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Statele anticității și cele din evulu mediu 

trăiau în falsa ideă, că statulu și societatea nu 
p6te esistă fără de robi și fără de iobagi. Chiar 
și marele filosofii Aristotele din Stagira, care dise, 
că omul Ci este o ființă politică, recunoscuse ne
cesitatea robitorii din causă, că nu sciea prin ce 
să înlocuiască forțele trupesc! ale omului; dâr 
acelă mare filosofii ală anticității adause, că, dâcă 
s’ar pută suplini forțele fisice ale omului prin 
alte forțe ale naturii, atunci societatea n’ar mai 
avă lipsă de robi.

Dela Aristotele și până adi omenirea a făcută 
progrese enorme. Pentru mântuirea robiloru și 
ridicarea loru la gradulă de omii se ivi crești- 
nismultt, care distruse cu principiele și cu doc
trinele sale democratice sociale statele vechi pă
gâne. Sciințele esacte au descoperită în adevără 
forțe, cari înlocuescă forțele fisice ale omului, 
dâr pentru aceea nici astăzi omenirea n’a scă
pată cu totală de sclăviă, deși acesta a luată alte 
forme ca în vechime.

Statele actuale creștine în decursulă seculi- 
loru s’au abătută prea multă dela adevăratele 
principii creștineșci și astfelft nu se p6te tăgădui 
că au creată și ună isvoră de rele și de nemul- 
țămirî, ale căroră urmări ele trebue să-le su
fere a<jl.

Aceste nemulțămiri se manifestă în timpulă 
de față în Europa cea bătrână prin mișcările so- 
cialiștiloră, nihiliștiloru, comuniștiloră, anarchis- 
tiloră și dinamitiștiloră, cari toți întreprindă ma
rea luptă în contra ordinei sociale actuale, ca 
s’o răstărne. Nuanțele acestea, dușmane state- 
loră actuale, se unescu în scopă, dai’ se deose- 
bescă unele de altele în ce privesce mijtocele, 
prin care voescă să ajungă la acestă scopă.

Lupta ce s’a încinsă pretutindenea ne înfă- 
țișază două tabere mari: într’una se luptă mo- 
narchii cu guvernele loră spre a susțină ordinea 
socială actuală, âr în cealaltă tabără se luptă sec
tele revoluțiunare, cari prepară prin mișcările și 
atentatele loră necontenite cele mai mari îngri
jiri societății, a cărei viață și avere este amenin
țată.

Se ’nțelege că în acâstă luptă cei ce au a<ji 
puterea ’n mână suntă cei mai tari, și se și fo- 
losescă de puterea loră luându cele mai energice 
măsuri spre a apără ordinea amenințată. Cu câtă 
atacurile și atentatele devină mai dese și mai cu- 
tezătdre, cu atâtă mai severe suntă și măsurile 
ce se iau în contra loră.

In cailele acestea lumea a fostă alarmată de 
îngrozitdrele atentate cu dinamită, ce s’au săvâr
șită în (jiua de 24 Ianuariu n. în Londra, una 
în Tower și două în parlamentă, cu scopă d’alu 
arunca în aeră. Multe persăne au fostă rănite și 
spaimă grozavă s’a lățită în totă orașulă.

Se crede că aceste atentate sunt opera con- 
jurațiloră fenienl irlandesl. O astfelă de formă 
teribilă a luată răsbunarea pentru asupririle de 
cari au suferită și suferă încă Irlandesii de când 
au ajunsă sub egemonia englesă.

Nici reformele cele mai nouă Introduse de 
ministerulă Gladstone n’au putută să înăbușâscă 
nemulțămirea Irlandesiloră și cu acâsta germenele 
răsbunării.

Atentatele dinamitiste, anarchiste și nihiliste 

în Anglia, Germania și Rusia, pe lângă aceea că 
facă să se ia cele mai severe măsuri de apărare, 
sprijinescă indirectă și tdte planurile reacționare 
și secrete-politiee ale guverneloră.

Convențiunea de estradare pruso-rusâscă, ce 
s’a încheiată în luna acâsta între cele două state, 
este ună asemenea resultată și pressa europână 
o consideră în adevără mai multă ca o măsură 
reacționară în contra mișcărei polone din ambele 
state contractante. Convențiunea nu se mărginesce 
numai la stabilirea condițiuniloră de estradare a 
criminaliștiloră anarcliiștl și nihiliști, ci merge 
mai departe și stabilesce unu principiu preju- 
diciosă și periculosă libertății cetățeniloră, nu nu
mai a celoră străini, ci și a celoră indigeni, prin 
aceea că pune chiar și vătămarea monarchiloră 
în rândulă aceloră crime, cari potă justifică es- 
trădarea; în fine prin aceea că admite ori ce es- 
trădare în generală pe basa înțelegerii dintre 
cele două guverne.

S’a născută temerea în Austro-Ungaria, că 
la rîndulă loră și guvernele monarchiei ndstre 
voră fi invitate de cătră prințțilă Bismarck de a 
se alătura la convenția pruso-rusâscă, și este ca
racteristică pentru curentulă de față în politica 
mare, că ună asemenea pasă este declarată adi 
chiar de cătră organele, ciari au servită. întotdâ- 
una politica bismarkiană, de ună pasă care p6te 
aduce după sine o înstrăinare a monarchiei n<5s- 
tre de Germania.

Nu mai încape îndoială, că intimitatea ger
man o-rusă din ce în ce se probâză mai multă prin 
acte săvârșite în comună de ambele guverne dela 
Berlin și Petersburg.

Dacă și acâsta avemă să o atribuimă numai 
anarchiștiloră și nihiliștiloră, ori dâcă sub masca 
apărării ordinii sociale se urmărescă și se cro- 
escă planuri mari politice, cari potă să bage și 
monarchia ndstră în belea, viitorulă ne-o va arătă.

CRONICA POLITICĂ.
In curăndă se va presenta în Reichstagulă ger

manii ună proiectă din partea socialistiloră-democrațl în 
privința dreptului de scută ală lucrătoriloră. Proiectulă 
cere înființarea unui ministeră deosebită ală lucrătoriloră 
precum și ună parlamentă ală lucrătoriloră, care repre- 
senlândă întrăga clasă lucrătăre a Germaniei să fie în
dreptățită a aduce hotărîri. Nu mai încape îndoială, că 
dezbaterile voră fi interesante.

*
«Agenția Ștefani* comunică din Perimă, ca la 25 

Ianuariu n. ună despărțămăntu de trupe italiane de pe 
corabia «Castelfidardo* a desbarcată în Beilul, a luată 
asupră’șl ținerea garnisănei, ridicândă stegulă italiană. 
Căpeteniile indigeniloră i-au primită pe soldații italian! 
forte amicală. Câți-va soldați egipteni, cari au rămasă 
în Beilul se voră duce la Massauah. Beilul se află la 
30 de chilometri departe de Assab, pe care Italia încă 
are de gândă să-10 ocupe. In acăstă întreprindere ea e 
sprijinită de Anglia.

