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Brașovti, 8 (20) Maiu 1885.
înainte cu vre-o trei săptămâni publicândri 

o scrisdre a unui amicu alU făiei năstre din fos- 
tulii districtu ală Năsăudului, ce figurăză acjî ca 
parte integrantă a așa disului „pașalicfi alu lui 
Banffy,“ i-amti puști nisce întrebări în privința 
atitudinei Româniloră Năsăudeni.

L’amu rugată să ne spună ce făcu locuitorii 
din comunele române Năsăudene față cu ilegali
tățile vădite ce le comite dilnicu fișpanulă (pre- 
fectulu) Banffy; să ne spună dacă Românii Nă
săudeni sunt hotărîțl d’a întiebuința tdte mijld- 
cele legale spre a face să se curme abusurile de 
putere ale numitului fișpană?

Astăcb' primimu ună răspunsă pre care îlu. 
publicămu în fruntea fdiei din causa importanței 
cestiunei ce o tractăză și la care vomă mai re
veni.

Amiculu nostru ne dă deslușiri privitdre la 
atitudinea politică a Româniloru Năsăudeni în 
generală, dăr nu ne răspunde directă la întrebă
rile de mai susă și ne lasă mai multă a trage 
noi înșine conclusiunile, scriindu-ne următărele:

Domnule Redactorii!
Ai multă dreptate, cănd în primulă D-tale 

din 2 Maiu a» c. Nr. 89 ne întrebi: ce facă 
grănițerii, dmenii de prin ținutulă Năsăudului, în 
fața nedreptății, ce o îndură dela stăpânii (jilei 
în privința limbei? Câtă așă fi de fericită și de 
mândru, când ți-așă putea arăta fapte! când așă 
putea ^ice: iată dmenii!

Suntemă în luptă continuă cu stăpânii; ei 
pe fiecare cji se vâră în agrii noștri cu o brasdă 
mai afundă, cum (bcemă noi pe aici, ne strîm- 
torescă cătră cdstă și-și lărgescă ogorulă. In 
duelulă iscată între noi și stăpâni, ei dau mereu 
cu lancea în drăpta și în stânga cu dinții rîn- 
jițl și noi ne tragemă într’una c’ună pasă în- 
dărăptă cătră unghiă, fără a ne apără.

In fața acestei stări de lucruri noi ce fa- 
cemă ? încă o întrebare la care nu potă răspunde, 
fiindcă nu facemă nimica!

Dar să vedemă cine este chiemată a para- 
lisa loviturile date. Poporulă? Elă blândă, răb- 
dătoră și pacinică își caută de trebile lui (Jilniee 
și a bună samă la cuibulă lui, la vatra lui stră- 
moșâscă nu va lăsa să intre niciodată lepra 
streină, cum n’au suferit’o de atâtea vâcuri încă 
nici atunci, când era cu multă mai asuprită, mai 
slabă și mai uitată; elă se uită la alde acestea 
și astădl cu nepăsare și ’șl 4’ce: dați să mărgă, 
faceți ce vă place, eu voiu face cum șciu, cum 
m’a învățată tata și moșulă; elă se feresce de 
străină ca de ciumă și este pentru elă ori-care 
străină ,,o latină spurcată“, de care fuge din in- 
stinctă. Ebine său rău, elă scie. Ună lucru e 
sigură: elă nu urăsce pe străină din răutate, nu-i 
face nici ună rău ci fuge de elă, îlă încunjură 
fiindă convinsă, că străinulă nu i-a adusă și nu 
i-a făcută nici odată vr’ună bine.

Intelegința? Ea rabdă și înghite; e nepăsă- 
t6re. D6r acâstă nepăsare și-o justifică cu tre- 
cutulă prăspătă încă; ea scie, căsub absolutismă 
limba germană ajunsese pe aici stăpână,— aprdpe 
totulă se lucra numai în acăstă limbă ; dar au văzută 
apoi cum într’o bună (jiuâ—încă ^âră a întreba 
cineva de noi—acesta limbă și-a strînsă catrafu
sele și s’a dusă pre aici încolo la vatra ei de 
unde a venită. Suntă pe aici 6meni, cari ju
decă astfelă: cum s’au dusă Nemții, se voră duce 
și Ungurii, nu din pricina ndstră, ci din pricina 
loră și pentru motive politice, cari determină 
schimbările cum nici nu gândesc!.

Intre dmenii noștri au fostă încă de pe la 
Introducerea sistemului actuală și mai suntă și 

astădl ună soiu de „viitorisci“, 6meni cari au 
aflată de bine a merge cu stăpânii în tdte afa
cerile, în credință că și stăpânii voră merge cu 
noi și ca la nisce „ticăloși Măria ta“ ne voră 
da pace să ne chivernisimu după vechiulă nostru 
obiceiu, să ne desvoltămă cum vomă sci și cum 
ne voră ajută puterile năstre, bine înțelesă fără 
a așteptă ajutorulă streină.

Interesele materiale, proprii acestui ținută, 
cari trebuia apărate de lăcomia streină, au fostă 
totdăuna fantoma, cu care acestă soiu de 6meni 
au isbutitu a dă stăpâniloră dela 1867 încdce 
totă deputați guvernamentali, său celă puțină 
a se feri să nu-i arunce acolo vr’unulă oposi- 
țională fie și Ungură.

Dar har Domnului! înalta ndstră oblăduire 
a sciută convinge pe acești 6menl despre bunele 
intențiuni față cu noi; loviturile (Jîîn’ce suntă 
totă atâtea dovecjl de marea dragoste către noi 
cei plecați, care dragoste merge pănă a ne strânge 
la sînă, cum își strânge moimița feții săi pănă 
crăpă.

înalta stăpânire a sciută rări pe acestă soiu 
de slugi plecate. Apoi vei sci, d-le Redactoră, 
că și pe aici sunt cărturari mici și cărturari mari. 
Intre cei mici o parte suntă cu multă mai mici, 
decâtă să pătă opune 6re-care resistență lovitu- 
riloră îndreptate în contra năstră; ăr altă parte 
din ei nu mai potă lucra fiindă siliți a merge la 
poruncă, ca să nu fie aruncați pe stradă.

Ne mai rămâne puținii independenți, între 
cari membrii comitetului comitatensă, dmeni des
tulă de zelos! și buni apărători, dela cari amă 
așteptată și așteptămă, ca în unire cu membrii 
sași să ’și rădice la t6te ocasiunile graiulă pen
tru apărarea drepturiloră călcate,

Salutare !
-------- O--------

Sibiiu 5 (17) Maiu 1885.
In timpulă presentă de grea încercare pentru popo

rule română ce locuesce pe teritorulă țăriloră de sub 
corăna S-tului Ștefană, două tăreme i-a rămasă de es- 
ploatată, pe care se păte validita, și aceste suntă celă 
culturală și economică. Din viața publică și în genere 
de pe tăremulă politică amă fostă așa (ficendă scoși fără 
veste prin constelațiunile dela 1867. Situația cea grea 
ce ni s’a creată nouă Românilpră la anulă amintită în 
curgerea timpului ni s’a înăsprită prin disposițiunl ulte- 
ridre, cari s’au adusă suptă presiunea șovinismului ce 
domnesce cu văditulă scopă de a eludâ disposițiunile 
aceloră legi, cari la Inaugurarea erei așa numite consti
tuționale s’au fostă adusă ca ună felă de concesiune 
naționalitățiloră nemaghiare.

