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ANULU XLVIII.

89. Sâmbătă 20 Aprilie (2 Maiu) 1885.

Brașovâ, 19 Aprilie (1 Maiu) 1885.
In scrisârea ce amil puhlicat’o în numărulti 

de alaltăeri, unu amicii ală organului nostru 
descriea cu viue culori câtă de multă persecutată 
este limba română în ținutulă Nasâudului, care, 
precum scimu, este curată românescă. Acestă 
stimată frate ni-a arătată în ce modă scie tractâ 
cu legea de naționalitate vestitulă fișpană Banffy, 
ni-a spusă, că convocările și programa adunări- 
lorti județene se scriu numai unguresce, ca s& nu 
fie înțelese mai de nimeni, ni-a asigurată în fine, 
că corespondența organeloră administrative cu 
senatele școlare din comunele române se face adi 
numai în limba maghiară.

T6te aceste ni le-a spusă și ni le-a arătată 
amiculă nostru, numai cu o deslușire ni-a rămasă 
datoră.

Nu ni-a împărtășită dacă locuitorii din co
munele române Năsăudene au luată său nu vre-o 
măsură în contra ilegalitățiloră vădite ale fișpa- 
nului Banffy; dacă suntă hotărîți d’a întrebuințâ 
cu cea mai mare energiă tăte mijlăcele legale 
spre a face să se curme aceste abusuri; dacă au 
făcută pași la autoritățile superiăre, la guvernă 
său în casă de lipsă chiar și la corănă ?

Despre tăte aceste n’aflămă nimică. Loviri 
ca cele ce le aplică Năsăudeniloru voinicosulă 
Banffy, sunt de natură a deștepta din somnulă 
indiferentismului și pe cei mai blânzi de fire. Cu 
tăte astea amiculă nostru nu ne scie spune ni
mică despre mișcarea de protestare, ce s’ar fi pro
dusă între urmașii eroiciloru grăniceri în potriva 
vediteloră călcări de lege și a volnicieloră actua
lului fișpanu și a subalterniloră săi.

Tăcerea asupra puncteloră atinse deștăptă 
în noi temerea, că Năsăudenii întâmpină cu 6re 
care resignațiune mută tăte actele de violență, 
așa precum au întâmpinată Românii din comita- 
tulti Solnocă-Dobâca lovirile aceluiași fișpanu; 
acea tăcere ne face a crede, că conducătorii po
porului română năsăudănu nu sunt la înălțimea 
datoriei loră, că nu este destulă de strînsă legă
tura dintre ei și poporă, că nu sunt, în fine, pă
trunși de seriositatea momentului și de importanța 
unei energice și comune conlucrări pentru apă
rarea limbei și a naționalității române.

Dacă Românii din alte ținuturi voră face și 
ei, precum se pare că facă Năsăudenii și precum 
au făcută și cei din Solnocă-Dobâca și voră în
ghiți mereu Ia gălusce tari și fierbinți, înecândă 
în peptulă loră durerea, ce-o suferă, atunci să 
nu ne mirămu că unu „ binevoitorii “ atâtă de 
probată ală poporului română, ca d lă ministru- 
președinte și ministru de interne Tisza Colomană, 
nu mai găsesce destule cuvinte spre a asigură, 
că tăte câte le-au povestită în dietă deputății Bă
bești și Truța despre prigonirea naționalitățilorti 
din partea organelorti statului și a presei ma
ghiare nu suntu adevărate, precum și că nu esistă 
stătu pe lume, unde diferitele naționalități să se 
p6tă desvoltâ așa de liberă, ca în Ungaria!“

D-lti Tisza aderă la maxima: „quod nonest 
in’ actis non est in mundo.“ De aceea dânsulu nu 
dă nimică pe ceea ce spune unti deputată său 
altulti, nici pe ceea ce scrie o f6iă său alta.

„Prigonirile sistematice nu le voiu curmă, 
— dise d. Tisza — pentru că asemeni prigoniri 
nu esistă. “

Așa și este. De unde se afle d-lti Tisza 
despre prigoniri? <Cei ce le făcu sunt organele 
lui și d6ră aceste nu se' voră denunța pe ele în
săși. Și cei prigoniți? Tacă și înghită mereu 
la noduri.

Dacă dar însuși d-lă Tisza se crede scutită 
prin atitudinea nâstră d’a mai țină contă de du
rerile poporului română și d’a cundsce „prigo
niri" îndreptate asupra ndstră cum va pută să afle 
Cordna adevărata stare a lucruriloră din țâră, 
Cordna, față cu care d-lti Tisza se folosesce, spre 
a o liniști, chiar de acte — de acte de-o tristă 
importanță, cum sunt cercularele politice — 
n’ar mai fi fostă — ale Archiereilorti noștri ?

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

Conflictul!! anglo -răsti.
Discursulă, ce l’a ținută ministrulă, englesă Gladstone 

în camera comuneloră, a produsă ună nespusă efectă în 
tâtă Anglia. Chiar oposițiunea a rămasă înmărmurită de 
energica atitudine a prim-ministrului. Pe când până mai 
alaltăieri maioritatea preponderentă a camerei considere 
ca asigurată menținerea păcii cu Rusia, telegramele din 
Petersburg ale biuroului .Reuter' și discursulă luiGlad
stone au schimbată cu totulă situațiunea. Cuvintele lui 
Gladstone au deșteptată mare neliniște, mai cu semă 
partea aceea din discursă, care spune, că banii destinați 
pentru Sudană s’ară pute întrebuința pentru alte scopuri, 
că guvernulă încă totă îșl va da silința, ca conflictulă să 
se resolveze cu ondre prin mijloce pacinice, dar că re- 
sultatulă nu mai aLârnă de elă și că guvernulă englesă 
până la încheiarea controversei se va purta astfelă, încâtă 
în casă de a degenera conflictulă în luptă, Anglia să p6tă 
apela Ia sentința lumei civilisate, ca guvernulă englesă 
să nu fie responsabilă, dacă două mari națiuni începă a 
vărsa sânge. Gladstone a acusată din nou pe Ruși, că 
ei neprovocah au atacată pe Afgani și că guvernulă en
glesă cunâsce fapte, care au produsă în elă o impresi- 
une nefavorabilă în privința modului de lucrare a unoră 
persâne, care în aceste tractărl represintă partea cealaltă. 
Tăte aceste declarațiunl facă chiar pe acele organe, ce 
până acum judecau situațiunea ca fărte favorabilă, să 
’șl slăbăscă speranțele în menținerea păcii.

După !oum spune o telegramă din Petersburg, înarmă
rile au începută în filele din urmă și în Finlanda. Pentru 
înarmarea fortificațiiloră Iitorale s’a dată ordină, ca din 
Chievă să se trimâță în Finlanda 50 de tunuri. In Helsin- 
fors, orașă fortificată ală Finlandei, s’au luată deja măsuri, 
ca să se aducă în siguranță archiva statului și colecțiu- 
nile universității. Comandanlă ală fortăreții Sveaborg să 
se fi numită șefulă corpului de geniu din Finlanda, loc. 
generală Sederholm, âr comandantă ală flotilei miniere 
contra-admiralulă Novicov, care în răsboiulă trecută ruso- 
turcă a condusă închiderea Dunării prin mine. Oficeri- 
loru ruși, cari ’și-au absolvită studiele în institutele mi
litare superiâre, li s’a propusă să intre în regimentele 
destinate pentru Asia, înaintându-se în acelașUtimpă și 
în rangă.