*
«Tribuna* din Roma dela 26 Ianuariu n. spune, 

că guvernulă italiană este forte neliniștită cu privire la 
soirile despre espedițiunea lui Wolseley în contra armatei 
Mahdiului din causă, că în basa unui tractată încheiată 
cu Anglia. Italia este obligată, când ar suferi în Su- 
dană Woiseley o perdere, să suplinescă garnisănele en- 
glesescl în Marea roșiă și pe lângă aceea să dea Engle- 
siloră și ajutoră. In urma acestei destăinuiri se lămu- 
resce lucrulă fărte bine pentru ce trimite Italia trupe la 

‘Assab.
*

In ședința camerei francese dela 27 Ianuariu n 
deputatulă Baudry d’Asson a cerută să interpeleze guver
nulă asupra perderei ce au suferit’o trupele francese în- 
naintea Chelungului, precum și asupra opera țiuniloră mi
litare din Tonchină. Ministru-președinte Ferry răspunse, 
că trupele nici o perdere n’au suferită în Tonchină. In
terpelarea asupra operațiuniloră militare a amânat’o ca
mera pentru o lună de dile. O telegramă a generalului 
Briere arată, că în curendă voră reîncepe operațiunile. 
Numărulă trupeloră francese din Tonchină, socotindu-se 
și tiraliorii anamițl, e de 40,000 de dmenl.

*
«Times* e informată, că între F'rancia și Anglia 

s’a stabilită o înțelegere, după care Portugalia recundsce 
supremația Franciei asupra teritorului din nordă dela 
gura rîului Congo, er în schimbă Francia recunăsce pre- 
tențiunea Portugaliei asupra litoraliloră ce se întindă până 
la țărmulă sudică ală Congului.

Din dieta Ungariei.
In ședința dela 26 Ianuariu începe desbaterea spe

cială asupra bugetului culleloră și instrucțiunii.
La titlulă «direcțiunile superiăre de studii* 70,000 

fl. vorbesce Iulius Gyârffy. Ministrulă prin împărțirea 
țării îu 12 districte de studii a atacată autonomia sta
tului catolică din Ardălă, subordinândă scălele medii, sus
ținute de acesta, directoriloră de studii și cu acăsta dis- 
posițiunei ministrului instrucțiunii. Legea lasă scolele 
confesionale sub conducerea autorităților^ confesionale, 
avăndă statulă numai dreptulă de supraveghiare. Minis
trulă esplică falsă legea. Oratorulă face o propunere 
subscrisă de elă și alțl 12 deputați, ca ministrulă res- 
pectândă autonomia statului catolică ardelănă, să facă o 
nouă împărțire a districtelor^ de studii.

Ministrulă Trefort dice că o mai bună împărțire 
nu se pote face, prin urmare să se mănțină status 
quo. Legea scăleloră medii s’a desbătută odată în ca
meră,- prin urmare n’are ce să mai răspundă. Drepturile 
autonome confesionale nu le-a atacată și nici nu vrea 
să le atace (?). Că va veni ună timpă când nu va mai 
fi constituțiune, precum a (jisă Gyorffy, ministrulă nu se 
teme. Propune respingerea amendamentului.

Ignaz Helfy și Blasius Or ban vorbescă pentru 
primirea lui.

Camera primesce titlulă și respinge amendainentulă.
La titlulă «inspectorii școlari< 200,000 fl. ia cu- 

ventuluFranz Komlossy. Ministrulă numesce inspectori 
școlari nisce indivizi necalificați, desconsideră puterile de 
învățămăntă confesionale și unii inspectori școlari comită 
abusurl.

Ministrulă Trefort respinge aceste învinovățiri 
și titlulă se votăză.

La titlulă «universitatea din Pesta« 575,186 fl. 
Komlossy propune ca veniturile fonduriloră și funda- 
țiuniloră universității din Pesta, cari suntă de caracteră 
curată catolică, să nu se pună în bugetă.

Ministrulă Trefort respinge propunerea. Uni
versitatea din Pesta'nu e catolică, ea e o universitas 
litterarum. Veniturile de 6000 fl. ale unoră fonduri 
eschisivă catolice se intrebuințeză pentru scopurile facul
tății teologice. Propunerea deci nu e întemeiată

Olto Herman polemiseză în contra ministrului 
președinte Tisza, care într’o ședință trecută făcuse o glu
mă nesărată, precum 'și în contra ministrului Trefort, 
care se amestecă pănă și în lucruri ce nu țină de re- 
sortulă său.

Titlulă se voteză respingăndu-se propunerea lui 
Komlossy.

La titlulă «academia din Sibiu/ Komlossy în
trebă dacă ministrulă vrea să mai fină pe cei doi pro
fesori de cursulă filosofică dela academia de dreptă din 
Pojună, pe cari dela 1882 nici ună singură studentă 
nu’i ascultă.

Ministrulă Trefortă răspunde, că profesorii nu se 
potă lăsa pe din afară cu una cu două; dacă nu suntă 
ascultători, n’are ce face. — Titlulă se voteză.

La titlulă «scâlele medii,« Komlossy dice că 
suntă 600 de profesori, cari n’au nici o diplomă, pe
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Ministrulă Trefortă ede acordă, că din surdo- 
muțl esă cetățeni folositori și prin urmare trebue înfiin
țate institute în diferite părți ale țării. Elă se va ocupa 
în viitoră cu acăstă cestiune, căci e lipsă de inte
ligență. ------o------

SOIRILE DILEL
După raportulă statistică ală inspectorului școlară 

din Deva, în comitatulă Hunedorei suntă 426 comune, 
dintre care 270 au scole proprii, 120 îșl dau copii la 
scole din alte părți și 36 suntă fără scole. Numărulă 
locuitoriloră este de 248,464 cu 36,664 de copii obligați 
a merge la scolă; din aceștia cercetăză scăla 23,396. 
După confesiune se împartă copii: 16.719 gr. or., 3588 
gr. cat., 1663 rom cat.., 1276 ev., 267 mos. și 3 unitari. 
După limba de instrucțiune suntă: 20,424 români, 2026 
maghiari și 1066 germani. Scăle suntă: 204 gr. or., 
28 gr. cat.., 27 de stată, 26 comunale, 14 ev., 10 rom. 
cat.. 2 israel, și 1 particulară. Limba de instrucțiune 
este în 247 cea română, în 56 cea maghiară, în 6 ro- 
mână-maghiară, în 2 cea gerînană și în 2 germană-ma- 
ghiară. Cele 56 de scăle curată maghiare suntă cer
cetate de 4262 de copii, dintre cari 1936 români, 1733 
maghiari și 593 germani. Institutori suntă 368, dintre 
cari 275 calificați, âr 93 necalilicațl. Intre aceștia suntă 
344 bărbați și 24 femei.

—0—
Ni se comunică din Deva, că institutorulă Te

odoră Grișană și institutărea Bria, amândoi din Cugiră 
apoi Sofia Josană din Bretiulă românescă au primită 
câte 50 fl. remunerațiune pentru «succesulă loră deo
sebită* în predarea limbei maghiare.

