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82. Vineri 12 (24) Aprilie 1885.

Espertulă din vorbă întrăbă apoi care 
este ținta operațiunei și obiectulă operațiunei și 
ajunge la următorulă resultată :

Anglia se va încercă de sigură a atacă pe 
Ruși în Europa și în Asia. Obiectele de opera
țiune în Europa voră fi Petersburgulă și Odessa. 
Rușii voră evită o bătăliă pe mare, în care de 
sigură ar fi învinși și se voră mărgini la defen
sivă. Admiralulă rusă va căută scută în escelen- 
tele fortificațiuni ale portului de răsboiu Peters- 
burg-Kronstadt și Odessa este apărată printr’ună 
sistemă de torpile cu multă dibăciă aședată.

Asemenea stau lucrurile în Asia. Pre când 
Rusia este asigurată în Europa prin flota și în- 
tăriturile ei defensive, și pote puțină și prin în
voiala dela Skiernievice, ea în Asia este bine 
pregătită la luptă continentală avăndu ca obiectă 
ală operațiunei: Heratulă.

In ori ce casă, fie răsboiu său pace, conse
cințele pentru Anglia nu sunt nicidecum favora
bile. Heratulă nu va mai scăpă din ghiarăle 
Rusiei și Anglia nu va mai pută domni în pace 
peste Indii, mai alesă dacă Emirulă Afganista
nului va trece în tabăra rusăscă.

C’ună cuvântă — încheiă espertulă nostru 
— momentulă de față este celă mai favorabilă 
pentru Rusia de a-și măsură puterile cu rivalulă 
său din Asia, dar fiecare învingere nouă a Ru- 
șiloră în Asia centrală va rădică prestigiulă Ru
siei și va umili p’acela ală Angliei și ală Tur
ciei. In fondă Rusia nu părtă răsboiu cu Afga- 
nistanulă, ci cu Turcia și nu spre Herat este 
ațintită privirea ei, ci spre țînta tuturoră doriri- 
loră sale: spre Constantinopolă !

BrașovH, 11 (23) Aprilie 1885.
Cestiunea conflictului anglo-rusescti ține me

reu încordată atențiunea publică. Scirea cea mai 
nouă telegrafică din Londra ne spune, că guver- 
nulti britanicii a cerutiî a se face o cercetare a- 
mănunțită a incidentului dela Kușk. Nu scimti 
ce răspunsă a dată său va dă Rusia la acăsta 
cerere, vedemu însă că pregătirile de răsboiu se 
urmăză de amendoue părțile cu multă grabă. 
Credemu prin urmare, că va fi de interesă pen
tru cetitorii noștri de a cunăsce în liniameute ge
nerale părerea unui militari espertu în privința 
forțeloru armate ale Angliei și ale Rusiei, părere 
desvoltată într’unu articulti publicații în numă- 
rulu celă mai nou ală (jiarului „Pester Lloyd.“

Ca criteriu pentru forțele armate ale Angliei 
numitulu specialiștii ia armata englesă pe timpulu 
răsboiului cu Afganii în 1879/80. Atunci numă- 
rulă trupelorft englese, regulate și neregulate, s’a 
urcată la 41,000 6meni infanteria, 3500 călăreți 
cu 144 tunuri. Nici acumii nu se voră pută tri
mite cu multă mai multe trupe din India. Se 
4ice însă că din Anglia se voru mai trimite încă 
15,000 6meni. La unii ajutoră alu trupeloru af
gane .Anglia nu p6te conta cu siguranță.

Câtă privesce Rusia se p6te admite că ea 
dispune de armata din Caucasă, care representă 
în totală 116,000 ămeni infanteria 15.465 călă
reți și 378 tunuri (între cari 96 tunuri de munte). 
Afară de acăsta Rusia mai p6te concentrâ la gr a- 
nița afgană încă odată p’atâtea trupe regulate, 
mai curendă decâtă își va adună Anglia ăstea sa.

In Anglia oștirea se compune încă prin în
rolare voluntare, pre când în Rusia serviciulă 
militară este obligatoriu și generală. Mai departe 
e defectudsă organisați unea militară a Angliei cu sis- 
temulă ei de cadre, cu centralisarea tuturoră pro- 
visiuniloră ș. a. pre când în Rusia s’a introdusă 
de multă sistemulă teritorială și principiulă des- 
centralisării provisiuniloră recunoscându-se totodată 
avantagele unei ordine de bătăliă stabile pentru 
pace și pentru răsboiu.

Trupele anglese au pusei Martini-Henri și 
tunuri de sistemă nou Armstrong. Trupele din 
India aveau încă până mai erl mare parte pusei 
vechi. Trupele rusesc! suntă înarmate cu pusei 
nouă Berdană și cu tunuri sistemulă lui Krupp. 
Câtă privesce mobilisarea, concentrarea și apro- 
visiunarea armatei mecanismulă aparatului mili
tară ală Angliei este multă mai inferioră ca ală 
Rusiei, care a adoptată principiele moderne de a 
purtă răsboiu.

Căzaculă e dedată la năcazurile și lipsele 
răsboiului, elă se bate bine și dacă e mai flă
mândă, pre când trupele regulate englese cu greu 
potă face ispravă, dacă nu voră căpătă <|ilnicu 
„beafsteak-ulă“ loră. Spiritulă soldațiloră regu
lați angleși e bună, nu așa spiritulă trupeloră 
indigene din India. In armata russă însă e es- 
celentă spiritulă atâtă între soldați câtă și între 
oficeri.

Ce privesce conducerea armatei răsbăiele ce 
le-au purtată Englesii în Africa și Asia dovedescă 
că le lipsescă beliducii. Generalii ruși de altă 
parte au dată dovedi, că sunt mai buni strategi. 
Statulă majoră generală rusescă în fine este de 
sigură superioră celui englesă.

