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Brașovu, 21 Ianuariu (2 Febr.) 1885.
Mare turburare a cuprinșii din nou spiritele 

neliniștite ale agitatorilorti maghiari din Cluști. 
De unu timpii încdce durnnealorti nici nu mai 
iești din tulburări și din iritațiunl,. așa că amu 
trebui sâ finiu forte îngrijațl de urmările possibile 
ale congestiuniloru cerebrale, de cari suferu es- 
celenții noștri patrioți, clâcă nu ne-amft aflâ 
în capulu ernei, când avemiî ghiață destulă la 
îndemână.

Dâr nici nu e puțină lucru a vedâ, ca pa
triotă brevetată, cum intențiunile și scopurile tale 
cele mai fidele ideei tale de stată se înțelegi! așa 
de rău și se iau în deșertă de nisce dmenl, cari 
n’au altă merită decâtti că mâncă mămăliga, ce 
a produs’o Dumnedeulti Unguriloră pe câmpurile 
măndse ale acestei țări! Nu e puținii lucru pen
tru Maghiarnlti fanatică din Clușiu a audf într’o 
adunare de Unguri protestându-se în contra por
nitei, ce emană din convicțiunea lui neresturna- 
bilă, că totă ce esistă, ce resuflă și ce cresce în 
acesta țdră numai dela elă derivă și prin elă 
trăiesce.

C’așa și este! Cine ar ară și ar sămânâ 
câmpurile de cucuruzii (porumbă), ca se p6tă 
Românulu mâncâ în liniște mămăliguța lui; cine 
ar fi apărată acâsta țâră de invasiunile inimice 
ce-au trecută peste ea; cine ar fi câștigată în 
timpulă mai nou bătălia dela Cnstozza și cine 
ar fi apărată imperiulă în potriva invasiunei prus- 
sace, dâcă nu erau fanaticii din Clușiu cu 
Klapka în frunte? Totă ce avemu numai din 
grația lorăavemă; chiar și aerulti ce’lă resuflăniti la 
câstele Bucegiului și ale Retezatului este totă 
proprietatea loru, încă dela moșă „Adâm.“

Cam acesta e înțelesulu unui articulă ful
minantă ală fâiei „Ellenzâk,“ în care se plânge, 
că distinsului nostru conațională, d-nu Vajda, a 
arătată atâtă de puțină respectă față cu cei ce 
au luată în arendă vecinică acâstățâră, cu munți, 
cu văi, cu câmpii și cu totă ce resuflă în ea.

D-nu Ladislau Vajda a comisă marele pă- 
cată, de a face o moțiune în adunarea comita- 
tensă din Clușiu, dela 30 Ianuariu st. n., cerându 
ca adunarea să provoce pe guvernă să nu aprâbe 
statutele aceloră reuniuni maghiare, cari sub di
ferite titluri urmărescu scopulu de a contopi na
ționalitățile nemaghiare cu națiunea maghiară; 
în specială guvernulu să nu aprobe înființarea 
proiectatei reuniuni de maghiarisare din Clușiu 
și să oprescă pe viceșpanulă și pe ceilalți func- 
țiunarl din comitată de a luă parte la acea reu
niune.

După mintea ndstră, a celoră desmoștenițl, 
d-nu Vajda în moțiunea sa nu cere decâtă ceva 
ce în împrejurări normale de sine s’ar înțelege; 
cere numai împlinirea unei datorii ce incumbă 
guvernului, pe care a recunoscut’o mai dăună^I 
însuși ministrulă-președinte Tisza înaintea dietei.

Scimă că d-nu Tisza într’ună răspunsă dată 
lui Grunwald a declarată, că elu „nu p6te — și 
nu voiesce se maghiariseze.“ Și ce cere d-nu Vajda? 
Cere ca adunarea comitatensă din Clușiu să aducă 
aminte ministrului de acăsta declarațiune, luân- 
du-șl motivulă din pornirea cea mai’ nouă de a 
înființâ o reuniune de maghiarisare în Clușiu.