Dăr succesulă în predarea limbei române e vred
nică nu 50, dăr măcară 5 fl. ? Ce face autoritatea școlară 
cu astfelă de propagatori ai maghiarismului? Așteptămă 
lămuriri.

—0—
Mai mulțl alegători din Deva au fostă dați judecății 

pentru procederea loră criminală cu ocasiunea alegerii 
de deputată în anulă trecută. Tabla regâscă din Tergu- 
Mureșului a trimisă pe judele de instrucțiune Nicolau 
Moldovană, ca să instrueze afacerea.

—0—
Tribunalulă din Biserica albă a dată la 24 Noemvre' 

a. t., în cestiunea unui cambiu, ca tribunală comercială 
o sentință în limba germană. Sentința s’a casată de tabla 
regâscă din Pesta din motivă, că limba oficială a sta
lului este eschisivă cea maghiară și că tribunalulă ca or
gană ală statului numai în limba oficială păte da sen
tințe.

-0—
Ministrulă de comerță română în urma întruniriloră 

ce s’au ținută la ministeriulă domenieloră, și la cari au 
luată parte consiliulă superioră de pe lângă acestă mi- 
nisteră, delegațiunea consiliului comunală de Severină, 
deputății locali și inginerii însărcinați cu studiarea for- 
mărei unoră ocăle de rîmătorl la Turnu-Severină, va de
pune în consiliulă de miniștri ună proiectă de lege pen
tru înființarea acestoră ocăle internaționale. Acestă 
proiectă de lege presintă ună scă^ământă de aprăpe 
500,000 lei, decâtă acela elaborată de ingineri după 
ocolele statului dela Steinbruck. Anuitățile creditului ce 
guvernulă va deschide în acestă scopă, și care se ridică 
la suma de 800,000 lei, se voră plăti din venitulă oco- 
leloră, și la casă de nu va ajunge acestă venită, apoi 
neajunsulă va fi repartisată într’ună modă egală între 
stată, comuna Severină și județulă Mehedinți.

’■* —0—
In fruntea «României Libere® a apărută o decla

rare, prin care numitulă 4*ar^ arată că de aci înainte 
va fi organulă politică ală unui grupă fără nume, care 
recunăsce de șefi pe d-nii Cârpă și Maiorescu.

—0—
D. Gr. Ghica, secretarulă generală ală ministerului 

afaceriloră străine română, a plecată la Viena, însărci
nată fiindă cu o misiune diplomatică.

...-o-,
S’au declarată în stare de falimentă negustorii 

frați Weissman din Nâmțu și Haimsohn și Rosenthal din 
Ploeștl.

—0—
Rutenii încă voră lua parte la serbarea milenarului 

lui Metodiu, dâr separați de Poloni.
—0—

înmormântarea D-rului, Capșa s’a făcută Marți după 
amâ^I; repausatulă fiind comandoră ală «Stelei României® 
i s’au făcută onorurile militare cuvenite, însoțită fiind con- 
ductulă de ună batalionă de infanteriă (geniu), o bate
ria de artileriă și ună escadronă de roșiori. Cosciugulă 
a fostă pusă într’ună drică jură împrejură cu geamuri 
și acoperită cu o mulțime de corăne frumose, depuse 
atâtă din partea amiciloru repausalului, câtă, și din par
tea diferiteloră așezăminte și autorități publice. Pan- 
glicele erau ținute de cătră principalii d-nl medici din 
capitală. Ună publică forte numerosă și alesă, prim- 
ministrulă, deputați, senatori, corpulă medicală, studenți, 
etc. mergeau îndesați după carulă funebru.

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

când sutele de diplomațl n’au posturi. — Titlulă se 
votăză.

La titlulii «scâlele reale,® Georg Szathmary atrage 
atențiunea, că în Ardâlă suntă numai două scăle reale 
de stată, fată cu trei scole reale nemaghiare. Ar fi ne
cesară înființarea unei a treia scole reale, dac fiindcă 
starea financiară nu permite, să se înființeze unii inter
nată la scdla reală din Deva, să adaugă ministrulă 3000 
fl. la cele 10,000—15,000 fi. ce le dă comitatulu Hune- 
d6ra. (Sermanulă comitată e aprope întregii românescă 
și e silită să-și golăscă punga pentru scâlele unguresci. 
— Red.)

Ministrulă Trefort nu cunâsce referințele din Deva 
și s’ar bucură dacă ar fi informată. Internatulă să-lă 
facă totă societatea și elă o va sprijini. (Se’nțelege, de 
ce nu și-ar vinde societatea și cămașa de dragulă ma- 
ghiarisăriij? — Red.) — Titlulă se votăză.

La titlulă »ajutorarea scoleloră medii confesionale,® 
ministrulă T re fort, răspundândă la observațiunea lui 
Albert Kiss, dice că statulă e obligată să subvenționeze 
scăle, a căroră esistință e necesară și care singure n’au 
mijlocele corespundătăre. Dar elă va procede cu fărte 
mare prevedere la darea de subvențiuni. (Cu alte cu
vinte va subvenționa și de aci înainte numai scolele, 
ce se voră maghiarisâ. — Red.) — Titlulă se votăză.

La titlulă «preparandiele de institutori* cu 366,900 
fl., Georg Szathmary dice că ministrulă a promisă, că 
lefurile profesoriloră preparandiali se voră egala cu ale 
celoră dela scolele medii, dar nu vede nimica în bugetă.

Referentulă Ladislaus Luckacs răspunde, că în 
bugetulă anului viiloră se va pune la acestă titlu o su
mă mai mare.

Franz Komlossy propune că suma de 35,000 fl. 
trecută pentru cursurile de limba, ungurescă să se între
buințeze pentru mărirea lefuriloră profesoriloră prepa- 
randiali.

Ignaz Helfy susține acăstă propunere.
Ministrulă Trefort spune că acum nu se pâte 

face acăsta, dăr se va gândi la cestiune. — Titlulă se 
votăză.

La titlulă .preliminări pentru educațiunea poporală,® 
Benedict Gondocs cere să se reformeze manualele de 
lectuiă, ca cetindă copii din ele să profite și părinții. 
Oratorulă găsesce cheltuelile scăleloră poporale prea 
mari.

Ministrulă Trefort apără aceste scăle, ca fiindă 
salutare și necesare, acestea nu lasă pe copii fără pâne, 
căci ele formăză agricultori, meseriași, mici comercianți, 
funcționari subalterni, Ministrulă răgă camera să nu facă 
nici o modificare.

Adam Lazar propune sistarea unui numără de 
scăle poporale superiăre său să se mărăscă dotațiunea 
scăleloră supenăre proveijute cu ateliere iudustriale dela 
400 fl. la 20,000 fi.

