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Brașovâ, 29 Aprilie (11 Maiu) 1885.
„In Făgărașă ca pretutindenea se urmăresce 

de cătră dmenii puterei acelașu scopu: aservirea 
elementului românii prin desbi narea și nimicirea 
forțelor!! lui naționale și mai pre susu de t6te 
maghiarisauea lui prin introducerea limbei ma
ghiare în administrațiune și în sc6!e.“

Astfeliu scriea organulu nostru la începutulu 
anului 1884 vorbindu despre resultatulă alegeri- 
lorti municipale de atunci. Cetitorii noștri își 
voru aduce aminte ftde compromisul!!, ce l’au 
fostu încheiată cu acăstă ocasiune Românii din 
județulă Făgărașului cu fișpanulă (prefectulfi) de 
acolo. Noi ni-amă esprimată temerea, ca nu 
cumva acestă compromisă să fie spre răulă Ro- 
mâniloră, accentnândă, că printr’ensulă se va pa- 
ralisâ numai resistența elementului românescă, 
împiedecându-se ori-ce mișcare de sine stfitătbre, 
care er avă de scopu apărarea intereseloră ade
vărate românescl.

Temerea n6stră a fostu precum se dovedesce 
fârte întemeiată. Trecu ună ană de (j'le Ș1 rnai 
bine de când maioritatea română a încheiată a- 
celă faimosă pactă electorală cu fișpanulă dela 
Făgărașă. Ună intervală destulă de lungă a- 
cesta spre a pută câștigă o judecată asupra situa- 
țiunei create Româniloru Făgărășeni la alegerile 
trecute municipale.

N’amă aurită ca de atunci Românii Făgă
rășeni să fi făcută vr’ună pasă- energică pentru 
apărarea și asigurarea intereseloră loră de viață, 
dăr amă aurită nu numai odată de none uneltiri 
ale dușmaniloră naționalității ndstre în contra a- 
cestoră interese, uneltiri făcute cu călcarea legiloră 
esistente.

Acelașă omă fatală, pe care Românii în ur
ma compromisului l’au făcută șefă ală oficiului 
orfanală, a stăruită din momentulă când a fostă 
alesă, ca să elimineze cu totulu -limba română 
din acestă oficiu. Pană acumu se scriea singu- 
raticiloră părți și cu deosebire tutoriloră precum 
și comuneloră, în t6te afacerile orfaniloră, numai 
românesce. De când însă în urma vestitului com
promisă a ajunsă președinte ală oficiului orfanală 
Nagy Sandor, corespondența română a fostă de
clarată de „nelegală/1 pentru că așa place d-sale 
și patroniloră săi.

Procederea acâsta volnică și dușmăndsă în- 
tr’ună comitată locuită cu desăvârșire de-o po- 
porațiune nemaghiară, trebuia să provoce cea mai 
hotărîtă oposițiune a Româniloru. Dar aceștia 
din nenorocire n’au făcută până adl nici unu 
pasă energică în contra uneltirilor^ șefului ofi
ciului orfanală.

„Naționaliștii1; cari se laudă prin qj.iare, că 
ei luptă în fruntea poporului din comitatulă Fă
gărașului de ȚecI de ani și că niciodată n’au 
luptată pentru sine, ci „totă numai pentru inte- 
resulă publică și națională, “ nu se vădă aȚi ni- 
căiri și mai alesă de când cu compromisulă pare 
că li s’a tăiată t6tă puterea de resistență.

Care este urmarea?
Corespondința de mai josă ni-o spune des

tulă de lămurită, Oficiulă orfanală din Făgă
rașă a dată ordină comuneloră române, ca t6te 
afacerile orfanele să le pertracteze în limba ma
ghiară ; comuneloră române, unde nimeoi nu cu- 
ndsce limba maghiară.

Absurditatea ordinului cu care debutâză 
Nagy Sandor este atâtă de bătătdre la ochi, în- 
câtu nu mai are lipsă de esplicare. Dar răulă 
ce resultă din măsuri de aceste șuchiate pentru 
poporațiune este imensa. Interesele poporului 
suntă în celă mai mare gradă amenințate, căci 
dmenii capătă decrete de tutori, hârtii și provo
cări de totă feliulă în afaceri urgente orfanale, 
într’o limbă pe cari nu o înțelegă de locu.

țficeamă înainte c’ună ană; ,,ceea ce este 
mai tristă, t6te actele ilegale, ce se comită în 
interesulă maghiarisărei în comitatulă Făgărașului 
se voră comite sub mantaua compromisului, ce 
l’a încheiată la alegeri maioritatea română cu 
partida fișpanului.“

Acăsta trebue să-o credemă acum cu atâtă 
mai multă, cu câtă vedemu că sunt chiar pri
gonite comunele, cari protestâză în contra măsu- 
riloru ilegale și vicecomitele însuși nu se sfiesce 
a se face instrumentală acestoru nerușinate pri
goniri.

Lunia viităre, 18 Maiu n., consiliulă muni 
cipalu ală comitatului Făgărașă va țîne ședință 
generală. Așteptăm!! cu nerăbdare se vedemă ce 
atitudine voră luă membrii români și cum voră 
sci apără „interesulă publică și națională“ față 
cu ilegalitățile lui Nagy Sandor.

CRONICA POLITICĂ.
In ședința dela 7 Maiu a camerei deputați- 

loră italieni s’a desbătută asupra politicei co
loniale a ministerului, lovindu-se aspru în Austria. De- 
putatulă Bonghi a disă, că ună votă de neîncredere dată 
guvernului n’ar îmbunătăți sil națiunea parlamentară, ci 
din contră streinătatea ar considera ună astfelă de votă 
ca ună simptom! ală fricei. Radicalulă Costa a fostă 
de părere, că guvernulă ar face mai bine, dacă banii, 
ce se cheltuescă cu espedițiunea la Marea roșiă, s’ar în
trebuința pentru resolvarea cestiunei sociale și pentru 
ușurarea nevoiloră țăraniloră. Dacă e vorba să cugete 
Italia la o acțiune mare, să se gândâscă la Tripolis și 
la Alpii iulicl. Crispi critică aspru guvernulă și mai 
cu sâmă pe ministrulă de esterne Maneini. Italia, tjise 
elă, să fi intervenită în Egiptă în 1882, când a învitat’o 
Anglia. Nu se scie, fost-a ore guvernulă oprită din Ber
lină seu din Viena de a face acesta? Nu cumva că 
alianța cu Germania și Austria îi impune îndatoriri? Elă 
condamnă alianța triplă. Austria caută să se des- 
păgubescă în peninsula balcanică de perderea 
posesiuniloră sale din Italia, vrea să înghiță micele state 
balcanice și să devină ună imperiu orientală. Germania 
are interesă s’o împingă pe acestă cale, ca să ia Austriei 
posibilitatea de a mai deveni vr’odală putere germană, 
și prin dinastia habsburgică să pună stavilă panslavis
mului. Italia din contră e da țâre să protejeze 
micele state balcanice, să le înlărâscă indepen
dența loră pentru a ține în locă statele mari. Și mai 
puțină înțelege Crispi politica la Marea roșiă. Să bage 
bine de sâmă guvernulă, că Francia n’a renunțată la 
formarea unui imperiu africană și acesta va pregăti Ita
liei perplexități. Acestă temere și-o basâză Crispi pe 
scirea, că în El-Biben, cale de două cjile de Tripolis, 
ună puternică corpă de trupe francese și-a stabilită acolo 
tabăra.