Este clară, că decă guvernulă mc vrea să 
maghiariseze, elu nu pâte aprobă statutele unei 

reuniuni,1 care vrea să maghiariseze, cu atâtă mai 
puțină pdte admite ca organele sale să iea parte 
activă la asemeni reuniuni de maghiarisare. Ori 
dâră nu este maghiarisare eu forța, când se pune 
în mișcare întregii aparatulă administrativă și 
când se pretindă fonduri de miliâne de florini 
spre a cumpără sufletele celoră mai slabi de ân- 
geră și mai sărmani dintre preoții și învățătorii 
nemaghiari ?

D-nu Vajda a făcută o cerere logică și 
drâptă și dâcă cu tâte aceste este atâtă de vio
lentă atacată de foile din Clușiu urmâză, că te
roriștii clușieni contâză la sprijinulu directă ală 
guvernului.

De aici mai urmâză că pană când nu va fi 
resturnată acestă guvernă nu vomă scăpă de 
plaga maghiarisărei violente.

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

SMn dieta Ungariei.
In ședința dela 28 Ianuariu a dietei ungare au 

începută desbaferile asupra bugetului justiției.
Referentulă Petru Busbach după o scurtă moti

vare recomandă bugetulă spre primire.
Emerich Vester observă, că actualulă ministru de 

justițiă e în oficiu de șăpte ani și ar fi de dorită, ca cei 
șâpte ani slabi ai justiției să se sfârșâscă. Dar e de te
mută, că rniseria justiției va dura și mai departe. Admi
nistra țiunea justiției e complicată și miserabilă. Servitorii 
dela tribunale și îngrijitorii închisorilor^ primescă uniforme 
de calitate rea, făcute în regiă de Escelența sa; blusa 
de vară li se dă în Decemvre și îmbrăcămintea de ernă 
în dilele caniculare. închisorile suntă Într’o stare’ păcă- 
tosă. Instrucțiunile penale se facă de organe necompe
tente, deseonsiderându-se și lege și regule, precum și 
drepturile cetățeniloră. Ministruiă justiției nu cundsce 
tribunalele, n’are ideă de trebuințele și starea loră. Când 
ună președinte de Iribunală încurcă lucrurile, e permu
tată Ia altă tribunală ca să le ’ncurce și acolo. Tribu- 
nalulă din Seghedină, unde suntă permutați numai func
ționari cari au primită avertismente, se pote consideră 
ca ună felă de companiă penală. Vis inertiae a mi
nistrului, flegma sa nentrecută s’a dovedită ca o armă, 
în contra căreia suntemă _ slabi. Pentru orfana justiția 
s’ar pută face mai multă. De altmintrelea primesce bu
getulă.

Geza Balogh găsesce, că activitatea producătâre 
a actualului ministru de justițiă slâbesce din anu în ană 
pe terenulă legislațiunei justiției, ba dela 1882 a și înce
tată. In Ardâlă suntă în vigore, ca și în fostulă ținută gră- 
nițărescă. încă totă legi străine, dealtmintrea Ungaria e 
cu totală lipsită de ună dreptă privată codificată. Dacă 
ministerulă progresâză în același tempo, Ungaria nu va 
avea în acestu seculă nici ună dreptă codificată și li
bera convingere a judecătorului va rămâne ca și până 
aci ună isvoră de abusurl în justițiă. Instituțiunea pro- 
ceduriloră bagatele în multe privințe se distinge prin ar
bitrarietăți și nedreptăți. Deallmintrelea primesce bu- 
getulă.