* Standard» anunță, că ar fi sosită o telegramă ofi
cială, care comunică, că Rușii au ocupată Meruciaculă; 
nu se scie încă, dacă Afganii au opusă reșistență la 
acăstă ocupare

0 telegramă din Petersburg tjice, că faima împrăș
tiată de câteva (|>le, că Țarulă se va duce la Moscva ca 
să facă declarațiunea de răsboiă, n’a fostă tocmai neîn
temeiată. Este faptă constatată, că de Joia trecută ună 
conductă împărătescă stă gata, ca să plece din Gacina Ia 
Moscva, pentru ca împăratulă să anunțe isbucnirea răs- 
boiului, în casă că situațiunea nu s’ar schimba. Monito- 
rulă oficială publică ună ucasă împărătescă, care ordonă 
formarea unei miliții turcomane sub comanda lui Koma- 
rovă. Peste totă în cercurile politice din Petersburg, unde 
încrederea în neutralitatea stateloră vecine nu este toc
mai mare, se consideră o declarațiune de răsboiu ca în- 
eeputulă unei complicațiunl europene generale.

Asupra discursului lui Gladstone se pronunță deo
camdată numai >Novoje Vremja*, numindu-lă demnă de 

bărbatulă de stată ală unei mari națiuni; îi pare însg 
straniu foiei rusescl, că Gladstone s’a esprimată asupra 
modului de lucrare a oficeriloră ruși în |Asia. Ună ge
nerală rusă, dice >Novoje Vremja«, nn e responsabilă 
guvernului englesă, prin urmare nici să nu se tragă în 
sfera politicei naționale a lui Gladstone. Prin acesta — 
continuă fâia rusă — ministrulă englesă a atinsă ună 
obiectă, pe care nu trebuia să ’lă atingă, și e de temută 
că observarea lui asupra relei impresiunl ce a produs’o 
răulă modă de lucrare a unor persdne, adecă a celoră 
rusescl, asupra altora va turna numai uleiu în focă.

Din Odessa se telegrafiază, că corpulă ală optulea 
de armată de acolo a primită ordină să plece spre Ma
rea caspică, pentru ca de acolo să mergă în Asia centrală.

PLANURI PANSLAVISTE.

Pressa rusă a întocmită la 28 Aprilie ună banchetă 
în onârea âspețiloră slavi, cari au asistată la serbarea 
lui Metodiu și Civila. Cu acăstă ocasiune s’au ținută 
multe discursuri. Exministrulă sârbă Ristici a (jisă între 
altele, că e necesară unirea religiăsă a Rușiloră și Sla- 
viloră din Sudă. Spre acestă scopă elă recomandă o 
federațune a celoră din urmă, căreia apoi Ru
sia să ’I întindă mâna. Prin acâșta inimicii esternl 
s’ar paralisa și slavismului i s’ar face posibilă prosperarea. 
înainte de tăte, (^ise Ristici, e{ necesară desvoltarea pu- 
teriloră naționale a fiecărui nămă slavă, și numai după 
acea cosmopolitismulă păte ocupa locă în desvoltarea în- 
tregei lumi slave.

Academiculă Besobrasov ’șl esprimă părereă, că 
oxministrulă sârbă unesce în sine pe adevăratulă patriotă 
cu adevăratulă europână, și de aceea elă este idealulă 
omului culturii.

CONFLICTULtT ANGLO-FRANCESU.
>JournaI des Debats» este informată, că conflictulă 

dintre Anglia și Francia în cestiunea > Bosforului egiptână» 
s’a aplanată prin mijlocirea Angliei pe următărele base: 
Egiptulă ’șl va cere scuse dela agentulă diplomatică fran- 
cesă. Tipografia fosforului egiptână* se va deschide 
ârășl, așa ca diarulă să pdtă reapărâ imediată. In vede
rea scuseloră, ce le va cere Egiptulă, Francia să abtjică 
de pretențijnea sa. de a fi depuși din funcțiune agenții, 
cari au călcată în piciăre dreptulă domiciliară.

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

Răspunsul!! la interpelările d-loril 
Băbești și Truța.

Budapesta în 29 Aprilie 1885.
Stimate D-le Redactoră 1 Amă prinsă și de astă- 

dată până în mână, deși a priori sunt convinsă, că ea 
nici pe departe nu va fi în stare a vă descrie bucuria 
ce au simțit’o toți acei Români, cari avură fericirea de 
a luă parte atji la ședința camerei deputațiloră și de a 
aucji vorbirile adevărațiloră deputați naționali Babeșă și 
Truța, la răspunsurile ministrului Tisza, date la interpe- 
lațiunile înaintate de dânșii.

Când ministrulă-președinte se ridică și dechiară, că 
mai ânteiu voiesce să răspundă la interpelațiunea ’D-lui 
deputată Truța, o adâncă tăcere domnia în sală. Mi
nistrulă-președinte negă fățișă aserțiunile d-Iui Truța, că 
s’ar fi scosă poporulă din biserică și că dmenii au fostă 
mânați în birtă. Chiar la casă dacă s’ar fi întâmplată 
acâsta — 4ice mai departe d-lă ministru — faptele și 
procedarea gendarmiloră apară justificate prin cercula
rele Mitropolițiloră români, cari de asemenea au oprită 
ținerea serviciului dumneijeescă.

fită unde amă ajunsă, cu umilirea și servila su
punere, că tocmai faptele acelora suntă aduse dreptă do
vadă contra nâstră, cari mâi multei decâtă ori și cine suntă 
chiematl a ne apără interesele naționale, dar cari câtă 
e draga de piuliță nu facă decâtă a se omorî cu ,pre- 
oauțiunea.»

După finirea vorbirei ministrului-președinte, ia cu- 
vântulă deputatulă națională Truța declarândă verdei 
»că d-lă ministru-președinte în răspunsulă d-sale nu face
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alții ceva decâtă negă, însă nicidecum nu se basâză pe 
adevără, din care causă răspunsulă ministrului nu-lă ia 
la cunoștință.»

Resoluțiunea ce a dovedit’o deputatulă nostru Truța 
întru apărarea causei nați nei române, și atitudinea lui 
bărbătescă și adevărată românăsca, m’a entusiasmată 
astfelă, încâtă mărtusescă sinceră, dacă buna cuviință nu 
mă reținea de pe galeriă așă fi strigată că: »și eu suntă 
Română ca d-lă Truța.«

După vorbirea d-lui Truța, ministrulă - președinte 
răspunde și la interpelația D-lui Habeșă, dicendă că 
«dânsulă n’are cunoscință c’ar esista conspiratori contra 
patriei. Numai ună singură casă s’a ivită pân’acum*), 
dar densulă scie că suntă soboli, cari sapă pe sub pă
mentă «amenințândă patria.»