Rusia și peninsula balcanică
După cum spune o telegramă din Petersburg, iri- 

tațiunea în Rusia nu slăbesce nicidecum, și se manifestă 
în unele organe chiară asupra Germaniei și Austro-Un- 
gariei. »Novosti<, care în faptulă, că Germania stăru- 
esce pe lângă Portă să păstreze neutralitatea în casulă 
unui răsboiu anglo-rusă, nu vede ună echivalentă pentru 
serviciile ce Rusia le-a adusă Germaniei în 1870, 'șl es- 
primă temerea, că Germania și Austro-Ungaria ’șl dau 
totă silința, ca tocmai să deschidă Rusiei calea spre Asia 
centrală, pentru ca ea să nu mai aibă timpă a se gândi 
la Slavii din peninsula balcanică, pe cari Austria se în- 
cârcă a’i atrage în sfera influenței sale. Publicistul  ̂
Maicovă scrie în »Svett,< că Austro-Ungaria ar fi con
centrată în Semlină m.ase mari de trupe și că ținutulă 
pela trecerea Dunării, ce se mărginesce cu Serbia, sămănă 
unei tabere austriace. Austro-Ungaria are de gândă, cjice 
numitulă publicistă, să înainteze în Serbia veche și a- 
poi în Macedonia, și acăsta e causa că cele două puteri 
împingă pe Rusia la răsboiu. Cu consimțimântulă Ger
maniei Austro-Ungaria așteptă la Dunăre. ,Novosli«, cu 
ocasiunea serbării lui Metodiu, ’șl-a esprimată convinge
rea, că Rusia este în stare să ’șl susțină posițiunea sa 
atâtă in Asia câtă și în peninsula balcanică, âr în casă 
că acăsta nu s’ar pute, atunci Rusia să alegă între ste
pele turcomane și între peninsula balcanică.

dra vine de astădată scirea cea tristă, acolo se ridică a- 
cusațiunea în contra Rusiei, că prin nouă pretensîuni în- 
rreunâză soluțiunea și totdeodată se desmită categorică 
'aimile despre cesiunea Penșdehului, declarândă că 
este o necesitate imperativă de a continuă pre- 
preparațiunile militare. Acăsta are în câtva ună aeră 
amenințătoră, dară prin astfelă de apucături să nu ne 
amăgimă de felă. Zace în natura lucruriloră, că nego- 
țiațiuni de natura celoră ce decurgă astăzi între guver- 
nulă britanică și între celă rusescă decurgă cu 6re- 
cari perturbațiunl și refardațiunl și că totdăuna 
părțile litigante, vădândă că o parte ridică pretensiunT, 
se răstește la cealaltă parte spre a o mai muia în pre- 
tensiunile sale. Orice sfârșită va luă acăstă încurcătură, 
atâta putemă să (Jicemă, că în timpulă cătă va decurge 
răsboiulă prin note diplomatice, se voră răsti de mai 
multe ori unulă la altulă, numai să facă, ca mai pe 
urmă după atâtea frământăturl și după atâta trudă să 
’șl bage sabia în tâcă.

Să nu pârdă omulă din vedere despre ce e 
vorba. Mai ântâiu se nasce întrebarea, că 6re ge- 
neralulă rusescă Komarov a scosă în 30 Martie pe Af
gani cu capetele sparte din Penșdeh de nevoiă, său că a 
uată sabia în mână de bună voiă. In punctulă acesta 

raportulă generalului englesă Lumsden nu conglăsuesee 
cu celă ală comandantului rusescă, dăr după cum se în
tâmplă în astfelă de împrejurări nu se p6te constata pe 
deplină, care parte a începută, de aceea nici în casulă 
acesta concretă nu se pote decide cu certitudine causa 
prin care să se justifice începerea unui răsboiu, care 
ar avea urmările cele mai perniciâse. Consiliulu de mi
niștri britanică ce se întrunesce atji nu va fi prepcupată, 
credemă, de acelă incidență, ci se va gândi numai cum 
să stabilâseă hotarele în acelă teritoriu unde locuescă 
Afganii și Turcomanii unii lângă alții. Generalulă rusescă, 
cu tOte că s’a retrasă în posițiunile sale anteriâre, totuși 
a creată o faptă îndeplinită, întroducândă în Penșdeh o 
administrațiune provisorică. Acăstă faptă împiedecă o 
înțelegere netedă, dăr pentru aceea ea n’are atâta însem
nătate în sine, încâtă să împedece înțelegerea definitivă. 
Lucrulă principală este, că ăre guvernulă britanică și celă 
rusescă voiescă mai bucurosă să stabilâseă hotarele, 
chiar și dacă Afganii ară perde puțină teritoriu și Rușii 
ară avea ună eâștigă nu tocmai mare, printr’ună răsboiu 
sângerosă, care s’ar purta în amândoue continentele? 
Și după tăte semnele câte se vădă, se pare, că determi
narea hotarului ar aduce eu sine perturbațiunea rela- 
țiuniloră dintre Rusia și Anglia. Dăr stabilirea hotareloră 
este ună lucru ce se va tră'găna multă timpă, căci co- 
misiunile, cari voră fi însărcinate cu stabilirea hotareloră 
totă mereu se voră tocmi și nedumerirea din Londra și 
din Petersburg nu se va delătura până atunci, până când 
nu va fi definitivă fixată hotarulă celă nou din partea 
nordică a Afganistanului.

Motivele, care îndâmnă atâtă pe Rusia câtă și pe 
Anglia de a nu se încăera la luptă, trecă departe cu în
semnătatea loră peste certa, care s’a încinsă pentru o 
țâră stârpă, pe care o locuescă nisce Turcomani nomadl. 
OnOrea națională nu este angajată nici din partea Ru
siei, nici din partea Angliei, și stăpânirea Penșdehului nu 
este în mânile Rusiei nici o amenințare a domniei in
diene englese, nici în mânile Emirului Afganistană ună 
troiană în contra înaintăriloră rusesc!. Pentruca sâ se 
decidă cestiunea cea mare a Indiei, deocamdată nu 
este o necesitate absolută nici în Londra, nici în 
Petersburg. Acâsta o vede atâtă Gladstone, câtă și 
Giers. Amândouă părțile nu dorescă răsboiulă. în
trebarea e numai, cum să se ferâscă de elă, ca să nu-șl 
pârdă respectulă înaintea Asiațiloră atâtă Englesii câtă 
și Rușii. Numai dâcă ar fi bunăvoință s’ar putâ afla o 
formulă diplomatică. S’au decisă alte probleme multă 
mai grele pe calea diplomatică, sciindă că răsboiulă ce 
s’ar nasce ar aduce rele necalculabile. Ministrulă Giers 
se află cu politica sa pacifică într’o posițiune mai grea 
decâtă Gladstone. Ministrulă președinte englesă are, pe 
câtă scimă, în cabinetulă său numai ună singură adver
sară, care ar pleda pentru o decisiune militară.