Una dintre concesiunile ce s’au făcută naționalită
țiloră, a fostă garantarea libertății de pressă prin îndru
marea delicteloră ce s’ar pută comite prin ea la curțile 
cu jurați. In specială pentru garantarea libertății de 
pressă în Transilvania cu privire la pressa nemaghiară, 
a contribuită curtea cu jurați din Sibiiu, care a avută 
totdăuna tăria sulletăscă de a se emancipâ de sub in- 
fluința și presiunea șovinismului maghiară și a-șî enunță 
verdictele sale fără nici o considerare, după a sa cea 
mai bună sciință și consciință. Și pentru că în modulă 
acesta a contribuită la susținerea unui dreptă esențială 
constituțională, ea este astăzi pedepsită prin cassare.

Chiar și împrejurarea acăsta ne dovedesce tendința 
ce domnesce în cercurile hotărîtăre și scopulă ce se ur- 
măresce. Sugrumarea libertății de pressă este ultima lo
vire, ce se dă naționalitățiloră cu privire la activitatea 
loră pe tăremă politică.

Nu voimă să renunțămă la activitate întinsă și de 
acum înainte pe tăremulă politică, însă pentru de a pute 
susțină lupta grea ce ni se impune pe acestă terămă, — 
avemă lipsă de o cultură intensivă a inimei și a inte
lectului și de emancipare economică. Căci numai atunci 
vomă pute susține lupta, dăcă înaintați în cultură și in. 
dependențl materialicesce, vomă voi și vomă pută să ne 
espunemă pentru interesele poporului nostru. Ce atinge 

tăremulă culturală, confesiunile năstre cu ajutorulă unoră 
fundațiunl ce suntă în deosebi menite a promova cultura 
la poporulă nostru își facă încâtva datorința, dacă vomă 
consideră vitregitatea timpului de adl și puținele mijlăce 
materiale de cari dispună.

Mai rău amă stată pe tărămulă economică. Pen
tru de a înaintâ pe acestă tărâmă cu ăreșlcare resultată, 
se cere neapărată desfășurarea unui credită, ce ar face 
posibilă ameliorarea stării materiale la poporulă nostru. 
Cu scopulă acesta s’a înființată înainte cu vre-o 13 ani 
institutulă de credită și economii >Albina' și cu plăcere 
constatămă, că în timpulă mai din urmă în mai multe 
cetăți, locuite în parte de Români, s’au făcută porniri ce 
numai urmări bune potă ave în astă privința. Institutulă 
»Albina< în decursulă timpului de când esistă a desvol- 
tată o activitate cu cele mai îmbucurătdre resultate. Me- 
ritulă de a fi obținută aceste resultate este a se datori 
în cea mare parte regretatului directoră Visarionă Ro
mană, care fără veste a fostă răpită prin crunta mdrte 
din mijloculă nostru. Pentru ca resultatele activității in
stitutului să fie și de acum înainte atâtă de mulțămitdre 
ca și până acum, se recere ca în fruntea institutului să 
fie pusă o astfelă de persdnă, care pe lângă cunoșcințe 
technice pe tărămulă economică financiară, să posădă a- 
tâtă încrederea publicului în generală, câtă și a acționa- 
riloră în specială, a căroră avere se administreză sub 
conducerea lui.

Direcțiunea institutului, care couformă statuteloră 
alege în cerculă său de activitate de directorulă esecu- 
tivă, va avă deci să-și pună încrederea într’o astfelă de 
personă, care întrunesce calitățile amintite și afară de a- 
resta avăndă și ăreși care pracsă s’o susțină în afacerile 
financiare. Căci multă va depinde cu privire Ia bunulă 
renume ală institutului, dăcă persăna ce va fi chemată 
la acestă postă va fi cu încredere întimpiuată din partea 
publicului. Pe câtă scimă noi deocamdată loeulă de di
rectoră esecutivă este numai în modă provisorică ocu
pată, pănă ce direcțiunea se va putea decide pentru de
finitiva lui întregire. Combinațiunî cu privire Ia persona 
fiitorului directoră suntă mai multe.

Luptătorulu.

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

SOIRILE DILEI.
Maialulă scăleloră centrale române de aci, ce s’a 

ținută erl în Stejerișă, a fostă strălucită. Rareori s’a 
vă^utfi atâta lume din tOte -clasele societății și atâta ani- 
mațiă. Pe lângă jocurile tinerimei, între care s’au jucată 
>călușerulă‘ și «bătuta* de ună frumosă numără de stu- 
dențl îmbrăcațl în costume naționale, »hora* și alte jo
curi românescl adunase poporulă într’ună cercă fdrte 
mare. Nu credemă, că a putută fi sufletă de omă,*
care să nu fi dusă cu sine cele mai plăcute impresiunl 
dela maialulă de erl.

—O—
Cu privire la răspunsulă ce l’a dată primarulă Bra

șovului d. Brennerberg asupra broșurei d-rului Ignaz 
Weiss, despre care amă amintită în articolulă «Afaceri 
comunale* din numerulă trecută, autorulă broșurei, prin- 
tr’o declarațiune publicată în »Kronst, Ztg.,« susține cele 
scrise în broșură și amenință la sfârșită, că printr’ună 
șiră de articule în «Brassd* va dovedi cele cuprinse în 
broșură cu cașuri concrete.

-O—
Camera comercială din Brașovă a ținută în 14 și 

15 Maiu n. împreună cu camera comercială din Clușiu 
ședințe pentru a se consultă asupra reînoirii convențiunii 
comerciale cu România. Conferința a stabilită cu privire 
la interesele Transilvaniei scăderile și dorințele față cu 
convențiunea existentă a dovedită, că tarifulă vamală ac
tuală e în dauna intereseioră comerciale ale Transilvani
ei. Membrii conferinței au suspendată ședințele pentru 
10—22 c|ile. ca să’șl câștige datele necesare pentru indi
carea concesiuniloră ce ar fi de a se exopera dela Ro
mânia în interesulă comerciului și ală industriei năstre. 
Resoluțiunile luate, conferența le va așterne ministerului 
pentru ca să le iee în considerare cu ocasiunea reînoirii 
convențiunii nouă.
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După cum spune «Ellenzâk,* cetățânulă Hofimann, 
mare comerciantă de articlole de băcăniă în Pesta, are 
unii agentă de afaceri română și trimite la Clușiu scri
sori de afaceri în limba germână. Când agentulă său 
Chirilă Nicolescu sosi in Clușiu, comercianții unguri îi 
spuseră, că dacă vrea să ’și primăscă banii dela ei, să 
le învețe și limba loră, și astfelă îlă refusară.

—O—
«Opinca* este numele unei foi pentru interesele 

culturali și economice ale poporului română. Apare în 
Reșița-montană din Bănată în fiecare Duminecă. Ii urămă 
«Opincei* viâță lungă și succesă.