Ministrulă Trefort nu vrea să închidă nici o scălă, 
mai bine vrea să aibă economi, industriași și comercianți 
decâtă «coconașî.®

Albert Kiss doresce o fixare a programei scăle
loră civile. Afară de limba statului să se învețe și isto
ria patriei.

Ministru Trefort e de acordă în privința istoriei 
patriei. — Titlulă se votăză respingându-se propunerile 
lui Lazar.

La titlulă .foia învățătoriloră poporali* cu 11,000 fl. 
observă cornițele Albert Apponyi, că votăză titlulă, 
dar organulă să rămână în sfera specialității sale. In 
acăstă foiă apară chiar declarațiunî de-ale corleșiloră. 
Asta’i scandalosă, deorece făia represintă ună interesă 
ală statului, și răgă pe ministrulă să ia disposițiunl.

Ministrulă Trefort în esență e de acordă cu an- 
levorbitorulă, dar observă, că foia mai ’nainte nu ra
porta despre nici o ’nlâmplare și era așa de săcă, încâtă 
nici chiar institutorii nu o ceteau. Prin urmare nu e 
mirare, dacă dă informați uni despre interese publice.

Renedikt Gondocs răgă ca, în locă de inserate, 
să se publice în acestă organă soirile reuniuniloră de 
pomicultură, apicultură și cultura mătasei.

Ministrulă Trefort promite, că va lua în consi
derare acăstă dorință. — Titlulă se votăză.

La titlulă .scălele superiăre de fete® cu 133,000 
fl. propune Franz Komlossy, ca la aceste scăle să fie 
numiți numai profesori dela scălele medii. Oratorulă do
resce pentru acestea și inspectori școlari deosebiți. — Tit
lul u se votăză,

La titlulă «institutului surdo-rnuțilovă din Waitzen® 
vorbesce Emerich B e n d e; apelăză la cameră și la ministru să 
ia în mană acăstă cestiune de umanitate. In țările co- 
rănei unguresc!, escepționândă Croația și Slavonia, suntă 
20,000 surdo-muțl. Să nu se lase nenorociții aceștia 
a umblă încoce și încolo vegelândă. Belgia are 10, 
Elveția 11, Austria 13, Svedia 17, Brilania mare 
34, Italia 35, Statele unite ale Americei de nordă 55, 
Franța 60. Germania 90 de institute de surdo-muțl. 
Aceste brațe nu trebue negligeale, căci patria are tre
buință de ele.

© conferință asupra SSomâniei.
«Gaulois* dela 21 Ianuariu n. scrie următârele:
«Marți în 8 (20) Ianuariu n. la 4 ăre și jumătate, 

d. R. P. Ollivier a ținută în sala Albert celă Mare o con
ferință asupra Bucuresciloră și României.

«România, dise conferențiarulă, este din tăte pun
ctele de vedere una din cele mai interesante țări de a 
fi visilată. Ea e Franța Orientului, — o mică Franță, 
sora celei mari, puțină cam deconcertată din causa ui
tării, în care s’ar părâ că o ține sora ei cea mare, dar 
fidelă totdâuna și convinsă că interesele și tradițiunile ne 
voră mâna erășî la ea, îndată ce inima năstră va fi li
beră d’a merge unde’i va plăce.

«In locă de a reîncepe, fără folosă, banala călâtoriă 
în Elveția sâu în Italia, turiștii francesi ară face multă 
mai bine să mârgă între Dunăre și Garpați, să caute în 
adevără ceva nou, în localități, în costume, în datine, în 
tradițiunl și în aspirațiunl.

»Bucurescii sunt încă ună orașă latină și grecă; 
dar deja e ună orașă francesă cu ună caracteră specială, 
care l’a făcută în particulară sedueătoră. La granițele 
Turciei, Rusiei și Ungariei, elă participă la viața aces
toră diverse naționalități. Pentru catolică elă este ună 
postă înaintată, a căruia importanță nu’i păte scăpa din 
vedere nimerui, este punctulă de întâlnire, unde ceea ce 
rămâne din schisma grâcă autonomă în curândă se va 
topi în unitatea religiăsă și unde va veghia, pentru sa- 
lutea Europii latine, sentinela cea mai băgătăre de sâmă 
pe care o p6te întâlni panslavismulă.

«Ințelâgă Franța parLea ce’i revine în acăstă operă 
și se nu lase să trecă la alții influința ce ise recunăsce 
încă pe țărmurii Dâmboviței.®

Portretulu monarchului înlocuita cu ala 
lui Kossuth.

Teaca 25 Ianuariu n. 1885.
Nu va fi fără interesă a sci publiculă unele și de 

pre aci, uude, deși poporațiunea preponderantă e cea să- 
săscă, totuși doi-trei Unguri suntă de ajunsă pentru a ne 
face să sâmțimă și noi dragostea, cu care acestă neamă 
ne omără.

In tămna trecută s’a constituită aci o casină în mi
niatură, carea o dirigâză asemenea acești doi-trei Ungu- 
rași, macarcă materialminte aceea casină subsistă din 
tacsele membriloră Sași, cari cu tâte că facă maioritate 
absolută, sumulița de bani ce se dă pre diare germane 
stă în proporțiune cu totulă inversă cu suma baniloră 
ce se dă pre <|iare unguresci de totă soiulă, așa că ca- 
sina are ună caracteră și colorită ,per eminențiam* un
gurescă. Acesta e ce se numesce .genium imperii*.

Contribuescă la susținerea acestei casine ce e dreptă 
și pungile câtor-va Români, pre aceștia însă — să pare 
— nu multă îi dâre capulă că nu vădă nici măcară uuă 
unică diaru românescă pre masa casinei, căreia îi suntă 
membri.

Nu vrâu să alunecă la personalități, precum vrea 
să sciu că acestă sacrificiu îlă facă bre membri Români 
din dragoste cătră multă bucinata dar sârbăda «idee de 
stată ungurescă® sâu îlă facă din alte motive și mai dră
gălașe, ci trecă chiar și preste trista împrejurare, că aci 
nu se dau doi potori pre «eu îți suntă frate, tu-ml ești 
frate®; întrebă însă: 6re nu ar fi lucru mai cu trebă a 
dâ acești 8 fl. v. a. — tacsă anuală ce solvesce fie-care 
membru ală casinei, — acolo undeva, unde în d’ale 
nostre se arată atâtea goluri?

Dar să nu ne mai rupemă noi înși-ne ranele: lasă 
că se pricepă la aceasta dușmanii noștri și fără ajuto- 
rulă nostru.

Mă voiu mărgini a vă spune, că în sera de 24 1. c. 
s’a aranjată aci în sala opidului ună bală ungurescă po
reclită de elită, în favorulă casinei de aici.

In fruntea salei are locă permanentă icâna Maies
tății Sale monarchului nostru; cu acâslă ocasiune însă 
se putea vedâ în loculă acesteia tipulă cui?..... ală re
voluționarului esilată Kossuth La jos, inimiculă de- 
chiarată ală casei domnit6re.

Să mai adaugemă 6re și aceea, că cei mai mulțl 
dintre aranjatorii acestui bală au fostă funcționari de 
stată?