*
Situațiunea privitâre la conflictulă anglo-rusă 

nu s’a schimbată în mai rău. E vorba acum de a se 
stabili granița între Afganistană și între Rusia, ca să se 
eviteze de aci înainte orice neînțelegere. Din partea An
gliei e alesă, se dice, generalulă Lumsden ca să dea a- 
mănunte despre posițiunea granițeloră, er din partea Ru
siei generalulă Selenoi. Ce privesce alegerea unui arbitru 
în acestă cârtă, până acum nu s’a făcută o astfelă de 
propunere, și nici nu se scie, dacă Țarulă ar primi a- 

cestă modă de resolvare a conflictului; causa e, că Ța 
rulă ar fi găsită, că corectă a lucrată Komarov, și deci 
concesiuni nu e dispusă să facă. »Standard« crede, că 
la regularea granițeloră nu se voră ivi greutăți seriâse. 
Cestiunea principală este, că 6re Rusia s« va îndatora, 
conformă dorinței Angliei, d’a nu mai înainta peste gra
nițe. Nemulțămită cu cedarea guvernului englesă este 
însă lordulă Dufferin, viceregele Indiei. «Morning Post» 
anunță, că Dufferin ’și-a trimisă în Londra demisiunea, 
fiindcă acțiunea cabinetului o consideră elă ca o desa- 
probare a politicei sale. Cabinetulă a răspunsă telegra
fice, că acesta demisiune ar produce o rea impresiune 
în acesta momentă și ar pregăti greutăți cabinetului, 
care e pe cale de a se împăca cu guvernulă din Pe- 
tersburg.

*
In camera lordiloră englesî s’a discutată la 7 Maiu 

cestiunea Dardaneleloră. Cu acăstă ocasiune 
lordulă Salisbury a observată, că Anglia n’are nici o 
îndatorire d’a se feri să nu trecă prin Dardanele, dacă 
Sultanulă nu este nedependentă, ci lucrâză sub presiune 
streină. La asestă observare «Nordd. Allg. Zeilung* se 
espriină astfelă: «Dacă și când va obveni casulă despre 
care vorbesce lordulă Salisbury, ca adecă Turcia să lu
creze sub presiune streină, acesta — e lucru naturală 
— va depinde dela judecata subiectivă a politicei en- 
glese. Precum se vede acăsta este o teoriă, care după 
împrejurări p6le să fie forte comodă și care se oferă de 
sine îndată ce va conveni intereseloră englese, de a nu 
mai respecta neutralitatea Dardaneleloră.» Totă rela
tivă la observarea lordului Salisbury scrie ,Journal de 
St. Petersburg:« «Cu totă autoritatea lui Salisbury în 
calitatea sa de membru ală congresului din Berlin, ne 
permiternă a crede, că închiderea Dardaneleloră 
este o cestiune europeni, și ni se pare că nu voi ă 
îngădui puterile semnatare, ca Angliei să ’i stea mâna 
liberă a nu respecta închiderea, chiar dacă Sultanulă ar 
lucra sub presiunea unei puteri streine. Cine va judeca 
asupra împrejurărei, că esistă ori nu o astfelă de pre
siune? Sultanulă ori lordulă Salisbury, Jdacă elă ar fi 
la cârmă? Să ne fie permisă a ne mira, că ună băr- 
bată de stată și un conservatoră păte aduce pe tapetă 
în modă seriosă asemenea țese asupra valorii unui trac
tată’. Se vede din acestea, că justificate suntă părerile 
ce ni le-amă esprimată, că tăma de o isbucnire a ces- 
tiunii orientale, din care face parle și cestiunea Darda
neleloră, a fostă unulă din principalele motive, care au 
făcută pe Anglia și Rusia să renunțe deocamdată la «plă
cerea* de a’și măsura puterile.

*
O telegramă din Filipopole, adresată farului englesă 

,Daily News,< comunică că Marția trecută, cu ocasiunea 
sărbătorii Sfântului George, s’au întâmplată în acelă 
orașă turburări. Grecii arboraseră Ia casele loră 
stâgurî pentru serbarea numelui regelui George ală Gre
ciei. Bulgarii au luată ac-âstă manifestația a Greciloră ca 
o demonstrațiune politică antibulgară. Săra se adună 
în cete mulțimea, dete josă stâgurile grecescî și lucrulă 
degeneră într’o încăerare, în care mulțî au fostă răniți 
Autoritatea se <jice, că a luată energice măsuri pentru 
restabilirea ordinei.

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

Modul ii aședârii parocliielortl în 
Bucovina.

Cernăuți, Aprile a. c.
Sânția sa părintele protopopă Dionisiu Mitrofanovid, 

capelană la capela din Lemberg, este deja denumită pa- 
rochă la Toporouțl în Bucovina. Prin acăstă denumire 
a voită Venerabilulă Consisloră să repareze greșela fă
cută înainte, pare-mi-se însă că totă după ună semnă 
din partea instanțeloră mai înalte, fiind-că sânția sa se 
plânsese din causa preferării cunoscute la președintele țării 
și la ministrulă culteloră, și nu dapă cum s’ar păre că 
ar fi voită să satisfacă opiniunii publice esprimale nu de 
multă în «Gaz. Trans.* «

Acuma se nasce întrebarea, cine va ocupa loculă 
sânției sale? Se șoptesce în publică, că deja s’ar fi fă
cută îndemnă mijlocită părintelui esarehă Mi< hailă 
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Dracinschi, spiritualii ală seminarului clericalii de aci, și 
părintelui Doctorandă Vasile Calancea sg câră loculă de
venită vacantă cu asigurarea, că l’ar căpăta. îmi vine a 
crede, că prin acesta voesce cine-va să scape de ună 
preotă de trâbă, fiind-că amândoi suntă buni Români și 
bărbați la loculă loră. Mă miră multă că și ună profană 
se amestecă în afacerea acâsta ca mijlocitoră și deal- 
mintrelea se gerează că ar fi bună Română. — Loculă 
vacantă dela capela din Lemberg nu are nici o impor
tanță pentru noi Românii bucovineni, căci orașulă Lem
berg are celă multă 10 parochienl români și ruteni. Noi 
nu’lă recomandămă loculă acesta unui Română din con
tră ar face bine Consistorulă să trimită ună preotă ru- 
tenă, ca să scăpămă de ună neamică, de cari nu avemă 
lipsă. Românii bucovineni n’ar plânge, dacă ar merge 
uu unulă ci dece într’acolo de unde-și tragi să
mânța.

