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Pote cineva să-și facă o ideă despre situa- 

țiunea, în care ne aflămii a^, noi Nemaghiarii, 
și despre spiritulfi ce domnesce între guvernanții 
noștri, dacă acum ni se contestă chiar și dreptulu 
de-a critică faptele lorii și de-a avă o judecată 
și o convingere de sine stătătdre cu privire la 
cele ce se petrecă în țâră.

Părerea ce ni-amu dat’o asupra faimâsei or
donanțe ministeriale, prin care se auulâză cunos- 
cutulil conclusu alu representanței municipiului 
sibiianu, este împărtășită și de „Sieb. d. Tagblatt.“ 
Ce a făcută ministrulă? întrâbă numita foiă. — 
A „cassatu“ opiniunea reprobătore esprimată de adu
narea municipală. — Dar âre se pâte anulă opi
niunea cuiva? Nu este acâsta opiniune proprie
tatea nealienabilă a celui ce-o nutresce? Opini
unea și convicțiunea politică, ce-o conține me- 
moratulu conclusti, ministrulu nu-o va pută anulă 
niciodată, elu o pâte numai combate și persecuta.

Acestă din urmă cuvântă caracterisăză de 
minune situațiunea năstră presentă. Suntemă 
prigoniți chiar și pentru convingerile năstre, sun
temă împedecați în libera esprimare a opiniuni- 
loru năstre.

O scrisăre ce o primimă din pașaliculu lui 
Banffy, comitatulu Bistrița-Năsăudu, ne dă o icână 
a stăriloră cu totulu anormale, sub cari geme 
a<Ji poporațiunea năstră și păte servi spre ilus
trarea cuvinteloru esprimate și a principieloră 
proclamate de însuși șefulu guvernului, ca mi
nistru de interne, în faimâsa sa ordonanță dela 
21 1. c. Amîculă nostru ne scrie următârele:

Domnule Redactorul
Ne năpădescă năcasurile pornite dela putere 

întocmai ca sloii mânați de valuri.
Stăpânii noștri trebuia negreșită să mai gămă 

sub domnia străină câte-va sute de ani, pentru 
ca din suferințele loră să învețe a cruța pe alții; 
să învețe a respectă la alții ceea ce află că e 
bună, folositorii, nobilii și iertată lorii; să învețe, 
mai bine ca în trecută, a sci câtă e de mare 
durerea celui ce ’lă lovesci în cele mai sânte și 
curate drepturi ale sale.

Nui vorbă, că prin nătângia loră stăpânii 
ne mai deschidă ochii, ba ne silescă la fapte 
mari, de cari păte amă fi uitată, dăcă n’amă fi 
văzută că-i înțăpă. Așa de pildă: S’ar fi împros
pătată memoria martiriloră Horia și Cloșca în
tru atâta măsură, s’ar fi mai dusă odată vestea 
loră în lume, dacă batjocurindu-i Maghiarii noi 
nu ne-amă fi văzută siliți a’i apăra cu tâtă pu
terea? In multe locuri, ca și aici pre la noi, 
s’ară fi ținută parastase pentru sufletele loră, dăcă 
stăpânirea nu le oprea ? — Și ăre procesele de agitare 
ca cele dela Deva dacă ne cășună supărări 
nu suntă ele pentru noi totodată și folosităre? 
6re vestea despre năcasurile și nevinovăția nâstră 
ducându-se în lume nu ne face serviciu? — Și 
ăre le ticnesce acelora, cari tocmai prin aceea 
au voită a ne face rău?

Dar lucrulă a începută a se îngroșâ și pe 
la noi, de cândă ne-a înzestrată, cine ne-a înzes
trată cu Banffy. Din <ji în legea de națio
nalitate devine mai ilusoriă, autonomia ni se ciungă- 
resce bucată de bucată, încâtă abia a mai rămasă 
cotor ulă.

Până mai ieri, alaltă-ierl se mai trimiteau și 
comitetului comitatensă convocările și programa 
pentru adunarea comitatensă județână în trei 
limbi, așa că membrii cei ce nu sciu unguresce 
puteau totuși cunăsce cestiunile puse la ordinea 
t|ilei. Acuma s’a schimbată lucrulă. Programa 

se scrie numai unguresce și negreșită, că cei ce 
nu sciu acâstă limbă o aruncă de o parte și 
nici prin gândă nu le trece a alergă la sfa- 
tulă celă mare, unde nu scii despre ce se tractâză.

In timpulă mai nou, de când Banffy este 
numită comisarii de scăle, nu ' se mai scrie nimica 
românesce senateloră școlare locale ci numai un- 
guresce. Nepricependă senatele nimică unguresce 
nu pot împlini poruncile și neîmplinindu-le li se va 
împutâ negligență, care va aduce după sine 
spulberarea scăleloră năstre. Eată scopulă vădită 
și demascată.

Apoi mai cutâză a 4*ceî că ne merge rău! 
Pasă de mai scrie că ni se face nedreptate, ca 
găgăuții dela Clușiu să te mai întrebe: în care 
țâră din lume este mai multă fericire ca la noi ?

Salutare!

Conflictul!! anglo-rusu.
In 28 Aprilie se aștepta la Londra ună răs

punsă din Petersburg la o depeșă, ce o adresase în săp
tămâna trecută cabinetului marei Britanii cabinetului din 
Petersburg. Depeșa rusăscă păte să fi ajunsă în mâ- 
nile Lordului Granville și în modulă acesta Gladstone să 
vină în posițiune de a’și îndeplini făgăduința dată în Joia 
trecută și de a face camerii comuneloră descoperiri. După 
ună comunicată ărecare se aștăptă la Londra și regina 
Victoria. Dintre diarele, care apară în Londra, numai 
»Pall Mall Gazette» nu ’șl-a pierdută încă de tolă spe
ranța în pace. După comunicatele acestui ij'ară chiar și 
cestiunea graniții s’ar fi regulată după dorința Emirului 
din Afganistană. Pentru susținerea păcii se întrepune din 
partea Rusiei »Gazetta de Moscova» cu totă resoluțiunea. 
Domnulă Katcov nu numai că doresce ună modus vi- 
vendi, der pledăză pentru aceea, ca între Rusia si între 
Anglia să se restabilâscă relațiunile cele mai sincere și 
mai leale. Domnulă Katcov păte avea cugetele cele mai 
bune și mai sincere, dâr cum ar pută Anglia să se mai 
încrădă în Rusia, când organulă oficiosă ală guvernato
rului din Caucasă »Cavcas< cere în modă machiavelis- 
tică, ca trupele rusescl să ocupe .Heratulă și când gene- 
ralulă Curopatchin ține în Petersburg o prelegere la ofi- 
cerii din statulă maioră despre acestă obiectă.