Ce se (jicemă acum? Cari suntă adevărații inimici 
ai imperiului austro-ungară ? Noi, cari la t.61e ocasiunile 
amă dată și dămă necontestabile probe de lealitate înal
tului Tronă, sâu aceia cari și la astfelă de ocasiunl dau 
josă chipulă Maiestății Sale monarchului, înălțândă în lo
culă lui chipulă ce represintă pre celă mai aprigă con
trară ală casei Habsburgice? Ge ar face 6re în ase
menea casă Ungurii cu noi? Ară sbierâ ca din gura 
șârpelui: .spâncjurați-i!« hârțumdu-ne la tribunale.

Când e vorba însă de dumnealoră poliția îșl perde 
ochii de Argus, justiția îșl mâiă procederile draconice și 
legănându-se ambele în brațele lui Morpheu, făptuitorii 
încunjurațl de adagiulă .Audaces fortuna juvat,* suntă 
cu consciința la locă, că nu au făcută nici mai multă 
nici mai puțină, decâtă o bravură națională, ună actă 
patriotică. *Scevola.<.

CORESPONDENȚA NOSTRĂ DIN COMITATE. 
Illeni, 22 Ianuariu 1885.

Precum faptele cele bune nu trebuescă date uitării, 
așa și cele rele, și ca să fie sciute de toți, vă rogă a dâ 
locă în prețuitulă diară ce’lă redactați acestoră puține 
rânduri. — In comuna Illeni, comitatulă Făgărașului, încă 
în an. 1873 s’a edificată o scolă de pâtră întru tâte co- 
răspun^ătâre legiloră școlare. Dela edificarea ei pănă la
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anulă trecută tâte spesele ce le-au avijtă adecă: sala- 
rulă învățătorului, miculă ajutoră paroohului locală pen
tru catechisare, cărți, tăblițe pentru toți copii care frec- 
ventâză scâla, lemne pentru încălditulă scolei, cu ună 
cuvântă tâte cele de lipsă se solveau din casa alodială.

Așa a fostă, pentrucă pe timpulă acela era la cârmă 
zelosulă și neobositulă proprietară Tomașă Davidă Cornea, 
care pentru binele comună, biserica și școla, și-a jertfită 
de multe ori din ală său, numai și numai pentru ca stre
inii să nu ricjă de noi și pentru ca să-și ajungă scopulă 
său celă bună și salutară.

Și pentru ca on. cetitoră să scie meritele acelui 
bravă bărbată, din cele mai multe esemple voiu aminti 
numai două și adecă: Când a pășită dânsulă înaintea 
comunei ca jude, sfânta biserică avea ună capitală de 
40 fi. v. a. și în timpă de vr’o câți-va ani s’a ridicată 
așa de multă, încâtă biserica astădl dispune de ună ca
pitală de 1700 fi. v. a.; ală doilea este: înainte de 1873 
în Illenl ora o scolă de lemnă cu trei ferestri, încâtă 
ârnă pre Ia trei âre după amâcjl nici nu mai puteau ceti 
băeții așa era de întunerecă, pentru care causă în mai 
multe rânduri au fostă admoniațl de cătră inspectorul^ 
regescă de scâle, ca să facă altă scâlă, că pre aceea o 
închide că nu este corăspundătâre. Vădendă acâsta bu- 
nulă proprietară Tomașă Davidu Cornea a conchiămată 
comitetulă comunală și cea dintâiu produnere a sa a 
fostă zidirea unei scole nouă. Acăstă propunere a fostă 
primită și cu începerea anului scolastică 1873—4 scâla 
era gata.

Astădl însă ia noi nu mai mergă lucrurile ca atunci, 
căci cârma a ajunsă în mânile altuia, la care se pâte aplică 
proverbulă : »Nu tâtă nuca are meijă bună.*

Așa este și cu judele nostru de a^lTomaș T. Cornea ală 
dăscăliței, căci când merge omulă la dânsulă cu vre-o afa
cere, fie bisericâscă ori școlară, d-sa totdâuna promite, 
dară de făcută dâmne feresce. Nu că nu pdte, dară nu I 
voesce. ~ ' ....................
rulă de jude, copiiloră care umblă la scâlă nu li se maija dispusă și organisațiunea unei rețele meteorologice de 
cumpără cărți și tăblițe din casa alodială, nu se mai observațiuni. Observatorulă meteorologică funcționâză deja 
dau la scolă ca pănă acuma trei orgii de lemne pentru, dela 1 Iulie anulă trecută. Deocamdată institutnlă se 
încălzită, ci numai două și acelea să fie încuiate, să se află încă la scâla de agricultură dela Herăstrău, la 2 ki- 
dea cu bucuta. Săracii copii, câtă au de a tremură de lometri aprâpe afară de orașu, unde s’au făcută obser- 
frigă 1 [ vațiuni meteorologice pe o scară mai restrmsă deja mai

Ar mai fi și alte, dară deocamdată credă că va bine de 10 ani. Mai târziu se va clădi ună anume edi
li destulă. Cu acâsta amă vrută să arătă, cu câtă zelă ficiu pentru institută. D. Ștefană Hepites, care a 
s’a luptată celă dintâiu cu scâla pănă ce a ridicat’o și fostă numită directoră ală institutului, speră că va putea 
o-a înzestrată cu tâte, și câtă ușurință pune ală doilea' 
în trebile scâlei. Ileneanulu. '

I

INSTITUTULU METEOROLOGICII DIN BUCURESGl. 

Sub acestă titlu cetimu în »Meteorologische Zeit- 
schrift“ din Viena următărele:

,,Am primită plăcuta scire, că guvernulă României 
Din 2 Februariu 1884, de când l-a alesă popo-. înființăză în BucurescI ună institulă meteorologică și că

IDisi parlamentul!! românu.
(Uamiera)