Noi avemă mare trebuință de omeni onești în țâră 
la noi, la ce să înstrăinămă pe unii de cari avemă lipsă 
și nu putemă aștepta nici ună profită reală. Lember- 
gulă nu’lă vomă romanisâ, ba din contră ar face bună 
impresiune asupra publicului română dacă Gonsistoriulă 
ar scote din Dacia rusâscă (așa se numesce printre Ro
mâni ținutulă între Prută și Nistru, în care locuescă 
Ruteni afară de vr’o 5 sate române) pe părinfele Eugenă 
Bodnăresculă parochu în Vilance, pe părintele Teofilă 
Bocance parochă în Culeuță, pe părintele Georgiu de 
Volcinschi din Rohozna, pe părintele Dimitriu Dană din 
Iuzineță pe părintele Costachi Morară ajutoră de preotă 
în Toporouță, cari toți suntă și preoți buni și naționaliști 
cunoscuțl, și să-i așede pe la parochii amestecate de Ro
mâni și Ruteni, ca să recăștigămă barem! o parte din 
terenulă ce l’amă perdută prin negligența clerului de mai 
înainte.

Consistorulă nostru a preferată și acuma la aședa- 
rea locului de parohă la Milșeuță pe ună venerabilă 
preotă română pe părintele esarchă Teodosiu Iliuță pa
rochă din Ciudei din causă cumcă nu ar cunâsce des
tulă de bine limoa slăvenă și a dat-o parochia amintită 
părintelui Vasile Tomiucă parochă din Satulă-mare, cum
nată cu Archimandritulă diecesană Prâcuvioșia sa părin
tele Arcadiu Ciupercovici, Ore din ce causă totă acestă 
părinte a fostă preferată la așezarea locului de parochă 
în Roșoșa? Roșoșa este suburbiu ală Cernăuțiloră și este 
comună curată românâscă. Dacă s’a cerută dela părin
tele Iliuță cunoscință exactă din limba slăvenă pentru o 
comună amestecată de Români și Ruteni, de ce nu s’a 
cerută totă acesta și dela parochulă nu de multă așe
zată în Ipotesci, care comună este curată rusâscă, dela 
părintele lână Grigorovici, vâră primară cu Eminența Sa 
metropolitulă nostru. Consistorulă ar trebui să fie con
secințe în tâtă privința și să nu lase bănueli în urmă, 
cumcă nepotismulă ar avea trecere.

Consistorulă, care se gerâză de română, ar trebui 
cu mai mare precauțiune și cu mai multă iubire cătră 
nația sa să lucre, aședândă mai alesă locurile de paro
chii amestecate cu preoți români cunoscuțl ca naționaliști 
și omeni de trâbă și nu cu niște cosmopoliștî, cari caută 
mai multă folosulă propriu. Sunt de părerea, cumcă ve- 
nerabilulă Consistară nu ar greși, dacă ar escrie fără es- 
cepțiune tâte concursurile pentru așezări de parochii în
dată după devenirea loră vacantă și n’ar trebui să le a- 
șecje pe timpă mai îndelungată cu administratori, dâr 
totă cu banatulă de a fi înemuriți cu Consistorulă, pre
cum ^părintele Vasile Iurco este administrrtoră parochi- 
ală la Costișa și ține o nopâtă a Emininției sale, părintele 
Atanasiu Ciupercovici este cumnată cu Archimandritulă 
mitroforă și consilieră consistorială, părintele Ilarionă 
Sereteanu chirotonită în anulă 1880 administrâză Băișescii 
și este încă neamă aprâpe cu ună domnă consilieră con
sistorială. Se vorbesce, că Consistorulă face asemene 
escepțiuni înadinsă , ca să pâtă număra amintițiloră ad
ministratori 3 ani mai multă de servițiu și Ia așezarea 
parochieloră unde suntă ca administratori să fiă înaintați 
preoțiloră mai bătrâni însă fără protecțiă.

Astfelă de lucruri, cari se petrecă la noi, nu aducă 
folosă nici religiei nici națiunii, ci demoralisâză preoțimea 
făcându-i pe ei a se urî și a se cleveti ca nisce neprie
tini. »Preoții suntă sarea pământului, dacă se va împuț 
sarea,ț'cu ce se va săra?» Dacă preoții se voră demora- 
lisâ apoi cine se perde? totă bietulă poporă, care dela 
preotă învață și binele și răulă.

Eminența Sa Metropolitulă Silvestru s’a esprimată 
la o ocasiune Z'cândă: »Caută ce purtare are preotulă 
și vei cunosce cum este poporulă lui încredințată.» Dom- 
nulă nostru Isusă Cristosă a propagată iubirea discipuli- 
loră săi și a <^isă: , Prin acâsta vă veți cunosce, că sun
teți discipulii mei.* Esemplulă vine de susă și proverbulă 
română este forte nimerită: »Dela capă se împute 
pescele.»

Acâsta ce amă scrisă este opiniunea publică; dacă 
nu va urma o îmbunătățire a stării lucruriloră vomă re
veni și asupra altoră lucruri complicate. Materială este 
deajunsă, și aducă-și aminte cei interesați de proverbulă 
latină: »Vox populi, vox dei.»

M. Scaevola.

Noutăți din comitatulii Făgărașului.
28 Aprilie a. c.

Timpulă este uscată, însă puțina plâiă din 4'lele 
trecute a ajutată multă sămânăturiloră, ce suntă singura 
speranță a poporațiunei acestui comitată în genere, sără
cită și apăsată de multele dări aprâpe nesuportabile. Se 
vorbesce, că voescă să ne facă cale ferată dela Homorodă 
la Făgărașă, vedâ-vomă ce va mai fi și din asta.

Acum de curândă s’au împărțită convocări la șe
dința consiliului municipală pe 18 Maiu, cu care ocasiune 
se va statori tecstulă obligațiunei despre ună împrumută 
de 52,000 fl. ce este de lipsă pentru acoperirea spese- 
loră cu clădirea casei comitatului, cari suntă peste 71,000 
fl. Clădirea s’a începută și a înaintată bine sub 
interprenoaulă Kellhofer din Brașovă. Totă în astă șe
dință, adecă la 18 Maiu a. c., se va ocupa prin alegere 
postulă de perceptoră gremială comitatensă devenită va
cantă prin mârtea fostului perceptoră Nicolae Cipu.

Acestea ară fi cum ară fi, dar să vedl, domnule re
dactară, minuni: Sc-aunulă (oficiulă) nostru orfanală, 
unde pănă acum s’a scrisă .singuraticilor^ partide și cu 
deosebire t.utoriloră și apoi și comuneloră în limba aces
tora, după cum se practisâză acâsta în tâlă țâra și cu 
deosebire în comitatele vecine, în anulă trecută deodată 
a sistată astă praxă ca nelegală și acum nu mai ese 
nici măcaru o buche în limba română dela înțelep- 
tulă nostru scaună orfanală. Omenii și cu deosebire 
tutorii, cărora nu li se dă nici măcară decretele 
de tutoriă în limba rotnănă, alergă cu mari spese 
In tâte părțile, pănă li se dă de multe ori câte o scrân- 
t.ită de esplicațiune, spre a pută afla, că âre ce se cu
prinde în hârtia scrisă în limba maghiară.

Vedl, domnule redactară, ce a fostă pănă eri-alal- 
tăeri legală și ce se practisâză pre basa legiloră e- 
sistente și acum în comitatele învecinate, fără ca le
gile de până acum să se fi schimbată, la noi este acum 
nelegală, folosința limbei române la scaunulă nostru 
orfanală s’a sistată, spre celă mai mare detrimentă ală 
causei orfanale, și acâsta pentru că așa îi place domnului 
^agy Sândor, care nu scie și se vede că urășce limba 
poporului, ce i-a pusă pita în mână.