In Anglia, câtă și în Rusia se continuă cu mare 
activitate pregătirile și înarmările. Admiralitatea englesă 
a construită nave, cari mergă cu o iuțâlă fârte mare. 
Aceste vapore au de a combate și de a nimici torpila- 
rele inimicului. Rusia este liniștită din partea Mării bal
tice, pentru că acolo are o flotă destulă de însemnată. 
Din contră flota Rusiei din Marea negră se află într’o 
stare destulă de rea. Dăr navele acestea din Marea năgră 
nu s’ară pută măsura cu flotă englesă din Marea. medi- 
terană. Așadăr flota rusăscă din Marea năgră nu păte 
apăra malurile mării. In Marea năgră ar pută Anglia să 
facă Rusiei cele mai mari daune, de aceea acăsta va și lucra 
în Constantinopole, ca Dardanelele să rămână închise. 
Ori cum va interpreta Anglia tractatele relative la tre
cerea naveloră de răsboiu prin Dardanele și prin Bosforă 
în Marea năgră, totuși nu credemă, că ar avă curagiulă 
de a trece peste strîmtori fără de voia Turciei. In fața 
dușmaniloră din afară, în Rusia și nihiliștii voră sta pe locă 
cu acțiunile loră.

Unii nou conflicte diplomatica.
In filele acestea s’a produsă ărecare încordare în 

relațiunile dintre Anglia și Francia, care numai bune ur
mări pentru Marea Britaniă nu păte avea în împrejură- 
rile critice în care se află.

Se scie, că Englesiloră Ie-a mersă rău în Sudană, 
cu tăte sacrificiele ce au făcută în bani și în ămenî. 
Pentru aceste nenorociri Englesii au începută să acuse 
pe Francesii, că ei ar întrețină agitațiunea între aderenții 
Mahdiului. Totă năcazulă le-a căzută Engleziloră pe 
cjiarulă francesă din Cairo >Bosphore egyptien,» pentru 
că acestă (fiară dedea informațiunl amănunțite des
pre cele ce .se pelrecău pe câmpulă de luptă, critica ad- 
ministrațiunea englesă în Egiptă, și așa Englesii de tămă 

ea să nu se agite spiritele în contra loră, găsiră cu cale a 
opri imprimarea diarului și a-i închide tipografia. Oca- 
siune pentru acăstă procedere li se presentă Englesiloră, 
când la 4 Aprilie >Bosforulă egiptănă' reproduse câteva 
pasage dintr’o proclamațiune a Mahdiului, pe care a doua 
cfi le republică în limba arabă. Guvernatorulă din Cairo 
primi atunci ordină de a închide tipografia, împedecândă 
astfelă aparițiunea diarului.

Consululă francesă din Cairo, a cărui intervenire 
o ceru proprietarulă tipografiei, protestă în contra aces
tui actă arbitrară, dar agenții polițienești îlă insultară. 
De aci îsvorî confiictulă, care, dacă nu se va da Franciei 
satisfacțiune, pdte să ia dimensiuni îngrijităre.

In acăstă privință scrie »Journal des Debats» dela 
25 Aprilie:

„Nici Egiptului, nici Forței, nici lui Nubar, care nu 
e nimică, nici Sultanului care n’are nimică aici a face, 
n’avemă să ne adresămă, ci numai guvernului englesescă. 
Noi ceremă recundscerea și respectarea dreptului nostru 
unei puteri, care ea însăși are ună mare interesă, pentru 
ca dreptulă ginteloră să nu rămână literă mortă. Ne 
place a crede, că guvernulă englesă nu împărtășesce pa
siunile violente și pline de ură, pe care presa de dincolo 
de Manșa le afișăză în acestă momentă contra Franciei. 
Se impută diarului »Bosphore ăgyptien,’ că a arătată rea 
voință agresivă contra administrațiunei englese în Egiptă; 
dacă acăsta e o rațiune suficientă, pentru ca elă să fie 
suprimată, ce trebue să credemă despre (fiarele din Lon
dra, cari ne atacă fără măsură și fără cruțare ? Ce trebue 
să credemă despre „Stand ird, < care declară cu insolență 
că nu trebue să se țină săma de cestiunea legalităței în 
afacerea »Bosforului?«....  Respectămă pe Englitera, i-am
arătată totdăuna prietenia, deplângemă rătăcirile ei tre- 
căfOre, avemă și acum încredere, că ea va reveni la bu- 
nulă simță și la dreptate. Dacă ne înșelămă, eveni
mentele ne voră spune și vomă lucră în consecință, 
vomă mențină dreptulă nostru, îlă vom face să pre
valeze. Ar fi o erore a crede, că mijlăcele ne voră 
lipsi. Englitera are trebuință de Francia pentru regu- 
Iarea și astătfl în suspensiune a alaceriloră egiptene. 
Ea ere său va avă trebuință de Francia și în multe 
alte afaceri. Avea-va ea imprudența de a sacrifică 
simpatiile Franciei, pentru a face plăcere consulului ei 
din Egiptă, d. Barring? Păte că în curendă ar regretă 
acestă faptă.»

Ințr’adevără, că Anglia de răndulă acesta comite 
erori pollitice greu de reparată. In momentulă, când stă 
să se încaere cu Rusia, când nu mai are nici ună stată 
alăturea cu sine, n’ar fi mai mare rău pentru Anglia, 
decâtă când ar întărită și pe Francia asupra ei.

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

Ocupațiuni la Balcani
„L’Indâpendance Belge“ a primită dela co- 

respondentulă său particulară telegrama următâre:
Viena, Marți 27 Aprilie săra.

După o faimă ce s’a lățită în lumea diplomatică, 
importante negoțieri se urmeză între cabinetulă din Viena 
și între Părtă, în vederea acupațiunei apropiate a Șieni- 
ței, Novi-Bazarului și Mitroviței de cătră trupele aus- 
triace.

In totă casulă convențiunea, dacă s’a încheiată, nu 
se va esecuta decâtă în luna lui Septemvre, deărece 
Austro-Ungaria n’are în Bosnia trupe deajunsă pentru a 
face ocupațiuni nouă. In luna lui Augustă se voră tri
mite spre acestă scopă două divisiunl nouă de infanteriă, 
una din Linz și alta din Olmuiz.

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

SOIRILE PILEL
După'cum ni se scrie, Esposițiunea din Pesta 

se va deschide de sigură la 2 Maiu a. c. Lucrările de 
așezare și punere în răndă a obiecteloră, ce voră fi es- 
puse, abia s’au începută. Sosescă pe fie-care di mulțime 
de lăcfl și pachete. Tote aceste stau claie grămadă prin 
magazine, așa că arangiorii îșl trecă timpulă mai multă 
cu căutarea lăcjiloră. Pe piața esposițiunei domnesce în 
împrejurările aceste cea mai mare ccnfusiune.