Ludvică Olay respinge bugetulă nu numai ca con
trară principiară ală guvernului actuală, ci și pentru că 
sumele puse spre votare nu se întrebuințâză nicidecum 
spre binele țării. Ministruiă n’are destulă energiă și pu
tere de resistință în contra influințeloră necompetente. 
AdevăraLnlă condueătoră alu ministerului de justițiă este 
ministru președinte, care esploateză justiția pentru sco
puri corteșescl La numiri de judecători, totdeuna se 
cere părerea prefectului, care e capulă taberei corteșiloră. 
Și procurorii încă lucrâză după instrucțiunile guvernului. 
De aceea și abusurile electorale rămână nepedepsite. Ju
decătorii iau parle Ia alegeri, corteșescă, ba suniă unii 
cari, fără nici o avere, chelluescă în casa loră câte 
3000 fl. până la 4000 fl. De tdte acestea face respon
sabilă pe ministru președinte.

Augustă Pulszky dice că mare nemulțămire dom- 
nesce în țâră în privința modului cum se mânuâză jus

tiția, care nu corespunde așteptăriloră ce s’au pusă în ea.
Danielă Ha vi ar nu găsesce justiția Ungariei mai 

bună ca a Spaniei. Proiectele ministrului de justițiă nu 
suntă lucrări sistematice de reformă. In Ardâlă e încă 
totă procedura austriacă. Oratorulă cere înmulțirea ta
bletară regescl din motivă națională și socială, căci ast- 
felă de centruri ară fi fortărețe ale >ideii de stată ma
ghiară*.  Justiția ungurâscă este nu numai ârbă, dar și 
surdă și mută, din care causă respinge bugetulă.

Nicolau Ferency întrâbă: cum să respecte pu- 
bliculă tribunalele, când șefulă ei nu Ie respectă. Vor- 
besce apoi de presiunile guvernului la alegeri și arată 
starea prăpădită a referințeloră de posesiune în Ardâlă.

Blasius Or ban ijice că statulă funcționariloră Ia 
tribunale e mai mare decâtă trebue. Pe când honve- 
dimea e neorganisată, pentru funcționari se cheltuescă 
sume așa de mari, că s’ar putâ ținâ o armată întrâgă. 
Respinge bugetulă.

Wilhelm Boda spune, că numirile se facă prin pro- 
tecțiune și cu parțialitate. Nu primesce bugetulă.

Adam Laz ar cere descentralisarea tablei regescl. 
E o rea economiă, când ministruiă plătesce 364.000 fl. 
chirii pentru localurile închisoriloră. Nu primesce bu
getulă.

Ședința dela 29 Ianuariu. — Alexandru Gosstonyi 
(jice că legile create sub actualulă ministru de justițiă nu 
garantâză libertatea personală. Este ună nou sensă, 
că cineva să-și perdă dreptulă de cetățână ungară, 
dacă a stată ijece ani afară din țâră fără să anunțe au
toritatea. Și dreptulă de moștenire are multe anomalii. 
Ministruiă justiției nu s’a încungiurată cu juriști practici. 
Descentralisarea tablei regescl e necesară. Bugetulă nu-lă 
primesce.

Ministruiă justiției Dr. Teodoră Pauler răspunde, 
că ună șiră întregă de codice s’au făcută de ună dece
niu și se voră face și cele ce nu suntă. Descentralisarea 
tablei regesc! e în adevără necesară, în interesulă națio
nală și socială. Dar acâsta stă în strînsă legătură cu 
mari reforme, ale căroră principii fundamentale trebuescă 
mai ântăiu stabilite. Că tribunalele suntă supraveghiate, o 
dovedesce printr’o listă în care suntă trecute tâte tribunalele 
ce au fostă inspectate în anulă trecută; s’au făcută per
mutări și pensionări. Dacă la tribunalulă din Seghedină 
s’au transferată câțiva judecători dela alte tribunale, 
acâsta s’a făcută din considerațiuni de naționa
litate. Imputarea, că numirile judecătorescl le face 
ministruiă președinte, este nentemeiată. Dacă se iau în- 
formațiuni dela prefecți, acâsta se face pentru ca să 
se cunosă cal i fi c a ți u n e a politică a candida
tului și deputății ardeleni de sigură pricepă 
ce vrâu să i|ic& GU acesta. Localuri de închisori 
se voră mai face, îndată ce starea financiară va permite. 
Recomandă bugetulă spre primire.