(Urmare la ședința din 12 lanuariu).
Ședința dela 15 lanuariu 1885 0. Lupulescu 

cere guvernului să aducă de urgență proiectulă de lege 
pentru organisarea scâleloră de meseriă, proiectulă ela
borată de d. ministru ală comerciului și industriei. D- 
I. Câmpinănu, ministru ală comerciului și industriei, 
<|ice că nu este momentulă de a se presentâ acum acestă 
proiectă de lege, deârece lipsescă âmenl speciali cari să 
potă conduce asemenea scoli. D-sa adaugă că trebue să 
ne obiclnuimă a avea scoli pentru elevi, iar nu pentru 
a salariâ profesori nefolositori. 0. Lupulescu se de
clară nemulțumită cu acestă răspunsă și insistă în ce
rerea sa. I). ministru Câ m pinânu răspunde din nou în 
acelașă sensă și Camera (rece la ordinea cjileî. D. N. 
Ion eseu cere ca comisiunea de petițiunl să se ocupe 
de urgență cu petițiunile țăraniloră, cari ceră să li se 
vândă moșii de ale Statului în loturi mici și râgă gu- 
vernulă șă stăruiască pentru aplicarea legei vendărei bu- 
nuriloră Statului. D. I. Câmpinănu ministrulă dome- 
uieloră, 4icecâ>nceea ce privesce urgența cerută de d. 
N. Ionescu, guvernulă nu se pote amesteca; iar întru 
câtă privesce rugăciunea d-lui Ionescu precum și fisele 
sale la adresa guvernului, d-sa va răspunde atunci când 
petițiunile în cestiune voră veni în discuțiunea Camerei. 
D. președinte învităpecomitetulă de delegați să depună 
rapărtele privităre la aceste petițiunl. D. ministru de 
fi nan ce comunică Camerei că cu interimulă ministe- 
riului de justițiă a fostă însărcinată d. I. Câmpinănu. Se 
trimite la țipară proiectulă de lege presentată din ini* 
țiativă parlamentară pentru construirea liniei ferate Adjud- 
Moinescî. Se votăză ună credită suplimentară pentru 
acoperirea diferiteloră cheltuell precum și proiectulă de 
lege pentru ca locuitorii comunei Filiașă, din județulă 
Doljă, să pâtă plăti în rate anuale, în timpă de 5 ani, 
prețulă pământuriloră primite în basa legei rurale.

(Scnatulii.)
Ședința dela 15 lannariu 1885. D. senatoră I. V. 

Arapu presintă demisiunea din mandatulă de senatoră; 
cu acăstă ocasiuue se face o discuțiune între d-nii I. Is- 
vorană și G Meitani de o parte, iar de alta I). Lupascu 
și E. Vergati. Senatulă procede la votare prin bile a 
primirei demisiunei seu respingerei. Senatulă prin pa
ritate de voturi a respinsă demisiunea d-lui I. V. Arapu, 
Se comunică 
misiunei d-lui

Senatului mesagiulă pentru primirea de- 
ministru de justițiă N. Voinovă.

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

României pe anulu 1885 — 86.BugetulfiL
Proiectulă de bugelă pe esercițiulă 1.885—86, care 

a fostă înaintată filele acestea comisiunei bugetare a Ca
merei, prevede la venituri și la cheltuell suma de lei 
128.906.902 care se descompune astfelă:

Venituri: contrib. directe 25,000,000 lei, contrib 
indirecte 57,675,000 lei, venit, min. domen. 20,614,000 
lei, a min. lucr. publ. 10,653.125 lei, min. interne 
4,930.000 lei, min. finance 2,458,000 lei, min. răsboiu 
798,000 lei, min. esl.erne 138,000 lei, min. culte 109,762 
lei, min. justiție 3,000 lei, diferite venituri 6,527,925 lei, 
din escendulă esercițiului 1882-83 închisă la 30 Sep- 
femvre 1883. 1,400,000.

Cheltuell: datoria publică 51,129,172 lei, consiliulă 
de minist. 62,960 lei, minist. financeloră ÎL,669,039 lei, 
minist. răsboiu 28,546,600 lei, min. justiție 4,739,918 lei, 
min interne 9,916,400 Iei, min. lucr. publ. 3,207,064 lei, 
min. culte și instr. 12,748,626 lei, min. esterne 1,634,451 
lei, min. domenii 3,961,860 lei, fondă pentru deschidere 
de credite suplimentare și estraordinare 1,590,809 lei.

Față cu bugetulă adî în vigăre, elu conține atâtă 
la venituri câtă și la cheltuell o reducțiune de 1,363,531 
lei. Acăstă reducțiune espunerea de motive, care înso- 
țesce proiectulă de lege, o justifică astfelă: »Scăderile 
propuse a se face la unele venituri n’am căutată a le 
acoperi de câtă prin sporurile ce voră dâ altele, fără să 
recurgemă la vr’o resursă estraordinară. Căile și mijlo- 
cele pentru acoperirea cheltueliloră și sarciniloru Statului 
cari din ană în ană suntă mai mari prin crea- 
țiunile făcute în diversele servicii publice, nu le-am cău
tată nici în creare de nouă imposite, nici în împrumu
turi. Mai multă încă, ultimulă esercițiu închisă se 
dăză cu ună escedentă însemnată; cu tâte acestea 

sumă nu s’a luată pentru cheltuelile bugetare.* 

sol- 
nicl

o

o

instala în cursulă anului 1885 ună ârecare numără de 
stațiuni meteorologice mai mici. Prin înființarea unei re
țele de observațiuni în România se va complecta 
o lacună fârte simțită în rețeaua Europei, și sciința 
reșce pentru acesta guvernului românii deosebită 
noscință. Ar fi fârte de dorită, ca și Bucurescii să 
acum în corespondență telegrafică internațională pentru 
arătarea timpului.

acum 
dato- 
recu- 
intre

O nouă sectă evre6seă în Rusia.
Delaînceputul acestui deceniu circulâză prin diareleru- 

sescl sciri despre o mișcarereligiâsă între Evreii din Rusia. 
In 14 Ian. 1880 întemeiară patru Jidovi în Eiisabetgradă o 
sectă, care o numiră: frățietatea spirituală bi
blică. Fundatorii au fostă ună neguțătoră de grâne 
în etate de 36 de ani. ună scriitoră dela unu notară Iotă 
cam de aceea vârstă, ună învățătoră elementară de 27 
de ani și ună croitoră de. 50 de ani. Scopulă acestei 
societăți la începută a fostă, ca să trâcă la agricultură fiii 
lui Israelă și pentru ca să-și ajungă scopulă să înteme
ieze scole profesionale, în cari tinerimea să se cultiveze 
în spiritulă învățăturii frățietății.

Dar din lipsa mijlâceloră materiale nu s’au puLută 
realisâ ideile loră, pentru că ei aveau de gându să fun
deze mici colonii. (Cine scie dâcă nu suntă Jidovii de 
prin Ardălă, cari în cjilele nâstre cumpără mai pe nimica 
moșiile Româniloră, membri ai frățietății?) Acestei secte 
i-s’au făcută grave acusațiunl și imputări din parLea ce
lorlalți Jidovi, că ei voră separatismulă de ceialalțl Ji
dovi. Eră ei au declarată, că nu voiescă separatismulă 
de ceilalalțl Jidovi, ci scopulă învățăturii loră este pacea, 
unirea, frățietatea și egalitatea tuturoră âmeniloră, a ome
nirii întregi, și spre ajungerea acestui scopă trebue mai 
ânteiu să se delatureze dintre âmenl multe forma
lități, cari inspiră în omă din tinerețe spiritulă 
dușmăniei în contra adepțiloră altoră formalități. Biblia 
o iau ei ca basa învățăturiloră, dară nu tâle părțile 
Numai acea parte a bibliei o consideră ei, care tracteză 
despre morala practică și despre umanitate. Talmudulu 
îlă privescă numai ca o enciclopedia literară, care trac- 
tâză despre viața poporului jidovescă. Principiile loră 
etice le-au formulată într’ună codice, care portă numele 

fundamente* și este destinată a se desvoltâ și ampli
fica după spiritulă timpului conformă progresului și sci- 
inții. Fundamentele cuprindă următârele materii: frăție
tate, sinceritate, onestitate, muncă, agricultură, negoță, 
avarițiă, cămătăriă, comerciulă cu băuturi, samsaria. 
minciuna, jurămentulă, ocările, răsbunarea, plăcerile ne- 
folositâre, educațiunea copiiloră, credința deșertă, căsâ-

toria, divorță , egala îndreptățire a femeiloră, ser- 
bătorl, obiceiuri, case de rugăciuni, rugăciuni. După 
ei sufletulă, Dumnedău este: suma a totă ce e înțeleptă, 
frumosă, măreță, sublimă.

