va fi amenințată limba 
română și în biserică.

T6te aceste li-a pronunțată d. Tincu în con
vingerea că într’ună stată, care se laudă a fi mo
delă de stată constituțională și liberală, este ier
tată a critică faptele guvernului și a discută pro
iectele de lege ce se presintă parlamentului.

Dar d. Tincu a vorbită înaintea țăraniloră 
români, adecă înaintea unoră cetățeni de a doua 
mână, cărora nu le este permisă a avă dorințe, 
aspirațiuni, ba chiar postulate. De aceea d. Tincu 
a agitată.

Par’că țâranulă română nu sâmte și așa des
tulă de amară, că regimulă ungurescă tractâză 
multă mai mașteră cu elă, decâtă au tractată 
guvernele nemțesci! Par’ că numai discursulă d-lui 
Tincu ar fi produsă marea nemulțămire din țâră!

Dar înzădară! Așa este ac|l la nof obice- 
iulă țării, ca cei ce pledâză pentru drepturile po- 
păreloră nemaghiare să fie înfierați de agitatori 
și turburători periculoși și să fie urmăriți fără 
considerare, dacă au călcată lsgea său nu.

Prigonirea cu ori-ce preță a fruntașiloră po
porului nostru mai are încă ună scopă destulă 
de infernală și periculosă. Contrarii noștri vo- 
iescă ca prin asemeni prigoniri să descurajeze pe 

conducătorii poporului română, să-i facă să as- 
vârle câtă colo arma legei și să se arunce în bra
țele fatalismului și ale resignați unei mute. E na
turală, că în casulă acesta le-ară fi fârte ușoră 
teroriștilor^ dela putere a ,,fericf“ acâstă țâră în 
infinită după pofta inimei loră.

Fie siguri adversarii nâmului nostru că pofta 
d’a ne vedâ pe toți pitulându-ne și târându-ne 
dinaintea loră, nu li se va împlini niciodată!

Cuvine-se omului de caracteră și de omeniă, 
bărbatului consciu de demnitatea sa de-a dâ peptă 
cu ori și cine și d’a lupta cu curagiu și cu ener
gia pentru drepturile poporului.

Se scie asupritorii noștri de adi că acestă 
soiu de âmeni încă n’a dispărută din mijloculă 
poporului română și că nici ună felă de terori- 
sare nu-i va putâ abate din calea datoriei loră 
sfinte patriotice și naționale.

Adevărulă și dreptatea voră trebui să trium- 
feze mai curândă sâu mai târziu. Sentința tribu
nalului din Deva este o dovadă viuă pentru acăsta.

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

Isolațiunea Angliei
Sub titlulă acesta „Neue freie Presse“, care 

doresce multă susținerea păcii, publică ună ar- 
ticulă din care estragemă următărele:

In (iilele din urmă, pe lângă 16te preparațiunile și 
pe lângă tăte înarmările cele mari de .răsboiu, totuși nu 
s’a perdută tătă speranța, că Anglia și cu Rusia se voră 
înțelege în modă paclnică în privința granițeloră afgane, 
pentrucă Englesii începă a se împretini cu idea că ei 
trebue să se retragă. Englesii începă a se deștepta din 
amețâla, în care se aflau, și a înțelege că Rușii nu suntă 
Zuluși nici Sudanezi, ci o putere formidabilă de care 
trebue să țină contă. Laurii, ce și-i câștigaseră Englesii 
la Alma și la Ackerman de multă s’au veștejită. In a- 
cele timpuri erau lângă EnglesI Francesii, cari pe atunci 
purtau Europa de nașă în tote privințele; dară astăzi 
trebue să ’șl măsure numai singuri singurei forțele loră 
militare cu colosulă nordică.

Acuma (fiarele englese au începută a mai slăbi din 
tonulă celă mândru, care îlă intonase la începutulă aces
tei complicațiunl. Se ivescă pe ici pe colea voci prin 
presa englesă, care caută a escusâ procederea generalu
lui rusescă Comarovă, Qicândă, că la 30 Martie elă n’a 
atacată pe Afgani mala fide, ci silită prin aceea, că a vă
zută, că Afganii au făcută pași înainte din posițiunile 
loră. ț)iarele principale, cum este .Timesc, începă de pe 
acuma a prepara publiculă și a-lă familiarisâ cu idea, 
că guvernulă se va învoi, ca Rușii să încorporeze totă 
teritoriulă, ce l’au ocupată până acuma. Așadară spe
ranța, că se va mănțină pacea, are mulțl sorți. De 
cumva Rușii nu voiescă să începă cu ori ce preță 
lupta în Asia pentru domniă peste India încă a- 
cuma, atunci Gladstone, care n’are nici decum poftă de 
bătaiă, va face totulă pentru ca să delăture răsboiulă. 
Dacă cineva ar fi omă rău, ar trebui să (fică, că guver
nulă englesescă mai bucurosă preferă, ca să sufere ună 
desastru diplomatică, decâtă ună desastru militară. Cea 
dinteiu, voindă bărbații de stată din Londra să susțină 
pacea, nu se va pute nici decum încunjura. Rusia în 
casulă celă mai favorabilă va pretinde, ca teritoriulă ce 
îlă ocupă trupele sale să fiă încorporată cu Turchesta- 
nulă. După scirile cele mai nouă ce le aducă foile cele 
mai autorisate englese, Englesii ar fi aplicați a împlini 
acestea pretensiunl ale Rușiloră. Dâr tocmai în pace de 
s’ar termină certa pentru granițele Afganistanului, ea va 
aduce ună mică scă(|ământă nimbului guvernului englesă, 
pentru că acesta va trebui să cedeze Rușiloră. Anglia 
n’ar fi venită în aceea posițiune penibilă de a alege între 
o retragere rușindsă și între ună răsboiu prriculosă, dacă 
ar fi aliată cu vre-o putere mare europănă. Acăsta se 
ținea altă dată de sistema politică a Angliei, dar tradițiu- 
nile cele vechi s’au neglesă, de când a căzută Beakons- 
field. Mare parte a contribuită și Bismarck, că astăzi 

Anglia este isolată și i-a dată mână de ajutoră în pri
vința acăsta chiar și Gladstone. Acesta a respinsă în Ges
tiunea egiptână pe FrancesI și pe Turci. Apoi și alianța 
cu Italia a totă amânat’o pănă ce Italia ără s’a în- 
torsă la alianță cu peterile centrale europene. Dară En
glesii au făcută fărte rău, că au refusată alianța Italiei 
într’ună modă necuviinciosă și de atunci au rămasă 
singuri ca cuculă. Dacă Anglia ar află în conflictulă ac
tuală ună sprijină în vr’o putere continentală, atunci n’ar 
fi silită să se retragă pasă cu pasă dinaintea Rușiloră. 
Isolarea Angliei se arată chiar prin scirea aceea 
că Austria și Germania au declarată Turciei, că 
dacă ar lăsa să trâcă flota englesâscă în Bos- 
foră, atunci ele nu mai suntă obligate a se ține de 
tractatele dela Parisă și Berlină. Scirea nu va fi toc
mai adevărată întru tâte, dară apoi totuși caracterisâză 
situațiunea politică. Intre guverne Anglia nu mai are 
simpatii. Popârele potă să simpatiseze cu Anglia, dară 
nu ele decidă cestiunile cele mari. Anglia se căesce a- 
cuma de politica sa insulară, după care ea tractată tote 
cestiunile esterne, ca și cum n’ar avă de a face nimică 
cu conlinentulă europănă.