Poporulă britanică nu e șovinistică și nu-șl perde cum- 
pătulă, ceea ce se pâte vedea mai bine din faima desprâ ce
siunea Penșdehului. In Rusia domnesce o partidă miiitară pu

Conflictulft dintre Anglia și Rusia.
Cetimă în »N. fr. Presse* :
Ca vântulă și ca vremea se schimbă scirile despre 

starea negoțiațiuniloră dintre Anglia și dintre Rasia. In 
19 Aprilie se părea, ca și cum s’ar apropia încurcătura 
acăsta periculâsă de ună sfârșită pacifică, pe când în 20 
Aprilie ără se. arătară puncte întunecOse pe orisontă, după 
care se uită solomonarii politici cu mare frică. Dela Lon
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ternică și acâsta partidă visâză acuma, că va începe lupta 
decisivă pentru India cu Anglia. Aceea parlidă acum 8 
ani n’a întrebată, că Rusia are bani și militari destui 
spre a pune mâna pe Constantinopolă și nici acuma nu 
se întrâbă, că bre Rușii voră ave destulă putere se trâcă 
peste Himalaia; dâr ministrulă Giers află ună sprijină 
puternică în cabinetele europene, cari nu voră lăsă bu- 
curosă să se încingă uuă răsboiu în Asia centrală între 
Rusia și Anglia, pentru că ușoră s’ar pută desfășură ces- 
tiunea orientală, care ar pune totă Europa în flăcări; 
dăr cabinetele europene până acum nu și-au dată fote 
silințele, ca să se delătureze ună conflictă între aceste 
2 puteri mari și lucrulă este ușoră de esplicată, pentru 
că până acum este vorba numai de Penșdeh și de Te- 
kinsî; dăr când voră vede puterile europone, că lovirea 
dintre Anglia și dintre Rusia produce asupra Europei ur
inări rele, atunci reservele actuale din Berlin se voră 
termină. 0 isolare a părțiloră beligerante este imposi
bilă. Numai împedecarea răsboiului ar fi uniculă mijlocă, 
prin care s’ar pute feri Europa de a se încurcă într’ună 
răsboiu pustiiforă.

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

Călăuza ,,Românului.“

„Aveți ună bună esemplu de imitată!“ 4’se 
Regele Carolă cătră fiii marelui patriotă decedată. 
Aceștia voră înlocui d’acum pe părintele loră în 
conducerea veteranului diară. Actualulă directoră 
ală ,,Românului,“ Vintilă C. A. Rosetti declară 
în numărulă celă mai nou, că de călăuză îi voră 
servi viața, faptele și aspirațiunile părintelui său! 
Eată ce scrie ,,Românulă“ în revista sa de Mier
curi :

Deși striviți suptă greutatea durerii, esemplulă mă
iestrului ne înbărbăteză. Datoria înainte de tote, ne-a 
Zisă pururea Rosetti, cu vorba și cu fapta, și ne-a re- 
petat’o pănă la celă din urmă ală său cuvântă. Strivită 
chiar de dureri corporale și morale, avândă ună copilă 
mortă și altulă murindă, Rosetti nu-și uita datoria, nu 
părăsea pena, nu înceta patrioticu-i apostolată. Așa ne-a 
sfătuită să facemă și noi. Urmași credincioși călăuziți de 
esemplele mărețe ale întregei lui vieți, luămă și a^I până 
cu mâna tremurândă, der asigurați că facemă lucrarea 
lui plăcută, înlănțuindu-ne durerea pentru a ne face da
toria.

Perdut-amă călăuza, der ne rămână faptele, ne ră
mână scrierile, ne rămâne viața lui, pe care o cunâscemă 
și care voră inspiră și călăuzi a nâstră activitate. N’a- 
vemă, nu putemă avea talentulă și vigbrea, care făceau 
din până lui Rosetti măciuca ce strivea ori ce rău; 
n’avemă acelă geniu creat.oră, care pururea și răpede 
să pună binele în loculă răului esistinte.

Der amă moștenită, căci amă sorbit’o din marea 
și marâța lui inimă, credința nestrămutată în românismă, 
în libertate, în triumfulă dreptății și adevărului. Și cu 
acestă capitală, care Iui însuși i se părea îndestulătoră, 
îndrăsnimă a porni — din nefericire d’astă dată singuri 
— pe calea de elă deschisă, pe calea ce a urmat’o 40 
de ani, pentru binele și fericirea țării. Direcțiunea ne e 
dată; călăuză ne va fi viața, faptele și aspirațiunile lui. 
Nu ne vomă abate der nici cu o liniă de pe calea ur
mată de fundatorulă .Românului.*

*) Ore la 28 Februariu a. c, nu s’a întâmplată o asemenea 
oprire ?

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

SOIRILE DILEI.
Reuniunea pentru sprijinirea Ciangăiloră și-a ținută 

adunarea generală în Budapesta în 11 Aprilie n. Din ra- 
portulu anuală se constată, că colonisarea Ciangăiloră în 
Ungaria trebuie să fie privită ca sfirșită și că cea mai 
deaprope problemă a reuniunei este sprijinirea și întărirea 
națională a Uaguriloră, ce trăiescă în Bucovina, Moldova 
și România, că pentru împlinirea lui s’au ajutată scolele 
și bisericile de acolo cu bani și s’au împărțită scrieri 
poporale unguresc! pentru tinerime. Prin mijlocirea de
putatului Hoitsy tipografiile capitalei au dată 1000 de vo
lume.

—0—
Din Deva ni se scrie, că procesulă intentată d-lui 

lână Ipanoviciu, parochă gr. or. în Hărău, pentru agitare (?) 
s’a terminată condamnându-lă tribunalulă reg. din Deva 
la o lună de dile închisâre de stată, amendă 20 fl. și 
plătirea cheltueleloră de judecată. Acusatulă a făcută 
apelă.

—0—
C. A. Rosetti a fostă espusă în camera unde a mu

rită pe ună pală acoperită cu flori. In mijloculă flori- 
loră era aședată ună stegă națională, a cărui parte ro- 
șiă acoperea peptulă răposatului. La capulă patului se 
afla portretulă mamei lui Rosseli, âr la piciârele lui por- 
tretulă fiu-său Mircea. Intrâga cameră era împodobită 
cu verdeță și cu corâne cu inscripțiunl. Toți membri 
oposițiunei s’au înscrisă la C. A. Rosetti. Regele s’a 
dusă la casa răposatului, unde fârte mișcată a Z'să fii- 
oră lui: »Aveți ună frumosă esemplu de urmată.» Ună 
i 

mare numără de corâne a fostă comandată, dintre care 
aminlimă: a Creditului mobiliară, a Bancheriloră din 
BucurescI, a Băncii naționale, a Bănciii României, a So
cietății lucrătoriloră tipografi, a Creditului fonciară rurală, 
a Familiei Brătianu, a Societății zarafiloră, a județului 
llfovă, a Clubului junimei, a Camerei de comerță, a Con
siliului de miniștri, a județului Jalomița, a orașului Pi
tești, a Curții, a Corporației marchitaniloră, și o mulțime 
de alte corâne.

—0—
S’a răspândită sgomotulă, că gimnasiulă catolică de 

aci îlă va luâ statulă în sarcina sa.
—0—

Abia trece câte o cii, în care să nu se comită în 
Pesta câte ună omoră. La 19 Aprilie n. săra au fostă 
omorîte prin venină, într’ună mică hotelă, două fete: 
Iulia Horvâth și Roșa Bender de cătră ună tânără. Otră- 
vitorulă e urmărită.