Frații respingă ori ce datine religiâse, temple pom- 
pâse, altare aurite, rugăciuni anumite. Căsătoria se face 
fără nici o ceremoniă. Părechea apare numai în mijlo- 
culă frațiloră și primesce felicitările celoră de față. Di- 
vorțulă atârnă de consemțămentulă a cjjece frați și surori, 
cărora le suntă cunoscute motivele.

După ei, tâle popârele, tâle nemurile, toți âmenii 
sunt frați, căci latălă loră comună este creatorulă, mama 
loră comună este natura. Recomandă agricultura ca cea 
mai onestă muncă și permită comerț.ulă numai întru câtă 
e necesară, dar se se țină sâmă de ce cjice Biblia despre 
onestitate și consciențiositate în comerțu. Se respinge 
absolulă comerțulă cu băuturi spirtuâse ca o ocupațiune 
injositâre și imorală, cămătăria ca o meseriă scârbâsă și 
rușinâsă, samsarlîculă ca nepotrivită cu onâraa și dem
nitatea personală.

Intre jidovii din Elisabetgrad și chiar în orașele în
vecinate se observă o mare mișcare în favârea nouei 
secte. Din tâte părțile s’au dăruită cărți bibliotecii fra- 
țiloră, concetățeni avuțl au promisă ajutoră materială, 
și s’a plănuită chiar o societate de acțiuni pentru înte- 
meiarea unei colonii agricole. Inceputulă turburăriloră 
jidovesc! a pusă capătă tuturoră planuriloră. Mulți mem
bri și-au perdută tâtă averea loră și abia puteau trăi. 
Pressa jidovescă atribui aectei celei nâuă răspunderea 
de cele întâmplate. De aci începură dușmăniile. Mulți 
din frați eșiră din sectă și întemeiătorii ei emigrară la 
America. Dar nu trecu multă și frații dădură ună nou semnă 
de viață, dar nu ținu multă. »Apostolulă din Cremenciug» 
însă rămase credinciosă -și’șl câștigă nuoi adepți printre 
meseriași și muncitori.

In Odessa încă s’a înființată o nouă sectă totă cam 
în felulă celei din Elisabetgrad, ce se numesce »Noulă 
Israilă.* Acâsta veni în conflictă cu talmudistii și ca- 
pulă ei Priluker fu destituită din postulă de institutoră 
Cornițele Tolstoi a Încuviințată acestei secte în Chișineu 
a avea sinagogă. Se pare că »Noulă Israilă* din Chiși
neu are același programă cu celă din Odessa, și nu se 
deosebescă multă de celă din Elisabetgrad.

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

SOIRI TELEGRAFIC®.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.*)

Viena,29 lanuariu. — Juriulfi a afirmată 
unanimă că Baldey a comisă înșelătoria. S’a 
condamnată la 7 ani carceră grea, și o de 
postă în fiecare lună. Directorulă „Giro-Ve- 
rein-“ului a cerută despăgubiri 163,000 fi., pe 
când tribunalulă a recunoscută numai 135,000 fi.

Berlin, 29 lanuariu. — Comisiunea pen
tru darea bursei a primită în principiu darea 
procentuală.

Londra, 29 lanuariu. — Wolseley ra- 
portâză despre o luptă din Gubot, în care gene- 
ralulă Stewart a fostă greu rănită, coresponden
ții lui „Standard“ și „Morning Post“ omorîți, co- 
respondentulă lui „Daily Telegraph“ rănită.

------o------
DIVERSE.

Omorîtor-ulă lai Ruinpff. — «Tageblatt* din Ber
lină, aduce scirea din Frankfurt de lengă Menă, că fra
tele celui arestată în Ilockenheim mărturisesce, că acesta 
este asasinulă agentului polițienescă Rumpff. Arestatulă 
se chiamă Iulius Lieske și se trage din Zossen în marca 
Brandenburg. Elă este de profesiune cismară și de trei 
ani se depărta din patriă. Acuma' venea din Elveția, 
unde voia să se întârcă pe josă. Omorulă se comise în 
urma mandatului căpeteniiloră anarchistiloră. Asasinulă 
este ună omă de statură de mijlocă și este de 27 de 
ani. Poliția va publica peste câteva cjde totă materia- 
lulă agravatoră. Cu câtă precauțiune s’a săvârșită acestă 
asasinată, totuși asasinulă n’a rămasă multă timpă as
cunsă. Astăzi polițiile desvâltă în tâte părțile o activi
tate grozavă.

Nou. abonamentu
Ia

„ Gazeta Transilvaniei^
Cu I lanuariu st. v. 1885 s’a începută nnik stow 

abonameutik, la care învitămu pa onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

MT* Din causa însemnatei scăderi a cursului bi- 
leteloril de bancă române, suntemă constrînși a condiționâ 
plata abonamenteloru în aurii, sdu în hărtiă cu adausuhl 
agizilui.

Domnii abonați noi suntă rugați a ne trămite 
adresele D-loru esactil arătăndu-ne și poșta ultimă' 

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei “

Editoră: lacobti Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Murefianu
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Oursalu la bursa do Viena
din 27 Ianuarie st. n. 1885.

Rentă de aură ungară6°/0 —.— 
Rentă de auru 4°/0 . . . 97.75 
Rentă de hârtia 5°/0 . . 92,95 
împrumutul^ eăiloră ferate

ungare...........................146.25
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostu ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.60 

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 121.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 106.90 

Bonuri rurale ungare . . 101.60 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi...............................101.50
Bonul! cu cl. de sortarelOl.— 
Bonul! rurale transilvane 101.50
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ISursa de Oucuresci.

Bonuri croato-slavone . . 100. - 
Despăgubire p. dijma de

vină ung......................... 98 75
Imprumutultt cu premiu 

ung...................................119. —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.— 
Renta de hărtiă austriacă 83.45 
Renta de arg. austr. . . 84.—
Renta de aură austr. . . 106.40 
Losurile din 1860 . . .13810
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  864 —
Act. băncel de credită ung. 313.50
Act. băncel de credită austr. 303.—
Argintulu —. — GalbinI

împărătesei................ 5.80
Napoleon-d’oi!................ 9.77 */2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35
Londra 10 Livres sterlinge 123.70

Cota oficială dela 15 Ianuariu st. v. 1884.