Ferdinandă Horanssky cjice că regimulă justi
ției e în decădință. Activitatea de ijece ani a guvernu
lui actuală se pâte numi cu hotărîre retrogradă. Elă 
n’are încredere în conducerea justiției, dar votâză bu
getulă.

Aurelă Imre descrie în cele mai negre culori jus
tiția. Citâză cașuri, între care unulă e, că tribunalulă 
din Segedină a amânată ună procesă dela 10 Iuniu 
1881 pe ijiua de 18 Octomvre 1884. Ungaria n’are jus
tițiă. Nu primesce bugetulă,

Alexandru Korossy este aderentă ală tribunale- 
tară cu jurați. In Rusia și în România încă suntă in
troduse, Multele achitări nemotivate ale juriului pressei 
provină de acolo, că verdictului cetățânului nu suntă 
supuse cașuri criminale mai ușoră de înțelesă, ci pro
cesele de presă cele mai complicaie. Jurații nici nu 
au, în privința dovedirei adevărului, vederile corecte. 
Ar fi de recomandată introducerea sistemului englesă în 
privința propunerii întrebăriloră, care unesce întrebarea 
faptei cu întrebarea culpei, pe când sistemulă francesă 
Introdusă în Ungaria, care desparte aceste întrebări, face 
să se dea verdicte contradictorice și necorecte. Pe lângă 
acâsta mai lipsesce întrebarea circumstanțeloru atenuante 
(ușurălâre,) o lipsă care face pe jurați să achite încontra 
convingerii și infențiunii tară, fiindcă se temă, că tribu
nalulă va pedepsi prâ aspru pe a casată. Sperândă că 
se voră face reforme, primesce bugetulă,
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Iulius Lits își motivăză neîncrederea ce o are în 
ministrulă justiției prin mai multe cașuri scandalâse, care 
sgudue creditulă singuranței dreptului ală întregei țări. 
Intre acestea e și defraudarea de 40—50,000 fl. făcută 
de notarulă Nyiri, pe care dmenî de influință l’au ocro
tită, scoțându’i ună certificată că e nebună. Banii de- 
fraudaț' erau ai văduviloră și orfaniloră.

Ministrulă justiției Pauler dice că acestă casă 
încă nu e resolvată și că tribunalulă își va face datoria.

Emerich Szalay amintesce că ună deputată, care 
e acusată, că a mâncată bani streini, e încă neatinsă. 
Cum se potrivesce acesta cu demnitatea camerei? Res
pinge buget ui ă.

Constantin Olay 4* ce de 17 ani nu s’a făcută 
nimică pe tărâmulă justiției, în care a pătrunsă corup- 
țiunea și nepotismulă. La tribunale obvină cașuri, în 
cari ce e adî dreptă, mâne e nedreptă. Arest ații se țînă 
închiși mai multă decâtă se cade. . Pe timpulă proviso- 
rului justiția mergea mai bine. Vorbesce apoi despre 
abusurile electorale și respinge bugetulă.

*) In Macedonia femeile române și adî numai la dile mari 
mâncă la masă ședgndâ lângă bărbată.

Mlnistru-președinle Tisza respinge acusațiunile lui 
Lits și Olay. — Bugetulă se vofăză în generală.