Englesii urmândă politica loră egoistică uită, că 
peste canală se află puteri militare, cari o întrecă și con
ducă politica de capulă loră. Gladstone șăde ca Robin- 
sonă pe insula sa. Dară scăpândă Anglia cu fața curată 
din acăstă încurcătură, ea va trebui să ’șl caute amici, 
pentru că acum s’a putută convinge câtă este de rău 
a nu avea pe nimeni într’ajutoră în timpă de periculă. 
Omulă numai prin pățania sa propriă se face mai cu 
minte, așa și Englesii, cari acumă au văzută câtă de rău 
este a nu avă nici un prietină.

Sinodulă din Sibiiu.
Sibiu, 8 Aprilie 1885.

Din raportulă consistoriului ca senată școlastică re
sultă ună progresă îmbucurătoră. Salarele învățătoriloră 
pentru anulă 1884 s’au sporită în 312 comune biseri- 
cescl, unde învățătorii erau slabă dotați, și anume mare 
parte sub minimulă de 150 fl 915 învățători din archi- 
diecesă au salarii asigurate, cari la ună locă facă suma 
de 129,000^0. Acăsta sumă s’a solvită astfelă:

a) dela biserici 14,296 fl.
b) din fondurile acolare 15,976 fl.
c) din ajutărele dela comunele politice 30,822 fl.
d) dela poporă' 65,047 fl.
e) naturalii și altele 3,374 fl.
Totală 129,915 fl.

In proporțiune corăspuntjătore a progresată și ave
rea școlară a bisericeloră. In sume totali ea se arată 
astfelă:

1. Valdrea edificiiloră pe a. 1884
2. Valărea pămcnturiloră
3. Bani și hârtii de preță
4. Mobiliară și aparate

642,057 fl.
166,780 »
198,153 >
31,802 »

Totală 1,038,927 fl.
Pe când în a. 1883 a fostă numai de 966,946 fl. 
Cu tote însă că salariile învățătoresci s’au amelio

rată, numărulă învățătoriloră aplicați la scolele poporale 
a scăzută față cu anulă trecută dela 972 la 915. 
Causa acestei aparițiuni triste și amenințătdre pentru 
progresulă învățământului în scălele din archidiecesă e 
numărulă celă preste măsură mică ală învățătoriloră și 
ală celoră ce frequentăză cursurile pedagogice, eră pe de 
altă parte împrejurarea, că forte mulțl teologi aplicați ca 
învățători trecă în statulă preoțescă, rămânendă cate
drele lor vacante, și în sfîrșită, că indivizii fărădequali- 
ficațiunea obligată pentru propunerea limbei maghiare 
trebuescă să repașâscă cu totulă dela funcțiunea învăță- 
t.orescă.

In aceea ce privesce frequen tarea șcăleloră s’a 
aflată de asemenea ună progresă proporționată. Dintre 
59,801 copii obligați, dela 6—12 ani, au umblată la 
scâlă în anulă 1884 41,510, adecă 69%, pe timpă ce 
pe anulă 1883 cifra frequenței nu a fostă decâtă 65%. 
La copii de versta a doua, dela 12—15 ani frequența 
pentrn anulă 1884 a fostă 50%; 6ră pentru anulă 1883 
numai 45%.

Aici nu ne putemă reținea a nu ne arăta unele ne
dumeriri, în privința raporturiloră despre starea frecuen- 
ței scâleloră năstre în unele protopopiate.

După rapărtele oficiâse, d. e. frequența scolariloră 
în protopopiatulă Brașovului I se arată că a fostă în 
anulă 1884 . 48%

In protopopiatulă II ală-Brașovului 61%
In protopopiatulă Făgărașului 78%



Nr. 80. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

A. Sa prințulă de coronă Rudolfă s’a numită pro- 
prietară-colonelă ală reg. 1 galițiană de Ulani.

—0—
.Pester Lloyd* comunică, că hotărîrea comitatului 

Sibiiu în privința sprijinirei reuniunei de maghiarisare 
ardelene din Clușiu, s’a înmânată spre suprarevisnire 
ministerului de interne de cătră fișpanulu acestui co- 
mitată.

—0—
S’a deschisă concursă asupra averii d-lui Gerge 

Furnică din Brașovă.
—0—

Scâla centrală grănițărâscă din Vaidarecea, din ca
usa anghinei difteritice ce a grasată în acea comună, 
a fostă mai multă timpă închisă.

—0—
Totă în comuna Vaidarecea a isbucnită în 17 1. c. 

ună incendiu, care a prefăcută în cenușe 4 case și co- 
perișile caseloră altoră 5 locuitori.

—0—
Din Pojună se raportâză, că la 16 Aprilie n. s’a 

predată la postă de cătră perceptoria de acolo ună să- 
culeță cu 4,050 fl. cu destlnațiune la Pesta. Săculețulă 
însă a dispărută fără urmă.

—0—
In nâptea de 17 Aprilie n. nisce hoți s’au Intro

dusă în oficiulă perceptorală din Făgărașă. In casă nu 
erau decâtă 2 fl. 80 cr. și câteva losurl de ale loteriei 
vienese. Făptuitorii suntă urmăriți.

—0—
D. căpitană Bataille, oficeră belgiană, care a lucrată 

cu d. generală Brialmont la fortificarea Anversului, a so
sită în Bucuresci, dice .Râsboiulă,* fiind angajată să ia 
parte la lucrările de fortificare.

—0—
Serbarea lui Metodiu și Cirilă s’a începută în 

Petersburg la 18 Aprilie n. La serviciulă divină a asis
tată și părechea imperială, autoritățile civile și mili
tare etc.

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

Afaceri comunale
Brașovă, 18 Aprilie n.

In ședința de Miercuri s’au adusă în representanța 
comunală a Brașovului nisce interpelațiunl caracteristice 
pentră mersulă afaceriloră comunale ale acestui orașă.