—0—
,Budp. Tagblatt» de Marți, vorbindă despre răpo- 

satulă C. A. Rosetti, elice: .România a perdută pe celă 
mai populară omă. alu .său, Austro-Ungaria pe ună con
trară neîmpăcată: Rosetti, mulți ani președinte ală ca
merei din BucurescI și redactoră ală «Românului», a mu
rită în nâptea din urmă. împreună cu actualulă preșe
dinte, Brătianu, a formată odiniâră «tânăra Româniă», 
prototipulă a .tinerei Italiei» a lui Mazzini; după întâr- 
cerea loră in patriă, amândoi bărbații au fostă conducătorii 
Roșiiloră. Brătianu a apucată de multă pe cărarea opor
tunității; Rosetti, o natură câtă se pâte de onorabilă, a 
rămasă credinciosă radicalismului său politică, dar și șo
vinismului său de marea Daciă. încă în anii din urmă 
a îndeplinită elă în favârea țăraniloră, a căroră emanci
pare a fostă mai multă opera sa, unele ușurări materiale 
și reforma electorală. Popularitatea sa a fostă fără mar
gini. Fanaticului nostru contrară îi putemă și noi de- 

i pune o cunună pe cusciugă: a fostă ună omă de onâre, 
și acesta, cum a Zisii Grillparzer, adi totă este ceva.»

—Cl
in Preșmeră au arsă în dilele aceste mai multe zi

diri. De asemenea în Feldiâra au arsă trei șuri cu paie 
și două staule d’ale Româniloră.

—0—
Saculă cu 4050 fl., ce dispărusă la oficiulă poștală 

din Pojună, s’a găsită. Servitorulă de poște bănuită a 
fos’ă pusă în libertate.

Procesuln din Deva.
(Raportulă specială ală «Gaz. Trans.»)

Deva, 20 Aprilie 1885.
(Urmare).

Președ.: Ajungândă la proiectulă de lege de sub 
întrebare ați clisă în tonă agitată și în termini încoveni- 
ențl, că âtă statulă vrea acum să ne ia limba! Nu este 
acâsta o agitare ?

Acusatulă: Am Zisă, că statulă nu ar ave drep- 
tulă a se amestecă în scâlele nâstre, făcute și susținute 
de noi. In acâsta nu aflu nici o agitare, că limba de 
propunere și — o pâte alege fiecare scâlă după placă, — ei, 
dăr tendința proiectului de lege nu a fostă aceea, ca să 
se învețe limba maghiară, ci ca cu încetulă să scâtă 
limba română din scâlele nâstre, precum aceea o dove- 
desce urmările. Deci nu am agitată nici contra limbei 
maghiare.

Preș.: Ai mai disă, că dâcă acelă proiectă se va 
face lege, va fi periclitată și biserica română.

Acuș.: Acâsta nu am disă. Eu am numai 
aceea, că prin proiectulă de lege vă(|ă periclitată națio
nalitatea română.

Preș.: Ai disă și aceea, că în tâte legile Ma
ghiarii apăsă pe Români, și prin acâsta ți-ai alesă o te
mă, cu care să poți agită.

Acuș.: Am 4isă, că este de mare însemnătate, că 
legile nu s’au făcută în favârea Româniloră, — am mai 
accentuată și aceea, că ar fi bine, ca noi pretutindenea 
unde receră interesele nâstre să fimă representați.

Preș.: Este o contrazicere în aceea ce diceți acum 
și în acea, când ați disă, că nu este de lipsă limba ma
ghiară. — Atunci cum ar pută fi numiți Românii în 
oficii, dâcă nu ar sci limba statului, și cum ar pută fi ei 
representați pretutidenca, dâcă ar asculta de D ta?

Acuș.: Eu nu aflu contrazicerea, căci eu nu am 
Zisă, că Românii să nu învețe limba maghiară, ci am 
arătată, câtă e de greu a impune o limbă, de care Ro
mânii nu potă avâ trebuință. Este mare deosebire în- 
tr’aceea ce învață poporulă și într’aceea ce învață cei ce 
se dedică la studii mai înalte.

Președ.: Pentru ce ai agitată contra limbei sta
tului, căci a o învăța e bine; apoi âtă și eu ca Maghiară 
amă învățată limba română și har Domnului, nu m’am 
desnaționalisată ?

Acuș.: Eu susțină, că mai ântâiu fiecare să scie 
limba lui, căci astfelă nu va perde atâta învățândă alta, 
De altmintrea eu nici nu amă Zisă niinică în detrimentulă 
limbei maghiare.

Preș.: La acte e alăturată și vorbirea Dtale și ai 
disă, că n’ai vorbită alta decâtă aceea ce e scrisă acolo, 
dâr martorii Zică alta.

Acuș.: Eu nu amă venită preparată la conferință 
și deci nici nu amă avută vorbirea gata. D-lă jude în- 
cuirentă m’a provocată, ca să pună pe hârtiă ce amă 
Zisă, și fiindă că cele Zise de mine mi -au fostă în prâs- 

pătă memoriă, deci amă scrisă cele mai esențiale ; ce voră 
fi Zicendă martorii, vomă auZi.

Procurorulă: llis-ai că Românii snnt.ă anfoch- 
lonl în acâstă țâră, că Ungurii ar fi străini și Românii. .

Acuș.: Eu acâsta nu amă Zis£*- A Z's’° d. G- 
Secula, dâr într’ună altă înțelesă și modă.

După acestă interogatoră președintele anunță, că 
va începe ascultarea martoriloră.

Ascultarea martorilor!!
Szollosy Tuhutum, profesoră la preparandia 

de stată din Deva, Zice, că a fostă de față la conferința 
Româniloră din 10 Marte 1883, dâr vorbirea acusatului 
nu o-a audită, că pe când a vorbită acusatulă, dânsulă 
s’a fostă depărtată; a auZită însă mai tâifiiu, — dâr dela 
cine nu scie să spună, — că acusatulă ar fl Zisă, că 
Maghiarii vrâu să le răpâscă Româniloră limba și națio
nalitatea. I)ice mai departe, că la acea conferință au 
fostă de față în mare parte țărani. Iritațiune nu a ob
servată, decâtă că din când în când unii tineri dau 
semne de aprobări.

Antoniu Soos, asemenea profesoră la preparan
dia de stată, a fostă de față la conferință, dâr acum 
nu ’și mai aduce aminte, ce a văZută și ce a auZjtă a- 
colo, pentru aceea cere să i se cetâscă fasiunea, ca să 
și-o revâce în memoriă, declarândă că susține ceea ce a 
fasionată.