Renta română (5%). . . .
Renta rom. amort. (5°/0) ■ •

* convert. (6°/0) • •
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . .
Credit fonc. rural (7°/0) . .

n » (5°/<Q
» » urban(7°/0) • •

> (6%) • •
» (5%) • •

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

< » » Națională . . 
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

HSB 2O°|o Tote prețurile scădute 20c
per comptantu.

-Mamzinv, de încălțăminte
ală lui

loanu Săbăcleanu
Fabricată propriu și străină, solidu și moderau. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute tdte felurile de incălțaminte 
fhae și ordinare, pentru bărbați, daisie și copii, gata 
sdu după mesure fabricate.

Ghete de bărbați dela v. 
Ghete de dame „ „
Pantofi și ghete de copii dela
Pantofi de casă de piele, pîslă s6u stofă brodate 

flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susri.
Specialitate.

Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă 
» » » 
Șoșoni cu 
de gumă 

bărbați și

a. fi. 3.60 cr.
3.- „

60 „
»
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în sustt.
n
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CP
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» » lelițe și băieți , » » , » » 4.50
Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesesci. — 
Calpe de pîslă lungi și scurți pentru voiagiori. = GalocI 
englesă. — Sandale de gnmă și 
copii cu prețuri eftine. 
Cisme de copii ordinare

>
» , femei

Comandclc din afară so cfcctucză după măsurile trimise promptă si cele nepo
trivite sc iau îndfretu in schimbă.

» bărbați >
>

dela v.
9 >

> »

de pîslă pentru dame,

fi. 2 în
» 5^2 *
,4 »

a.
»

»

susă
>
> 1

2O°|o Tote prețurile scădute 20°|0 O

32
96’/*
84V2
931/a
87
79’/*

1170
270

16s/40/0

vând.

^E]

Cursuîu pieței Brașovu

din 28 Ianuarie st. n. 1885.

Bancnote românesci . . . Cump. 8.44 Vând. 8.46
Argint românesc .... . . » 8.35 A 8.40
Napoleon-d’ori................. . » 9.75 > 9.77
Lire turcescl..................... . > 10.98 » 11.—
Imperiali......................... . > 9.98 > 10.—
Galbeni............................. . > 5.70 » 5.78
Scrisurile fonc. »Albina < . » 100.50 » 101.—
Ruble Rusesc!................. . > 127.5 » 128-5
Discontulă » . 7—10 »/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potti cumpăra în tutunge- 
ria lui (în casa prefecturei.)

Casse de Wertheim
ce resistă pe deplinu în contra focului și nici nu se 
potu sparge, din cele mai renumite fabrice de casse 

L. FLEISCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițiuni și în tote mărimile.

lustinianu M. Grama,
depositarulti fabricei în Brașovu.Bole secrete

le vindecă pe basa celei mai nou6 constatări ale sciinței, chiar și casu- 
ile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulîi său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale pScateloi’U tinereței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bdlei.

H>r. Bella,
membru ală mai multoră societăți seiențifice etc.

6. Place de la Nation, 6. — PARIS.

Mersul^ treniiriloru
pe linia S®isedeaha-ISaidapesta și pe linia Teîuștf-Aradii-Biidapesta a căi ei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealii-ISiidapesta Budapesta—Predealii

BucurescI
Predealu
Timișfi

Brașovu

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Tei ușă 
A iudă 
Vințulă de su 
Uiora 
Cucerdea 
Gliirisu 
Apahida

Cliișiu

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghiriștt 
Stana 
Huiedinii 
Ciucia 
Bucia 
Biatca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare

’P. Ladâny 
Szolnok
Bnda-pesta

Viena

(

(
(

Trenă 
accelerat

Trenu 
de 

persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
de 

peradne

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibuB

7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
2.06 — — 10.50 P. Ladăny 2.01 2.04 1,59 10.09

- 2.16 6.30 545 1
Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20

2.44 7.09 6.28 ( 4.21 9.37 3.25
3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
6.00 12.11 ... 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01— 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
— 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08

3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
— 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —

8.24 3.36 5.47 Ghiriș 11.15 8.14 8.29
8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
— 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

10.08 5-59 9.18 Vințultt de susă 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiudu 12.45 10.42 9.17

— 6.54 8.34 Teinșă 1.15 11.32 9.40
— 7.10 8.59 Crăciunelfi 1.44 12.03 —
— 7.25 9.35 Blașfi 2.00 12.24 10.12
— 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —

11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
12.06 8.52 12.17 Mediaș ti 3.27 2.24 11.07

— 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
— 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15

12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
— 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
— 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44
1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25 »
5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
7.30 7.44 640 Predealu — 7.32 4.28

2.00 6.20 2.00 BucurescI 10.25

Nota: Orele de nopte suntu cele dintre liniile grose'

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teias șia-Aradiî-SS ib «1 sipes i a tSiidajpesta-Aradft-Teiușft.

Trenu de 
peradne

Trenu 
omnibua

Trenu 
omnibua

Tren ii de 
peradne

Trenă 
omnibus

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

Aradik
Szolnok 
IBudapesta
Viena

9.50
10.42
11.09
11.43
12.13

1.22
1.48
2.21
2.54
3.09
3.48
4.37
5.30
5.58

Viena
IBiidapesta
Szolnok
AradA j

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Conopă
Bârzova
Soborșin
Zam
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștiă
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
TeiușA

8.25 8.352.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44

8.20
9.10 8.00

11.14
3.35
4.00
4.16
4.47
5.02
5.25
5.57

6.55
12.28
5.30
6.20
6.39
7.19
7.39
8.11
8.49
9.18

10.27
11.18
11.57
12.27
12.57

1.45
2.58
3.46
4.20
5.06

6.05
6.34
7.01
7.15
7.49
8.32
9.19
9.40

10.16
10.32
10.48
11.17
12.32
12.00
4.00

6.18
7.11
7.48
8.22
8.40
9.02
9.32

10.12
10.47
11.14
11.46
12.21
12.53

6.38
6.56
7.15
7.48
8.05
8.45
2.10

8.24
8.41
9.01
9.30
9.45
6.10
7.27

7.44 6.40 6.15
7.006.20

Aradft-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșenl

Treniî 
omnibuB

Trenu de 
peradne

Treniî 
omnibus

Aradft
Aradulă nou 
Nâmeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Tâmiș6ra

6.00
6.26
6.51
7.28
7.49
8.09
8.58

12.30
12.54
1.19
1.50
2.12
2.30
3.15

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița
P etroșeni

3.08
3.45
4.33
5.19
6.05

6.43
7.00

Tii£i£ș6ra-Ai*adâ Pets’oșea&i—Simeria (Piski)

Trenu do 
peradne

Trenu 
omnibua

Trenu 
omnibus

Timiișiira
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulă nou
AradA

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5.00
5.56

1

PetroșeuBi
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă
Streiu
4imeria

8.56
9.37

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37

6.16
6.50
7.11
7.44
8.00