Situațiimea Englesilortt în Sudanu.
Foile englese mai tcSte suntă pline cu rapârte despre 

răsboiulă din Sudană. „Standard*  dice că crisa campaniei 
a trecută, deși mai e încă multă de lucru și voră mai 
fi sângerâse lupte. Prin ocuparea Gubatului și prin deschi
derea cemunicațiunei cu Chartumulă, operațiunile au trecută 
într’o nouă fașă. După »Times» situațiunea militară ac
tuală este deocamdată următârea: Gubatulă e ocupată 
de 900 de omeni, calea prin pustiă dela Corti înainte 
prin Abu-Clea este aprope sigură, și în timpă de 14 cjile 
s’arpute trimite înainte 1000 de âmenîspreîntărire. Metam- 
mehulă e ocupată de 2000 de dușmani' cu trei tunuri, după 
ce ună atacă englesă asupra orășelului bine întărită n’a 
isbutită. Două văpore de ale lui Gordonă staționăză pe 
Nilă lângă Metammehă și se mai așteptă din Chartum alte 
două. S’a răspândită sgomotulă că Mahdiulă se află cu 
12,000 de omeni lângă Abderrahman. Pe de altă parte 
cei ce cunoscă Egiptulă ar ave vederi pesimiste pentru 
Englesî. Așa Lessăps s’a esprimată, că lui i se pare, că 
armata englesă nu pâte scăpă de o totală peire; totă astfelă 
vice-regele Ismail e de părere, că Englesii numai atunci 
polă scăpă de peire, când voră isbuti să corupă cu bani 
pe toți șeicii. In casă când Wolseley ar ajunge Ia Char
tum, acolo îlă așteptă aceeași sorte ca și pe Gordonă, 
adecă închiderea. Pe aceste păreri însă nu se pră pâte 
pune mare temeiu.

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

Neutralisarea Danemarcei.
Vinerea trecută s’a produsă o interesantă desbatere 

în Folkething-ulă (dieta) daneză prin o interpelare a unui 
deputată, care a întrebată dacă givernulă a făcută vre- 
ună pasă în cestiunea neutralisărei Danemarcei. 
Interpelantulă a accentuată, că o neutralitate garantată 
de puterile europene ar fi celă mai bună scută pentru 
independența Danemarcei și neutralisarea Beltei mari și 
încă și mai multă a Sundei ar fi de mare însemnătate 
nu numai pentru Germania, ci și pentru puterile vestice 
și pentru Rusia. Deodată cu Danemarca ară trebui să 
se neutraliseze și celelalte țări nordice, Svedia și Nor
vegia, ale căroră corpuri legiuitâre și-au esprimată aceștă 
dorință încă în 1883. La acestă interpelare, ministrulă 

GAZETA TRANSILVANIEI

de esterne baronulă Rosenorn-Lehn a cetită o declara- 
țiune în scrisă de cuprinsulă, că acăstă cerere a Dane
marcei a fostă respinsă, deârece Europa se ocupă cu 
cesțiunî mai importante și mai urgente. Și chiar dacă 
s’ar garantă neutralitatea, măsura de apărare a țării ar 
trebui să fie menținută într’o stare, ca să p6tă apără, la 
ună atacă, neutralitatea, până când puterile garante 
ară pută veni în ajutoră. Deputatulă Bjornbak s’a decla
rată nemulțămită cu acestă răspunsă ală guvernului, care 
dovedesce și în acestă casă ca în multe altele, că elă 
desconsideră dorințele marei majorități a poporului.

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

SOIRILE DILEL
Ni se comunică, că învățătorulă română Lazară 

Șandoră din Purcăreți a primită în 27 Ianuariu n. 
dela ministeră premiu de 50 11. și dela societatea de 
maghiarisare din Deșiu prin prefectulă br. Banffy Dezsă 
25 fl. pentru progresulă făcută cu școlarii în limba ma
ghiară.

Recomandămă și pe acestă zelosă înstreinăloră ală 
copîiloră români autorității nostre școlare.

—0—
In adunarea generală a comitatului Coșiocnei, d. 