Su’n'ă vr’o trei ani de când comunele vecine Zâr- 
nescl, Brană, Tohanulă nou și Vlădenl s’au 
adresată cătră comuna Braș6vă cu rugarea, ca să le mij- 
ocâscă răscumpărarea regaleloră. Petițiunea acâsta până 

astăcjl încă nu s’a resolvată, cu tâte că încă la 1883 a 
interpelată d. advocată Schnell în causa resolvărei ei. 
Nu mai încape îndoială, că pentru comuna nâstră orășe- 
nâscă ar fi multă mai favorabilă d’a se învoi cu comu
nele numite și d’ale preda loră regalele pentr’ună preță 
fixă, căci astfelă ar fi scutită de multe neplăceri și chel
tuieli zadarnice. Dâr bagă sâmă este și aici vr’ună in
teresă particulară ală vr’unui arândașă din tagma celoră 
ce dispună adl în ale comunei, căci altfelă nu se pote 
esplicâ, cum de nu s’a resolvată pân’acum cererea a- 
mintită.

Dlă advocată Iosifă Pușcaru, espuindă într’o in- 
terpelațiune adresată presidiului faptulă de mai susă, și-a 
esprimată părerea de rău, că într’o afacere ca acâsta de 
interesă publică a putută obveni o astfelă de trăgănare 
(Verschleppung) și ceru deslușiri dela d. primară.

Presidiulă observă vorbitorului, că terminulă ce Fa 
alesă de »Verschleppung* nu ar fi potrivită și că ar fi 
chiar ofensătoră. La acâsta d. Pușcaru declară, că 
dânsulă întotdâuna a sciută să'păstreze în discuțiune re- 
gulele de bună cuviință și dacă în casulă de față s’a 
olosită de terminulă »trăgănare« a voită chiar să fiă 
cruțătoră, căci la din contră trebuia să dică «negligență 
neesplicabilă.«

D. advocată Pușcaru a mai adresată presidiului și 
o a doua interpelațiune în privința reconstruirei caste
lului din Brană. La 1877 când s’au construită pe la 
fruntării ună șiră deîntăriturl pasagere, comanda militară 
a cerută să i se predea castelulă din Brană pentru sco
puri de fortificare și fiindcă parte din cetățuiă a trebuită 
să fie dărîmată, erariulă s’a obligată a reconstrui cetă- 
țuia după întrebuințare și pănă ce o va folosi a plăti o 
taxă anuală de 300 fl. orașului. Intr’aceea ne mai avendă 
lipsă de acelă castelă, erarială ca să scape de tâte obli- 
gămintele a plătită odată pentru totdâuna suma de 
16,000 fl. comunei, ca cu acâstă sumă ea singură să 
pâtă reconstrui acelă castelă. Acesta s’a întâmplată în 
1883. De atunci însă nimică nu s’a făcută și castelulă 
se ruinâză mereu totă mai tare, așa că reconstruirea lui, 
ca formândă o podobă pentru țâra Bărsei, va costâ, dacă 
se va amânâ, în locă de 20,000 fl. 40,000 fl. Dlă Puș
caru cere deslușiri în privința acestei afaceri.

Presidiulă a promisă, că în ședința viitâre va răs
punde la amândouă inlerpelațiunile.

Totă în acâstă ședință a adresată farmacistulă 
Schuster trei interpelațiunl primarului. Mai ântâiu l’a 
întrebată, dacă cunâsce broșura maghieră, publicată de 
Dr. Ignâtz Weisz advocată, despre care a raportată și 
tjiarulă maghiară de aci. In acâstă broșură se vorbesce 
despre afacerile comunale și despre cea mai mare parte 
a amploiațiloră comunali într’ună modă fârte desprețui- 
toră. D. Schuster dice, că ori suntă adevărate acusările 
ce se facă In acâstă broșură, atunci amploiații respectivi 
trebue să se retragă ori nu suntă adevărate: atunci pri
măria (magistrutulă) trebue să intenteze procesă de presă 
în contra scriitorului broșurei. Primarulă răspunse, că nu 
cunâsce cuprinsulă broșurei, dâr că ’șl-o va procura și

In protopopiatulă Sighișorei 82%
In protopopiatulă Târnavei superiore 94%! 11
Comparândă datele din aceste 5 protopopiate, s’ar 

părâ că în protopopiatulă Brașovului I. nu se cercetâză sco- 
lele nici de jumătate ațâți școlari, decâtă cum suntti ele 
cercetate în protopopiatulă Ternavei superiore! Grâdă-o 
cine va vrâ acesta, noi înse suntemti de părere, că da
tele în privința frequenței scoleloră nostre nu suntti și 
nu potă fi pretutindeni basate pe purulă adevâră.

Din causa acesta era bine, dâcă se asculta părerea 
unoră domni competențl, cari stăruiau să se trimită din 
când în când câte ună comisară la fața locului în unele 
protopopiate, bănuite pentru cifra prâ urcată în privința 
îrequenței, spre constatarea adevărului, ceea ce nu scimO 
din ce cause nu s’a primită. X.

*-------O-------

Regele Svediei în Bucuresci.
La prândulă de gală ce s’a dată la palatulă re

gală din Bucuresci și la care a luată parte și principele 
Bulgariei, Regele Garolă a ținută următorulă toastă în 
onorea înalțiloră săi âspețl ai Svediei:

»Visita Maiestății V6stre este astăcjl îndoită serbare 
pentru Noi. Cu inima plină de durerâsa îngrijire ați 
părăsită, împreună cu Regina, frumosulă Vostru regată 
pentru a alerga la patulă multă iubitului fiu, atinsă de o 
bolă grea pe malurile Bosforului. Nici depărtarea, nici 
ostenela n’au putută împedica pe Maiestatea Vâstrâ pre
cum și pe Augusta mamă, a îndeplini datoria de păriuțl 
și a străbate repede Europa întrăgă, precum odinioră 
Carolă XII, care, în momentulă de periculă, s’a întorsă 
călare în 16 <Țle dela Marea nâgră la Marea baltică. 
Cerulă a răsplătită devotamentulă Vostru și V'a conser
vată ceea ce Vă este mai scumpă. România împărtășesce 
din inimă bucuria Maiestățiloră Vâstre, și dacă la cea 
din urmă călătoriă a respectată îngrijirile părintelui, ea 
este astădi fericită și mândră a saluta ca ospe pe Suve- 
ranulă unui poporă, care are una din paginile cele mai 
glorlose ale istoriei și care pote să se felicite de a avea 
în capulă său ună Rege atâtă de ilustru.

.însuflețită de aceste simțiminte, închină ună toastă 
în sănătatea Maiestății Vostre, dorindă din totă inima 
fericirea Vâstră, a Reginei și a Augustei familii, precum 
și prosperitatea Regateloră-Unite de Suedia și de Norve
gia.