Deschiderea esposițiunei se va face în modă solem- 
nelă în 2 Maiu la 12 6re. După cântarea imnului im
perială va adresa A. Sa prințulă moștenitoră Rudolf, pro- 
tectorulă esposițiunei, ună discursă la care Maiestatea Sa
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reuniunei de maghiarisare, amu trecut’o cu vede
rea, până ce ni-s’a atrasă atențiunea asupra ei. 
Cetindu-o ne-amă mâhnită și ne-amă consternată, 
dar o voce interidră ne spunea, că nu este cu 
jutință, ca acea notiță să fie adevărată.

Semțulă nostru nu ne-a înșelată. Tinerii 
noștri sunt conscii de ceea ce datorescă caracte
rului loră națională. Ii felicitămă pentru decla
rarea că așa și numai așa voră să fiă. Să ne 
ierte numai o singură observare. Era a loră da
toria, ca să nu ignoreze soirea tendențidsă a fd- 
iei maghiare, ci să-o desmință fără întârdiare, tră- 
gendă la răspundere pe cei ce an scris’o și ară- 
;ândă apucătura neddmnă, prin care au fostă 
aduși într’o lumină falsă înaintea conaționaliloră 
.oră.

Dacă tinerii noștri procedau astfelă, bine era 
și n’ar mai fi venită în neplăcuta posițiune d’a 
se apăra acum și înaintea publicului română, care 
numai vr’ună rău n’a putută presupune în aceste 
momente grave dela fii săi, speranța și viitorulă 
său.

Eată declarațiunea, despre care e vorba: 
Clușiu, 27 Aprilie.

Domnule Redactorii! In Nr. din 26 Aprilie ală 
prețuitului diară, ce redigiați, în o corespondență datată 
3-Pesta 23 a. 1. c. se ceră informațiuni sigure cu pri
vire la o faimă despre unii tineri universitari români de 
aci, divulgată în cercurile junimei române din B-Pesta, 
că adecă aceia s’ar fi înscrisă ca membrii la reuniunea 
maghiară de cultură.

Spre desmințirea faimei subscrișii dămă următărele 
deslușiri:

Adevărată, că »oposiționalulă‘ din Clușiu în nr. 
său din 16 Aprilie a. c. între scirile dilei a dată locă 
unei notițe, în carea pe subscrișii îi publica ca membrii 
înscriși la reuniunea maghiară de cultură; trebuia dară 
încă atunci, numai decâtă să declarămă, că notița res
pectivă nu e bazată pe adevără; după ce însă amă vă
zută, că nici ună cjiară română nu reproduce notița, a- 
ceea, eramă de credința tare, că publiculă română nu 
trage la îndoiâlă firmitatea caracterului fiiloră săi.

Se vede însă, că ne-amă înșelată, căci chiar unulă 
dintre aceia, despre cari nici când nu presupunâmă, cum- 
că s’ar lăsa să fiă amăgită de o atare faimă, ne recercă, 
să le dămu deslușiri positive despre starea lucrului.

Deci pentru toți aceia, cari încâtva dubitândă de 
caracterulă nostru, au dată cretjâmântă faimei greșite, 
declarămă următârele:

«Subscrișii nici când nu amă avută intențiune să 
ne facemă membri ai reuniunei maghiare de cultură. Ce 
e dreptă însă, amă subscrisă câte 10 său 20 cr. pre 
listele de colecte, ce le purtau colegii noștri maghiari, parte sub 
o presiune morală, pentru că de mai multe ori amă 
fostă infestați pentru contribuirl spre ună scopă ori 
altulă, parte căci unora li s’a spusă, că se colectâză 
pentru «societatea maghiară de ajutorare a juristiloră,* 
și apoi nici nu ne plesnea prin minte, că cineva se pâte 
face membru cu 10 său 20 cr. la o societate ca și cea 
din cestiune.»

Ioană Popescu, Iosifu Popescu, Alexandru 
Farkașu, Ioană Cherecheșă, Enea Draia, Eugenii 
Brană, Octaviană Boeru, juriști.

va răspunde, declarândh esposițiunea ungurâscă din 1885 
de deschisă.

—0—
Cornițele Gustav Telelei s’a făcută membru funda

torii ală reuniunii de maghiarisare din Clușiu cu suma 
de 1000 fl. Ecă încă ună »patriotă», care nu scie ce să 
facă cu banii.

—0—
Căpitanulă cl. 2. Paulă Munteanu, dela comanda 

corpului 12, supranumărară în reg. 31 de inf., este în
aintată la gradulă de căpitanu cl. 1. La gradulă de că- 
pitană cl. 2 suntă înaintați: locotenenții Davidă Pandrea 
din reg. 2 de inf., Vincențiu Visoina din reg. 50 de inf. 
Mihailă Cimpoca din reg. 51 de inf, Dionisiu Săbăilă 
din reg. 64 de inf. La gradulă de locotenentî suntă îna
intați: sublocotenenții Mihailă Brăteanu din reg. 82 de 
inf., Alexandru Negrea alias Gușeilă din reg. 2 de inf., 
lână Germană din reg. 50 de inf.

—0—
Dr. Ionă Popă, medică militară, este transferată 

dela bat. de vânători 28, la reg. de inf. 31.
—0—

Artista Teodorini s’a despărțiLă de societatea ope
rei italiane dela teatrulă Carolă din Viena. In casă că 
opera lui Marchetti »Rui Blas,« în care Teodorini avea 
să jâce rolulă principală, totă se va pune în scenă, va 
trebui să se caute o altă putere în loculă Teodorinei.

—0—
Din Timișâra se scrie, că din causa epidemiei de 

vărsată, comanda corpului a dispensată pe reserviștii din 
comunele Orcifalău și Mercifalău de esercițiele de arme 
din anulă acesta.

--0—
Generalulă belgiană Brialmont a murită filele a- 

cestea. La îmormântare, pe cosciugă s’a vădută o splen
didă coronă de viorele și de trandafiri albi cu inscrip- 
țiunea: »Generalului Brialmont, Românii din Francia și 
Belgia/

Cetimă în «Românulă:» In ceea-ce privesce ame
nințarea — după cum se dice — de atentată la viața 
d-lui Ionă Brătianu, mai aflămă că instrucțiunea a înce
pută. Primulă procuroră, care a fostă în gară la ple
carea trenului, fu primulă care a făcută cele din- 
teiu cercetări lui Stefănescu, care, la rendulă său, a 
mărturisită, că scrisârea este scrisă de dânsulă și că ar 
fi avută de gândă să atenteze la viața primului ministru 
între București și Pitescî. Acestă Stefănescu luase biletă 
de drumă de feră până la Pitescî.