Cetindu-se partea esențială din fasiune, Z'ce 
acum îșl aduce aminte. — Eu am stată, Z>ce martorulă, 
în fundulă bisericei, alăturea cu martorulă T. Szâllosy, 
și am auZită în mare parte ce a vorbită I. Papiu. Din 
vorbirea lui d. G. Secula am auZită și înțelesă și mai pu
țină. — Vorbirea acusatului încă nu o am pricepută, 
totă ce am putută scâte din ea, îmi pare a fi fostă 
aceea, că Ungurii dela 1848 n’au învățată nimică și că 
absolutismulă nu a luată dela Români, ceeace Ungurii 
voră a luâ, — adecă nu s’a atinsă de limba Româniloră.

A auZită esclamări de »Nu prîmimă!» >Nu sufe- 
rimă!» «Mai bine murimăl». Cari au fostă însă cu
vintele de cari s’a folosită acusatulă, nu scie spune. La 
întrebarea, că ce impresinne a făcută asupra lui vorbirea 
acusatului, răspunsde, că nu-și aduce aminte. Mai spune 
și aceea, că acusatulă n’a Z^ă «Ungurii în» ci «dela 
1848 ‘ n’au învățată nimică.

Antoniu Csuros, protonotară opidană în Deva, 
la conferința din cestiune a funcționată ca comisară de 
polițiă.

Martorulă dice, că a asistată dela începută pănă la 
finitulă conferinței și că la acea conferință au participată 
mai cu sâmă țărani. Ișl aduce aminte, că președintele 
conferinței nu a anunțată primirea propunerei lui d. G. 
Secula de locă după ce acela a terminată motivarea, ci 
după ce s’a primită și adausulă acusatului. Ținerea și 
programulă conferinței s’a anunțată la polițiă în scrisă 
și la timpă. Ce a Z>să acusatulă, din cuvântă în cu
vântă, nu scie, sensulă vorbirei lui însă scie că a fostă, 
că Ungurii dela 1848 nu au învățată nimică, că legile 
nu se respectâză de cătră guvernă. In contra proiectului 
de lege nu a Zisă, decâtă ceea ce am fasionată.

La întrebarea, că Z's’a acusatulă că decă proiectulă 
de lege va fi primită atunci Românii voră fi opriți d’a 
se ruga și lui DumneZeu*)  românesce, răspunde că așa 
ceva acusatulă n’a Z* sd, ci a propusă d’a adera la pro
gramulă din Sibiu și d’a votâ încredere Ziareloră române. 
Nici aceea nu a auZită, că acusatulă să fi Zisă, că acum 
și limba se va scâte din biserică.

Eu — Z'ce martorulă — amă aflată, că vorbirea 
acusatului a fostă agitătâre, și amă văZută că și alții 
sunt agitați, dâr m’am temută a opri pe oratoră, fiind
că eramă singurulă Maghiară în adunare și conferința 
erâ cătră sfârșită, deci nu voiam să compromită polițiâ 
și să dau prilegiu la scene turbulente.

Apărătorulă: Cum a fostă poporulă stimulată 
sub durata vorbirei acusatului ?

Martorele: Sciu, că au fostă dese și sgomotâse 
aprobări, dâr disordine nu s’a observată în totă decur- 
sulă adunării.

Apărătorulă: Și ce.impresiune a făcută vorbirea 
acusatului asupra D-tale?

Martorulă: Asupra mea, ca Ungură, a făcută o 
impresiune agitătâre.

Apărătorulă cere a se constata, că acusatulă a vor
bită cătră Români și nu cătră Maghiari.

Martorulă mai răspunde, că conferința s’a disolvată 
în cea mai esemplară ordine și că după o oră dela di- 
solvarea conferinței întregă orașulă a fostă, ca și cum 
nici nu s’ar fi ținută o așa mare conferință, ba și dela 
alții, dela Maghiari chiar a auZită, că ordinea a fostă 
esemplară. Incheiă, că după vorbirea acusatului nu a 
observată nici o iritațiune. (Va urma)

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

Despoierî ungurescl.
Săcele, 10 Aprilie 1885.

Domnule Redactoră! In comuna Satu-lungă suntă 
peste două din trei părți Români. Islazulă satului îlă plă 
tescă Românii trei părți, âr Ungurii numai a patra 
parte. Frin urmare plătescă Românii din punga loră 
cheltuielile amploiațiloră și aruncurile satului în sumă 
pănă la 8000 fl., âr Ungurii plătescă 2700 pănă la 2800 
fl. Noi nu avemă altceva decâtă islazulă satului pentru 
pășunarea viteloră, fiindcă Românii nu au altă avere decât 
câte o casă și o grădină, care o folosescă. Islazulă, 
pentru care noi Românii ne spetimă plătindă dare, abia 
îlă folosescă asfăZl vr’o 190 de locuitori Săcui din co
mună, âr Românii cu Ungurii cei săraci nici unulă nu se 
folosesce de acestă islază, pe când înainte vreme pănă
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introdusese în casa măcelarului George Roncea în Bra- 
șovulă vechi u și furase ună căsornică Anker de argintă 
cu lanță, o blană, o păreche de pantaloni, precum și o 
mai mare cantitate de carne și cârnați, fu descoperită în 
persâna lui Alicsity Tamas din Zsombor și predată ju
decătoriei penale, căreia i-a mărturisită fapta.

Totă așa Soos Trezsi, care fusese în serviciulă 
comerciantului de aci lohann Bolland și care furase stă
pânului sâu 4 bucăți de cârpe, două părecht de patine și 
alte lucruri, a fostă predată judecătoriei penale.

Presupunerea căpităniei orașului pronunțată într’ună 
raportă polițienescă de mai înainte, că ajutorulă de zi- 
dară Papp Kâroly, care neavândă nici o ocupațiune 
cheltuia sume mari de bani într’ună modă surprindătoră 
și în generală era bănuită, că aceste sume mari de bani 
a trebuită să le fi câștigată pe cale criminală, s’a ade
verită, căci acela se află de presentă din causa falsifi
cării de bani în cercetare.

In nâptea de 4 spre 5 Martie găsi comerciantulă 
din locă Carolă Kinn, fiindă pârta încuiată, la 11 âre în 
antecamera sa pe sergentulă Szânta din regimentulă 2 
de infanteriă de a’ci. Ce a avută să caute numitulă la 
așa oră înaintată într’o locuință privată, se va lămuri 
prin cercetarea orânduită.