—'0—
»Bd. Tgbl.> dela 16 Maiu n. scrie, că în capitală 

și în multe părți ale țării a ninsă, așa că dispare aprâpe 
orice nădejde de o bună recoltă. Totă atâtă de nefavo
rabile suntă și rapârtele din Austria de susă și de josă, 
din Boemia, Moravia și Galiția, unde frigulă și furtunele 
au pricinuită mare rău sămânăturiloră, viiloră și po- 
miloră _0_

Ministrulă ungurescă de comunicațiune va visita 
după Rusalii comitatulă Hunedârei. Scopulă călătoriei 
este inspectarea pasului Surducă ce duce în România.

—0—
Ungaria e pusă la vendare. In pavilionulă »Socie

tății pe acții a tipografiei pestane* dela esposițiune se 
citescă următorele pe o firmă: «Chr. Mannsfeld Raudnitz. 
Singurulă vân^ătoră ală Ungariei Max Dessauer 
n Budapesta.»

—0—
Cetimă în «Națiunea* dela 6 Maiu: »Teatrulă na 

țională este acji în sărbătâre, elă înaugurăză astă-sără o 
nouă eră pentru arta dramatica în România. Pentru pri
ma âră pe scena românâscă se va jucâ o operă în limba 
românăscă de cătră artiști români. Grațiă străduințeloră 
fără pregetă ale d-lui G. Ștefănescu s’a putută monta și 
distribui rolurile operei Iui »Donizetti,« ,Linda de Cha- 
mounix,* tradusă de d. Bagav. Printre executanți vedemă 
pe d-nii St. Iuliană, Cairetti, d. Teodoreseu, Gabrielescu, 
Băjenaru, pe d-na Al. Ștefănescu (Gavala) și pe d-șăra 
Carlotta Leria, care va cânta rolulă Lindei.*

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

Conferința colectivă, profesor^scă din 
Blașiu.

In Nr. 88 ală f6iei ndstre amă arătată, după 
„F6ia scolastică/1 că la 8 Aprilie profesorii dela 
gimnasiele din Blașiu, Beiușiu și Năsăudă s’au 
întrunită în Blașiu într’o conferință, în care s’au 
desbătută diferite cestiuni școlare, deja cunoscute 
de cetitorii noștri din numărulă amintită. Damă 
acjl discursulă, cu care directorulă gimnasială 
din Blașiu, I. Antonelli, a deschișii conferința: 
Onorați domni directori, profesori și iubiți confrați!

Trăimă în lumea asociațiuniloră, când teoria dândă 
mâna cu pracsa produce resultatele cele mai admirabile 
pe tâte terenele progresului vieții omenescl. Eu nu credă 
că ar pute să existe vr’ună bărbată inteligentă și înar
mată cu tăte facultățile rațiunii sănătăse, care să cuteze 
a contradisputa acestă adevără în generală astăzi re
cunoscută.

Idea asociațiuniloră profesorale nu este o aparițiune 
momentană și așa (jicendă prea grăbită, căci acăsta în 
Ungaria s’a născută mai înainte de Zece ani, ba în anulă 
trecută ’și-a serbată primulă său iubileu, âr la noi în
cepuse a răsări cu ceva mai nainte, dăr nu s’a putută 
realisa pentru împrejurări și cause nedependente dela noi. 
Conînțelegerile însă au decursă între direcțiunile greco- 
catolice și greco-orientale, ba adeseori au fostă chiar și 
obiectulă conversațiuniloră private între profesorii aces- 
toră gimnasii.

Excelența Sa dlă ministru de culte și instrucțiune 
publică, cunoscândă multifariile nâstre indigențe (?) și 
precumpănindă, că în două-trei dile este presle putință a 
se îngriji de suplinirea tuturoră acestoră lipse, în hârtiă 
ce a adresată Ilustrității Sale d-lă directoră scol, su
premă și totodată denumită și comisară regescă pentru 
actulă presentă, dică în hârtia ddto 10 Martie a. c. Nr. 
2917, ne concede ca să ne întrunimă în acăstă confe- 
rență, ba ne face și prospecte, că dacă ne vomă face 
și statute și acelea le vomă subșterne locuriloră mai 
înalte spre aprobare, pe viitoră vomă pută conveni și 
fără concesiune prealabilă.

Acăstă concesiune este forte prețuită în ochii noș
tri, deși de astădată este concăsă după cum amă cerută 
noi între margini fârle restrânse și 6re-cum condiționăză 
viitârele nâstre întruniri dela stricta rămânere între mar
ginile legii și ale obiectivitătii, ceeace nici că se pâte aș
tepta altcum, de ărece noi ca crescători ai junimii sco
lastice nu ne putemă ocupa cu veleitățile politice ale 
4ilii, și nici s’ar cuveni a o faca în aceste timpuri cri
tice nici când amă pută, căci nu noi suntemă chemați 
a înfige varga asupra acestoră cestiuni ale viitorului. Ți- 
nendu-ne între aceste limite ale obiectivitătii putemă aș
tepta că ni se va concede, ca viitOrele nostre întruniri să 
le putem țină pe o scară mai întinsă.

Istoria întrunirii năstre de astădll a trecută prin 
multe și diverse fase. Aceste cugetă a fi bine a le cu- 
nâsce cu toții, ca să ne putemă orienta. Pentru acăsta 
le voiu atinge și cu acăstă ccasiune întru cât este de

trebuință, așa dicăndă per summos apices. Mai 
ânteiă administrațiunea fonduriloră grănițeresci dela Nă
săudă ca patronatulă gimnasiului nostru de acolo, cu 
hârtia de ddto 14 Noembrie 1884, Nr. 163, a cerută dela 
veneratulă consistoră metropolitană să mijlocăscă, ca pro
fesorii dela tote gimnasiele române din Ungaria să se 
constitue câtă mai curăndă într’o reuniune, în care în pri
ma liniă să se ocupe cu prelucrarea și edarea manua- 
leloră ce ne lipsescă său nu s’au aflată de acomodate 
și corăspundătore scopului, declarândă totodată că ei au 
recercată și patronatele giînn. gr. or. ca să se învoăscă 
la acăsta.

Acăstă hârtiă s’a comunicată Veneratului Ordina- 
riată gr. cat. de Oradea-mare. Acesta cu dtto 6/11 Nr. 
2322 este de părere, că după-ce greco-orientalii încâtă 
pentru organismulă loră se deosibescă de instituțiunile 
năstre gr.-catolice, Excelența Sa Domnulă Metropolită să 
binevoiască a resolvi propunerea patronatului din Năsăudă 
într’acolo, ca să se dispună a lua parte la acăstă confe- 
rență numai corpurile profesorale din provincia metropo
litană de Alba-Iulia. Intru aceste ajungăndă la cunoscința 
d-lui ministru de culte și instrucțiune publică faima, că 
în Blajă se intenționeză a se țină o întrunire profeso
rală, acesta încunosciințăză despre acăsta pre d. co
misară exmisă, cerendu’i totodată și lămuriri detailate a- 
supra acestui obiectă.