Ministrului-președinte îi răspunse D-lă deputată Ba- 
beșă și între multe alte adevăruri, cari îlă făceau să 
schimbe fețe și de cari nu credă să’i mai fi audită ure
chile, îlă întrâbă, că dacă păle esista o conspirațiune 
ce stă dintr’ună singură individă, și dacă scie că suntă 
soboli (vakondok) pe sub pămentă, cum se pote că în 
decursă de 10 ani de când e ministru încă totă nu s’a 
ivită la suprafață și că nici dănsulă nu e în stare săi 
scOtă la ivelă? Ore să n’aibă d-lă ministru gendarmi și 
pe sub pămentă? 3Amă făcută — 4lce mai departe D-lă 
Babeșă — interpelațiunea, căci am fostă sigură, că d-lă 
ministru nu va pute să-mi arate nici o conspirațiune 
contra patriei și îi spună, că dacă va mai ședea 10, 
20 ba chiar și 30 de ani ca ministru, nici atunci nu va 
fi în stare.*

D-lă Babeșă a vorbită timpă de o oră spunăndu-le, 
că «dacă are vr'o importanță idea ioră, după care pre
tindă ca statulă să esiste după idea de stată maghiară, 
atunci cu atâtă mai multă e drăptă idea nostră, când 
pretindemă ca Ungaria să esiste și mai departe ca stată 
poliglotă, așa după cum a esistată și pănă acuma de anî 
o miiă.«

Vorbirile deputațiloră noștri pe câtă de tare au co
pleșită inimile contrariloră și mameluciloră,**) pe atâtă de 
multă ne-au întărită pe noi în covingerea, că mai cu- 
rendă ori mai târcliu va trebui să sosescă și timpulă 
acela, în care națiunea română îșl va creâ o sorte mai 
bună, decâtă aceea, în care — durere — se află de 
presentă.

Noi însă toți aceia, câți amă avută rara fericire de 
a aurji vorbirile deputațiloră, nu amă putută să rămâ- 
nemă numai simplu cu bucuria în inimile nOstre; ci a 
trebuită să o lăsămă să isbucneze, să i dămă cursă li
beră, ceea ce amă și făcută cu toții, întempinândă pe 
mândrii noștri deputațl, Babeșă și Truța, la eșirea din 
camera deputațiloră, cu ună asaltă de strigăte «să tră
iască Babeșă și Truța nostru.»

Amă <jisă și mă simtă mai ușoră.
Litia de V...

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

SUIRILE DILEL
«Ellenzâk» propune, ca comitatulă Sibiului, pentru 

hotărîrea ce a luat’o în contra reuniunei ardelene de ma- 
ghiarisare, să fie pedepsită și anume: comanda corpului 
să se transfereze la Tergulă-Mureșului, er direcțiunea poș- 
teloră la Clușiu. Noi propunemă altă pedepsă: institu- 
tulă de nebuni din Sibiu să se transfereze în Clușiu.

—0—
Primarulă din Alba-Iulia a deschisă o subscripțiune 

pentru întemeiarea unei filiale a reuniunei ardelene 
de maghiarisare. Deja reuniunea de maghiarisare din 
Clușiu a și înființată în BărăbanțI, lângă Alba-Iulia, ună 
institută pentru întreținerea copiiloră mici.

—0—
Suntă aprope doi ani de dile de când a fostă aso- 

ciațiunea Transilvană în Brașovă, și nici până adj încă 
nu s’au publicată socotelele respective. Scimă, că d. advo
cată I. Lengeru a făcută tăte incassările și Ia adunareă 
ce s’a convocată în Sâmbăta Pasciloră, din causă că era 
o di nepotrivită, n’au luată parte decâtă vr’o 15 membri 
din comitetulă de primire. Acolo s’a dată «socotela» des
pre venite și în generală despre cheltuell. Ne-a surprinsă 
când ni-s’a spusă, că făcăndu-se o propunere de a se da so
cotelele unei comisiuni ca să le revideze, însuși cassarulă 
a votată contra acestei propuneri de a se alege o comi- 
siă revădătOre. De ce? — Aflămă că venitulă curată s’ar 
fi declarată de 324 fi. Din aceștia, audimă că jumătate 
s’a dată la fondulă Asociațiunei, ăr jumătate se va da 
la fondulă Reuniunei de gimnastică și de cântări.

—0—
Sâmbăta trecută tinerii comercianțl au avută a dona 

întrunire în localulă casinei române. La acestă conve
nire d. Ionă Dușoiu jun. a vorbită despre «industria bum
bacului,» ăr d. Porescu despre institutele de credită.

—0—
Joi în 7 Maiu consiliulă industrială din Sibiu va

*) Afacerea lui Mileticl.
**) Mamelucula Răcz Atanasz aprobă din capii totQ ce dicea 

Tisza și în continuu, par’ că l’ar fi apucată strechea.

ține ședință, în care va desbate propunerea cătră minis- 
teră în afacerea convențiunei comerciale cu România, și 
altele.

—0—
Curia din Pesta a întărită sentința de morte pro

nunțată de tribunalulă din Sibiu și de tabla din Tergu- 
Mureșului, în urma căreia Robert Marlin și Anton Klee- 
berg voră fi esecutațl prin spândurătore. Sentința de mărte 
se va supune subscrierei Maiestății Sale.

—Cl
in tipografia Reissenberger din Sibiu erl nopte au 

intrată nisce hoți, furândă dintr’ună scrină 80 fl. Făp
tuitorii nu suntă încă cunoscuți.

—0—
țliarele din BucurescI desmintă soirea dată de 

«L’Indâp. roumaine,» că s’ar fi holărîtă trimiterea unei 
divisii în Dobrogea și a flotilei la gurile Dunării.

—0—
In diua de 5 Aprilie curentă, o femeiă din comuna 

Hilișău, județulă Dorohoiu în Moldova, a născută trei 
copii; atâtă copii câtă și muma loră suntă pe deplină 
sănătoși.

--0-
Sămânăturile în România prosperâză fărte bine. 

Dintre bucatele de tomna au fostă puțină atinse de în
gheță Orzele, pe când din contră grâulă promite fărte 
multă. In împrejurările de față, dice ,Pester Lloyd, o 
recoltă avantagiăsă în România va ridica pe agricultori, 
căci de sigură esportulă va lua dimensiuni mari.

- O---------

Dr. Rohmeder despre Sașii din Ardelfl.