—0—
«L’Indâpendance roumaine» află, că o divisiune mi

litară se va concentra spre a merge în Dobrogea, ca să 
întărescă trupele de acolo, âr flotila română a primită 
ordină de a se duce la gurile Dunării.

—0—
Același diară comunică, că o comisiune militară se 

va duce în dilele acestea în Londra, spre a primi o im
portantă cantitate de cartușe și materială de răsboiu, ce 
se comandase.

—0—
^Voința Națională» spune, că Vineri s’a făcută pe 

linia Ploiesci-Predeală încercarea cu freulă «Vistinghous.» 
încercarea a reușită pe deplină, astfelă că trenulă mer- 
gendă cu o vitesă de 70 kilometre pe oră, îndată ce s’a 
pusă în mișcare freulă, trenulă s’a oprită la o distanță 
de 225 metri dela începerea funcționărei, ăr la iuțela de 
60 kilometre, freulă a oprită trenulă la o distanță de 
140 metri, și în fine la 40 kilometre, după ună percursă 
de 70 metri.

—0—
Național-Zeitung înregistrâză soirea împrăștiată în 

cercurile diplomatice din Berlină, că împăratulă Wilhelm 
ar fi primită o scrisore din partea Țarului, care ’i comu
nică, că sorții păcii au slăbită forte multă.

—0—
Guvernatorulă generală Gurco, după cum se anunță 

din Varșovia, a plecată la Brzesc-Litevski, pentru ca să 
privegheze lucrările de întărire.

O declarațiune.
Pre când încheiasemă numărulu de eri ală 

fdiei ndstre primirămu, spre satisfacțiunea ndstră, 
o declarațiune, subscrisă de toți cei ș6pte tineri 
universitari români, despre cari făcu amintire 
corespondința nbstră din Clușiu.

Tinerii noștri declară categorică, că dânșii 
niciodată riau amdu intențiunea d’a se face membri 
ai reuniunei maghiare de cultură.

Acâsta declarațiune le tace onâre tineriloră 
noștri și este de ajunsă spre a scusâ nebăgarea 
loră de sdmă față cu cursa, ce le-au pus’o cole
gii loră unguri.

Mărturisimu, că notița fdiei
vorbesce de aderarea aceloră tineri

clușiane, care
la scopurile | în 2 maghiară-germană.

CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE
Din jurulă Reghinului săs., 21 Aprilie 1885.

Domnule Redactoră! Din raportulă vice-comitelui 
Murăș-Turdei pro 1884, așternută comitelui supremă și 
comitetului comitatensă, cu privire la administrarea 
publică și alte afaceri oficiâse, între altele se con- 
statâză, că în comit. Murăș-Turda după organisarea cea 
mai nouă se află 209 comune și ună magistrată regu
lată, adecă Reghinulă săsescă.

Numărulă locuitoriloră după conscrierea din anulă 
1880 face 145.819. — Scâle suntă: 6 de stată, 3 comu
nale ajutate de stată, 242 confesionale, 1 particulară.

Intre scâlele confesionale suntă: rom. cath. 26, gr, 
cath. 64, gr. or. 32, helveț. 101, august. 5, unitare 13, 
israelite 1.

Pruncii obligați a umbla la scâla dela 6—12 ani 
suntă 16.132, dela 13—15 ani 7351. Dintre aceștia au 
cercetată scâla, de tâte (Țlele 11.616, âră scâla de repe- 
tițiă 3522, scâla particulară 7, scâla centrală 99 prunci. 
Numărulă prunciloră, cari nu au umblată la scâlă, face 
8239. — După confesiune numărulă prunciloră, cari au 
cercetată scâla este: rom. cat 1563, gr. cat. 3440, gr. 
or. 1854, helveț. 6830, august. 716, unit. 629, israelițl 
212. Cu privire la limbă între umblătorii la scâlă suntă: 
maghiari 9234, germani 716, români 5294. Institutori 
au fostă 278, dintre carii 153 calificați, âră 125 necali
ficați. Apoi 265 ordinari și 13 ca ajutători. Limba de 
instrucțiune este în 149 scâle cea mrghiară, în 5 cea 
germană, în 85 cea română, în 11 maghiară-română și

Pășescă acuma mai departe, pentru ca să arătă în 
ce stare se află scâlele confesionale din tractulă protop. 
gr. cat. și gr. or. ală Reghinului săsescă, lăsândă celelalte 
tracturl protop. la o parte,—fiindcă nu amă deplină cu
noștință despre starea scâleloră și a altoră lucruri ce se 
țină de scâlă. Deci dară iată pe scurtă cum stămă noi 
cu scâlele în acestea 2 tracturl protopopescî:

Cam peste totă loculă și nu multe comune suntă 
’ără scâlă; în comune se află edificii școlare și încă 
în stare bunișâră, eră în unele comune, unde edificiele 
școlare începă a se ruina, se facă pregătiri de edificarea 
altora nouă, prin urmare cu casele de scâlă stămă bine

Mai rău stămă cu învățătorii, pentrucă de aceștia 
avemă puțini calificați; cei mai mulțl suntă «Azbucherl» 
și deja cam preste totă la noi în scâle lipsesce metodulă 
sănătosă de propunere. Acestă rău este din trecută, si 
vine de acolo, pentrucă nu suntă regulate lefele învăță- 
torescl, nimenea pănă acuma nu și-a pusă silință a face 
așa ceva, și poporulă fiindă lăsată în voi’a lui, și-a acor
dată învățătorii cum a putută; apoi că învățătorulă a 
mersă la scâlă și a ținută prelegeri cu pruncii, — este 
treaba densului; fiindcă în totă decursulă anului nu a 
bstă visitată de nimenea.

Este dreptă și aceea, că scâlele nu au venite, de
câtă că tote lipsele necesare se acoperă prin reparti- 
.iuni; pre lângă tâte acestea însă cei chemați a se în
griji de binele și sârtea poporului, prin energiă și acti
vitate arh pute stărui, face și aduce poporulă într’acolo, 
încâtă după putință a face leafă învățătorilor^.

Cumcă afirmațiunea mea este dreptă, mă baseză 
pre esemplulă următoră: In tâmna trecută, domnulă pro- 
topopă gr. cath. ală tractului Reghinulă săsescă Basiliu 
dațiu a conchemată ună sinodă mixtă și din preoți și 
din mireni. In acela s’a luată hotărîrea, ca pentru cer
cetarea scâleloră să se alâgă comisiunl mixte, care să 
umble din comună în comună și să se convingă despre 
starea scâleloră și altele; totă odată însă comisiuniloră 
li s’au impusă și afacerea lefeloră învățătorescl. Și ce să 
vecjl, — mirare — comisiunea încredințată, sub condu
cerea domnului Teodoră Harșianu, preotă gr. cath. în 
Beca română, a reușită, încâtă în celea mâi misere co
mune ce se află în tractulă protop. gr. cath. ală Reghi
nului săsescă, — dela care puțină s’a putută aștepta,__
a sistemisată leafa învățătorâscă pre cale pacinică dela 
50 fl. la 150 fl.