A doua minune și mai încoruurată este, că scau- 
nulă nostru orfanală a dată ordină comuneloru sd 
pertracteze în limba statului. Comnnele, între cari 
Comăna superiâră, s’au rugată sâ facă bine Domnii sâ le 
mai lase să scrie în limba loră română, căci despre asta 
au stătută aprobată și în comună nu scie nimeni 
limba maghiară. Dar nu, suplica loră li s’a respinsă, 
ba Comănarii se plângă, că chiară și vice-comitele 
le-ar fi respinsă o suplică, ce o au făcută în 
astă causă la consiliulă municipală. Dacă a făcută așa 
ceva vice-comitele, apoi pentru ce se mai adresâză su
plici la consiliulă municipală, căci acelea în ăstă modă 
niciodată nu voră ajunge la loculă destinațiunei loră 
și comisiunea municipală se pâte aduna, de câte- 
orî îi place să dea buna (jiua scaunului orfanală 
și vicecomitelui, pre lângă disposițiunile cărora devine 
ca o păpușă.

Dar bomba unde s’a spartă? D-ta nu vei sci, deci 
ițî voiu spune: tocmai aprâpe de Comăna superiâră în 
capulă notarului G. ComanicI din Veneția inferiâră, 
carele deși este unulă dintre cei mai harnici notari în 
totă comitatulă, spre cea mai mare mirare și indignare 
a tuturoră fu în Z'lele trecute suspendatulă din oficiu, 
dându-i-se pașaportulă, așa numitulă »Lauf-pass.‘

Veijl, domnule Redactară, ce de noutăți minunate 
suntă pe la noi, despre cari D-ta sâu altulă ai putea 
scrie multe, multe deducțiuni și combinațiuni. Și scii ce 
facă âmenii noștri față cu tâte acestea? Stă ce facă: 
pănă acuma tacă, ca  sâu mai bine Zlsti tacă tăcerea 
pescelui, pe viitoră însă vedea-se-va ce voră mai face. 

lonă.------ ----------

SOIRILE PILEI.
Atanasiu Tuducescu, profesoră de teologiă 

la »lnstitutulă teologică-pedagogică» din Aradă, după 
suferințe îndelungate, a răposată la 25 Aprilie v. 1885. 
Institutulă a perdută pe unulă din cei mai zeloși profe
sori, âr Românii pe ună înflăcărată naționalistă. Fiă-i 
țărîna ușâră și memoria binecuvântată 1

—0—
Din incidentală răspunsului ce 1 a dată Ev. Sa păr. 

mitropolită Mironă Romană la interpelarea Rod, d. pro- 
topopă lână Hannia, membri sinodului eparchială din 
Aradă în frunte cu Rod. protosincelă Ierotein Beleșă i-au 
trimisă următârea telegramă de felicitare: ,Ex. Sale mi
tropolitului Mironă Romană în Sibiiu! Unindu-ne la 
manifestațiunile de aderință a representanțiloră clerului 
și poporului archidiecesană pentru declarațiunile clare și 
categorice, prin cari ai liniștită și mângâiată sdiritele a- 
gitate și fârte îngrijite ale creștiniloră din întrâga pro-

vinciă metropolitană: noi representanții clerului și popo" 
rului din eparchia Aradului Vă felicitămă Exelență și Vă 
ui’ămă vieții îndelungată, perseverență și tăriă sufletâscă, 
ca în armoniă cu represenlanța genuină a bisericei, să 
realisațî și să cousolidațl desvoltarea aședăminleloră nâstre 
bisericesc!, în spiritulă adevăratei libertăți evangelice.* 
Mitropolitulă a răspunsă prin următârea telegramă: ,Mul- 
țâmescă onorațiloră 39 de representanțl ai clerului și po
porului eparchiei aradane, pentru telegrama loră căldu- 
râsă, prin care aprobândă declarațiunile mele sincere, 
îmi dau mare sprijină morală intru cultivarea instituțiu- 
niloră nâstre bisericesc! pe basa statului organică.*

—0—
Principesa Sturdza, văduva fostului Domnă ală 

Moldovei, în 7 Maiu n. a răposată în Baden Baden.
—0—

Cu privire la emigrarea în America, ministrulă de 
interne ungurescă a adresată comitateloră o circulară, 
în care face comunicare despre legea Stateloră unite ale 
Americei de nordă asupra imigrării. In speciă atrage 
atențiunea asupra acelei disposițiunl a legii, după care 
cnminaliloră condamnați, smintițiloră, idioțiloră și imi- 
granțiloră lipsiți de mijlâce nu li se permite debarcarea. 
Fiecare imigrantă are să plătâscă Stateloră. unite o taxă 
de 50 centime pentru formarea unui fondă ală imigran- 
țiloră, din care se acoperă cheltuelile esecutării acestei 
legi. Criminalii condamnați în streinătate se trimită în- 
dârătă imediată după sosirea loră; cheltuelile înapoiării 
cadă în sarcina proprietarului de corabiă. Ministrulă lasă 
la disposițiunea municipieloră, ca făcândă cunoscută cu- 
prinsulă acestei circulare, să împedece emigrarea.

—0-
Comitetulă Balului Română din Vie na adre

sâză rugăminte tuturoră aceloră Domni cari au primită 
liste de subscripțiuni și încă nu le-a înapoială, să bine- 
voiască a le reîntârce câlă mai curândă (orice resultată 
ar avea ele), fiind acâstă întârziere o piedecă îneheerii 
socoteleloră.

—0—
De câteva Z'le se află în Brașovă d-șâra Mathilda 

Adlerowa, tragediană la teatrulă germană din orașulă 
Aachen (Aix-la-Chapelle); va da aci o representațiime 
cu concursulă d-lui Bettelheim. «L’Indâpendance rou- 
maine* din Bucuresci scrie despre d-șâra Adlerowa și 
despre joeulă ei următârele: , D-șâra Adlerowa este ce- 
tățână română; familia sa locuesce în orașulă nostru și 
din acestă motivă a începută în Bucuresci seria serate- 
loră dramatice, cărora ’și-a consacrată concediulă ce i 
l’a dată direcțiunea sa. A jucată unele scene din »Dâ- 
borah* și din comitesa «Orsini». Aceste scene isolate, 
care nu permită artistei de a se încarna în ro'ulă său, 
ca într’o piesă ce se continuă, au fostă cu tâte acestea 
fârte bine jucate de cătră simpatica tragediană, care a 
obținută ună legitimă sucoesă în rolulă comitesei Orsini. 
D-șâra Adlerowa e dotată cu tâte darurile tragedianei: 
mersulă e impunătoră, organulă vibrătoră, privirea pă- 
trunZătâre; pe lângă acâsta are foculă sacru, acea cali
tate rară, ce nu se pâte însuși, dacă cineva nu o posede.» 
Totă în acestă chipă favorabilă scriu și foile germane 
din Bucuresci. Programulă ce se va esecuta într’una 
din serile acestea este urmălorulă: Scene din: 1. Dâbo- 
rah, tragediă de Mosenthal. 2. Karlsschuler, tra
gedia de Laubâ. 3. Hoții, tragediă de Schiller, citită 
de d-nu J. Bettelheim. 4. Emilia Ga lot. ti, tragediă 
de Lessing, Publiculă nostru va avâ deci ocasiunea a 
vedea pe tânăra tragediană jucândă scene din rolurigrele 
și a se convinge despre dotațiunea ei artistică.