Germanii din Germania au înființată în diversele 
orașe ale Germaniei reuniuni, prin cari să ajutoreze pe 
frații loră Sași din Ardelă. O astfelă de reuniune s’a 
formată în orașulă Munchen, capitala regatului Bavariei. 
și Dr. Rohmeder unulă dintre membrii acestei reuniuni 
germane, care în vera trecută a fostă la Sibliu și, a 
vădută cu ochii săi tote festivitățile, ce le-au sărbătorită 
Sașii întru pomenirea descălecării părințiloră loră pe 
pămentulă Ardeiului, acuma vine și ține o confeiință 
despre acesta festivitate națională săsăscă, esprimându-se 
cam în următorulă chipă:

Conferențiarulă motivăză mai ântăiu simpatiile Ger- 
maniloră pentru pățaniile și suferințele poporului săsescă, 
care iși apără cu eroismă drepturile sale naturale, ame
nințate. De aceea reuniunea năstră «pentru apărarea 
intereseloră germane în străinătate* a căutată la diverse 
ocasiunl a da espresiune viuă simțeminteloră, ce le nu- 
tresce pentru elementulă germană din Ardelă, ba a luată 
în causa acăsta și resoluțiunl și ș’a arătată simpatiile sale 
pentru frații germani din Ardelă chiar și prin presă. 
Chiar din causa periclitării Sașiloră s’a intemeiată acăsta 
reuniune și la dorința ei conferențiarulă a luată parLe la 
festivitățile ce le-au sărbătorită Sașii in AugusLă 1884 
întru aducerea aminte a descălecării loră de 700 de ani. 
Mai ânteiu conferențiarulă dă o schiță sinoptică, etno
grafică și geografică despre Ungaria, apoi despre Ardelă. 
Arată că Românii iormâză maioritalea locuitoriloră în 
Ardelă, apoi că Sașii facă cam la 200,000 de suflete. 
Țera loră este mărginită de munte și este mai rădicată 
iu Vestă, Sudă și Oslă. In suta a 12-a regele ungurescă 
Geiza II (1141—61) a dusă colonii germane în părțile 
meridionale ale Ardeiului și anume a dusă omeni, cari 
întreceau cu cultura pe ceilalți supuși ai regelui ungu- 
rescă. Regele a publicată în tiite orașele germane, că 
garantâză libertatea proprietății, a pământului și a forții 
bărbătesc!, mai încolo, că ei se voră administra după 
dreplulă germană, obligăndu-se a plăti regelui o mică 
contnbuțiune anuală și că voră apără frontierele. După 
dialectele și după vederile loră juridice se tragă Sașii din 
ținutulă Mosulei, Meusei, Lupei și ală Lanului. *)

Mai apropiată e graiulă săsescă de celă din Luxen- 
burg și cu celă de pe lângă Colonia. Ună legată papală 
de pela 1195 îi numesce pe Sași flandenses. Ei descă- 
lecară mai ânteiu la Sibiiu, la Nochrichă, Cinculă mare, 
apoi la Sebeșă, Mediașă, SighișOra și Cohalmă. Din causă 
că acăsta descălecare pe la 1184 s’a fostă terminată, de 
aceea serbară ei în anulă trecută 700 de ani dela venirea 
loră. încă înainte de Geiza II s’a colonisată ținutulă 
Bistriții. Pela 1211 au venită Sașii în țera Bârsei. Re
gele Ungariei a dat’o cavaleriloră germani, ca să-o apere 
în contra Cumaniloră. In ținutulă Bârsei, era mare pus
tietate, de aceea au adusă ei coloniști în acestă țâră. 
Despre presența cavaleriloră ne arată multele turnuri, cas- 
telurl și întăriturl pela tăte bisericile săsesc!, cu câte două 
trei ziduri și cu șanțuri pe unele locuri. Bucurându-se 
Sașii în decursulă timpului de administrațiunea loră na
țională și de teritorulă loră națională n’au putută pă
trunde în senulă loră nobilii.

Apoi descrie tăte festivitățile, cum au decursă, cu

*) Românii până astădl îi numescă pe Sași »fl6nderfl< și 
»blonderfl», ceea ce ne arată, că ei au venitu din Flandria și că 
Sașii, când au venită au dată în totă locuiți de Români.

traducEt. 

culorile cele mai vii. Mai în urmă descrie festivitatea po
porală din Dumbravă.

Impresiunea, dice conferențiarulă, ce au făcut’o fes
tivitățile asupra participanțiloră a fostă fărte mare și 
le-au dată nouă puteri pentru ca să polă lupta cu suc- 
cesă în lupta cea mare ce-o are poporulă săsescă pen
tru esistența sa națională.

Până aici conferențiarulă. Dar astăzi n’au numai 
Sașii de a se lupta pentru esistența loră ci și Românii, 
și dacă Sașii s’ar fi luptată aiul acasă cu Românii pen
tru autonomia Transilvaniei, astădl n’ar fi declarați de 
«nepatrioțr, ci s’ar bucura de drepturile cele mai fru- 
măse constituționale.

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

Lucrările sinodului din Sibiu.

(Resumată)
(Urmare).

In ședința a opta, 7 Aprilie 1885, presidiulă pre- 
sentâză petițiunile: 1) a prolopresbiterului tractului Târ- 
navei inf. Nicolau Todorană în numele comunei biseri
cești Cetatea de baltă, pentru a se concede ca materia- 
lulă adunată pe sema unei biserici să se păta folosi spre 
a se edifică o scolă totă în acea comună, precum și pen
tru ună ajutoră de 500 fi. din ori ce fondă; 2) peti- 
țiunea parochului din Elopatak Ioană Moga, pentru a i 
se votâ o dotațiune anuală de 200 fl.; 3) petițiunea
unoră membri ai comitetului parochială din Galeșă, prin 
care ceră a li-se da deslușire, că pre ce temeiu s’a hi
rotonită ca preotă Elia Iosofă și ce posițiune are să o- 
cupe acesta în biserica năstră. — Se predau comisiunei 
petiționare. — La ordinea dilei se pune raportulă comi
siunei școlare, carea referăză asupra hârtiei consistorului 
archidiecesană din 28 Martiu a. c. Nr. 6638 scol. 1884 
în cestiunea întroduccrei învățământului profesională în 
preparandia și scălele poporale, — și propune, er sino- 
dulă conclude: Consistorulă să contureze unulă dintre 
stipendiile mai mari unui tineră, carele să fie îndatorată 
a face cursulă pedagogică la una dintre scoilile pedago
gice din Germania, unde se predă și acestă materiă, spre 
a se cualifica in deosebi și pentru predarea studiului pro
fesională și de a funcționa ca profesoră la institutulă 
nostru pedagogică.