In urma acestora direcțiunea gimnasială de aci la 
mandatulă expresă ală Excelenței Sale d-lui Metropolită 
cere dela Ilustritatea Sa d. directoră supremă, lămurindă 
afacerea întrunirii profesorale intenționate, ca Ilustritatea 
Sa să întrevină la ministru pentru obținerea concesiunii 
acestei întruniri, pre care d. ministru sub numărulă me
morată a și conces’o.

Scopulă acestei întruniri este în prima liniă îngri
jirea de compunerea și edarea manualeloră ce ne lip
sescă său nu suntă corăspundălăre prescripteloră mai 
înalte. Compunerea loră se va ușura prin conlucrarea 
comună, ăr partea materială a tipăririi loră încă se va 
asigura, dacă ne vomă înțelege a le introduce în tote trei 
gimnasiele năstre și așa putemă avă prospecte sigure, că 
vomă afla ușoră și editori. De ne va rămână tirnpă, 
credă că ară fi de lipsă să ne înțelegemă și despre pla- 
nulă de lecțiune ală limbei române și maghiare, precum 
și asupra unoră cestiuni didactice generale.

Bine ați venită dar Domniloră în mijloculă nostru, 
vă salutămă la acăstă vreme cu salutările cele mai cor
diale, dorindă din inimă, ca resultatulă întrunirii năstre 
să corăspundă pre deplină scopului, care este înainta
rea și progresulă scâleloră nostre în totă respectulă. Cu 
acestea declară ședința deschisă și propună să ne 
constituimă, rugându-vă să vă alegeți ună președinte și doi 
notari.«

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

De pe țCrmurulti Mureșului, 5 Maiu 1885.
Năpăstuirea poporului nostru. — S’au descrisă 

în mai multe rănduri în. diarele năstre starea tristă și 
de plânsă a poporului nostru. S’a făcută apelă la pur
tătorii de patrahire și la inteligența mirănă, ca să se îm- 
pulpeze spre a împedecâ răulă și a mântui poporală. 
Dăr se vede că s’a bătută toca la urechile surdului; căci 
răulă a crescută, și încă cu repeziciune cum cresce ună 
cocoloșă de năuă în fuga lui pe deală în josă totă mai 
mare, prindăndă totă mai multă năuă pe elă, și astădi 
starea poporului este aprăpe ruinată.

Că preoțimea nâstră este și a fostă în prima liniă 
chiemată a vărsa poporului lumină, a-lă scuti de cur
sele și apucăturile Jidaniloră și a altoră împetrițl, este 
afară de tâtă îndoiala, deorece ea stă în atingere conti
nuă cu poporulă și are cunoscință deplină despre refe
rințele, starea și despre purtarea fiecăruia poporană, 
și este în posițiune de a dâ poporeniloră învățătura și din 
fruntea altariului, ăr poporeniloră singuratici între 4 ochi 
și la' casele loră. Insă nepăsarea, o spunemă, însoțită 
de inerțiă, onore escepțiuniloră, între protopresbiterii și 
preoții noștri este mare.

Amintescă la loculă acesta, că înainte de acăstă cu 
mai mulți ani era în o comună cu locuința protopresbi- 
terului locală și tractuală o moșiă frumâsă de vândută. 
Am căutată întâlnirea cu respectivulă d. protopresbiteră 
și la întâlnire i-am făcută cuviinciâsa propunere, ca să 
îndemne pe săteni și in casă necesară să mijlocăscă și 
asociarea unoră locuitori mai avuți din satele vecine — 
spre cumpărarea acelei rposii și am primită răspunsulă: 
»deașă pută așă cumpărâ-o eu.* Dânsulă însă n’a putut’o 
cumpără, mai târziu a cumpărat’o ună străină.

Ce bine și frumosă era să se fi mișcată acelă d-nă 
protopresbiteră, să se fi pusă în fruntea săteniloră ca 
cumpărătoră, căci atunci comuna câștiga ună teritorii — 
hotară — întinsă, din care chiar și domnia sa putea că
pătă o parte bunișără ca adausă la posesiunea d-sale; 
apoi bunăstarea poporeqiloră este și în interesulă dom
niloră protopresbiteri și preoți și dânsulă își câștigă ti- 
tlulă justă de omă activă și promovătoră de binele po
porului.

Este vai de bieții țărani fără posesiune seu nu cu 
posesiune de ajunsă la câmpă, deărece marii proprie
tari suntă în cea mai mare parte lipsiți de simțulă u- 
mană, lipsiți de milă, încâtă sciindă pe bieții săteni ne
cesitați de a luă pământuri în parte, oferescă de acelea 
în Vi parte, și sciu 1!i parte dintre săteni, cari au fostă 
siliți a luă și așa 1 Apoi facă’și oricine ideă, dâcă ro- 
dulă se împarte în 4 părți egale, 3 părți le ia poseso- 
rulă și numai Vi parte celă ce ține loculă în parte, ce

dobânde păte avâ elă după sudârea de peste vâră! Ăs
tora omeni nu le convine Z‘sa germană «Ieben und le- 
ben lassen* (să trăiesc! și să lași și pe alții se trăiască), 
și așa nici nu meritâză a fi puși, și nu-i putemă pune 
la altă locă decâtă alăturea cu Jidanii (lipitâre), și âcă 
între ei se află și ună posesoră română, pre care, d'astă- 
dată nu lă numescă. X.

(Va urma).

CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE.
De pe Crane, la 1 Maiu 1885.

Domnule Redactoră!
Partea aceea a comitatului Solnocă-Dobâca, care 

mai de multă se numea Crane, atâta e de nepăstuită, în
câtă nici celă mai desteră condeiu nu i-ar putea scrie 
tăte năcazurile. — Cranenii noștri mai cu sâmă prin 
jidovii cămătari au ajunsă în mare parte la starea de 
proletari. — Aici avemă între alții și ună notară de 
jidovă alesă acum doi ani într’ună modă de mirată. 
Dânsulă pe lângă salară, cuartiră și paușale de cance
laria ce le are regulate și cari se urcă la 500 fi., — 
își mai făuresce și alte paușale de cancelaria de 40—50 fl., 
firesce sub diferite numiri de tipărituri estraordinare, și 
mai codesce pentru spesele de călătoriă 25—30 fl. și 
ține 2 servitori, își face mobile scumpe ș. a. Banii și-i 
scote dânsulă din cassele comunale și în loculă loră de
pune chitanțe, care cu ocasiunea întregirei rațiociniiloră 
comunale le vîresce între celelalte posiții, căci membrii 
comiteteloră comunale nu sciu face deosebire între chi
tanțele accesibile și neaccesibile. E de însemnată, că 
cărturarii preoți și mireni, cari nu sunt pe strana dom
niloră dela putere, cari ară face resistință Ia asemeni 
ocasiunl, — sub diferite pretexte au fostă șterșl din nu
mărulă membriloră, pănă când jupânii crășmarl sunt tare 
protegiați. Caracteristică e că unii dintre membri nici 
nu sciu în ce sâră s’a făcută și subscrisă rațiociniulă 
(darea de sâmă) anuală, numai audă că s’au făcută ero- 
gațiunl (cheltuelî) de sute de florenl. — Dâcă domniloră 
dela comitată nu le e frică de DumneZeu că din pa
ralele bietului Română, câștigate la lucrulă câmpului în 
Clușiu și în Deșiu și incurse în repartiția, întrebuințâză 
pe losurile și acțiile teatrului maghiară, pe acțiile călei 
ferate a liniei someșane, pe fâia Domniiloră sale «Szolnok- 
Doboka’ — o grămadă de bani, din care causă ni s’a 
urcată repartiția la 55% i — dică, dâcă nu le e frică de 
DumneZeu a’și face tâte pe placă, celă puțină să nu 
concâdă acăsta și notariloră subalterni.