,In sănătatea MM. LL. Regelui Oscar și Reginei 
Sofia, și mai cu sămă în sănătatea tânărului principe 
Carolă.«

La acestea Regele Șvediei a răspunsă:
«Sire! Dâmnă! Mulțumescă Majestăței Vostre pen

tru toastulă ce ați ridicată pentru Regina și pentru Mine, 
precumă și pentru cuvintele elocinte și cordiale ce ’MI 
ați adresată. Regina și Eă suntemă recunoscători pentru 
simpatia ce Majestățile Vâstre ne-ați arătată la trecerea 
Nostră prin frumosulă Vostru Regată spre a merge la 
Aulă nostru bolnavă.

.Gunâsceți de multă simțimintele afectuâse de bună 
rudeniă și de amiciă sinceră ce amă pentru Majestățile 
Vostre. Nu viu însă în acestă momentă să vorbescă nu
mai în calitatea Mea de rudă și amică, ci ca Rege, a- 
dresându-Me cătră bunulă meu frate.

,Sire! Țină forte multă a mulțămi Maiestățiloră 
Vostre și României pentru frumosa și căldurâsa primire 
care Mi-s’a făcută și a Vă arătâ stima ce simtă pentru 
vitâza și gloriosa Vâstră națiune.

» Maiestatea Vâstră V’ațl făcută Corâna din oțelulă 
unui tună luată pe câmpulă de bătăliă de cătră aceea 
bravă armată, care este însăși opera Vâstră. Maiestatea 
Vâstră a făcută încă mai multă: Ați stabilită Tronulă 
Vostru pe o temeliă mai solidă de câtă oțelulă: l’ați 
fundată pe iubirea poporului.

«Provedința divină a pusă pe Maiestatea Vostră în 
capulă unei națiuni, care a lucrată cu bărbățiă pentru 
regenerarea sa națională și care a dobândită astădi o 
posițiune nu numai prin gloria armeloră, dar și prin lu
crările păcei.

«închină dar acestă toastă MM. LL. Regelui și Re
ginei României, precum și prosperităței națiunei române, 
nedespărțită de fericirea Maiestățiloră Vostre/

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

SOIRILE DILEL
Sâmbătă în 6 Aprilie s’a întrunită societatea tine- 

riloră comercianți la 8 âre șâra în localulă casinei de 
aci. Dlă I. Christescu a ținută ună discursă, în care a 
sulevată mai multe modalități, prin cari s’ar putea ajun
ge lesne la scopulă ce-lă are societatea în vedere. D. N. 
Senius a ținută o prelegere economică despre «Felurile 
ocupațiuniloră omenescl.*

—0—
ErI după încheiarea diarului, amă primită și din 

Pesta o telegramă, în care ni se comunică, că scirea 
despre mârtea bărbatului de stată și publicistului română 
C. A. Rosetti, a produsă și între Românii de acolo o 
durerâsă impresiune.

- 0—

se va pronunța. Totodată a interpelată d. Schuster des
pre procesulă ce’lă are comuna cu inginerulă Kellhofer 
și cu Rosner, care procese născute din vina împiegați- 
ioră ei o costă deja mulțl bani. Primarulă a promisă că 
ea pune la ordinea dilei aceste procese.

S’a mai tractată în acâstă ședință și despre pre- 
tențiunea de despăgubire a lui Bojină care a contractată 
cu comuna pentru predarea de traverse cu care s’a în
cheiată o transacțiune, ca să se plătâscă acestuia la 1 
Maiu 1000 fl. și la 31 Decern vre 2500 fl.
Și acâsta pagubă n’are sorgintea în negligența organeloră 
insărcinate cu supraveghiarea păduriloră.

In fine s’a discutată și afacerea aprovisionării Bra- 
șOAului cu apă și s’a decisă, ca să se facă lucrările geo
logice pregătitâre prin profesorulă dela Clușiu Dr. Antonă 
Koch.

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

Inchisiția la universitatea din Clușiu.
Clușiu, 14 Aprilie 1885.

Cănd cu scandatele din Clușiu, junimea universitară 
maghiară, care le provocase, a primită dreptă pedâpsă 
o simplă admoniare din partea senatului universitară, și 
și acâstă numai de ochii lumei. Junimea română uni
versitară, fără să provâce scandatele, ci numai fiindcă îșț 
esprimă sentimentele sale naționale e pedepsită cu tâtă 
asprimea legii; așa găsesce cu cale închisițiunea univer
sitară maghiară din acestă «blagoslovită* orașă.

După cum este prâ bine cunoscută tuturoră, Ia 
finea anului trecută s’au intentată procese de presă cjia • 
reloră .Observatorulă* și ..Tribuna. < Redactorii loră au 
fostă achitați.

Din urmarea acestoră procese inteligența rom. din 
Sibiiu și jură a hotărîtă ținerea unui banchetă la 10 
Faură 1885 pentru libertatea presei; banchetulă însă a 
fostă oprită. Publiculă română din afară a felicitată și 
și-a esprimată bucuria prin telegrame. O asemenea te
legramă de felicitare a trimisă și junimea universitară 
română din Clușiu. Din «Tribuna* a reprodusă telegrama 
în traducere ,Kol. Koz.< Din acâstă traducere precum și 
din o corespondință din Clușiu publicată în «Budapesti 
Hirlap,* în care se vorbesce de Silvestru Moldovană, care 
era stipeu !i lă de stată și care subscrise telegrama, gu- 
vernulă a luată la cunoștință și numai decâtă a ordo
nată cercetare rigurâsă \ contra lui Silv. Moldovană și 
consoțiloră.

In urmarea acestui ordină rectorulă Universității la 
25 Faură 1885 a citată la ascultare pre Silvestru Mol
dovană în cesliunea telegramei, întrebându-lă între alte 
multe și de numele acelora, cari au consimțită Ia trimi
terea telegramei. Dânsulă a numită 9 inși, cari i-au ve
nită mai curendă în minte, spunândă, că aceștia și alții 
au fostă de acordă cu trimiterea telegramei. Fasiunea 
lui Silv. Moldovană s’a indusă într’ună protocolă sub
scrisă din parte-i.

La 26 Faură 1885 cei 9 inși numiți de Silvestru 
au fostă citați înaintea rectorelui universității spre ascul
tare totă în cesliunea telegramei. Cu escepțiunea unuia 
toți au mărturisită adevârulă, tjicândă, că s’au învoită 
cu trimiterea telegramei.

Acelă unulă, deși nimene n’a cugetată, deși a con
simțită întru tâte, deși a fostă de acordă cu trămiterea 
telegramei, ceea ce putemă documanta cu martori, to
tuși a avută nerușinarea din causa slăbiciunei de carac- 
teră a negâ, că s’a învoită, și a afirmă, că ne-a desfătuită 
dela trimiterea telegramei.