In ședința a noua, 8 Aprilie 1885, presidiulă pre- 
sentâză ună memoriu ală parochului Teodoră Lungu din 
Mărișelă, despre decursulă vieței sale și suspendarea dela 
funcțiunile preoțești, care se predă comisiunei petiționare. 
La ordinea cailei urmâză alegerea asesoriloră în senatulă 
școlară și epitropescă la consistorulă archidiecesană. — 
Comisiunea financiară raportâză asupra hârtiei consisto
rului 30 Martie 1885 Nr. 1880 epitr. ca senată epitro
pescă, prin care se așterne inventarulă generală ală averei 
archidiecesei năstre transilvane, și celă ală depositeloră 
precum și rațiociniile singuraticiloră fonduri cu inventa
rele loră speciale, pre anulă 1884 — cerândă totdeodată 
absolutoriu și îndemnisare pentru supraerogatele în sumă 
totală de 4014 fl. 85 cr. La propunerea comisiunei si- 
nodulă decide: Rațiociniile anului 1884 se redau ven. 
consisLoră spre rectificare cu următărele mandate: 1) a 
face ună conspectă specială despre venitele realitățiloră 
donate de G. Gristureanu, începândă dela anulă în care 
seminarulă Andreiană a devenită în folosință, și asemenea 
despre venitulă pământuriloră din FeldiOră și a le sub- 
șterne cu rațiociniulă anului 1884 la procsima sesiune; 
2) se îndrumă consistorulă, că ajutdrele bisericiloră, sc6- 
leloră și a clerului deja votate au să se împartă câtă 
mai eurândă, eră pre viitoră sumele votate de sinodă 
la titlurile de susă toldeuna să se împărțâscă în decursulă 
anului bugetară după putință; 3) în rațiociniulă anului 
1884 suntă prin raportă a se șijnotivâ supraerogra- 
tele — și a se face raportă despre tăte capitalele elo- 
cate la privați, că suntă asigurate cu ipotecă și că pri- 
mitu-s’au regulată interesele; preste totă în viitoră a face 
evidente momentele cele mai însemnate ce s’au întâm- 
plaLă în anulă espirată față cu fondurile și averea archi
diecesei ; 4) spre acestă scopă mai suntă a se induce în 
rubrica esistentă de «observări» a rațiociniului rubrica 
restanțeloră și asupra erogateloră; 5) Convingendu-se
sinodulă, cumcă afacerile esactorale se îndeplinescă prin 
oficialii cassei — spre a ușurâ și a susțină sumele în 
evidență — se decide ca referintelui respec'ivă să i se 
concrâdă agendele esactorale avândă a controlâ, ca preste 
sumele votate în bugetă să nu se trecă.

In ședința a (jecea) 9 Aprilie 1885, presidiulă pre- 
sentâză rugarea comitetului parochială gr. or. dir opi- 
dulă Secă în privința ajutorului cerută in anulă trecută 
pentru repararea bisericei; — se transpune comisiunei 
petiționare. — Deputatulă 1. Șandru face următoreă in- 
tcrpelațiune: Fericiții în domnulă Ioană Trandafilă răpo
sată la a. 1862 și soția sa Maria Trandafilă năs. Nico- 
lici PopovicI răposată în 18 Octomvre 1883, neguțători 
din Transilvania, domiciliațl în Neoplanta, prin codicilulă 
loră dto Esseg 24 Iuniu 1860, a căreia subscrieri s’au 
legalisată la Esseg 6 Iuniu prin notarulă publică 
Petru Vucovă și care codicilă s’a publicată prin
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fostulii magistrată ală orașului Neoplanta. ca tribunală [ gîrbiciu 
d-to 18 Novembre 1862 Nr. 3185, a dispusă între altele 
și o moșiă pe teritoriulă Neoplanta de 479 pogâne a 
2500| |° eu aceea destinațiune, ca din venitulă acestei 
moșii să se solvâscă anuală 12 stipendii de câte 500 fl. 
Ia 12 tineri de relig. gr. or. fără deosebire de naționa
litate din provinciele auslriace, dintre cari 4 individl să 
fie din Transilvania, studenți de gimnasiu și facultăți In 
3 Septembre 1884 s’a pertracfată ereditatea susnumiți- 
loră fundatori la tribunalulă reg. din Neoplanta, la care 
pertractare s’a presentată și plenipotențiatulă patriarchu- 
lui serbescă din Carioviță, care prin literile fundaționall 
e denumită protectoră și administratoră ală susamintitei 
fundațiuni, și s’a declarată pentru primirea fundațiunei 
cu scopulă destinată. ’Mi iau deci voiă a întreba: Are 
înaltulă presidiu scire despre fundațiunea susamintită, și 
dacă are, ce pași s’au făcută pentru asigurarea intere- 
seloră archidiecesei nâstre față cu acostă fundațiune?»

Presidiulă răspunde: că în consistoriu a fostă vorbă 
despre acesta și în câtă iși aduce aminte s’au luată și 
măsuri, ca să se câștige actulă fundațională, pentru de 
a se pute lua firidă acestui lucru în mână. Râgă însă 
pe Părintele archimandrită Popea, care s’a ocupată mai 
de aprope cu causa acăsta, de a da deslușiri mai amă
nunte. — Părintele ar?himandritu Popea (Jice: că nu
mai aceea o p6te spune, ce a disăj și interpelantele, și 
că au^indă consistoriulă de casulă de morte ală consârtei 
fundatorelui, carea a folosită până când a trăită tâtă a- 
verea, a căutată actulă, ca pe basa acesta să se facă 
pașii de lipsă la tribunală, — actulă însă nu s’a aflată 
nicăiri. A au4ită însă, că Metropolitulă din Carioviță e 
înclinată a ne estrada partea nâstră de 4 stipendii. — 
Presidiulă promite că va cerceta causa și dimpreună cu 
consistoriulă va face tâte spre a câștiga stipendiile 
acele. — Deputatulă Partemu Cosma face propunerea, 
ca documentele vechi și unele cărți bisericesci în edi- 
țiunl vechi de interesă istorică, să se păstreze la locă 
sigură ; se îndrumă consistoriulă, ca asemenea documente 
să se adune din întrăga archidiecesă și să se păstreze, 
spre care scopă se autorisăză a-șl procura o casă de feră 
sigură contra focului, — se transpune comisiunei orga- 
nisătâre. — Deputatulă lână Popea face propunerea : bă
trânului și neputinciosului învățătoră din TârlungenI Ere- 
mia Popescu, care a servită comunei sale bisericesci 40 
de ani. Venerabilulă Sinodă să decidă a se conferi o pen
siune anuală de 50 fl. Se transpune comisiunei școlare. —La 
ordinea ch^i e raportulă comisiunei școlare. Raportorulă 
referâză asupra propunerii deputatului Dr. Nicolau Popă 
cu privire la veghiarea strictă a învățătoriloră noștri 
confesionali, Jși ca să se pună la cale o cercetare față 
cu acei învățători, cari voră fi premiați pentru sporulă 
făcută în instruirea limbei maghiare și în numele co
misiunei ; face o propunere, care s’a primită și pe care 
amă publicat’o. — Totă același raportoră propune în nu
mele comisiunei școlare și sinodulă decide: că reco- 
mandându-se urgența înființărei unui organă pedagogică, 
consistoriulă este însărcinată a studia cestiunea înființării lui 
și a-i face sinodului în cea mai apropiată sesiune pro
puneri positive în privința acăsta. Totă același raportă 
propune în numele comisiunei școlare, că simțindu-se în 
biserica nâstră lipsa de preoți cu cunoscință mai pro
fundă asupra literaturei bisericei orientale și în genere 
lipsa nostră de legături directe cu întrâga biserică orien
tală, consistoriulă este însărcinată a conferi stipendiele 
destinate pentru teologi cu preferența acelora dintre 
concurent.!, cari se voră angagia să-și facă studiele la 
vre-o universitate, unde esistă facultate teologică de con
fesiunea nâstră. — Sinodulă hotărăsce, că consistoriulă e 
însărcinată a conferi pe unele dintre stipendiele destinate 
pentru teologi. — La ordinea cailei raportulă comisiunei peti- 
șionare. Raportorulă referâză asupra următâreloră petițiunl: 
1. rugarea parochului din Păuca Ioan Marcu, prolopresb. 
Mercuri pentru ună ajutoră; 2. rugarea comitetului paro- 
chială din Orăștiă, pentru de a se lua măsurile de lipsă, ca 
elevii gr. or. cari cercetâză seâlele străine din Orăștiă să 
fie regulată inștruiți în doctrina religiunei și a se acorda 
pentru respectivulă catichetă o remunerațiune, — Ace
lași raportoră referâză asupra rugărei comitetului paro- 
chială din Orăștiă pentru procurarea unei mape a Unga
riei în traducere românâscă. — Se transpune consisto- 
riului spre competentă afacere și deosebită luare în 
considerare. Tot același raportoră refereză asupra urmă
târeloră petițiuni: 1. rugarea comit, paroch. din Jabenița 
peDtru ună ajutoră de 213 fl. 75 cr. spre zidirea bise
ricei ; 2. rugarea învățătorului din Lesnic protopresb. 
Devei Vasil. Șeulean pentru ună ajutoră: 3 rugarea în
vățătorului din Șomărtină Ioană Rusă pentru ună ajutor 
de 100 fl. eventuală 50 fl. anuali; 4. rugarea parochului 
Simeon Dorea din Loamneș (protop. Sibiiului) pentru ună 
ajutoră; 5. rugarea sinodului paroch. din Păuca pentru 
ună ajutoră de 200 fr pentru zidirea casei parochiale; 
6. rugarea sinodului paroch. din Petroșeni pentru ună 
ajutoră la plătirea unei datorii, ce o au îmdrumutată 19 
parochieni în sumă de 140 fl. 56 cr. spre scopulă repa
rării bisericii; 7. rugarea mai multoră parochieni din A- 