Abusulă, că locurile cu verdeță, plantate și culti
vate de pe strajă suntă călcate de publică și împrejuri
mea castelului în totă modulă este murdărită, a îndem
nată pe comanda militară c. r. a stațiunei, ca să râge 
printr’o scrisâre pe căpitănatulă orașului, să facă cu
noscută locuitoriloră orașului, că fie - care persână, 
care va călcâ pe ârba de lângă serpentine și scări, 
se va aresta. Cu tâte că noi suntemă de părere, că 
stimata comandă c. r. a stațiunei după legile esistente nu 
este îndreptățită în astfelă de cașuri de a arestâ persâ- 
nele civile, ci la asemenea cașuri să facă arătare la di- 
regătoriile civile în contra aceloră cari portă vina, cu 
tâte acestea publiculă este provocată, de a nu umblă de- 
câtă peste serpentinele și scările, cari ducă în vârfulă 
străjei.

împrejurarea, că deunătji doi omeni și ună câne 
au fostă mușcați de ună câne bănuita ca turbată, a 
îndemnată pe căpitănatulă orașului de a porunci ca cânii, 
de pe teritoriulă Brașovului să fiă provăduți cu botnițe, 
o orânduire, care în casulă de față este fârte justificată.

Cumcă servitorimea de aci posede într’ună gradă 
fârte mică virtutea bunei cuviințe, acâsta o scie fârte 
bine deși cu mare părere de rău, căpitănatulă orașului, 
nu pâte însă împărtăși părerea eomandei militare c. r. 
a stațiunei, că în cele mai multe cașuri: »Servitârele 
prin purtarea loră nemorală provocătâre, precum și prin 
aceea, că se lâgă prin purtarea loră obrasnică de soldați, 
ar fi căușele deseloră escesuri în contra moralității pu
blice, căci după acăstă părere ar trebui ca causa și 
efectulă să fie schimbate.

Cumcă feciorii liberi de serviciu în ori-ce casă nu 
se plimbă sera în totdâuna pe stradele orașului cu sco- 
pulă celă mai nevinovată, ci cu greu se opună cânte- 
celoră de sirene dela fântâni și la porți, este o faptă ne
contestabilă și de scene ă la Potiphar și losifă asemeni 
nu putemă raporta ; provocămă însă pe stăpâni, de a 
supraveghia mai bine pe servitârele loră și a le interzice 
nâptea preumblarea pe uliți și mergerea Ia fântână.

In timpulă din urmă a căutată și tinerimea, care 
se întorcea sera dela șcâla de meseriă, prin sgomotă și 
strigătă mare să altereze liniscea publică și unii esce- 
denți au fostă prinși, între cari se afla ună învățăcelă, 
care era bănuită, că ară fi furată stăpânului o sumă mai 
însemnată de parale.

Aresturile făcute în orașă și în suburbii în nâptea 
de Pasc! dădură ună resultată satisfăcătoră, căci au fostă 
prinși 8 individ! și vagabum}! fără mijlâce, cari după 
aceea au fostă retrimiși în locurile loră natale.

Se spune mai departe, că în primulă cuartală ală 
acestui ană, din causa călcării statuteloră penale orășe
nesc! au incursă 107 fl. 40 cr. în folosulă fondului oră- 
șenescă pentru săraci. Totă asemenea în acelașă cuartală 
s’au pertractată 563 cașuri de prevarieațiunl în păduri 
și s’au plătită în despăgubiri și amende (glâbă) 549 fl. 
18 cr. v. a.

In fine mai împărtășimă următârele date din ra- 
portulă lunară ală oficiului de insinuare orășenescă. In 
luna lui Martie a. c. s’au făcută la acestă oficiu urmă
târele insinuări: Cu locuințe stabile s’au Insinuată 24 de 
familii. Schimbări de locuințe s’au Insinuată 235. Insi
nuări de calfe s’au făcută 111, depărtări 103. învățăcei 
au fostă insinuați 15, s’au depărtată 28. Copii în costă 
(școlari) 10 insinuări și 28 depărtări. Insinuări de ser- 
vitâre 488 și depărtări 240. Qileri lucrători în Brașovă 
au fostă 12 insinuați și 11 s’au depărtată. Streiniii călători, 
cari au visitată hoteluri și case private: 507 insinuări 
și 476 depărtări. In spitală au intrată 50 și 54 au eșită 
d’acolo. Dela c. r. casă de corecțiune, dela închisârea 
judecătoriei de cercă și închisârea comitatului au fostă 
insinuați 51 de pedepsiți, și au eșită d’acolo 52. Dela 
căpitănatulă orașului au fostă espeduiți în loculă loră na-

în anulă acesta noi Românii cu Sâcuii cei săraci îl a folosâmă în 
număr de vr’o 1800, râmânândă unii dintre noi cu oile dela 
St. Mihaiu și până la sf. George pe hotarul satului, fără să fim 
supurați de cineva; căcî îlă aveamă în pașLere dela pă
rinții și moșii noștri și amil avută acestă dreptă până în 
anulă acesta 1885. fir poiana Șanțului dinpreună cu po
iana Aniniloră și cu cuprinderea poenii Șanțului din va
lea Zimbrului și de peste Târlungă în dreptulă poenii 
Șanțului, de 72 ani ni-o dase magistratulă Brașovului 
numai în folosința nostră a Româniloră economi de vite 
pentru tunderea oiloră și vântjarea mieiloră, mai târdiu 
pentru vâncjarea berbeciloră noștri.

Luni la 8 Aprilie au fostă trei săptămâni, în lipsa 
Româniloră din comitetulă comunală, s’au adunată nu
mai Ungurii din comitetă la cancelaria comunală din 
Satulungă și au holărîtă, că numai două-dăci de dile 
le dă dreptă economiloră de vite, ca să stea 
cu oile pe hotarulă comunei Satu-lungă, adecă de 
la 10 Maiu până la sfărșitulă acestei luni spre 
a’și tunde oile, ăr ei Ungurii să aibă dreptă a folosi ho
tarulă satului anulă întregă; cu alte cuvinte 190 de Să- 
cui din comună să folosăscă hotarulă totă anulă, ăr 1800 
de Români cu Săcuii săraci să n’aibă nici ună dreptă, 
afară de cele 20 de de folosință a hotarului.

A doua (|i după acăstă nenorocită hotărîre, sosindă 
acasă Voicu Roșculeță și vâcjândă, că Ungurii voiescă să 
nimicăscă drepturile Româniloră și ale Săcuiloră mai să
raci, drepturi ce le-au avută dela părinții și moșii loră, 
a insinuată protestă în contra acestei hotărîrî.

Suntemă curioși să vedemă, câtă simță de drep
tate mai au în ei nemiloșii Unguri! S.