Credă, că ori și care june română, dupăce respec- 
tivulă tânără a documentată o slăbiciune de caracteră, 
nu ’lă va mai considera și ’lă va rebonifica prin dispreță 
și prin ruperea tuturoră legăturiloră de amicițiă și cole
gialitate. Compătimiți, desaprobați pasulă și desprejuiii 
toți âmenii bine simțitori pre Enea Draja' din Abrudă, ju
ristă în anulă I în Clușiu.

După ascultarea din partea rectorelui și celoră doi 
decani: dela filosofiă și dreptă, tinerii deveniră liniștiți 
neaflândă motivă de frică de pedâpsă, deârece acestă 
faptă nu se pâte imputa ca abatere, deârece junimea și-a 
esprimată bucuria față o cu sentință drâptă.

Când ce sâ vedi? La 27 Martie 1885 toți <|ece 
junii suntă citați înaintea rectorelui universității pentru 
a li se publica sentința adusă din partea senatului uni
versitară în urmă cercetărei disciplinare pornită în contra 
loră. Sentința a produsă o mare indignare în toți din 
motivulă, că nici unulă nu se scia vinovată și afară de 
aceea vâdândă purcederea ilegală, ce s’au îndatinată mai 
mari a o întrebuința în cause romănescl. Ecă sentința 
în întregă cuprinsulă ei în traducere autentică pe ro- 
mâneșce:

Nru 717 din 1884/5. .Senatulă Universităței reg. 
Franciscă-Iosifiane din Clușiu în causa disciplinară in
tentată sub Nru. 641 din 1884/5 contra lui Silvestru 
Moldovană, absolută de facultatea filosofică, și în contra 
consoțiloră lui a adusă următârea

D e c i si u n e:
Silvestru Moldovană, absolută de facultatea filoso

fică, Constantină Popă ascultăcoră de sciințele matema
tice și fisice, Valeriu Morară, Eugen Brană, Leone Seri-
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E tristă faptulă și suntă demni de compătimită 
alâtă tinerii, cari suntă în mare încurcătură din causa 
detragerei m'jloceloră necesare la subsistință, dar mai de 
compătimită e senatulă universitară, care judecă o faptă 
nevinovată cu atâta aspritre.

Tinerii români au luată la cunoscință astă judecată 
și au înaintată la timpulă prescrisă de regulamentă re
cursă prin senatulă universitară la ministeră.

Ce resultată va avea acestă recursă, nu putemă 
combina cu positivifate, dar dacă vomă cumpăni drep
tatea maghiară și vomă trage conclusiune din trecută, 
vomă gâci îndată resultatulă nefavoritoră, care de alt
cum îlă vomă aduce la timpulă său, după sosirea aceluia, 
la cunoscință publicului. Muntean u.

donti, Octaviană Boeră și Nestora Simonă juriști, Ioana 
Elecheșă medicinista și Pavela Svință studenta în filosofiă 
sunta recunoscuțl ca culpabili din causa călcărei § lui 
103 din regulamentul disciplinara, precum și din causa 
ofensărei lealităței de cetățeni ai statului; prin urmare 
Silvestru Moldovana se dejudecă la dojenire înaintea în
tregului senata universitara conforma §-ului 107 p. 2; 
Constantina Popa, Pavela Svința, Valeriu Morară, Euge- 
niu Branb, Leone Scridona și Octaviana Boera se con
damnă la dojenire înaintea corpului profesorala a res
pectivei facultăți conforma § 107 p. 1; âr Ioana Elecheșă 
și Nesioră Simona se condamnă la dojenire înaintea de
canului respectivei facultăți, conforma § 107 p. 1.

Pedâpsa, la care este dejudecată Silvestru Moldo
vana, este in înțelesulă § 113 din reg. discip. a i-se in
duce și în absolutoră.

Urmările notate în § 108 din reg. discip., încâta 
dejudecații se impărtășesca de atarl favoruri, în înțele
sulă §-lui amintită întră în valâre pentru toți dejudecații, 
dar pentru Constantină Popă, Leone Scridonă, Valeriu 
Morară, Eugenă Brană, Pavela Svință, Octaviană Boeră, 
Ioană Elecheșă și Nistora Simonă numai pre durata unui 
jumătate de ană. Enea Draja se achită de acusa că 
ar fi comisă erbre discipinară.

Motive.
Silvestru Moldovană a recunoscută, că a adresată 

redactoriloră farului »Tribuna* din Sibiiu, după ce a- 
ceia au fostă achitați într’ună procesă de presă intentată 
contra loră, o telegramă de următorulă cuprinsă (urmâză 
cuprinsulă).

Ceilalți acusațl, afară de lonă Elecheșă și Enea 
Draja, încă au recunoscută, că și-au dată consâmțămân- 
tulă la trimiterea telegramei și că au contribuita la aco
perirea speseloră de espedare.

Redactorii .Tribunei,* precum se scie, au fostă acu
sațl pentru publicațiuni dușmane statului. Acusații, ce e 
dreptă, negă, că ar fi cunoscută obiectulă procesului, ba 
o parte din ei au afirmată și aceea, că despre obiectulă 
procesului numai după aceea, ba chiar nici până în (jiua 
interogorului n’au avută cunoscință; acesta fasiune, deja 
de sine forte neprobabilă, perde încă din valore, dacă con- 
siderămă fasiunea forțată a singuraticiloră acusațl, carac- 
terisată prin tendințiositate și conțelegere învederată.

fir apărarea acusațiloră cade cu totulă, dacă con- 
siderămă tonulă telegramei de sâmțămânlă de valbre 
propriu și consciu, care nu convine de locă cu esplica- 
rea, ce acusații s’au nisuită a-i dâ, anume: că achitați 
fiindă redactorii, s’au bucurată; âr dacă ară fi fostă con
damnați ș’ăr fi întristată. E deci neîndoelnică, că acu
sații au cunoscută obiectulă procesului do presă.

Acusații trimiseseră telegramă în numele junimei 
române universitare și prin acâsta au greșită contra § 
102 din regulamentă discip., conformă căruia studenții 
universitari nu formâză corporațiune.

Mai departe au greșită declarându-se ei vr’o câțiva 
în numele întregei junimi universitare române și prin de
clararea loră au compromis-o; și în sfirșlă au greșită 
contra lealității de cetățeni ai statului, felicitândă pe re
dactorii acusațl cu o telegramă, prin care și-au însușită 
tendințele antipatriotice ale acelora și s’au manifestată so
lidari cu ei.