—0—
In Tihuța, comitatulă Bistrița-Năsăudă, e de ocupată 

oculă de magistru poștală cu lâfa anuală 200 fl., pausală 
de cancelariă 4 fl. și de espedare 3400 (?) fl. Cauțiunea 
ce se depune e de 100 fl. Petițiunile se voră adresa în 
țimpă de 3 săptămâni la direcțiunea poșteloră din Sibiu.

—0—
Bugetulă Britaniei pe anulă trecută s’a soldată cu 

ună deficită de 1,050,000 livre (punți) st. Pentru anulă 
curentă cheltuelile suntă evaluate la 88,872,000 1. st. 
afară de 11 miliâne de curândă votate și veniturile se 
evaluâză la 85,140,000 1. st. Deficitulă va fi de 3,782,Or'O 
1. st. La acâsta adăogândă creditulă de 11 miliâne și 
creditulă suplimentară de 1. st. 200,000, deficitulă totală 
se urcă la 10,000,000 1. st.

—0—
In revista asupra bursei scrie «Curierulă Finan

ciară» între altele: Adevărulă e, că de-ocamdată, nu pu
temă Zice, că s’au înlăturată în modă definitivă tâte pe- 
riculele; presupuindă chiar că afacerea dela Pendjeh va 
fi definitivă înmormântată, că Anglia va renunță la ori
ce anchetă seriâsă, — ceea ce și caută Rusia, — și că 
în tratările asupra fruntariei, cabinetulă Gladstone va a- 
cordâ celui din Petersburg traseulă propusă de d. Lessar, 
care provocase o adevărată furtună și imense indigna- 
țiuni la Londra, nu e âre cu putință ca vre-o dificultate 
neprevăzută să se ivâscă în ultimele momente și să com
promită din nou înțelegerea abia stabilită? Ori cum ar



Nr. 96. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

La Londra, consolidatul^ s’a 
atinsă în bursa de asără 98. 
au realisată beneficii însem- 

au recucerită cu prisosă totă

fi însă, bursele străine au manifestată energică holărîrea 
d’a consideră ultimele incidente diplomatice ca constitu- 
indă o garanțiă a păcii, 
urcată încă de Luni și a 
La Berlină fondurile ruse 
nate. l?ondurile române
terenulă perdută. Obligațiile 6% de căi ferate au în
cepută cu 101 și au finită cu 1031/*, contra 100,90 
Sâmbătă; 5°/0 de căi ferate făcea erl 99,90; Renta amor- 
tisabilă 5°/0 române, care căduse la 90, s’a urcată pe 
aceea piață la 93.25 cu bune tendințe. La Parisă de a- 
semenea, tate fondurile sunlă în simțitare urcare. Renta 
francesă 41/2°/0 a atinsă Luni 108.30 și totă săpătmâna 
s’a ținută bine; italianele au câștigată în o singură di 
1.80, ungarele 1.50. La Viena tendințele nu au fostă 
mai puțină bune ca la Parisă și la Londra, evenimentele 
fiindă privite cu aceiași încredere. Piața română nu pu
tea să rămâie neînfluențată de acestă curentă favorabilă. 
Amă avută prin urmare a înregistra o urcare generală în 
tate fondurile de stată și de societăți.

—0—
Prințulă Alexandru ală Bulgariei se află în Bu- 

curescl ca âspe ală regelui Ca rolă.
—0—

Cetimă în »Telegrafulă din BucurescI:» >Aflămă că d. 
ministru ală agriculturei, comerciului, industriui și dome- 
niiloră, în dorința lăudabilă de a răspândi în țara nâstră 
cunoscințe mai întinse în esacte despre producțiunile agricole 
și starea economică a Ungariei, cunoscințe din cari pro
ducătorii și comercianții români ar puteă să tragă folâse 
fdrte mari, a luată înțelâpta disposițiune de a se traduce 
și imprima în limba română cartea economistului Max 
Wirth, intitulată: «Ungarn und seine Bodenschătze. Sta- 
tistisches Handbuch ungarischer Landesknnde, nach amt- 
lichen Quellen.» (Ungaria și tesaurele solului ei. Ma
nuală statistică de geografiă ungară, după isvâre oficiale.) 
Acâstă operă, care studiâză Statulă vecină cu multă com- 
petință, mai cu semă din punctulă de vedere economică, 
industrială și agricolă, va fi împărțită autoritățiloră nâslre 
civile și militare, scâleloră reale, comerciale și profesio
nale, etc. Ideea, după cum va recunâsce oricine, este 
din cele mai nimerite și n’avemă decâtă a felicită pe pro- 
motorulă ei.«

—0—
Fica de 14 anî a principelui Nichița ală Munfene- 

grului a murită la 7 Maiu în institutulă mânăstirei Smolna 
din Petersburg, în urma aprinderei de plumâni.

mai mare 
âmenii să 
sosirea su- 
ună lungă
Trei bu-

Esposiția universală din Anvers.
An vers, 2 Maiu 1885,

Astădi s’a serbată aici, celă mai mare evenimentă, 
ce-a văzută pănă acuma Anversulă. A sosită în fine 
momentulă multă așteptată; este diua hotărîtă pentru 
deschiderea esposiției. Anversulă și-a schimbată aerulă 
de orașă comercială și industrială, totulă îmbracă o haină 
de sărbătore. La tate casele fâlfăiă stâgurl: fie națio
nale belgiane, fie ale națiuniloră străine. E ună momentă 
solemnă, certele de partide au încetată, liberalii și cle
ricalii, dușmanii cei mai încarnați, astăzi și-au dată mâna, 
s’au înfrățită. Chiar și cerulă posomorită de diminăță 
s’a luminată, pentru ca să dea o strălucire 
astei sărbători. Desă de diminăță începură 
furnice pe Bulevardulă celă mare, așteptândă 
veraniloră. Toți locuitorii Metropolei formau 
spaliră dela gară pănă la palatulă esposiției.
huituri de tună anunțară sosirea înalțiloră o-^pețl. La 
acestă semnală trupele au presentată arma, musica mi
litară a Intonată : *la Brabanțonne*. Trenulă regală se 
opresce înaintea salei de primire, regele și regina se de- 
teră mai ântâiu josă, apoi urmă contele și contesa de 
Flandria cu principele Balduin, și în fine corpulă diplo
matică. Leopold de Wall, primarulă Anversului, îi sa
lută și le dori ună »Bine ați venită' terminândă cu ura
rea: »Trăiască dinastia națională!» Regele răspunse 
mișcată urândă prosperitate Metropolei comerciale a Bel
giei. Strigăte entusiasmate de >Vive le Roi !< salutară 
cuvintele Regelui.