Argus. 
--------o-------

Dare de semă și mulțămită.
Făgărașă, 7 Maiu 1885 v.

Reuniunea femeiloră gr. or. române din Făgărașă 
și giură a întocmită la 2 Maiu c. v. în favorulă fon
dului său o petrecere de jocă împreunată cu tombolă. 
Obiectele de câștigă ale tombolei, în urma unui apelă 
din partea comitetului acestei reuniuni, s’au donată de 
următorele dâmne, domnișâre, câțiva domni din Făgărașă, 
pre cari pentru darea de sâmă a nâstră le publicămă.

Luisa Grămoiu: două talere de porțelană și două 
pahare de flori pentru salonă; Elisabeta F. Popă: o cor- 
fiță pentru pâme, ună taleră de sticlă pentru fragi și o 
icănă colorată; Zinca Romană: ună tablou .Andreiu 
Murășanu* și o carte «Actele conferinței electorale din 
Sibiiu 1884* ; Iuliana Cabalini: șâpte pahare de sticlă 
pentru șampaniă și o sarniță de sticlă argintiă; Elena 
Toma: o corfiță pentru pâne, o chibritelniță, două păhă
rele de flori din ghipsă, o sălariță de porțelană, o pe- 
riniță pentru ace, o piperniță din porțelană, două fon
duri de perină și două pahare aurite pentru flori; Anas
tasia Popescu: ună necesieră, ună domino, o sarniță 
de sticlă, ună pahară auriu de sticlă, ună pahară.de 
flori și o chibritelniță; Aneta Stoica: o țață (tavă) de 
lampă din harasă, două pahare de sticlă pentru apă și 
o tabachere; Luisa Făgărășană: ună fundă de perină; 
Zinca Pandrea: ună pahară de sticlă și șâse lingurițe de 
cafea; Maria Chișerână: o zaharniță de sticlă argintiă; 
Maria Constantină Popă: o corfiță cu pâme și doi papa
gali din ghipsă și șâse linguri de lemnă; Iudita Negrilă: 
ună picsemă de porțelană și o cenușerniță de țigări; 
Maria D. Damiană: o pungă de mătase pentru bani, o 
țiitâre de tutună, ună taleră pentru cenușa de țigară, o 
scobitâre de dinți, ună pahară de porțelană pentru flori 
și o frunZă de stejară din porțelană; Elena V. Popă: o 
corfiță de pâme, șâse talere de porțelană, ună filigeană 
de porțelană pentru cafea, o chibritelniță, o țiitâre de 
orologiu, și’ două broșe; Maria Florea: trei filigene cu 
farfurii de porțelană pentru cafea și o corfiță pentru bi
lete de visită; Maria Grama: o figură pe masă de ghipsă ; 
Victoria Aronă: o corfiță pentru bilete de visită și o 
chibritelniță din bronză; Hareta Popescu: o mapă bro
dată pentru scrisă, ună șurță brodată-țăsătură propriă, 
ună taleră de pâme argintiu și două funduri de perină; 
Valeria Alutan: doue tașce de bani—manufactură propriă— 
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și o tăviță de lampă: Silvia Cipu: o periniță de ace, o 
p'ireche de legături de ciorapi, — manufactură propriă — 
și două păhăruțe verdî aurite; Nicolae PopovicI, calfă; 
o cu ii cu săpuni; George Goldană, comerciante: ună 
călimării auriu de porfelanii, o cană de masă din por- 
țelană, o tasă (tavă) de presentantă și' o tabachere; 
Ionii Podgursky, tâmplară: o țiitore de pâme și o pre- 
serătore de zahară, ambe de sticlă; Trepches Heinrich, 
directorii polițienesc^: unu vasii de flori și o solniță 
(sârniță), ambe din sticlă. Celă mai prețiosă obiectă 
pentru acâste tombolă: ună serviță de pahară cu sticlă 
pentru vină s’a cumpărată din caseta propriă a on. 
dâmne: Anastasia Popescu, Elena V. Popă, Maria G. 
Popă, Aneta Stoica, Maria Florea, Maria Cipu, Elena 
Toma și Maria Eiseră, contribuindă fiecare câte 1 fl. v. a.

Suma în bani incursă din joculă tombolei cu căș- 
tigulă tuturora obiecteloră de cătră publiculă participantă 
a fostă 30 fl. 76 cr. v a.

La intrare au contribuită cu câte 2 fl. v. a.: Phi- 
lipoviciu medică și Danka Gyula apotecară; — cu câte
1 fl. v. a.: Nicolae Cozgarea căpit. pens., Ioană Florea 
asesoră, Vasilie Popă comerciantă, Ioană Podgursky tâm- 
plară, Ioană Ciora timară, Barasnyay Bella, Constantină 
V. Popă, Ioviană Stoica de Viștă jude reg. pens., Ko- 
nerth văduvă, Dr. St. Popă fisică comit., Ioană Cintea 
ampl. la cărț. fund., Csato vicepretoră, Adolfă Făgără- 
șană, Popă locotenentă, Gali Domokos jude reg., Brust 
Lajos, George Boeriu morară, Steinburg apotecară, George 
Goliană comerciante și Iuliu Podâbă oficială de poștă; 
— cu câte 50 cr. v. a.: Lazareviciu sublocotenentă, Pon- 
gratz Gâza, Nagy, Hachmiller, locotenentă, Reichel, Se
beș Ioszef, Panczâl Zsigmond, Ioană Munteană învățătoră, 
Gavrilă Popă învățătoră, Izsâk Miklos. Hermann Johann, 
Valeriu Poparadă, Ioană Mureșiană și Nicolae Ludu în
vățătoră. Suma 31 fl. v. a.

Dela privați în urma petrecerei: Gerasimă Grama 
căp. pens. 1 fl., Danielă Gaboră învățătoră 1 fl. Suma
2 fl. v. a.

Suma venitului preste totă : 63 fl. 86 cr. v. a., din 
care detrâgendă spesele de017 fl. 96 cr. v. a., rămâne 
ună venită curată de 45 fl. 50 cr. v. a., care sumă s’a 
înmănuată spre administrare d-nei casiere a acestei reu
niuni.

In numele reuniunei primescă mulțămită pe acâstă 
cale tâte acelea p. t. domne și domnișdre, care au con
tribuită cu obiecte la tombola proiectată, și toți acei p. 
t. domni, cari nu mai puțină au contribuită cu dina- 
riulă loră în favorulă fondului reuniunei femeiloră gr. or. 
din Făgărașă, cu scopulă de a îmbunătăți starea miseră 
a scâlei nâstre gr. or. de aici, carea abia se mai pote 
susținea.