Vinovăția acusațiloră astfelă constatată fiindă: Sil
vestru Moldovană, ca unulă dela care a purcesă idea a- 
cestei abateri disciplinare, ce a dus’o în îndeplinire și a 
agitată pe consoții săi, a trebuită pedepsită mai aspru! 
Ioană Elecheșă însă, care a luată cunoscință despre te
legramă numai în urmă și numai după aceea a contri
buită la spese; precum și Nistoră Simonă, care la apa- 
rință, din causa gradului inferioră ală facultăței sale spi
rituale abia a putută pricepe pondesositatea faptei sale, 
au trebuită pedepsiți mai ușoră. In sfârșită Enea Draja, 
care nu s’a învoită la trimiterea telegramei și nici n’a 
contribuită la spese nimica, a trebuită achitată de acusă 
și pedăpsă.

Dată în Clușiu din șădința estraordinară a senatu
lui dela universitatea reg. Franciscă-Iosefiiană, ținută în 
26 Martie 1885. Dr. Csiky m. p., rectoră.

Prin acâsta ședință, .mărinimosulă* senată. ca unâltâ 
a măiestrului de desnaționalisare Trefort, țintesce directă 
pre basa § 108 din regul. discip. la nefericirea a 9 ti- 
terl universitari români, detrăgendu-le mijlocele de sub- 
sistință, necesitându-i din lipsa acestora a părăsi univer
sitatea și a’șl perde semestrulă.

Anulă trecută tinerii maghiari pentru o crimă au 
fostă pedepsiți numai cu o dojană înaintea senatului 
universitară și chiar și asta li s’a părută bmeniloră tjilei 
prea aspră; er acești tineri români, pre lângă dojană se 
pedepsescă: unulă cu inducerea pedepsei în testimoniu 
și detragerea întregă stipendiului de 300 fl. v. a., âr cei
lalți cu detragerea stipendieloră pe o jumătate de ană. 
Stipendiulă, fiindă toți sărmani, după cum în genere e 
întregă poporulă nostru românescă, de când părintesculă 
guvernă și escelenta administrațiă a statului e așa bine- 
voitbre față cu cetățenii Iui, era acestoră tineri uniculă 
isvoră de subsistință modestă.

TELEGRAME PARTICULARE A >GAZ. TRANS.**)
Deva, 20 Aprilie sbra. — In procesulu de 

adi acusatul Dr. Avramă Tincu din lipsa fap
tului obiectivă a fostă declarată nevinovății. 
Procurorulă a insinuată recursă în contra sen
tinței tribunalului.

Sibiiu., 20 Aprile sbra. — Astăzi s’a alesă 
senatulă școlară șiepitropescă ală con- 
sistoriului. Acdsta alegere a fostă o grea lovi
tură pentru membrii de pân’acum. Prin votă 
au fostă scoși din consistoriu Simionă Popescu, 
Bechnitz, Henteș, Cunțiană, Preda, Ciora și în 
loculă acestora au fostă aleși Ioană Popescu, 
Voileanu, Frateșă, Predovici, V. Romană, Dr. 
Mihu și Dr. Todea.

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

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

Panciova, 21 Aprilie. — Intre lucrătbrele 
fabricei de țăsutu mătase s’a ivită epidemia de 
vărsată. Lucrulă s’a suspendată prin autoritate, 
Dintre lucrătdre, 9 suntă în spitală.

Deva, 21 Aprilie. — Dr. Avramă Tincu, 
advocată în Orăștiă, care în urma discursului 
ațîțătoră (?) ce l’a ținută, imediată după sancțio
narea legii scbleloră medii, în biserica română din 
Deva, a fostă dată în judecată, s’a achitată eri, 
când a fostă pertractarea finală.**)

Szeged, 21 Aprilie. — In procesulă Kăteles, 
procurorulă de stată a propusă, ca să se anuleze 
sentința. Publicarea ei se va face Mercurl.

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

LISTA
Celoră cari au contribuită la alinarea suferințeloră 

bătrânului și neputinciosului învățătoră din Tărlungenl 
Eremia Popescu, care a servită comunei sale 40 de ani, 
dela 1832—1872, și care acum la adânci bătrânețe, în 
vârstă de 75 de ani, percjându-șl vederile și paralisându- 
i-se picibrele, a devenită incapabilă de a-șl mai câștigă 
mijlbcele pentru esistență și e în totă momentulă în pe- 
ricolă a muri de fbme.

1. George B. Popp 5 fl; 2. Radu Pascu 1 fl; 3 
Dr. Ciorană 1 fl; 4. Archimandrescu 1 fl; 5 Popasu 
Const. 1 fl; 6. Damian adv. 1 fl; 7. Simeon Mărgineanu 
1 fl; 8. Ioan Lengeră 1 fl; 9. Ios. Pușeariu 1 fl; 10. 
Dr. Pop 1 fl; 11. IlasievicI 1 fl; 12 Panțu 50 cr. 13. 
Budiu 50 cr.; 14. SocacI 50 cr.; 15. Chelar 50 cr.; 16. 
Bârsan 50 cr.; 17. Pilțea 50 cr.; 18. Stinghe 50 cr; 
19. Feneșană 50 cr.; 20. Maximă 50 cr.; 21. P. Dima 
50 cr.; 22. Fericeanu 50 cr; 23. N. Chiorniță 50 cr; 
24. I. Popea 1 fl.

Acești bani în sumă de 22 fl. subscrisulă i-a pre
dată amărîtului învățătoră orbă, care cu lacrimi de bu
curia aduce prin mine tuturoră binevoitoriloră contribu- 
ențl ferbintea sa mulțămită. ioanu Popea,

profesorii gimnas.

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

BIBLIOGRAFIA.
»Gazeta sătenului* apare în Râmnicu-Sărată (Ro

mânia) la 5 și 20 a fie-cărei luni și costă pentru Tran
silvania 5 florini v. a. pe ană. Numărulă dela 5 Apri
lie a. c. are următorulă sumară:

Insciințărl. — Premiurile abonațiloră. — Irreden: 
tismulă: Opincarulă. — întrunirea dela 30 Martie. 
Crierid.— Conservarea nutrețului ca verde: Van Til.
— Catechismulă agricolă (urmare) partea Il-a plantele 
culturale. —• Codulă cetățânului Română (urmare): q r. 
I. C. Drăgescu. — Rețete și procedeuri: C. Pascal
— Din Străinătate: C. — Din țâră: Sătucânulă.— Din 
localitate: D. — Igiena| (urmare): Dr. 0. Blasianu.— 
Calulă în vânzare (urmare și fine): I. Ștefănescu 
Furtună. —Mariuca, nuvelă originală, (urmare șifine- 
Constantină G. Cotescu. — Buletină comercială 
OS. — Anunciurl.