pentru întregirea parochiei; 8. rugarea parochu
lui din Șelimber Ioană Gintea pentru ună ajutoră de 100 
fi. — Se transpune consistoriului spre competentă afacere. 
Același raportoră referâză asupra rugării sinodului proto- 
presbiterală ală tractului Reghinului: 1. pentru sistemi- 
sarea unui salară anuală de 200 fl. pentru respectivu’ă 
protopresbiteră; 2. pentru ună ajutoră anuală de 500 li. 
din fundațiunea Șaguna spre răfuirea datoriei de 6000 fl. 
v. a. din fondulă de 30,000.

Se propune în numele comisiunei ca cererea din 
punctulă 1 de astădată să nu se ia în considerare; ce 
privește însă partea a doua a petitului, se îndrumâză si
nodulă protopr. e instrui rugarea conformă resoluțiunei 
consistoriale de dto. 2 Oct. 1884 Nr. 3379. 1883. Dl Par” 
teniu Cosma propune, ca petițiunea să se transpună la 
consistoriu cu însărcinarea, ca la sinodulă procsimă să 
subștârnă o propunere detaiată cu privire la dotarea acestui 
centru protopresbiterală. Punendu-se la votă propunerea 
deputatulă Parteniu Cosma, se primește și sinodulă decide 
în acestă sensă; — âr relativă la partea a doua din pe- 
tițiune, sinodulă decide, să se transpună la consistoriu 
spre afacere competentă. Același raportoră referâză asu
pra rugării comitetului parochială din Malomfalău pentru 
ună ajutoră spre acoperirea unei datorii de 600 fl. făcute 
cu zidirea bisericei. — Se transpune consistoriului spre 
competentă afacere. Același raportoră referâză asupra 
rugării emeritatului protopresbiteră Simionă Popă Moldo- 
vană, pentru a i se da o pensiune de 200 fl. Punân- 
du-se la votă, Sinodulă hotărăște de a i se da, din fon
dulă »Rudolfină.« (Va urma).

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

A P E L U.
Nici ună poporă, nici o țâră nu va fi în stare a 

face pași serioși spre civilisațiune, dacă nu va pune îna
inte de tâte fundamentă solidă la progresu ă economică.

Ună factoră însemnată ală progresului economică 
este însă capitalulă eftină și accesibilă.

Purce^endă dela aceste adevăruri stabilite de sciința 
națională-economică și recunoscendă faptulă, că pănă 
când națiunea nâstră nu’și va naționalisa capitalulă, in
dustria și comerciulă, nu pâte fi vorbă nici de o prospe
ritate sigură, — noi subsemnații amă luată asupra nâstră 
misiunea de a funda ună instituia de credită națională 
românescă cu centrulă aici în Oreștiă, spre scopulă de a 
înlesni poporului nostru de aici condițiunile existenții și 
prosperității sale ecenomice și a-’lă scăpa de tutela eco
nomică străină.

Spre a realisa acestă scopă salutară sub ori-ce 
punctă de vedere și pentru a garanta caracterulă națio
nală și românescă ală institutului de credită, ce voimă 
a înființa — Vă învitâmă prin acăsta să binevoiți a su- 
curge și d-vostră cu subscripții câtă mai numerose dim
preună cu noi la întemierea și statornicirea acestei

Societăți pe acții 
»-• 

destinată a fi ună institută adevărată națională-românescă 
pentru Românimea din Orăștiă și dimprejură.

Institutulă acesta de credită și economii se va fundă 
pe timpă nedeterminată, cu ună capitală fundatoră de 
50,000 fl., care se va realisâ prin emisiune de 1000 ac
țiuni â 50 fl.

La subscriere se voră plăti 10°/0, adecă 5 fl. de 
acțiune, 1 fl. taxă de înscriere după fiecare acțiă, âr 
restulu se va solvi succesive și în modulă ce-lă va sta
tor! direcțiunea institutului proiectată.

Fundatorii subsemnați nu-șî reservă nici ună dreptă 
față cu institutulă de credită, ce voiescă a-lă înființa.

Subscripțiile se facă la Samuilă Popă și Dr. Ioană 
Mihu, advocați; Ioană Mihaiu, proprietară; George Ba- 
ciu și Ioană Lăzăroiu, comercianți în Orăștiă, cari suntă 
autorisați a încassâ rata primă de 5 fl., precum și taxa 
de înscriere de 1 fl de fiecare acțiune sub răspunderea 
solidară a subsemnațiloră.

Subscripțiunile se voră încheia în 5 Maiu st. n. 1885. 
Orăștiă, în 15 Aprilie 1885.
Samuilă Popă m. p., advocată; Dr. Ioană Mihu m. 

p., advocată; Dr. Ștefană Erdâlyi m. p., medică; George 
Baciu m. p.; Simeonă Corvină m. p.; Ioană Mihaiu m. 
p„ proprietară; Nicolae Trifu m. p.; Ioană Lăzăroiu m. 
p., comerciantă; George Vintiană m. p.