Anastasia Popescu, Nicolae Aromii,
președintă. secretară.

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

ULTIME SOIRI.
Din Petersburg se anunță: De astădată s’a 

ordonată recrutarea a 230,000 6meni, cu 
6000 mai mulți ca în anulă trecută și cu 12000 
mai mulți ca în anulă 1883.

—0—
După o versiune, ce o colportâză corespon- 

dentulă diarului „P. Lloyd", în Berlină s’ar crede 
că numirea lui Bus eh ca ambasadoră ală Ger
maniei în Bucurescl ar stă în legătură cu do
rința Germaniei d’a face ună serviciu Austro- 
Ungariei cu ocasiunea reînoirei convențiunei aus- 
tro-române, împăcându-o astfelă în privința redi- 
cărei vamei pe cereale din partea Germaniei. 
Busch adecă să aibă misiunea specială de a stă
rui pe lângă guvernulă română în favdrea Aus- 
tro-Ungariei. Vomă vedă!

Sciri sosite în Bucurescl din S a 1 o n i c ă, 
spună, că pe la mijlocuiă lunei lui Iuniu se aș
teptă acolo isbucnirea unei rescdle bulgaro-ma- 
cedonenă.

ca în calitate de suverană ală statului Congo să 
mulțămăscă împăratului Wilhelrn și prințului Bis- 
marck pentru stăruințele loră de a se formaacestă 
stată africană. Regele Leopold va folosi ocasi
unea de a intra în negoțiări cu financiari de 
căpetenia din Berlină pentru realisarea unui îm
prumută ală noului stată Congo. Acestă împru
mută de 38 miliăne franci se va face pentru 
construirea unei căi ferate care să lege statulă 
Congo cu marea. Imprumutulă să fiă pusă sub 
o garanțiă internațională. >

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

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

Pesta, 20 Maiu. — Consiliulă comunală ală 
Vienei a sosită erl la ÎVa cu ună vaporă speci
ală. Cu tdtă plbia ce curgea, o mare mulțime 
de 6menl așteptă sosirea dspețiloră, cari au fostă 
salutați fdrte simpatică. In fruntea representan- 
ței orășenesc! întră primarulă Rath în corabiă, 
salută pe cei sosiți accentuândă într’ună discursă 
strălucită, că capitala Ungariei a luată la cu- 
noscință cu bucuriă simțămintele frățescl ale ve
chiului orașă împărătescă și că e însuflețită de 
sincere simțăminte pentru frumdsa și înfloritdrea 
Vienă. Primarulă Uhl mulțămi, pentru primirea 
cea surprin^ătoră amicabilă, în modă fdrte cor
dială. Amândouă discursurile au fostă însoțite 
de „hoch“ și ,.eljen.“ După ce s’au salutată re
ciprocă fdrte cordială, dspeții se duseră la 
cuartiere.

Agram, 20 Maiu. — Preotulă din Bucsje, 
Johann Schirmer, pentru discursulu său electo- 

! rală, ce l’a ținută ca candidată ală partidei star- 
ceviciane în Brod, a fostă condamnată la doi 
ani închisdre și la perderea preoției.

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

DIVERSE.
Unu judecătorii ca mulți alții... — Dacă nu s’ar 

fi întâmplată, n’ar fi de creată. La Bâziers, ună oră- 
șelă în Franța, esistă ună specimenă ciudată de judecă
toră de pace. Mania lui e să amâne necontenită proce
sele. Bieții împricinați suntă siliți să aștepte multă timpă 
până să dobândâscă câte o nenorocită hotărîre. Advoca- 
ții se hotărîră să ’șl răsbune pe tembelulă judecătoră, și 
unulă dintr’înșii, Serguiâres se însărcină cu acesta. Elă 
avea ună procesă, în care se ordonase de multă timpă 
o espertisă, fără ea să ajungă la înfățișare. Desperată de 
amânările suferite, ingeniosulă advocată depuse, la ulti- 
mulă termenă, aceste conclusiunl în mânile judecătorului: 
>...Considerândă că au trecută mai bine de patru luni 
de când s’a depusă raportulă de cătră espertă, ceremă 
să binevoăscă d. judecătoră de pace a declara instanța 
perimată și a se c odemn a la o sută lei daune-intereseI< 
Ișl pote închipui cineva figura representantului justiției la 
audulă acestoră ciudate conclusiunl. Elă a reclamată Par
chetului locală, pretinejendă că a fostă luată în rîsă și 
că maiestatea ministerului Său a fostă batjocorită. Pănă 
acum nu se scie resultatulă acestei ciudate întâmplări.

** * ,
Descoperiri archeologice. — In insula Capri, co

muna Fragora, s’au descoperită una din cele 12 vilas 
ale lui Tiberiu, despre cari se face mențiune în analele 
lui Tacită. Ună țărână, săpândă o grâpă pentru iriga- 
țiunea țarinei sale, a dată peste mai multe camere cons
truite lângă o colină. Aceste camere suntă construite 
pe același plană; ună coridoră largă boltită le separă de 
colină și le protege contra umidității. Construcțiunea 
este în pâtră și cărămitțl din epoca imperieloră. Păreții 
au pănă la 2 metri de înălțime. S’au găsită pavimente 
în mozaică albă; unulă din ele în marmoră colorată, 
măsură 4 metri 60, într’ună dintre camere s’a găsită 
fragmente purtândă marca Tonnei-Deficilinis-Vic- 
caniș.

** *
Unu bală oficială’ la Vashington. — Se pare, 4ice 

»Curierulă Stateloră-Unite,* că pe la finele balului dată 
în onorea noului președinte Cleveland, s’a danțată puțină, 
dai s’a băută multă șampaniă. Mai multă de 6 mii bu
telii au fostă destupate. Resultatulă a fostă, că sub 
influința vinului mulți dintre asistenți au eșită din re- 
serva ce trebuia s’o aibă în asemenea împrejurare. In 
sala unde se serveau băuturile răcoritore, funcționari, 
ofițeri polițienl, fraternisau cu paharulă în mână. Unii 
cântau, alții strigau din tote puterile, alții făceau tururi 
de forță, unulă dintre ei a făcută turulă sălii In mâni și 
cu piciorele în susă. La 5 6re diminâța, pentru ca să-i 
facă a se depărtâ, li s’a stinsă gazulă.♦ **

Sunetele simbolice ale clopoteloră. — Fantasia pu

Foile euglese susținău, că Francia voesce 
să iasă cu nouă pretensiunl în negociările de pace 
cu China și că din acâstă causă ar fi trimisă 
nouă întăriri de trupe în China. Soirile acestea 
se desmintă acum din partea francesă cu obser
varea, că trimiterea de uouă trupe în China se 
face numai din causă că Chinesii mai de multe 
ori au abusată de încrederea ce li s’a dată. Mi- 
nistrulă de esterne Freycinet își dă t6te silințele 
spre a pregăti o periodă de pace cu China de o 
durată câtă mai îndelungată. De aceea este de
cisă să eviteze totă ce ar pută trăgăna încheerea 
definitivă a păcii cu China.