De lângă Mociu, 14 Aprilie.
Domnule Redactoră! Suntă vre-o 18 ani decând 

comunele depre câmpiă au împrumutată statulă unele cu 
câte 1000 fl. altele cu 500 fl.—200 fl., fiecare după pu
tință și averea loră, primindă în schimbă câte o obliga
țiune cu 5% pre numele conjiineloră respective, și de 
atunci până acuma interesele dela acei bani cu învoirea 
creditoriloră poporenl ai comuneloră s’au folosită pe sâma 
scbleloră ori a bisericeloră; unde au fostă comune curat 
românescl dobânda tolă, unde sunt mai multe confesiuni 
s’a împărțită frățește după numărulă sufleteloră, pre 
când deodată cu sf. Sărbători ale învierii primimă ună 
ou de PascI nu înroșită, ci înegrită eu o decisiune a co
mitetului comitatensă din Clușiu, în puterea căreia ne 
lipsesce de acelă dreptă de folosință pe sâma scbleloră 
nbstre și predă interesele în folosința comuneloră po
litice, cu tbte că membrii comuneloră politice în vâra 
trecută s’au dechiarată protocolarminte, că nici odată 
acestă dreptă nu l’au avută și nici nu voiescă ca să ’lă 
aibă, și cu tbte acestea în 20 lanuariu a. c. s’au luată 
următbrea decisiune, pre care în copiă o acludă aci.

Adunarea comitatensă a comitatului Clușiu, ținută în 
30 Ian. 1885 sub presidiulă Grofului Esterhâzi Cal- 
man, în adunarea ordinară de ârnă a luată următo
rulă protocolă:

Est rasă.
Protonotarulă aduce înainte, că personalulă comi

tatensă in adunarea ținută în 18 Maiu 1883 sub Nro. 
protoc. 93 și vicesp mulă comitatului a fostă provocată 
a dovedi, că în care comune se folosescă competințele 
comunale, adecă dreptulă de crâșmărită: camăta 
împrumulului de stată prin eclesia bisericâscă fără 
de a avă bre ce contractă de donațiune primită de o 
mai înaltă judecătoria. Prin care hotărîre comitatensă 
respectivele biserici comunale au fostă provocate a-șl 
arătâ dreptulă de folosință și așa s’a adeverită, că la 
dreptulă de crîșmărită scurtă și anume: (urmâză numele 
a peste 40 de comune) la camăta împrumutului de stată 
(urmâză numele a 13 comune) și în urmă la folosința 
averiloră nemișcătbre comunali: (urmâză numele a 2 
comune), nu au fostă în stare tbte acestea biserice comu
nale, a-șl arătâ documente valide de folosință și așa no- 
tarulă propune, ca tbte acestea să se predea în folosința 
comuneloră politice.

Care propunere după o scurtă desbatere se pri- 
mesce cu unanimitate și se ridică la valbre de 
dreptă, și spre împlinirea acestei decisiunl și spre încu- 
nosciințarea competințeloră se împuternicește vice-comi- 
tele comitatensă.»

fită dară, Domnule Redactoră, despoierea de dreptă 
forțată din partea celoră dela putere. In vâra trecută 
domnii notari cercuall au cerută, ca comunele să-și are te 
documentele după cari se folosescă acei bani; s’au dată 
protocble dela representațiunile comunali, că banii aceia 
otdâuna s’au folosită de cătră scble, că obligațiunile le 
au scblele respective în posesiune, ba mai spună bătrânii, 
că a venită domnulă pretore pre atunci în comună și 
a luată la protocolă, că ce voiescă să facă omenii cu 
camăla baniloră, și ei toți i-au dechiarată că voiescă se 
rămână pre sâma scbleloră, și protocolulă acela l’a luată 
d. pretore cu sine și de urma lui nu mai dămă unde 
s’ar află.; preoții de atunci încă nu s’au interesată ca 
să-și ia copia să o aibă la mână, și tbte aceste nu suntă 
documente destulă de valide la confrații maghiari ca să 
ne lase banii în folosulă scbleloră acelora, cari au dată 
acei bani din punga loră propriă, ci suntă mai aplecați 
a face acelă dreptă, ca să folosescă acei bani și aceia, 
cari nu au contribuită nici ună bănuță la ei. Și încă 
cu tote acestea și acuma ne îmbiă confrații omnipotenți, 
ca să mai dămă și altă împrumută pentru lima ferată 
Maroș-Ludos-Bistrița, ca la timpulă său și cu aceștia să 
facă ce voră voi.

P. On. Dom. Protopopă ală Tractului Coșiocna Ioană 
Hossu, ună bărbată cu totulă devotată oficiului său, în
dată ce luă frânele administrațiunei tractului, îșl pusa 
t6tă silința spre a pută intabula acelea obligațiuni pre 
numele scâleloră respective, însă nu putu, căci era prâ 
târziu și răulă prinsese rădăcini, acum binevoiescă Prea 
Ven. Consistoriu din Blașiu a sări întru ajutorulă bise
riceloră respective, ca să nu fiă despoiate de drepturile 
loră vechi. I, B. în G. —

*) Acâste telegrame ne-au sosită târziu săra, așa 
că n’au mai putută intră în numărulă de Luni—Marți.

Red.
**) Biroului de corespondențe care ne trimite acâstă 

telegramă par’ că-i pare rău de acâsta achitare. Red.
-------O-------

Nou abonamentu
Ia

„ Gazeta Transilvaniei^
Cu I Aprilie st. v. 1885 s’a începută unii nou 

abonamentik, la care învitămd pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Editoră: Iacobtt Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu
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Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 6 Aprilie st. v. 1885

Cump. vănd.
Renta română (5%). . . . 84 —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 8774 —

> convert. (6°/0) . . 88 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 297a —
Credit tone. rural (7°/0) . . 97’/* —

» „ (5°/o) • • 8P/4 —
> » urban (7%) • • 95Va —
> » » (6%) . . 89*/* —
> ’ (5%) • . 82 —

Banca națională a României 1120 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 300 —

< > » Națională . . 225 —
Aură 13.74 °/o —
Bancnote austriace contra aură

Cursulu pieței Brașovu
din 20 Aprilie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . . Cump. 8.70 Vend. 8.75
Argint românesc .... . . » 8.60 * 8.65
Napoleon-d’ori................. . . > 9.85 • 9.88
Lire turcesc!..................... . . > 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 °/0 pe ană.

Amă onorea a aduce la cunoscința știm, publică, 
că am deschisă în Blumăna, strada fântânei Nr. 356 res- 
taurațiunea mea eu grădină,

„LA LEU“
cu jocă de popice, aranjată pentru vară și ernă, și cu 
ună pavilionă frumosă acoperită.