Tâtă lumea era veselă la sosirea Regelui; numai 
pe fața socialiștiloră se putea citi ună felă de nemulță- 
mire, amestecată cu dispreță. Ei vădă în acestă mo- 
narchă ună contrară ală nisuințeloră loră. Trei t^ile 
înainte de sosire, se vedeau pe tate colțurile stradeloră 
placarde afișate de socialiști. ,Hy komt, *)« era scrisă 
cu litere mari. Pentru ei, cuvântulă »Elă« însemnâză: 
contrară, și nu ținură demnă pe regele, ca să-lă învred- 
nicăscă cu ună titlu. Acestă avisă laconică, apelă cătră 
toți aderenții partidei socialiste, inspiră grijă, se credea 
că fanaticii aceștia voră primi familia regală nu cu ova- 
țiunl, ci cu fluerături. Spre fericirea Anversianiloră, și 
a familiei regale, aceste presupuneri erau nebasate. So
cialiștii au observată o purtare cuviinctasă. Tâtă răsbu- 
narea loră a constată în a nu aplaudă. Pre când ae-

rulă răsuna de strigătele ,Vive le Roi», audii în apro- 
piare de mine o voce: »Vive le Roi! God verdoemen! *( 
Brayo!« Ună altulă vădendă, că Regele salută mililăresce 
și nu-șî ia pălăria să mulțămâscă publicului ce-i ura bu- 
năvenirea, a strigată: »Wat meer beleefd heid‘, adecă 
mai multă politeță.

La 2 și jumătate âre Regele a ajunsă la esposițiă. 
Victor Lynen, președintele comitetului esecutivă a ți
nută ună discursă tarte potrivită, pe care însă nu-lă 
potă Introduce în asta dare de sâmă, ce trebue să re- 
presinte mai multă o schiță. Petru Benoit, directorulă 
conservatorului, a compusă anume pentru acâstă oeasiune 
o fruntașă cantadă. Corulă a fostă compusă din 1500 
de voci cu copii, femei și bărbați, âr orchestra din 150 
de instrumente. Fârte bine a reușită: ,Salvum fac re- 
gem nostrum.» >Sanctus flamand,* ce urmă, avu o re
ușită mai multă rea, decâtă bună.

Inalții âspețl părăsindă sala de Concerte merseră să 
cerceteze diferitele paviliâne. In pavilionulă italiană i s’a 
servită Regelui de cătră profesorulă dela Academia de 
Comerciu din Anvers, E. H. Savino, ună bună vină de 
Italia. înainte de ce Regele a părăsită localulă Esposi- 
țiunei, o câtă de negrii din Congo au esecutată cu multă 
reușită bucata: ,La Brabanțonne*. Toți erau îmbrăcați 
în uniforme militare, ună frumosă efectă producea con- 
trastulă între pelea loră nâgră luciă și albele gulere, ce 
le încunjurâ gâtulă.

Esposițiunea Chinesiloră e separată de palatulă in
ternațională, din causa unei neînțelegeri asupra prețului : 
Stă ce dice 4'arulă «Corriere del Mattino» din Neapole 
despre acâstă întâmplare comică: , Înainte cu câteva luni 
se presentară Ia Comitetulă esposițiunei doi »Celeș*I« **) 
în uniformă de gală, cotarea papagalului, cu nisce pălării J că există în statele regelui din Dahomey o armată de a- 
roș i în formă de abat-jour. După ce au împărțită o, mazâne, nu din acelea de cari ne vorbesce Herodotă, 
sumă de bacșișuri portarului și comișiloră, au fostă in- din acele femei răsboinice ale Capadociei, ală căroră sînă 
troduși în oficiulă Direcțiunei. Ce poftiți? fură în- dreptă era arsă și cari călăreau pe nisce cai focoși, ci 
trebațî. — Voimă ună tacă la esposițiune pentru na-'de o adevărată infanteriă femeiască. Aceste femei răs- 
țiunea nâstră. -- Ah!.... bine, bine. Și de câți metri boinice suntă în numără de mai multe mii; ele suntu 
pătrațî aveți trebuință? — De vr’o 15,000, pâte mai1 cunoscute sub numele de »femei ale regelui» și formâză, 
multă... — Pâte vr’ună milionă, dice directorulă cu 1 pentru a dice astfelă, garda lui personală; ele se distingă 
ironiă. — Și care e prețuia unui metru pătrată ? — 60 prin curagiulă, disciplina și devotamentulă tară. Cu tâte 
de franci; 70 cu abonamentolă etc. Urmeză enumărarea' că amazânele regelui din D homey îlă însoțescă pe acesta 

. — Oh! oh I dică! în espedițiunile sale răsboinice, ele pară că formâză mai
tarte scumpă. Nu multă o gardă de onâre. Din cea mai fragedă a loră

— Nici tinerețe, fetele suntă esercitate la cântă, la danță și dre-
— Atunci mai sate pentru manevrele laolaltă, pe cari le execută cu o

, precisiune ce ar face onore unei trupe de liniă. Ama- 
Cei doi »Celești< o iau cătră casă, fără să uite la zonele suntă nisce femei tinere dela 18 și până la 25 

eșire să împartă din nou bacșișuri portarului și comișiloră.1 ani; suntă încuartirate în diferite părți ale orașului și se 
Nu se mai gândia nimeni la ei, când la începutulă lui. adună pe ună tacă virană când suntă chemate să ia 
Marți» apară din nou, îșl cumpără ună terenă întinsă la'parte la o serbare. Atunci le vecji trecândă în bună or- 
50 de pași dela esposițiune și astăzi bizara construcțiune' dine, salulândă In trecere pe suveranulă și soțulă loră, 
e mai finită. Voră băga în busunară venitele espoșițiu-1 numită șașa; ele tate suntă nisce ființe fruntașe, svelte 
nei și la fine le rămâne terenulă în posesiunea loră. I și bine proporționale, âr nu ca negrele de sânge ames- 

Mai t6te națiunile sunt representate la esposițiune. tecată. Costumulă ce-lă portă aceste femei ar seduce în- 
țliarele de aici spună, că și România ia parte; dar pavi-'dală pe organisatorulă unui baletă nou; ca coafură e'e 
lionulă ei e deșertă, n amă văcjulă încă nici ună arliculă.' pârtă ună felă de bonetă albă, pe care suntă brodate 
Austria a espusă tarte puțină. Cât pentru Ungaria nici chipuri de animale; piciârele suntă gâle; ună panta- 
ună art.icolă ungurescă nu vădă. Probabilă că causa e^lonă roșu, galbenă sâu albastru descinde pănă ceva mai 
și esposiția actuală din Peșta. In genere esposanții sunt josă de genunchi; ună corsetă le strînge peptulă lăsândă 
tarte îndărătă cu lucrările, încâtă nu mă potă esprimâ descoperite brațele și gâtulă: o cingătâre împestrițată 
asupra paviliâneloră diferite, ceea ce ’mi reservă să-o susține ună pumnală scurtă, care le este atârnată ce 
facă, îndată ce lucrurile voră fi mai înaintate. câpsă; în sfirșilă’ o eșarfă mare, în felulă unui cordonă