Dar cum s’a întâmplată acâsta? Așa că domnulă 
preotă sush numită în mai multe rânduri a dată râtă 
prin comunele d-sale încredințate, singură în persână a 
visitată scâlele în vremea și ârele de propunere; unde 
nu a aflată învățătorii în scâle i-a dojenită, eră pe âmenl 
i-a mângâiată pre altă cale, și așa când a cugetată că 
întreprinderea sa va avâ efectă, a începută cu comisiunea, 
și âtă că prin propagarea cuvântului de adevără și-a 
ajunsă scopulă și misiunea și-a înplinit’o: pentru acâsta 
cu dreptă cuvântă i se cuvine laudă. Etă energia, acti
vitatea și tactica cea bună a unui bărbată ce progresă 
potă face între poporh I

Să imitămă dară cu toții pașii întieprinșl de sush 
numitulă domnă preotă și apoi să sperămă, că atuncia 
în tote întreprinderile nâstre cu poporulă vomă reuși 
bine.

Națiunea română îșl are mângăerea în poporă. Po
porulă română acum deodată este sbicintath prin dările 
cele multe, grele și asupritâre, este materialminte adusă 
la sapă de lemnă; îlă nutresce mai multă curagiulă celh 
tare de feră, cu care este înzestrată dela natură; însă 
pe lângă tâte acestea, când este vorba despre binele na
țiunii și a dânsului propriu, ascultă și urmâză sfaturilorh 
bune, și în totă bună vremea față cu bărbații națiunii 
se arată blândă și supusă.

Să ajutămă și să mângăemă poporulă dară cu sfa
turi bune, dacă cu alte celea nu putemă, și să’lă îndem- 
nămă, ca pentru scâlă și biserică să facă bine, — pen
tru că acestea suntă scutulă națiunii române și dela 
acestea îșî aștâptă poporulă mântuința. ------tu.

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

Lucrările sinodului din Sibiu.
(Resumată) 

(Urmare).

Se ia spre sciință partea a cincea din raportă: 
V. Cu provocare la conclusulă sinodală din 20 Aprilie 
1884 Nr. prot, 52 privitoră la ajutorulă de stată de 
24,000 fl. pentru clerulă archiedecesană avemă onâre a 
raportă următârele:

La 24 Decemvre 1884 sub Nr. 2783 s’a înaintată 
înaltului ministeriu de culte și instrucțiune publică repre- 
sentațiunea sinodului archidiecesană cuprinsă la conclu
sulă sinodală de sub Nr. 148 ală protocolului sinodală 
din 27 Aprilie 1884. Escelența Sa, domnulă ministru de 
culte și instrucțiune cu datulă 13 Ianuariu a. c. sub Nr. 
1794 Preș a răspunsă la acâsta representațiune a sino
dului, că nu pâte să o ia în considerațiune, ci va urmă 
la împărțirea ajutorului de 24,000 fl. în sensulă norma
tivului provăcjută cu aprobarea preaînaltă din 15 Decem-
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vre 1883, și dacă subscrisulă archiepiscopă și metropo- 
lita, și consistoriulă archidiecesană voră rămâne prelângă 
vederile sale de a nu primi acelă ajutoră sub condițiu- 
nile cuprinse în acelă normativă, Escelența Sa domnulă 
ministru va face împărțirea cu ocolirea autorității bise- 
ricescî. Conformă punctului 2 din conclusulă sinodului 
de sub Nr. protoc. 52 consistorulă în ședința dela 14 
'26) Ianuariu a. c. sub Nr. 92 cons. a alesă o deputa- 
țiune, care să mârgă la Maiestatea Sa împăratulă și re
gele pentru a așterne în numele sinodului archidiecesană o 
preaumilită representațiune, ce s’a statorită prin consisloriu. 
Deputațiunea în 5 Martie n. a. c. s’a presentată la M. Sa 
în audientă. Primirea deputațiunei din partea Maiestăței Sale 
a fostă fârte grațiâsă și răspunsulă Măiestății Sale ne în- 
dreptățesce la cele mai bune speranțe pentru ună resul- 
tată favorabilă. Deputațiunea la întârcere din Viena s’a 
oprită în Budapesta, pentru a se presentâ la domnulă 
ministru presidentă și la domnulă ministru de culte și 
instrucțiune și a le cere sprijinirea rugării așternute Ma
iestății Sale cu privire la modalitatea împărțirei ajutoru
lui de stată. Representațiunea așternută la Maiestate, 
dimpreună cu cuvântarea rostită de conducătorulă depu
tațiunei la acea ocasiune și cu raportulă deputațiunei 
consistoriale se alătură la acestă raportă sub •/.. In le
gătură cu acestă obiectă avemă onore a raportă mai de
parte, că în decursulă anului mai mulțî preoți din archi- 
diecesă, fie din necunoscința conclusului sinodului archi
diecesană din 1884 de sub Nr. protoc. 52, fie la indemnă 
din afară, s’au adresată la înaltulă ministeriu deadrep- 
tulă cu suplici pentru ajutoră. Aceste suplici fiindă trans
puse consistorului spre dare de părere din partea dom
nului ministru, consistorulă a dispusă a se restitui acelea 
domnului ministru prelângă declarațiune, că consistorulă 
nu pâte urmă altcum, decâlă numai în sensulă conclu
sului sinodală. Unele din aceste suplici conțină aser
țiuni și afirmațiuni, ce surită apte a compromite atâtă 
pre preoții în numele cărora s’au făcută, câtă și pre scrii
torii, cari le-au făcută în numele preoțiloră. Astfelă te
merile consistorului pentru abusurl, ce se potă întâmplă 
la împărțirea ajutorului de stată pentru preoțime cu în- 
cungiurarea organeloră bisericescl, încă de acum apară 
ca justificate. — Sinodulă primesce de a sa representa- 
țiunea consistorului dală Maiestății Sale în numele sino
dului, ia la cunoscință pașii întreprinși de deputațiune la 
reîntârcerea sa pela miniștri din Peșta, și regretă că s’au 
ivită cașuri, unde preoții noștri trecândă preste voia bi- 
sericei au cerută ajutoră directă dela ministru, îndrumă 
totodată pe consistorulă archidiecesană a-șl face dato- 
rința față cu preoții, cari voră lucră contra concluseloră 
aduse de sinodă. —- Se ia la cunoscință partea a șâsa a 
raportului: VI. Causa întregirii protobresbiterateloră va
cante în archidiecesă a fostă ună obiectă, pre care con- 
sistorulă l’a ținută continuu în deaprâpe evidență și pre 
care în decursulă anului totă mai multă l’a promovată 
spre resolvire. Dela darea ultimului raportă ală nostru 
s’au făcută în acestă obiectă următârele:

1. S’au finalisată actele, ce erau deja puse la cale 
pentru întregirea protopresbiterateloră: a) ală Lupșei, 
pentru care este denumită și chirotesită de prolopresbi- 
teră Ioană Danciu, fostulă administratoră protopresbite- 
rală ală aceluiași tractă; b) ală Zarandului, în care este 
alesă, denumită și chirotesită de protopresbiteră Vasiliu 
Dămiană, profesorulă gimnasială în Bradă; c) ală Bis
triței, în care este alesă, denumită și chirotesită de pro
topresbiteră Simeonă Monda, fostă capelană parochială 
în Borgo-Bistriță; d) ală Câmpeniloră, pentru care este 
alesă, denumită și promovată la trepta protopresbiterială, 
clericulă absolută Romulă Furduiu. 2. S’a pusă în lu
crare și s’a finalisată întregirea protopresbiterateloră: 
a) ală Branului întregită prin alegerea, denumirea și 
chirotesirea de protopresbiteră a fostului administratoră 
protopresbiterială Traiană Mețiană; b) ală Treiscauneloră, 
fiiindă acum alesă, denumită și chirotesită întru proto
presbiteră administratorul parochială în Brețcu Dimitriu 
Coltofeană; c) ală Târnavei de josă, pentru care este 
alesă, denumită și chirotesită de pretopresbiteră paro- 
chulă din Cerghidulă mare Nicolau Todorană. 3. S’a 
făcută alegerea de protopresbiteră In tractulă Cohalmu- 
lui, carea însă anulându-se, s’a dispusă alegere nouă, 
carea se va esecutâ după reconstituirea sinodului proto
presbiterială după noua arondare a cercuriloră electorale.
4. In protopresbiteratulă Turdei s’a făcută alegerea de 
protopresbiteră, pe basa căreia s’a denumită în modă prea
labilă clericulă absolută Petru Roșea, âr denumirea lui de
finitivă s’a făcută pendentă dela inițiarea lui în gradurile 
preoției și in funcțiunile preoțești, precum s’a întâmplată 
și cu protopresbiterii noi ală Zarandului și ală Câmpeniloră.
5. Mai rămână dară ca neîntregite protopresbiteratele: 
Agnitei, Avrigului, Deeșului, lliei, Mediașului și ală Si- 
ghișârei, pentru cari încă s’au făcută din partea consisto- 
riului disposițiunile de lipsă pentru pregătirea alegerii de 
protopresbiteră; lucrările de întregire pentru numitele proto- 
presbiterate au rămasă să se continue după reconstituirea 
sinâdeloră protopresbiterale pe basa unei nouă arondări 
a cercuriloră electorale, în carea privință observămă ai- 

cia: că întrevenindă unele schimbări în ari n’area proto
presbiterateloră aprobate de sinodulă archidiecesană, 
adecă transpunendu-se unele comune dintr’ună tractă în- 
tr’altulă și preste totă observându-se, că cercurile elec
torale pentru membrii mireni la sinâdele protopresbite
rale nu sunt formate în tâte protopresbiteratele după o 
proporțiune numerică dreptă și cu considerațiune la tâte 
împregiurările, consistoriulă a dispusă a se forma de nou 
acele cercuri, și noua arondare a acelora a se supune 
revisiunei consistoriale, ceeace se află în curgere. A fostă 
dară naturală și necesară a se amâna lucrările de în
tregire până după noua constituire a protopresbiteră!elor 
pe noul periodă de trei ani. 6. In legătură cu întregirea 
protopresbiterateloră aflămă de bine a da locă în acestă 
raportă la douâ cașuri de vacanțe în seria protopresbite
rateloră; acestea sunt: protopresbiteratulă Brașovului I 
devenită în vacanță prin mortea protopresbiterului și ase
sorului consistorială în senatulă epitropescă, Iosifă Baracă, 
întâmplată la 27 Augustă 1884, — și protopresbiteratulă 
Făgărașului ajunsă de asemenea în vacanță prin abdlicere 
din causa neputinței bâtrânețeloră a protopresbiterului 
Petru Popescu, căruia consistoriulă ’i-a asignată începând 
dela 1 Noembre 1884 o provisiune anuală de 200 fl. din 
bugetulă fondului preoțimei archidiecesane. Aceste douâ 
protopresbiterate de asemenea se voră întregi după re
constituirea loră. — Consistoriulă e însărcinată a dispune 
reîntregirea protopresbiterateloră venite în vacanță in tim- 
pulă din urmă. — Se ia la cunoscință partea a șâptea 
a raportului: VII. Prin conclusulă sinodală din 24 Aprile 
1884 Nrul protoc. 100 a fostă însărcinată consistoriulă 
a așterne Preavenerabilului sinodă un proiectă de o nouă 
arondare a cercuriloră electorale pentru deputății din ar
chidiecesă la sinodulă archidiecesană și la congresulă na
țională bisericescă. In considerare însâ, că obiectulă a- 
cesta este de o însemnătate mare pentru viața nâstră 
bisericâscă și pentru înlregă organismulă constituțională 
bisericescă, prin urmare studiarea și resolvirea lui recere 
ună timpă mai lungă, — consistoriulă și-a reservată a 
se ocupa de acestă obiectă de locă după încheerea se- 
siunei sinodali din anulă acesta, cu atâtă mai vârlosă, 
pentru că o nouă arondare a cercuriloră electorale pen
tru sinodă și congresă va fi să între în viață numai la 
espirarea periodului nou de trei ani, și așa n’a fostă 
neapărată trebuință de a preferi acestă obiectă altoră 
afaceri consistoriale, asemene importante, dar totodată 
mai urgente. Așa dar proiectulă de arondare ală cer
curiloră electorale pentru deputății sinodali și congresuali 
pentru care altcum avemă materială adunată, consisto
riulă își va lua voiă a-lă substerne Preavenerabilului Si
nodă la sesiunea anului viitoră. — Proiectulă de sub 
întrebare să se aștărnă negreșită sinodului în sesiunea 
procsimă. — In fine se ia spre sciință partea a opta: 
VIII. Despre alte însărcinări primite dela Preavenerabilulă 
sinodă, precum: despre crearea unui fond pentru preoții 
din archidiecesă, despre punerea în lucrare a fundațiunei 
lui »Andronică,« despre pregătirea unui plană de zidire 
a seminarului, și eventuală despre alte odiecte, se voră 
presentâ Preavenerabilului Sinodă rapârte separate. — 
Se ia spre știință.