Pentru mâncări și băuturi eftine și gustose voiu 
avea cea mai mare îngrijire.

Mă rogă cu totă stima de binevoitorulă sprijină 
ală onor, publică. «Aronu

(Nr. 46) 2—3 pro
BenedekjJ

Cursulu la bursa de Viena
din 19 Aprilie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 95.65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.10 
(mprumutultt căilortt ferate 

ungare ........................ 144 80
Amortisarea datoriei căi

lortt ferate de osttt ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.50

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... —. -

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 106.20

Bonuri rurale ungare . . 101.75
Bonuri cu cl. de sortare ICI.50
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

vinii ung.........................116
Imprumutuld cu premiu 

ung...................................... 96.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.30 
Renta de hărtiă austriacă 81.30 
Renta de arg. austr. . . 81.65
Renta de aură austr. . . 105 15 
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 858.—
Act. băncel de credită ung. 285 - 
Act. băncel de credită austr. 285.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................. 5.87
Napoleon-d’orI.................9.877a
Mărci 100 împ. germ. . . 61.65 
Londra 10 Livres sterlinge 125.10

Licitațiune.
5

La 25 Aprilie a. c. st. n. 9 bre a. m. se 
vinde prin licitațiune publică în cancelaria sub
scrisului strada Căldărariloru Nr. 518 fabrica de 
oțetu, aparținfetbre masei concursuale SZEKULA 
& ZACHARIAS, dinpreună cu requisitele ei, 
precum și mai multe buțl pline cu oțetii și mai 
multe buțl gble de oțetii pelângă depunerea pre
țului în bani gata.

Iosifti. Puscariu,
(Nr. 45) 2—3 administratorul!! masei concursuale.

1-3 Publicatiune. <Nr-
Duminecă în 21 Aprilie (3 Maiu 1885 să 

voru închiria prin licitațiune următdrele case ale 
Bisericei St. Nicolae:

1) Suburbiu Scheiu Nr. 1388 din diua de 
licitațiune său dela St. Michailă 1885. pe unu anu;

2) Suburbiu Scheiu Nr. 1391 dela St. Mi- 
hailu 1885 pe trei ani;

3) Suburbiu Scheiu Nr. 1392 dela St. Mi- 
hailă 1885 pe trei ani.

Licitațiunea să va ținea la 10 6re înainte 
de amiacțl în Casa de Ședințe a Bisericei amin
tite și condițiunile să aflu până atunci la epitro- 
pulă. I. A. Navrea în Suburbiulu Scheiu.

Anunțămfi aceloră onorați cetitori, cari vorîl 
binevoi a se abonâ la f6ia ndstră de aici încolo, 
că avemă încă în reservă numeri dela începutulu 
anului 1885 prin urmare potu se aibă colecțiunea 
completă.

Administratiunea »Gaz. Trans.<

Conspectulu operațiuniloru 
institutului de credită și de economii ,ALBINA*

in quarlalulu 1. 1885.

Intrate:

Numerară din 31 Decemvre 1884 . . fi. 41,696.23
Depuneri.................................................. » 250,821.22
Cambii răscumpărate............................. » 771,275.36
împrumuturi hipotecarl și alte împrumuturi » 207,923 60
Interese și provisiunl............................. » 40,244.66
La fondulă de pensiune........................> 2,903.27
Moneta vendută...................................., . » 95,407.56
Efecte ,..................................................• 49,991.16
Conturi curente ....................................... » 176,371.24
Diverse ...................................................... » 1.006.68

fl. 1,637,640.98

Eșite:

Depuneri...................................................... fl. 283,882.15
Cambii escomptate .................................. » 755,392.94
împrumuturi hipotecarl și alte împrumuturi » 296.075.19
Interese pentru depuneri.............................• 741.94
Contribuțiune și competințe....................... » 5,476.75
Salarie și spese............................................ , 6,900.02
Moneta cumpărată....................................... » 76,624.23
Conturi curente .......................................> 173 215 37
Diverse ...................................................... > 3,321.64
Numerară cu 31 Martie 1885 . . . . » 36.010,75

fl. 1,637,640.98 
Sibiu 31 Martie 1885.

Visarionfl Romanii m. p. |. Lissai m. p.
direeforă esecutivă. comptabilă.

BB3

MersulU trenuriloru
pe linia JPredealîi-Budapesta și pe linia Teiușu-Aradfl-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. nng.

Predealâ-Budapesta Budapesta—l’redealu

Trenfi 
accelerat

Trenfi 
de 

peradne
Trenu 

omnibua

BucurescI
Predealu
Timiști

( 
(

Feldiâra
Apatia
Agostonfalva
Homorodtt
Hașfaleu
Sighișbra
Elisabetopole
Mediașiî
Cop sa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelti
Teiușfi
Aiudtt
Vințultt de sustt 
Uiora
Cuccrdea
Ghiristt
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
Ghirbău
Aghiriștt
Stana
Huiedintt
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsârhely
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok

(
(

Buda-pesta]
Viena

7.15
1.09
1.33
2.06

III! —
—
9.50

10.15
10.50

2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07 •
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27
7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19

8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 5-59 9.18
10.18 6.28 8.00

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
— 7.25 9.35
— 7.49 10.16

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

12.25 9.52 2.05
1.11 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— 10,56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Trenfi 
de 

perafine
Trenfi 

de 
perabne

Trenfi 
omnibus

Trenfi 
accelerat

Trenfi 
omnlbus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Răv 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbttu 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clnșia J 8.57 5.40 7.08

9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințultt de sustt 12.19 10.07 —
Aiudtt 12.45 10.42 9.17
Teiușfi 1.15 11.32 9.40
Crăciuneltt 1.44 12.03 —
Blaști 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Mediaștt 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44

Brașoviî S

Timiști

9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25
— 6.57 4.03

Predealu — 7.32 4.28
BucurescI — — 10.25

Nota: Orele de nâpte sunttt cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI, Brașovu,

Teiuștt-Aradii-Budapesta
/

Budapesta-Aradd-TeiușA.

Trdnfi de Trenfi Trenfi Trenfi de Trenfi
perafine omnlbus omnlbus persâne omnlbus

Teiușft 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapestu 8.00 6.65
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
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

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 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.4G — Alba-Iulia 12.21 6.1b
Viena 6.20 — — Telușft 12.53 7.00

Ag adik-’Timișdr a Simeria (Piski) Petrușenl

Trenfi Trenfi de Trenfi
omnlbus persâne omnlbus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.0b
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Tlmișdra 8.58 3.15 P etroseui 7.00

Timișdra-Aradăi Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenfi de Trenfi Trenfi
persone omnlbus omnibUB

Timișdra 12.25 5.00 Petroșani 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradfr 3.10 8.00 Simeria 12.37