Regele Belgiei sosesce mâne în Berlin, unde 
va petrece Rusaliile. Scopulă călătoriei lui este, 

rurea viuă a poporului însuflețeșce totă ce i se presintă 
într’ună modă prielnică. Faptulă că esislă o scală asu- 
neteloră este ca atare cunoscută numai acelora ce se 
ocupă cu studiulă armoniei, poporulă însă o destinge nu
mai prin audire și lui îi rămâne impresiunea vagă a deo- 
sebiriloră ce aude de pildă între sunetulă unui clopotă și 
celuilaltă. Poporulă se întreabă: de ce acea deosebire? 
și fantasia, ajutată de lipsa de cunoscințe esacte, îi răs
punde dândă graiu și înțelesă limbei clopotului. Așa 
spune poporulă, că se audă cuvintele: Bran-cov-anu 
când se tragă clopotele dela biserira Sf. Gheorghe-Nou 
din Bucurescl. Clopotele mitropoliei din Târgoviște ros- 
tescă cadențată numele ziditorului monăstirei de Argeș: 
Nea-goe. Vine apoi și satira, care tâlcueșt* limbaclo
poteloră în felulă ei. Așa clopotulă celă mare ală mi
tropoliei din Bucurescl, cunoscându-șl posițiunea, repetă 
mereu: bani, bani; âr celă dela biserica Săracă , 
conformă cu numele bisericei: cârpe-cârpe! In Giur
giu se află o biserică mare cu trei clopote. Celă dinteiă 
(țice: baanl, baanl! celă de ală doilea ne dă sfatulă 
fârte practică: dai, n’ai, dai, n’ai; adică dacă da. 
bani, n’ai, nu ’țl rămână. In sfârșită celă mai mică,1 
fudulă și mândru dice: cine n’are să nu intre, cine 
n’are să nu intre, grăbindu-se a Ie rosti cu o iuțâlă 
nervâsă 1 Așa amă putea culege esemple numerâse din 
tâtă țâra, care ne-ară dovedi că pretutindenea găsimă 
acestă jocă bizară ală fantasiei. Dar ceeace este mai 
curiosă, e că acestă fenomenă se regăseșce și Ia multe 
alte popdre, la Germani, Italieni, Francezi etc. Mă voiu 
mărgini a aduce numai câte ună esemplu din literatura 
acestoră două din urmă. Giambattista Basile, autorulă 
vestitei colecțiunl de basme neapolitane, cunoscută supt 
numele de »Pentamerone<, spune în basmulă No 37: 
,Amă autjită totd’auna dicându-se, că cine face bine, do- 
)ândesce bine; căci și clopotulă jdin Manfredonia cjice : 
jdamme, dotte», adică: dă’ml mie, dau-ție, 
dacă îmi dai, îți dau. Atâta pentru Italieni. Intre Fran
cezi, pomenescă pe Rabelais, ale cărui cuvinte le repro
ducă întocmai din » Gargant.uac, cart, a III, cap. 27: 
• Escoute, dit frâre Jean, l’oracle des cloches de Varenes: 
que disent elles ?... Escoute: marie-toy, marie-toy, mă
rie, mărie. Si tu te maries, maries, maries, tr'es 
bien fen trouveras, veras, veras; mărie, mărie11. 
Adică: »ascultă, <jise fratele Jean, oracolulă clopoteloră 
din Varenes: ce cjlică ele?... mărităte-te, mărită-te mă
rită, mărită. Dacă te vei mărita, mărita, iți va 
prinde forte bine, bine, bine; mărită, mărită A Așa 
Qice poporulă și acei ce audă ca poporulă, dar eu sub- 
scrisulă protesteză din mormântă, că mi se face crudă 
nedreptate. — Petrus Murator, turnătorulă clopotu- 
ui din 1667 ală mitropoliei din Tergoviște. — (Telegr).

* **
Sclavii în China. — Nu este nici o familiă chineză 

mai avută, care să n’aibă câte 20 de sclavi, deși este 
fdrte lesne d’a avea fârte buni servitori liberi. Prețulă 
unui sclavă variază după etatea, puterea și frumseța lui. 
In timpă de pace și de prosperitate, acestă preță se urcă 
până la cinci seu șâse sute de franci și chiar mai multă, 
dâr în timpă de răsboiu sâu de fâmete, familiile cari au 
mai mulți copii îi vândă, adesea pentru ună pumnă de 
oreză. Gray citâză bande de vagabuntjl pe cari i-a vă
zută vânețendă mulțime de june fete cu câte 20 franci 
una. Elă a vădută asemenea pe Canton ună tată care 
se ruinase la jocă și care .și-a vândută doi copii ce avea 
pentru suma de patru-sute două-(jecl și cinci de franci. 
In generală, mai înainte ca vândarea să fie făcută, să ia 
sclavulă și se pune Ia încercare în timpă de o lună. 
Ceea ce se ține mai în sâmă a se sci cu siguranță este 
ca elă să nu fiă bolnavă de lepră, și în scopulă acesta 
se întrebuințâză mijlocuiă următoră:' sclavulă este con
dusă într’o cameră întunecâsă, preumblându-se pe din
aintea lui o flacără albastră. Dâcă pelea lui la lumina flacărei 
ia o colore ver<|ue se conchide că este sănătos ; dâcă ia o co- 
lâre cam roșie, atunci este o dovadă că se află bolnavă de le
pră. Sclavagiulă este perpetuu și ereditară. Nenorociții cari 
se află în acâstă condițiune n’au nici chiar dreptulă d’a de
cide de sortea copiiloră loră, și numai la a doua gene- 
rațiune desrobirea este de dreptă, dacă sclavulă a pu
tută să adune bani pentru a’șl cumpăra libertatea. Ei 
nu potă să se înfățișeze naintea instanțeloră judecătorescl. 
In fine stăpânulă are asupra loră dreptulă de viață și 
de mdrte, și se pâte tjice tâte drepturile, chiar și drep- 
tulă d’a libera pe sclavulă său la prostituția publică. 
Sclavulă este afară din lege. Se întâmplă adesea ca elă 
să fugă. Fuga lui este semnalată din tote părțile prin 
afișe cari indică etatea, figura și costumulă său și recom
pensa făgăduită celui care ’lă va aduce la locuința lui. 
Aceste afișurl se vâdă lipite mai pe tâte zidurile orașe- 
loră chinese sâu pe peptulă strigătoriloră publici cari se 
preumblă pe uliță ca și așa numiții sandwich-men din 
Londra și Paris.

Editoră: lasobă Mureșianu.
Redactor# responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu
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Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 6 Maiu st. v. 1885.

Cump. vend.
. Renta română (5%). . . . 88^ 89Va
• Renta rom. amort. (5°/0) . . 918L 92’/,

‘ » convert. (60/0) . . 87 88
■ nnpr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 30 32
UJedit fonc. rural (7°/0) . . 101 102

sșA».i „ „ (5%) • • 85 86
urban(7°/0) . . 97Va 98Va

uoZ-sfiu'i
»

» (6°/0J . .
» (5°/o) . .