In ședința a V-ea, 4 Aprilie 1885, presidiulă presentăza: 
1) petițiunea mai multoră parochienl din Câmpeni pentru 
regularea posițiunei capelanului Mihailă Contesă; 2) peti
țiunea mai multoră poporeni din Murășă-Sântgeorgiu pen
tru strămutarea preotului Ioană Runcană în altă parochiă; 
3) petițiunea comitetului parochială totă din aceea co
mună pentru ordonarea cercetării în causa abusuriloră 
comise în acea parochiă; 4) petițiunea parochieniloră 
din Agîrbiciu (protopresbiteratulă Turdei) pentru ordona
rea întregirei postului de preotă, vacantă în aceea pa
rochiă; 5) petițiunea preotului George Popoviciu din 
Petrușanl (protopresbiteratulă Ab’-udului) pentru conferi
rea unui ajutoră de 140 fl.; 6) petițiunea comitetului 
parochială din comuna Corunca pentru acordarea unui 
ajutoră în bani; 7) petițiunea sinodului parochială din 
Păucea pentru acordarea unui ajutoră de 200 fl. v. a.; 
8) Petițiunea parochului Ioană Țintea din Șelimber pen- 
acordarea unui ajutoră. — Se transpună comisiuniloră 
respective. (Va urma.)

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

SCIBI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz Trans.»)

Berlină, 28 Aprilie. — Ministrulă Lucius 
a plecată să visiteze esposițiunea din Pesta.

Londra, 29 Aprilie. — In camera comune- 
loră Grladstone comunică, că guvernulu n’a pri
mită nici o representațiune din partea Rusiei 
pentru ocuparea portului Hamilton. Rusia nu a 
renunțată la obligământulă de a nu ocupa He- 
ratulă. Guvernulă n’a primită nici o adeverire a 
sgomotului despre o nouă luptă între Ruși și 
Afgani.

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

DIVERSE.
Arderea cadavreloru în Germania.— Cu ocasiunea 

arderii cadavrului la Gotha a ministrului din Brunswick, 
d. de Liebe, » Gaze t ta de Breslau« publică ună ar- 
ticolă din care reproducemă pasagele următore : »D. de 
Liebe a făcută cunoscută ultimele sâle dorințe, că doria 
ca rămășițele lui să fie arse. Familia sa, voindă să esecute 
acâstă voință, s’a văzută nevoită d’a face să se transporte 
corpulă lui la Gotha, căci la Berlin cremațiunea este oprită. 
Acum câteva săptămâni, primulă demnitară eclesiastică 
a’ă ducatului Gotha, d. Carolă Schwartz, și totă clerulă 
a asistată la ceremonie, dovedindă astfelă că nu vădă în 
acâsta nimică care trebuie să fiă oprită. Esemplulă omu
lui bisericei este acum urmată de ună omă de stată ; 
der familia sa trebue a recurge la ună espedientă 
pentru a se conformă dorinței esprimate. In Pru
sia, unde acum o sută de ani Frederică celă Mare 
profesa că fiecare este liberă de a-șl căuta scăparea după 
modulă său d’a vedea, âcă că nu pote cineva dispune 
de propriele sele resturi și ună omă de bine este silită 
să emigreze ca să facă a fi înmormântată după cum 
vrea.» »Gazetta de Breslau« vede în cele două cașuri, 
Schwartz și a lui Liece, indiciulă că cestiunea crema- 
țiunii nu pâte a întârcjliâ să fiă pusă la ordinea cailei.

* **
Cum să fie femeile și cum să nu fie. — Femeile 

să fie ca luna: atâtă de luminâse și poetice, și nici așa 
ca luna: să nu aibă curte împreiurulă loră. — Femeile 
să fie ca câsornicele: punctuale și progresândă cu tim- 
pulă, și nici așa ca câsornicele: să nu se lase a fi în- 
târse. — Femeile să fie ca ună generală : cu atitudine ma- 
iestetică și hotărîte, și nici ca ună generală: să nu con
ducă atâția bărbați. — Femeile să fie ca gura: tranda
firii și fragede, și nici ca gura: să nu musce atâtă 
de desă. — Femeile să fie ca o esposițiă de arte: 
ochiulă să nu întâlnâscă decată frumosulă, și nici ca o 
esposițiă de arte: ceea ce întâlnesce ochiulă să nu fiă 
numai artă.

* * *
Nouă nebunii ale modei. — Ordinulă de di celă 

mai nou ală modei a Introdusă în Newyork ârășl între
buințarea cerei de sigilată și prescrie ca: scrisorile de 
gratulare să fie sigilate cu câră galbenă, cele de condo- 
lență cu câră nâgră, cele de dragoste cu câră albastră, 
cele amicale cu câră roșiă purpuriă, cele de afaceri cu 
câră roșiă cărămidă, Invitările cu câră albă.

------ o------
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Estetica, sciința filosofică despre »Frumosă și Arte» 

de I. P. Fior an tină, profesoră de filosofiă la liceulă 
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15 cr., la autoră cu rabată de 20 la sută.

Ouraulu la bursa de Viena
din 28 Aprilie st. n. 1885.

Rentă de aurtt 4°/0 ... 93 85
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.40 
tmprumutulti căilord ferate

ungare.......................... 144.25
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 95.80

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 104.70 

Bonuri rurale ungare . . 102.— 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................101. —
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 100.25

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

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

ung...................................114 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.— 
Renta de hărtiă austriacă 80.90 
Renta de arg. austr. . . 80 65
Renta de aurii austr. . . 105 20 
Losurile din 1860 . . . 139 50
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 861.—
Act. băncel de credita ung. 279.75
Act. băncel de credită austr. 281.25 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei................ 5.88
Napoleon-d’orI.................. 9.971/a
Mărci 100 împ. germ. . . 61.75 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu

Cursulu pieței Brașovă 
din 29 Aprilie st. n. 1885.

Bancnote românescl . . . . Gump. 8.73 Vând. 8.74
Argint românesc . . . ... > 8.65 • 8.70
Napoleon-d’orI . . . . ... > 9.93 » 9.97
Lire turcescl................. ... > 11.18 . 11.22
Imperiali..................... ... » 10.15 > 10.20
Galbeni......................... ... » 5.84 > 5.86
Scrisurile fonc. »Albina « . . » 100.50 > 101.—
Ruble RusescI .... ... > 120.— > 121-Vs
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

Editoră: lacobă Mureșiauu.
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Diplomă de argintă dela esposițiunea economică din 1884 a comitatului 
Torontalu.

Medalia de argintă dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883.
Medalia de brouzft dela esposițiunea din Triestă 1882.
Diploma de recunoscere dela esposițiunea din Graz 1880.