Sâra orașulă a fostă iluminată. Cortegiulă diferite-de decorațiă le ornâză bustulă. înainte de esercițiuri, 
loră Societăți a plecată din piața Comunei, a trecută amazânele depună pe pământă armele ce le portă cu 
prin mai multe strade și a ajunsă la Boulevardulă celă mândriă pe umără. Ore întregi corpulă de amazone ese- 
mare, unde s au împărțită premii acelora, a căroră ilu-1 cută cântândă nisce jocuri bizare și însuflețite, fără a 
minațiă a reușită mai bine. Printre multele care împodo- părea câtuși de puțină obosite; precisiunea în executare 
bite cu batane luminate, unulă ducea o colibă acoperită este o adevărată minune: le vetjll încolăcindu-se ca șerpii, 
cu trestiă. La ușa colibei 2 omeni văpsiți pe față, în sărindă în susă și înainte, aruncândă în aeră o secure 
modulă sălbaticiloră, făcâu artificii cu focă bengalică.1 și întonândă cânteculă loră de răsboiu. Aceste esercițurl 
Acâstă colibă miseră representa: »Congo,« âr sălbaticii nu suntă nici decum erotice sâu grotesc!, din contră sunt 
pe

Licianiloră. Mormântulă s’a găsită în stare ne- 
Insă lucrătorii au găsită și o statuă fruntașă de 

și acâsta i-a îndemnată să ascundă descoperirea, 
pute vinde statueta. Ună rusă a cumpărat’o cu 

Când mai

adoptată de împăratulă romană Galba și proclamată apoi 
împgrat.ă. Insă după patru cjile a proclamării sale a is- 
bucnită în Roma răscola pretorianiloră, în care Galba și 
fiu-său adoptivă au fostă uciși. Piso fugise în casa Ves- 
taleloră, dar a fostă găsită și omorîlă de soldați. Capulă 
acestui Cesară fu adusă lui Othone, care a fostă procla
mată de împărată și care a permisă văduvei ucisului 
să-lă înmormânteze. Acâsfa a depusă cenușa soțului 
său în cripta din Via Appia, care acum s’a descoperită 
după 1816 ani. A doua lădiță conține resturile părin
telui lui Piso, ale lui Marcus Licinius Crassus. Și în 
celelalte lădițe au fostă puse resturile unoră membri din 
familia 
atinsă, 
bronză 
spre a
6000 franci, deși făcea de cinci ori atâtea.
târziu proprietarulă locului, Signor Miraini, află despre 
deschiderea bolții mormântale, veni și găsi lădițele de 
marmoră deschise și urnele cu cenușe dispăruseră, afară 
de una de alabastru orientală, care și acesta era gâlă. — 
Unde e cenușa din aceste monumente? întrebă d. Ma- 
raini. — Cenușa? întrebă ună lucrătoră cu mirare. — 
Da, cenușa, unde este? — De, răspunse lucrătorulă, a 
fostă cenușă și încă destulă, dar nu mi-a trecută prin 
minte, că veți pune vre ună preță pe densa. Cenușa 
era albă și curată și de acea amă adunat’o la nevastă- 
mea să facă leșiă de rufe. — Astfelă cenușa unui Cesară 
și a mai multoră patrician! romani, după optă-spredece 
vâcuri dela mârtea loră, a trebuită să servâscă la spă
larea unoră rufe murdare ale unei spălătorese din Roma.

Auiazdne negre. — Esploratorii Africei ne vestescă
I

*) E1Q vine, (în limba flamandă.)

condițiuniloră. Chinesii facă grimasurl. 
ei în limba chineză, dar e scumpă, 
ni se face cumva nouă o reducțiune în preță ? 
o reducțiune; e tarifa; luațl seu lăsațl. 
bine lăsămă...

noii concetățeni ai Belgiei.
Regele a plecată la 10 ore sâga.

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

TELEGRAMĂ

Sibiiu, 11 
V i s a r i o n ti

G. B,

PART, A »GAZ. TRANS.'

Maiu 1885, 12 6re clin (Ji- 
Rom a nu, 

Albina, a muritu acji de diminăță la
urma unei apoplexii cerebrale.

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

directorulă Băncii
6rele 7 în!

DIVERSE.
Cenușa unui Cesar. — In Roma s’au 

multă ârășl câteva descoperiri archeologice. 
temeliei unui edificiu lucrătorii au dată peste o criptă 
suterană boltită, în care steteau șase cutii de marmoră cu 
cenușă, din înscripțiunile cărora resultă, că mormentulă 
a fostă ală familiei Licianiloră. Cea mai mare din aceste 
lădite de marmoră albă, cu ornamentă bogată plastică, 
conținea cenușa lui Lucius Calpurnius Piso, care a fostă

făcută nu de
La punerea

pline de artă și de originalitate.
Vezuviulu. — Qiarele neapolitane conțină primele 

l detalii asupra erupțiunii Vezuviului. La 3 Maiu, cătră 
| 7 âre săra vulcanulă a intrată în mare activitate. Ună 
■ nou crateră s’a deschisă spre partea satului Tore del 
; Greco și o imensă crăpătură s’a formată în urma unei 
! detunărî puternice. Lava, eșindă în mare cantitate prin 
crăpătură, s’a îndreptată spre Tore del Greco. Crăpă
tura se măresce continuu și lava de asemenea. De mai 
multe d'ta, Vezuviulă da semne de o activitate neobici
nuită și trei mici cratere se deschiseră la baza conului 
centrală care se ridică în mijloculă vechiului crateră. 
»Le Matin* din Parisă publică intormațiunile următore 
asupra erupțiunei Vezuviului: Erupțiunea nu produce 
sguduiturl tari. Lava ese din trei crăpături deschise 
una sub alta. Pentru momentă situațiunea drumului de 
feră funiculară nu e amenințată. Lava curge spre 
Tore del Greco, deja de optă ori distrusă, și spre Pom
pei, și pâte să înceteze dinlr’ună momentă într’altulă, 
lucru ce s’a mai vădută adeseori. Profesorulă 
directorulă observatorului muntelui Vesuvă, 
erupțiunea nu va lua proporțiunî mari, Văzută 
pole, spectacolulă este feerică. Streinii vină cu 
pentru a admira fenomenulă.

Palmieri, 
crede că 
din Nea
gră mada

*) God verdoemen, e o înjurătură flamandă.
*♦) Epitetula ChinesilorO: locuitorilorii imperiului cerescă.
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Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 27 Aprilie st. v. 1.885.

Cump. vând.
Renta română (5%). . . . 85 86
Renta rom. amort. (5%) . . 91% 92

> convert. (6°/0) • . 87% 88
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 31 32
Credit fonc. rural (7%) . . 99 100

> „ (5%) • • 84 84%
» > urban (7%) . . 97 97%
» > > (6%) • • 88% 89
> » (5%) • . 81% 81

Banca națională a României 1110 1130
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 315 320

« > > Națională . . 235 240
Aură 14.%% 14%%
Bancnote austriace contra aură

Anunțămu acelorti onorați cetitori, cari vorti 
binevoi a se abonâ la f6ia năstră de aici încolo 
că avemti încă în reservă numeri dela începutulîî 
anului 1885 prin urmare potu să aibă colecțiunea 
întrăgă.

Nr. 2552-1885. 1-3

Publicaîiune!
9

Ordinea de tergîs pentru orașiulfl Bra
șovul, statorită de cătră representanța comunală 
prin conclusul^ din 26 Martie a. c., se află din 
13 pănă inclusive 24 a lunei curente în localulă 
protocolului de exbibite magistratuală spre exami
nare din partea fiecărui.