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

O interpelare cătră sinodulii din Sibiiu.
Unu bună Română, învățătorii în Trei-scaune, 

ne râgă, sS publicămă o interpelare ce-o adresâză 
luminatului și măritului Sinodă din Sibiiu. Ea 
privesce o causă sfântă și de mare importanță 
culturală și națională, de aceea ne grăbimu a-i 
da locu în coldnele fâiei ndstre. Eată-o :

Prea Mărite Sinodă archidiecesană gr. orientală !
Deârece forurile bisericesc! superiore competente, 

cari sunte chiămate a scâte din miseria cea mare în 
care suntă scâlele nostre confesionale greco-orientale ro
mâne din Trei-scaune (Haromszek), în cești 10 ani din 
urmă nu au înbunătățită cu nimică nici starea scâleloră, 
nici a învățătoriloră, suntă silită a aduce Ia cunoștința 
măritului Sinodă archidiecesană următârele și a întreba:

1. Are cunoștință măritulă Sinodă archidiecesană, 
cumcă scâlele nostre conf. gr. or. din Trei-scaune nu 
jnaintâză de locă, ci suntă aprâpe de peire?

2. Are cunoștință măritulă Sinodă archidiecesană, 
cumcă au perită scâlele nâstre din S. Sz. Gyârgy, din 
Vâlcele (Elopatak), cea din Nou, (Uitalu) cea din Uzon și 
cumcă și celelalte suntă în ajunulă peirii?

3. Are cunoștință măritulă Sinodă archidiecesană, 
cumcă ce ar fi causa miseriei, neînaintării și perirei a- 
cestoră scâle? Și dacă nu are cunoștință îi împărtășescă 
următârele:

Căușele peirii și a neînaintării scâleloră conf. gr. 
or. din comitatulă Trei-scauneloră suntă următorele:

Scâlele nu suntă înzestrate cu recuisite. învățăto
rii suntă de totă rău salarisați, cei mai mulți nu au, cu 
cantoriă cu totă, nici 150 fi. v. a. Nu se ameliorâză 
salariile învățătoriloră. Nu se păzesce litera normati
vului școlară. Inspectorii școlari districtuali prâ puțină 
se interesâză de înbunătățirea sorții scâleloră și a învă
țătoriloră. Scâlele nu potă concura cu celelalte scoli din 
comune, din causa neajunseloră loră. Școlarii începă a 
părăsi scâla, acjl pere una, mâne alta.

Mare comentară nu voiu să facă, ci întrebă: are 
ntențiunea măritulă Sinodă archidiecesană, a face să 
înceteze acâsta miseriă său nu? Și dâcă are intențiunea, 
să se îndure a face păsurile necesare câtă mai grabnică, 
căci dacă nu, este mare periculă, că vomă perde și acele 
scâle ce ni-au mai rămasă in Trei-scaune, e periculă ca 
noi să ne perdemă Și poporulă să rămână ne
luminată.

Gu părere de rău, dar suntemă siliți a aduce la 
cunoscința prea măritului Sinodă archidiecesană, aceste 
neajunsuri și sperămă, că dâră se voră îndrepta lu
crurile.

Sepsi Sân-Georgiu în 9 Aprilie 1985. 
Ună învetătorfi în numele celoră din miseriă.

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

Raportft polițienesc!!,
Brașovă, 18 Aprilie 1885.

Luna Martie nu este atâta de bogată în întâmplări 
de interesă polițienescă, ca antecesâra sa; dăr credinciosă 
datoriei de raportoră voiu comunică și aceste puține 
cașuri.

Hoțulă, care în nâptea de 8 spre 9 Martie a. c. se 

ală 5 femei și 2 bărbați. Dela oficiile preoțesc! au fostă 
anunțați 79 născuțl, 80 morți. S’au făcută așadâră îm
preună 2661 de Insinuări. S’au dată 389 de informa- 
țiunl. Au fostă pedepsite în luna acâsta, din causa căl
cării prescripțiuniloră de Insinuare, 48 de familii.

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

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

Pesta, 23 Aprilie. — Maiestatea Sa mo- 
narchulă primesce în 4 Maiu în castelulu Budei 
audiență generală.

Szeged, 23 Aprilie. — Teatrulă nou con
struită. se află de eri după amâtji la 2 6re în 
flăcări. Foculă a isbucnitu pe scenă la mașineria 
deasupra cortinei de sârmă, ajungându în spațiulu 
publicului. Teatru e fără scăpare perdutu. Se 
vorbesce, că s’a pusă focă cu intențiune. Pe la 
ârele 4s/i a căzută boltitura frumâsei fațade.

Londra, 23 Aprilie. — Anglia a cerută a 
se investiga incidentulă din 30 Martie dela rîulu 
Kușk; acâsta va întrerupe continuarea pertrac
tărilor ă.

Berlin , 23 Aprilie. — Camera deputați- 
loru a respinsă cu 169 contra 127 voturi pro
punerea de a se elibera Messelesen de pedâpsă 
pentru împărtășirea cu sf. taine.

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

DIVERSE.
Otrăvirea găiniloră prin neghină. — D. Eloire, me

dică veterinară dela Capelle, a constatată otrăvirea gă- 
ineloră prin bâbe de neghină. La pui simptomele de 
otrăvire se puteau confundă în câtva cu acelea ale cole- 
rei. In acestă timpă nu se producea nici o diaree, a- 
câsta devine ușoră de o colore albastră și veștedă, n’are 
fața nâgră a colorii puiloră. Penele pe paserea viuă 
înainte de mârte cu vre-o câteva âre suntă sbârlite, d’o 
colâre mai întunecată, paserea este tristă și-și întârce 
cioculă dela stânga spre drâpta, pielelea nu presintă ni
mică anormală; grăsimea e frumâsă și fără pete. La 
autopsie s’a găsită gușa plină de alimente, și pipota cu
prindea câteva petricele și colârea esteriâră era mai în
chisă ca și starea normală. Cavitatea sa interiâră era 
scăăută printr’ună felă de umflătură mucâsă; acesta mem
brană se ridică ușoră, lăsândă ună golO, în dreptulă um
flăturii, d’o masă gilatinosă de mărimea unei nuci. Glan
dele intestinale suntă ușoră aprinse. Trebue dâr evitată 
a se da grăunțele de neghină găiniloră.