I8V0RULU

dela M O H A
Conține cea mai însemnată cantitate de acidă carbolicu dintre tote

Apele minerale ale Ungariei
face escelente servicii la băle catarrhalice ale organeloră de mistuire și 
ale udului. In genere acâstă apă merită a se lua cu deosebire în consi- 
derațiune la f<5te acele b61e, la care trebue a ajuta organele și a promovâ 

funcționarea sistemului nervosă.
Cu vinu beută se bucură acesta de o popularitate mare.
Depositulu principală Ț Liferantu alu Curții

singură numai la: Xă. U X X reg. ung.în Budapesta.
Asemenea se află la t.âte farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiunî.

înștiințare.!

PENTRU CURSULU ALU Il-lea
= si celu din urma —

5
ce voiu deschide spre învățarea fundamentală de a lua măsură 
și a croi după metodulu D-lui H. Klemm, consilieră ng. ală 
comisiunei și direcțiunii Academiei europene de mode din Dresda, 
noteză următorele prețuri reduse:

Pentru ddmne și domnișâre avute 10—15 fl.
„ „ „ mai puțină avute voiu face

prețuri escepționale.
Locuința mea se află în strada CăldărarilorA, oasa lui Montaldo 

Nr. 488, scara I, etagiulu I, ușa Nr. 3.
Cu tdtă stima

•J. <xraf, instructorii de croită.

© (Nr. 1.3)I

S’au espediatii in anulu 18S4

IșBOOOOObutelii
0-1
(N

Rlulțămită generalii din Brașovă.
Adeverimti cit amu învfițatii dela d-lti J. Graf în timpâ de 6 sgptfimânl com

pleta desemnultt de croit ii pentru haine femeescl și compunerea lord. Drepttt aceea ne 
simțimO atinse în modd plăcuții de a exprima dlui I. GRAF mulțumită nostru pentru 
ostenela și diligența sa și de a-lîi pu>6 recomanda pretutindenca cu privire la cunos- 
cințele sale speciale și Ia metoduld său ușorii de cuprinșii.

Brașovă, 27 Martie 1885.
Mary Wibnanek, Carolina Hermann, Lnise Ackerfeld, Helene Scboltes, 

Regina Melilbăclicr, Elise Geist.

AX

I

X

I 8

Concurși!.
Spre ocuparea postului de notară comunală în Comuna 

mare Țînțari, cn care postă este înpreunată lâfa anuală 
de 400 fl., cuartiră liberă și 4 orgii de lemne de focă, 
pe lângă tragerea taxeloră de lucru statorite prin stătută, 
se escrie prin acesta concursă cu termină până în 30 
Maiu a. c.

Se provocă deci toți aceia, cari dorescă a dobândi a- 
cestă postă, cumcă să’și înainteze suplicele loră instruate 
în sensulă §§-loră 74 și 75 din art. de lege XVIII din 
anulă 1871, apoia§-lui 6 din art. de lege I din auulă 1883, 
lasubscrisulă până la terminulă de susă, cu atâta mai sigură, 
pentru că suplicele întârdiate nu se voră lua în considerare.

In fine se observă, cumcă se cere, ca notarulă ce se 
va alege se posedă perfectă limba maghiară și română 
atâtă cu vorba câtă și în scrisore.

Brană în 25 Aprilie 1885.
Alesandru Belu, 

(Nr. 55) 1—3 pretore.

a domnei Hermina Lexen
Ulița funariloru Nr. 249.

se recomendă on. publică. Grădina dispune de localități 
spațiâse, locă fârte frumosă pentru jocă, și o grădină 
plăcută și umbrâsă.

Copii se voru primi dela 9—12 6re înaintea 
prândului, și dela 2—4 6re d. p. Tacsa lunară 
1 fl. 50 cr.

(Nr. 54) 2—3

Mersulu trenimloru
pe linia P’redealii-Ehidapesta și pe linia Teiașu-Aradă-Budapesta a căi ei ferate orientale de statîi reg. ung.

Nota: Orele de ndpte sunt fi Cele dintre liniile grose.

Tipografia ALEXI, Brașovu.

IPredealtî-Budapesta Budapesta—Iaredealii

Trenă Trenă Trenă Trenă Trenă Trenă Trenă Treni
accelerat omnibus de omnibus omnibusperaăne persâne persăne

BucurescI 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timiștt

(
(

1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovă

Feldiora

2.06 — — 10.50 P. Ladâny

Oradea mare <

2.01 2.04 1.59 10.09
2.16 6.30 5.45 4.11 5.13 3.20
2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25

Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 F ugyi-V âsărhely 4.40 9.59 —
Homorodd 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu
Sigliișora

4.51
5.11

10.18
10.55

10.52
11.56

R6v 
Bratca

5.46 11.41
12.15

4.31
6.09 —

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
MediașQ 6.00

6.29
12.11
12.35

1.23 Ciueia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiușfi 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudti 7.55 2.48 4.44 Clușiu 8.57 5.40 7.08
Vințulu de susti — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirisă 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida

(
(

— 5.39 8.51 Uiâra 12.12 9.58 —
Clușiu 10.08 5-59 9.18 Vințulfi de susfl 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudti 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușă 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciuneld 1.44 12.03 —
Aghiriștt — 7.25 9.35 Blașfi 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedinti 11.33 8.11 11.04 Copsa mică 2.52 1.22 10.45
Ciueia 12.06 8.52 12.17 Mediaștt 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Rev
Mezd-Telegd

12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32

Fugyi-Văsârhely
Vârad-Velințe -

10.46
10.56

3.39
3.55

Agostonfalva
Apatia

7.36
8.09

8.10
8.46

2.04
2.24

Oradia-mare (
(

1.49 11.04 4.06 Feldidra 8.41 9.20 2.44
1.54
3.14

11.14
1.47

7.30
11.05 Brașovă

9.20 10.15 3.15
3.25P. Ladăny -— 6.00

Szolnok 5.10 4.40 2.37 t Timișfl — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predeală — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Teiușft-Aradîk-Budapesta Budapesta- Aradu-Teiușă.

Trenă de Trenă Trenă Trenă do Trenă
peraăne omnibuB omnibus persăne omnibus

Teiușft
Alba-Iulia

9.50
10.42
11.09

Viena2.39 8.20 8.25 8.35
3.40 9.10 Budapesta 8.00 6.55

Vințulă de josă 4.04 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 Aradft 3.35 5.30

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

3.48
Conopă 5.57 8.49

Zam 7.49 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
Aradăt 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 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușii 12.53 7.00

A r adtt-Timi ș6r a Simeria (Piski) Petreșenl

Trenă Trenă de Trenă
omnibus peraâne omnfbng

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

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Grivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etroșeul 7.00

Timiștâra-Aradiii Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenă
peraăne omnlbufl omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