Se publică acesta cu aceea observațiune, că 
eventualele recurse în contra disposițiuniloră a- 
cestei ordine de târgii, au să se aștărnă subscri
sului magistrată în decursulă timpului stațoritti 
pentru esaminarea acestei ordine.

Brașov ti în 6 Maiu 1885.
Magistratul^ orășeneseu.

Carsulu la bursa de Viena

din 9 Maiu st. n. 1885.

Cursulu pieței Brașovu
din 9 Maiu st. d. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.73 Vend 8.75
Argint, românesc . . . . . . > 8 65 • 8.70
Napoleon-d’orî................. . . > 9.83 > 9 85
Lire turce scî..................... . . > 11.08 11.12
Imperiali......................... . . » 10.07 > 10.10
Galbeni............................. . . • 5.80 » 5.84
Scrisurile fonc. » Albina < » 100.50 > 101.-
Ruble RusescI................. . . » 120.— > 121.%
Discontulă » . . 7—10 % Pe ană.

$$$> Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potti cumpăra în tutunge
ria lui I. Gr«»ss.

Nr. 1G—1885. ■

X ULI'JllvU. LlUllUi

Subsemnata comisinne esmisă pentru admi
nistrarea averei ținătdre de biserica gr. or. din 
cetatea Brașovului dela Sf. Treime voiesce a edi
fica din nou morile numitei biserici aflătdre în 
comunele Poiana Mărului și Sâmbăta superidră.

Spesele de edificare s’au statoritu pentru 
mdra din Poiana Mărului cu 863 fl. 16 cr., ăr 
pentru acea din Sâmbăta cu 1065 fl. 68 cr. v. a.

întreprinzătorii ’șl potu preda ofertele loru 
provăZut-e cu 10% vadiu subcomisiunei încredin
țate cu pertractarea ofertelorfi, care pertractare 
se va țină la 20 Maiu a. c. 11 6re a. m în can
celaria bisericei la Brașovă, târgulu cailorti în 
casa de sub Nr. 34.

I

Planurile, preliminarele și condițiunile se 
potu vedea la notariulă comisiunei d-lti Iordanu 
I. Munteanu, asesoru la scaunulu orfanalu.

Din ședința comisiunei administrative ținută 
în Brașovu la 30 Aprilie 1885. —

Grf. A. fiSetlilen, m. p.
3—3 comite supr. corn. min.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 96.20
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.30 
împrumutul!! căiloril ferate 

ungare........................ 1-16 50
Amortisarea datoriei căi- 

tortt ferate de ostii ung. 
(1-ma em isiune) ... 97. —

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorU ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 107—

Bonuri rurale ungare . . 102.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișd.............................102. —
Bonuri cu cl. de sortarel01.80 
Bonuri rurale transilvane 100 90 i

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

vinii ung......................... 96 50
Imprurnutulii cu premiu

ung.................................. 116 20
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.20 
Renta de hărtiă austriacă 81.45 
Renta de arg. austr. . . 82.30
Renta de aură austr. . . 107 25 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  853 —
Act. băncel de credita ung. 288.50 
Act. băncel de credita austr. 287.75 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesei................ 5.85
Napoleon-d’orI................ 9.86—
Mărci 100 împ. germ. . . 61.—

! Londra 10 Livres sterlinge 124.90

Mersului trenurilor!!
pe linia Predealii-Bndapesta și pe linia Teinșii-Aradft-Budapesta a căi ei ferate orientale (le stată reg. ung.

S®redealtt-îBudapesta

Trenă 
accelerat

Trenă 
de 

peradne
Trenă 

omnibua
Treniî 

de 
persdne

Buc.urescl 7.15 — —
Pradealâ 1.09 — — 0.50
Timișii 1.33 — — 10.15
Brașovft 2.06 — — 10.50

2.16
2.44

6.30
7.09

5.45
Feldidra 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodîi 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sigltisora 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașâ 6.00 12.11 1.23
Copsa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa .— 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
CrăciunelO — 1.45 3.22
Teiușft 7.38 2.26 4.15
Aiudti 7.55 2.48 4.44
Vințulfi de susO — 3.12 5.10
(Jiâra — 3.19 5.19
Cueerdea 8.24 3.36 5.47
Ghirisii 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Clușiu 10.08 5-59 9.18

10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6,54 8.34
Ghirhfiu — 7.10 8.59
Aghiriști — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedin 0 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
Râv 12.25 9.52 2.05
Mezd'-Telegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-V ăsărhely 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10.56 3.55
Oradia-mare J 1.49 11.04 4.06

1.54 11.14 7.30
P. Ladăny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-pesta; 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

IHJwdapesta- -T^edealu

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny
Oradea mare 1

Vărad-Velencze
Fugyi-Văsărhely
Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Giucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nedeșdu

Clusin

Apahida
Ghiriș
Cueerdea
Uiora
Vințulti de sustt
Aiudti
Teiuștt
Crăciuneld
Blaști
Micăsasa
Cop șa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu
Hornorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldidra

TimișO
Predeaiâ

Bucuresci

Trenă
* de
persâne

Trenă
omnibus

Trenă 
accelerat

Trenu 
omnibua

8.25 8.35 3.30 8.00
8.00 6.55 9.45 2.47

11.24 10.55 12.18 6.36
2.01 2.04 1.59 10.09
4.11 5.13 3.20
4.21 9.37 3.25
4.29 9.45 —
4.40 9.59 —
5.02 10.28 3.56
5.46 11.41 4.31
6,09 12.15 —
6.28 12.48 —
6.52 1.48 5.28
7.32 3.21 6.01
7.51 3.54 —
8.12 4.34 —
8.24 4.52 —
8.38 5.11 —
8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18
9.50 6.29 —

11.15 8.14 8.29
12.04 9.49 8.53
12.12 9.58 —
12.19 10.07 —
1245 10.42 9.17

1.15 11.32 9.40
1.44 12.03 —
2.00 12.24 10.12
2.34 12.43 —
2.52 1.22 10.45
3.27 2.24 11.07
4.01 3.06 11.29
4.50 4.17 12.15
5.08 4.51 12.30
6.47 7.07 1.32
7.36 8.10 2.04
8.09 8.46 2.24
8.41 9.20 2.44
9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25

6.57 4.03
— 7.32 4.28

■ 10.25

Notat CVeJe de ndote suntfi cele dintre liniile grose.

Tipografia ALEXÎ, Brașov.

Teiușât-Aradn-Budapesia Budapesta" Aradd-TeiușA.
1

Trenu de Trenu Trenă Trenă de Trenă
persdne omnibus omnibus persdue omnibua

Teiwșii 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iuha 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szoluok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Aradft 4.00 b,20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicîca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam /.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicîca 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
Arjidîi ' 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szoluok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-lnlia 12.21 6.1o
Viena 6.20 — — TeEușft 12.53 7.00

Simeria (Piski) Petroșani

Trenă Trenă de Trenfi
om ni bun persdue omnibua

Aradfi 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczualva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Tiraaișâra 8.58 3.15 Petroșeui 7.00

Timișdra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă Trenă
peraone omnibua omnibus

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