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

ULTIME SOIRI.
O telegramă din Londra spune, că guver- 

nulu rusii își mănține pretențiunile sale în ces
tiunea afgană și că ruperea relațiuniloru diplo
matice e în ajunîi,

Dela 28 Aprilie pregătirile flotei englese se 
facă cu a nespusă grabă. Ministrulă de răsboiu 
englesu e provocată pe inginerii civili să între 
în armată.

In Kronstadt s’au pusă în stare de răsboiu, 
după cum se scrie din Petersburg, 52 de corăbi, 
cu 789 oficeri și 17,487 dmeni.

In Samarcand se formăză cu mare grabă o 
tabără de munițiuni și provisiunl.

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

SCEEt TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz Trans.*)

Pesta, 1 Maiu. — Pentru primirea demnă 
a Maiestățiloră Loră, care sosescă afli de dimi- 
năță aci, și pentru deschiderea esposițiunii ce se 
va face mâne s’a lucrată cu mare zelă la deco
rarea orașului. Gara este pomposă împodobită. 
In esposițiune domnesce o activitate febrilă. Nu
meroși streini din provinciă și din streinătate 
vină. A sosită și ministrulă prusiană Lucius. 
Hotelurile suntă deja ocupate. Părechea prin
ciară de cordnă, însoțită de archiducii Albrecht, 
Friederică, soția acestuia archiducesa lsabela, au 
sosită a sără la 9^2 6re cu trenulă căii ferate 
austro-ungare a statului. La gară au fostă pri
miți de Jokai, fișpanulă Szapary, primarulă, că- 
pitanulă orașului. La eșirea din gară dealungulă 
stradei au fostă adunați mii de 6meni, salutândă 
cu entusiasmă pe înalții âspeți.

Londra, 1 Maiu. — O telegramă a lui 
Lumsden declară, că sgomotulă despre ocuparea 
Meruciacului de cătră Ruși este neîntemeiată.

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

DIVERSE.
0 serbare îngrozitore. — Pe insula Sântă-Mauri- 

ciu, ce se ține de Anglia, Indienii au celebrată deună- 
4ile, sub conducerea supremului brahmină Sinatam-Bu 
în apropiere de locuința sa, o sărbătâre înfiorătâre. Pe 
șesulă numită Terre-Rouge, unde e ridicată și pagoda 
(templu,) se află idolulă Siva în mărime naturală, lu
crată din lemnă lustruită. Statua este bogată costu
mată. Pe capă portă o cușmă (căciulă) înaltă cu trei 
cute, buzele sale roșii se deschidă rî4endă și mustățile 
suntă răsucite în susă. Ochii pară că privescă cu dis- 
preță grosulă șârpe, ce se încolăcesce înprejurulă bra

cului său stîngă. înaintea acestei pagode arde o gră- 
; madă colosală de lemne (rugă) de 24 de 6re. După ce 
se termină tâte ceremoniele întroducătâre, se scotă afară 
tâte bucățile de lemnă încă necarbonisate, jarulă ce ră- 

1 mâne se arangiază prțină cu ajutorulă sapeloră și se 
jreschiră, așa că se formâză o suprafață de 6 metri lun- 
' gime și 4 metri lățime, acoperită cu ună strată de jară 
înaltă de 25 centimetri. Aceste lucrări le facă eroii săr- 
bării, tineri brahmini, cari s’au rugată a li se face 
onârea să trâcă prin jară până la statua idolului. Acestă 
grâznică covoră de focă au să ’lă trâcă cu piciârele gâle, 
pentruca să ofere lui Siva coșuri de flori, ce tinerii le 
p6rtă pe capă. Dacă vre unulă din ei cu acâstă oca- 
siune șovăește și cade, e lăsată să ar4ă, nimărui nu ’ 
e permisă să ’i dea ajutoră. Mulțimea, care asistă Ia 
serbare îlă lasă să ardă în liniște, căci șovăirea și că
derea se consideră ca o dovadă, că 4eulă Brahma nu 
i-a ertată păcatele. Cu tote acestea la serbarea de deu- 
nădile nici unulă n’a că4ulă. Unii au trecută pe covo- 
rulă de focă în pasă repede și se aruncară dincolo de 
elă în basenulă cu apă anume făcută pentru acestă scopă 
Alții au pășită încetă, ca și cum călcau pe o pajiște 
verde. Ba încă svercolâu la fiecare pasă scânteiele și 
bucățile de cărbuni înroșiți în tâte părțile. Ținâu cu 
mânile forte liniștiți coșurile cu flori pe capă, fără să 
scâtă vre-ună strigată de durere. Numai după ce au tre
cută peste jară și ’și-au pusă piciârele în apă, au înce
pută a striga, a se strâmba și a’și încovoia tâte mem
brele de grozava durere, încâtă ti se sfâșia inima. Nu
meroșii Indieni, cari au asistată la serbare, rămaseră li
niștiți și indiferenți; părâu mai multă adânciți în pietate, 
decâtă în priveliștea acestoră grâxnice torturi ale focului. 
Cei ce le suferă se potă bucura, xdacă moră imediată 
după acâsta, căci piciorele sunt atâtă de arse, încâtă ra
reori se vindecă, și dacă scapă cu viață ună astfelă de 
erou, rămâne grâznică schilăvită.

* * *
Tesaurulu de resbelu ală Afganistanului. — Af

ganistanul are tesaurulă său de răsbelă, ca tâte cele
lalte state europene. Emirulă nu să pâte atinge de elă 
decâtă în casă de resbeiă. Acestă tesaură e păziiă de 
damele haremului; elă se află într’ună turnă ală pala
tului de Balla-Hassar, la Cabulă. Acestă turnă cuadrată 
conține în etagiulă de josă apartamentele dameloră ha
remului, cari suntă supraveghiate de șefulă eunuciloră. 
Acestă demnitară pâie vedâ din odaia sa de durmită 
dacă tâte damele încredințate pazei lui se află în apar
tamentele loră și de ce se ocupă. In etagiulă de mij- 
locă se află tesaurulă de resbeiă și deasupra lui, porum
bii, cei țină femeile haremului spre a se distrage. Se 
pâte întră în sala tesaurului pe patru scări de marmoră 
și spre a ajunge la aceste scări trebue să treci prin 
apartamentele femeiloră. Cheia dela pârta tesaurului o 
ține la sine Emirulă. Ministrulă de resbeiă și Șeic-ulă- 
Islamulă verifică de două ori pe ană esactitatea sumeloră 
ce representă tesaurulă. Emirulă designâză apoi scara pe 
care să se urce înalții controlori spre a ajunge la tesaură.

Editoră: laeobti Mureșianu.