91
82»/4

92
833/<

■Rănra^âțională a României 1140 —
: A&We ;afeig. Dacia-Rom. . . 309 —
-ol? jsdci ir» Națională . . 237 —
-APr$i • l<W/o 98/4
. Bancnote austriace contra aură 2-02 2.05
WJSq!

Oursulu la bursa de Viena
din 19 Maiu st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 97.60
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.60
Imprumutultt căilord ferate 

ungare.......................... 146.75
Amortisarea datoriei căi

lor ă ferate de ostQ ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 122.50

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

Bonuri rurale ungare . . 103.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C3. —
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii.............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel02.—
Bonuri rurale transilvane 101.10

Bonuri croato-slavone . . 102.—
Despăgubire p. dijma de 

vină ung......................... 96 75
Imprumutulii cu premiu 

ung.................................... 116.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.75
Renta de hărtiă austriacă 82,30
Renta de arg. austr. . . 82.70
Renta de aurii austr. , . 107 70
Losurile din 1860 , , . 138.80
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  859 —
Act. băncel de credite ung. 287.50 
Act. băncel de credite austr. 287.70 
Argintuld —. — GalbinI

împărătesei................ 5.84
Napoleon-d’orI.................. 9.851/,
Mărci 100 împ. germ. . . 60.85 
Londra 10 Livres sterlinge 124.70

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

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.93 Vend. 8.95
Argint românesc . . . . f - * 8.80 8.85
Napoleon-d’orI................. - r * 9.82 » 9.84
Lire turcescl..................... T t * 11.10 > 11.15
Imperiali......................... • . > 10.10 > 10.12
Galbeni............................. T - * 5.80 » 5.84
Scrisurile fonc. »Albina* » • * 100.50 » 101.-
Ruble RusescI................. > 124.— > 125.—
Discontulă > ... 7—10 °/0 pe ană.

Anunță mu aceloră onorați cetitori, cari voru 
binevoi a se abonâ la f6ia nbstrâ de aici încolo 
că avemu încă în reservă numeri dela începutultl 
anului 1885, prin urmare potu să aibă colecțiunea 
intrigă.

Abonamente la „Gazeta Transil- 
van iei” se potti face la 1 și la 15 
ale fie-cărei luni.

Administr. „Gaz. Trans».

6-6 „A L B IN A“
institutu de credita și de economii

FILIALA BRAȘOVU
face următorele operațiuni:

1. primesce depuneri spre fructificare cu interese: 
De 3^2 °/o fără, denunciare,

» 4 % pe lângă denunciare de o lună,
» 5 % > » » >3 luni,

și plătesce întregă coutribuțiuuea de stată;
2. escompteza polițe,
3. pe efecte notate la bursele din Viena, Pesta și Bu

curesci împrumută 85 °/o din valorea cursului, cu 7 °/0,
4. împrumută pe mărfuri și producte, care representă 

o valâre positivă și nu suntă supuse stricăciunei,
5. cumpără și vinde totă felulă de monede și efecte,
6. rescumperă iotă felulă de cupdne,
7. mijlocesce la centrala sa din Sibiiu împrumuturi 

liipotecare pe 10 său 20 ani, în fine
8. cumpără și vinde după cursulă scrisurile fun

ciare proprii de 6 °/0 și le lombardăză cu 90 %.

(Nr. 56) 6 - 6

Er. cEdward <Myss,
Doctoru în medicină și chirurgia, mamosti, și oculistu, 

operatorii, fostă oculistU ala ț&rei,
are on6re a face cundscntu, că 6rășl s’a stabilită 
în Brașovă ca medicu practică, și că a înființată în 

Ulița negră în casa Dlui luga nr. 339 

Unu atelieru dentistieu
unde pdte ori-cine av6 ajutoră medicală atâtă 
pentru conservarea dințiloru, îmbunătățirea posi- 
țiunei loră s. c. 1., precum și pentru înlocuirea 
dințiloră perduți cu alți artificiali, singuratici sdu 
dentura intrigă, cu platca din cauciucă sdu aură.

Dinți se scotă cu, s6u fără întrebuințarea 
narcosei.

Prețurile moderate.^ La cerere se spune pre- 
țulă înainte pentru fiecare lucrare.

Orele de cosultațiune dela 10 până la 1 a. m. 
și dela 3 până la 4 ore d. m.

Dumineca și în sărbători numai înaintea prân- 
dului. Scosulă dințiloră și consultațiune pentru 
săraci dela 9 până la 10 6re a. m. gratis.

Mers ulii trenurilor!!
pe linia Predeal tt-Budapesta și pe linia Teiaașîi-Aradrt-IS uda pesta a e&lei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealu-Budapesta

Trenu 
accelerat

TrenS 
de 

persdne
Trenu 

omnlbne

Bucuresci
Predealu
Timiști

L
-9

-9 

-U

.1:)

-q 
.k 
ul
iii- 
-n 
.ii
-9.

9H. 

ni

( 
(

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodiî
Hașfaleu
Sighișăra
Elisabetopole
Mediaștt 
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelii
Teiușfi
Aiudă
VințulO de susti
Uiora
Cueerdea
Gliirisă
Apahida

Clușiu
Nedeșdu
GhirbBu
Aghirișă
Stana
Huiedinfi 

f’tiucia
Bucia

iBratca
R6vt 

.Mezd-Telegd 
‘Fugyi-Văsârhely 

"Vârali-Velmțe
I Bjnm: 
^dja-ijiare

. Wfei
Buda-peata

Viena

( 
(

7.15 — — —
1.09 — — 9.50
1.33 — — 10.15
2.06 — — 10.50
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27
7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19
8.24 3.36 5.47
8.4b 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 559 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
î.ii 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 

persdne

Budapesta—Predea 8 ta

Trenu 
de 

pergâne

Trenu 
omnlbus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibua

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. LailAny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 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 —
GhirbBu 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clușiu £ 8.57 5.40 7.08

9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Cueerdea 12.04 9.49 8.53
Ui6ra 12.12 9.58 —
Vințulti de susti 12.19 10.07 —
Aiudfl 12.45 10.42 9.17
Teiușă 1.15 11.32 9.40
Crăciunelii 1.44 12.03 —
Blaști 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediaști 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

Brașovtt (
Timișil

9.20 10.15
6.00

3.15
3.25

—■ 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

Bucuresci 10.25

Nota: Orele de n6pte sunttf cele dintre liniile gr6se

Tipografia ALEXI, Brașov.

Tciușd-AradiU-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenfl
peradne omnibna omnibufl poraâne omnibuB

Teiușft 2.39 '9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulti de joșii 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 ( 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Aradik / 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
A VMldtk 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiuștt 12.53 7.00

Aradd-Tinaișidra SSsaaeria (Piski) Petroșeiii

Trenă Trenă de Trenă
omnlbua persdne omnlbus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
N6meth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merezifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
TSmișdra 8.58 3.15 S* etroșeui 7.00

Timișdra-Aradăi Petroșeul—Sisa»erîa (Piski)

Trenu de Trenă Trenă
persdne omnlbus omnlbUB

Timișdra 12.25 5.00 Petroșcul 8.56
Merezifalva 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 Strein 12.06
Aradft 3.10 8,00 HJaueria 12.37