* * *

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

0 sârbătâre a Poloneziloră. — In Polonia este ună 
obiceiu ciudată. In Dumineca Paștiloră se serbâză așa 
numitulă *Dingus«,  adecă ună felă de boteză ,retrospec
tivă.» Se umple cu apă o butelie, ună vasă, o cană, 
seu o doniță și se stropesce sâu să udă aprâpele său cu 
ocasiunea Pascelui. Bărbații stropescă dâmnele c’ună li
chidă parfumată; dâr țăranii cufundă pe fete în lacuri și 
eleștae. Servitorii din fermele cele mari ducă cu d’asila 
pe cele cari le preferă mai multă lângă o pompă și le 
stropescă de susă pân? josă cu apă. Acestă obiceiu este 
atâtă de înrădăcinată, încâtă o fată care nu este tratată 
in felulă acesta să sâmte părăsită și desprețuită; ea se 
crede chiar insultată. Părinții suntă obligați de a dâ o 
mesă tineriloră, cari au botezată astfelă pe juna fată. 
Servitârele udă mânile stăpâniloră și primescă ună dară 
sâu ună bacșișă. Domnișârele n’au de oedinară acâsta 
generositate față cu tinerii; și recunoscința loră să mâr- 
ginesce în a vărsă fără veste, o carafă cu apă în spi
narea cavalerului de predilecție. Deși sensațiunea este 
puțină cam neplăcută, totuși tineriloră le place fârte 
multă acâstă sărbătâre. Aceste originalități începă în di- 
minâța (Jilei și țină până a prâpe săra.

------o------
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Alexi, broșura duplă 25—26 a eșită de sub țipară a- 
vândă o ilustrația. Prețulă 1 leu sâu 40 cr.

Istoria pragmatică a Ungariei, scrisă pentru scâle 
și privați de Dr. Franciscă Ribary, revăzută de Dr. 
Ludovică Mangold. Prețulă unui esemplară broșată 
2 fl. Blașiu 1884, tipografia archidiecesană.

Catecliismulă religiunei creștine-catolice pentru I, 
II și III clasă gimnasială de Simeonă Micu, profesoru 
de teologiă în seminarulă archidiecesană și de religiune 
în gemnasiulă inferioră din Blașiu. Blașiu 1884, tipogra
fia Seminarului gr. cat. Prețulă 25 cr.
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Cnrsulu la bursa de Vieua
din 22 Aprilie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 94.20
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.20
Imprumutulu căiloră ferate 

ungare......................... 145.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.90

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

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

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

mișă............................. 101. —
Bonuri cu cl. de sortarelOl. — 
Bonuri rurale transilvane 100 75

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

vină ung.......................—. —
împrumutul^ cu premiu

ung...................................115 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118. — 
Renta de hărtiă austriacă 80.90 
Renta de arg. austr. . . 81.45
Renta de aură austr. . . 105 30 
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  856 —
Act. băncel de credită ung. 281.— 
Act. băncel de credită austr. 281.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.88
Napoleon-d’orI................. 9.96‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 61.65 
Londra 10 Livres sterlinge 128.15

Bursa de Bucurescă.
Cota oficială dela 9 Aprilie st. v. 1885

Cump. vând,
Renta română (5%). . . . — —
Renta rom. amort. (5°/0) . . — —

> convert. (6%) , — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . — —
Credit fonc. rural (7°/0) . • 98’/4 —

’ >> » (5°/o) — —
> > urban(7°/0) . — —
’ ’ > (6%) • — —

• (5°/o) ■ • 83V* —
Banca națională a României 1120,1130 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 300 —

« » » Națională . 281 —
Aură ............................... • 14.V°/o —
Bancnote austriace contra auro —

Cursulu pieței Brașovu 
din 22 Aprilie st. n. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.70 Veml . 8.72
Argint românesc................. . > 8.60 * 8.65
Napoleon-d’orI..................... . > 9.85 > 9.88
Lire turcescl......................... . > 11.12 > 11.18
Imperiali............................. . » 10.12 > 10.15
Galbeni................................. . » 5 80 » 5.85
Scrisurile fonc. »Albina < » 100.50 » 101.-
Ruble Rusesc!..................... . » 121.— > 123.—
DiscontulO » . . . 7—10 °/0 pe anii.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potti cumpSra în tutunge
ria lui I. Gross.
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3-3 Pnblicatâune. (Nr-47}5
Duminecă în 21 Aprilie (3 Maiu 1885 să 

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

1) Suburbiu Scheiu Nr. 1388 din 4’ua 
licitațiune său dela St. Michailă 1885. pe unii anu;

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

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

Licitațiunea să va ținea la 10 6re înainte 
de amia(|i în Casa de Ședințe a Bisericei amin
tite și condițiunile să aflu până atunci la epitro- 
pulfi I. A. Navrea în Suburbiulu Scheiu.
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1 8 Publicațiune.
Duminecă în 21 Aprile 1885 st. vechiu la 

10 6re înainte de amiadi, să voru vinde prin 
licitațiune — și dăcă nu să vorii afla cumpărători 
— să vorti arânda pe unu anu: „grădinile Bise
ricei St. Nicolae de aci; aflătărc pe calea adencă 
în Suburbiu Scheiu. “

Licitațiunea să va ținea în Casa de Ședințe 
a Bisericei amintite, și condițiunile să aflu pănă 
atunci la Epitropulu I. A. Navrea, Suburbiulu 
Scheiu în Brașovti.

Mersulu trenuriloru
pe linia IPredealu-SSudapesta și pe linia Teiușil-Aradii-ISiidapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-Hudapesta JBEudapesta—I*redealîî

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

porsâne

Trenu 
omnibus

Trenă 
de 

peraâne

Trenă 
de 

peraâne

Trend 
omul bus

Trenu 
accelerat

Trend 
oninibun

BucurescI 
Predealu 
Timișă 

Brașovtt 

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Ciulin 
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velințe

(
(

susă

( 
(

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-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

6.30
7.09
7.41
8.09
8.53

10.18
10.55
11.36

5.45
6.28

7.07
7.42
8.51

10.52
11.56
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

9.50
10.15
10.50

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladany 

Oradea mare (
(

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezd-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nedeșdu

Clușin (
(

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea 
Uiora 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiuștt 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susă

Brașovti

Timișă
Predealu

BucurescI

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 3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

8.00
2.47
6.36

10.09

3.56
4.31

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

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teiușft-Aradft-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.
)
Trenă de Trenă Trenă 'Trenu de Trenă
peradne omnibus omnibus persâne omnibus

Teiușft
Alba-Iulia
VințulO de joșii

9.50 8.25 8.352.39 8.20 Viena
3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.65
4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28

Șibotii 4.35 11.43 Aradft 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovații 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișii 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopii 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 BSrzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
BSrzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopii 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 llia 8.40 12.27
Paulișfl 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovații 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
A rad fi 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotii 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulii de joșii 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.16
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

A adft-T imișfira Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trenă
om ni bun persdne omnibus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulii nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
N6meth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegii 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.06

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișftra 8.58 3.15 P etroseni5 7.00

Timișftra- Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenă
peraâne 1 omnibus omnibus

Tiiuisftra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
N6meth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegii 11.26
Aradulii nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