Redactorii responsabilă: Dr, Aural B?’nreșiaau
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îJursuîti la bursa de Viena
din 30 Aprilie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 92.10 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 87.50 
Imprumutulfl căiloru ferate

ungare........................ 143 25
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ost ti ung.
(1-ma emisiune) . . . 94.50 

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

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 103.— 

Bonuri rurale ungare . . 101.50 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

vină ung.........................—.—
Imprumutulfl cu premiu 

ung.................................. 113 -
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.75
Renta de hărtiă austriacă 78.85
Renta de arg. austr. . . 79.20
Renta de aură austr. . . 104 —
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  850 —
Act. băncel de credită ung. 274. - 
Act. băncel de credită austr. 277.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.90
Napoleon-d’orI................ 9.90 */2
Mărci 100 împ. germ. . . 61.45 
Londra 10 Livres sterlinge 128.35

Cursulu pieței Brașovii
din 1 Maiu st. t>. 1885.

Bancnote românesc! . . . Gump. 8.73 Viind. 8.74
Argint românesc .... . . > 8.65 * 8.70
Napoleon-d’orI................. . > 9.88 > 9.94
Lire turcesc!..................... . . > 11.20 > 11.25
Imperiali......................... . . > 10.15 > 10.20
Galbeni............................. . » 5.84 > 5.88
Scrisurile fonc. > Albina» . > 100.50 » 101.-
Ruble RusescI................. . » 120.— 121.Va
Discontulă > . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se potft cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

Vinuri
Vinuri de desertu.

Triestii 1882, Medalia de aurii. 
Traminu finii butelia întrâgă fl. — 60, 

jum. butelie fl. — 35.
Rozsamâler-Ausstich ^superbă* 

(vin grand) but.. înfrâgă fl. 1.30 
jum. but. fl. — 75.

dela I. B. Teutseli, SIGHIȘORA.

la

I. Im. & A. Hesshaimei*
BRAȘOVU. (Nr. 30)

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 13 Aprilie st. v. 1885.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 85 —
Renta rom. amort. (5°/0) . 88 —

> convert. (6%) 87 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . — —
Credit fonc. rural (7°/0) . 97 —

> i) » (5°/o) 83 —
> > urban (7°/0) . 95 —
> ’ > (6°/o) • 89 —
> » (5°/o) • 80 —

Banca națională a României 1120 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 299 —

< > » Națională . 226 —
Aură • 14.o/o —
Bancnote austriace contra aură — —

termină până în 30

dorescă a dobendi a- 
suplicele loră instruate

Anunțămu acelor ti onorați cetitori, cari vorit 
bine voi a se abona la foia n6stră de aici în
colo , că avemfi încă în reservă numeri dela 
începutulu anului 1885, prin urmare potu să 
aibă colecțiunea completă.

Adiniinstrațiunea »Gazetei Transilvaniei.»

Spre ocuparea postului de notară comunală în Comuna 
mare Țînțari, cu care postă este înpreunată lefa 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 
Maiu a. c.

Se provocă deci toți aceia, cari 
cestă postă, cumcă să’șl înainteze
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, 
la subscrisulă 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 să posedă perfectă limba maghiară și romănă 
atâtă cu vorba câtă și în scrisore.

Brană în 25 Aprilie 1885.

(Nr. 55) 3—3
Alesandru Belle,

pretore.
si

Mersulu trenurilorU
pe linia iPredealîi-lEEwdapesta și pe linia TcIușîi-Aradfi-ISndapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

P’redealtl-Sudapesia Hudapesta—Predealu

de
po

sit
ar

ul
u fa

br
ic

ei
 în 

Br
aș

ov
u.

Bucuresci
Predealu
Timișfi

Brașovtt

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfi
Hașfaleu
Sigliișora
Elisabetopole
Mediașfl 
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelfl
Teinsfi
Aiudfl
Vințulfi de susfl 
Uiora
Cucerdea
Ghirisă
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
GhirbSu
Aghirișfi
Stana
Huiedinfi
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta]

Viena

(
(

(

(
(

Trenu 
accelerat

Trenă 
de 

persone
Trenu 

omnibus

7.15
1.09 — —
1.33 — —
2.06 — —
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27
7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19
8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 5’59 9.18
10.18 6.28 8.00

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

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

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

2.00 6.20 2.00

Trenu 
de 

peraone

9.50
10.15
10.50

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibus

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnibus

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

( 4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
F ugyi-V ăsârhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
GhirbSu 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —

8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiâra 12.12 9.58 —
Vințulfl de susfi 12.19 10.07 —
Aiudfl 12.45 10.42 9.17
Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Crăciunelfl 1.44 12.03 —
Blașfl 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașfi 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiâra 8.41 9.20 2.44

( 9 20 10.15 3.15
Brașovft S — 6.00 3.25
Timișfi — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

Bucuresci 10,25

Nota: Orele de nopte suntiî cele dintre liniile gr6se.

Tipografia ALEXI, Brașovii.

TeiușA-AradA-Budapesta Budapesta- AradA-Teiuș A.

)
Trenă de 
peraăne

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
peradne

Trenă 
omnibus

'PeiușA
Alba-Iulia
Vințulă de josă 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada
Zam
Soborșin
Bărzova
Conopă
Radna-Lipova
Paulișă
Gyorok
Glogovață

AradA
Szolnok
Budapesta
Viena

9.50
10.42
11.09
11.43
12.13

1.22
1.48
2.21
2.54
3.09
3.48
4.37
5.30
5.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

AradA
Glogovață
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conopă
Berzova 
Soborșin 
Zam
Gurasada
Ilia
Braniclca
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștiă
Șibotă
Vințulă de josă 
Alba-Iulia
Tefiu^A

8.25 8.352.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44

8.20
9.10 8.00

11.14
3.35
4.00
4.16
4.47
5.02
5.25
5.57

6.55
12.28
5.30

»

6.20
6.39
7.19
7.39
8.11
8.49
9.18

10.27
11.18
11.57
12.27
12.57

1.45
2.58
3.46
4.20
5.06

6.05
6.34
7.01
7.15
7.49
8.32
9.19
9.40

10.16
10.32
10.48
11.17
12.32
12.00
4.00

6.18
7.11
7.48
8.22
8.40
9.02
9.32

10.12
10.47
11.14
11.46
12.21
12.53

6.38
6.56
7.15
7.48
8.05
8.45
2.10

8.24
8.41
9.01
9.30
9.45
6.10
7.27

7.44 6.40 6.15
7.006.20

AradA-TLsadșAra Simeria (Piski) Petroșeui

Trenă 
omnibua

Trenă de 
persdne

Trenă 
omnihnR

AradA
Aradulă nou
N6meth-Sâgh
Vinga 
Orczifalva
Merczifalva
Tlmișâra

6.00
6.26
6.51
7.28
7.49
8.09
8.58

12.30
12.54
1.19
1.50
2.12
2.30
3.15

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui 
Crivadia 
Banița
Petroseni5

3.08
3.45
4.33
5.19
6.0b

6.43
7.00

TimișAra-AradA Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de 
persâne

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibus

TimișAra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nămeth-Sâgh
Aradulă nou
AradA

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5.00
5.56

Petroșeui
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă 
Streiu

Simeria

8.56
9.37

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37

6.16
6.50
7.11
7.44
8.00