Ladislau Vaida propuse, ca adunarea generală să se 
adreseze guvernului rugându-lă să nu întărăscă statutele 
reuniuniloră maghiare, cari au scopulă a contopi națio
nalitățile nemaghiare în cea maghiară și ca amploiatului 
comitatensă să-i fie interzisă d’a se alătura la astfelă de 
reuniuni.

—0—
In 20 Ianuariu, Asociațiunea pentru sprijinirea în- 

vățăceiloră și sodaliloră români meseriași în Brașovă 
și-a ținută adunarea generală, care a fostă slabă cerce
tată. Fiindă însă de față numărulă membriloră provădută 
de statute s’au putută pertractâ agendele ei. Amănunte, 
despre cursulă desbateriloră cu scopă de a se da avântă 
părții materiale a associațiunei și a se sprijini și măestrii, 
ca să nu trâcă în România, vomă da în numerii viitori. 
Amintimă deocamdată, că s’a alesă comitetulă primindă 
a face parte din elă și părintele Baiulescu împreună cu 
d-nii T. Alexi și Petra Petrescu, pe lângă membrii cei 
vechi. Prin aceste alegeri președintele s’a mai însuflețită 
în aspirațiunile sale de a mări numărulă membriloră din 
classa mijlociă românâscă. •

—0—
„Magyar Polgar*  face o »denunțare,‘ că cancelaria 

din Pesta a loteriei reuniunei maghiare pentru îmbună
tățirea rasei cailoră a trimisă in Clușiu scrisori cu adresa 
scrisa în limba germană, și »constată cu mulțămire că 
câțiva patrioți maghiari au trimisă îndărătă scrisorile fără 
să le deschidă.*

Rău patriotă e ’Magyar Polgar." De ce n’a ce
rută să spânzure pe criminali?

—0—
Ni se scriu următârele din nordulă Transilvaniei: 

»Faimosulă traducătoră ală »clasicului« catalogă despre 
falsificarea și batjocorirea numeloră românescl de boteză 
în limba maghiară, — o creațiune a comitelui supremă, 
— sub titlu de purtarea evidenței orfanale a municipiu
lui Solnocă-Dobâca în Deșiu, ună jidovă venită din Un
garia de câțiva ani și care își schimbă numele din Iulius 
Hagel în Ha vas Gyula și în filele acestea se boteză 
de reformată, este denumită subinspectoră reg. 

de scâle în municipiulă Bistrița-Năsăudă, și 
se afirmă, că va suplini pre inspectorulă de scole 
Szeremley, pe care îlă voră pensionâ. Ce voră tjice la 
acăsta atâția doctori de filosofiă, de drepturi etc. dela 
Bistrița și Năsăudă, cari voră fi conduși și controlați în 
învățămăntă și în scâle de ună jidovă prăpășită pe aici? 
Lăsa-se-voră Românii a fi desnaționalisațl de ună Banffy 
cu creaturile sale? Nu credemă că voră suferi acestă 
pată.*  — MP.

- — 0—
Direcțiunea institutului de credită și economii »Ti- 

mișiana" a încunoșciințată pe acționari ca să solvăscă 
rata a doua de acțiuni până la 22 Februariu c., ăr rata 
a treia la 25 Martie c. n. Sol virile se voră face în modă 
provisoriu la cancelaria d-lni advocată Emanuilă Ungu- 
reanu în Timișora.

—0—
Aflămă că Corulă vocală ală plugariloră 

români din Semlacă (comit. Aradă.) constătătoră din 40 
de membri toți activi (cântăreți) sub direcțiunea învățăto
rului Gregoriu Roșiu, în ședința sa din 5 Ianuariu și-a alesă 
biroulă pe ună periodă de 3 ani: 1885, 1886 și 1887 
în următorulă modă: Președinte părintele Nicolau lo- 
nescu, vice-președinte coristulă Teodoră Hornoiu, notară 
coristulă Ioană Roșiu, cassară coristulă Grigoriu Seghedi, 
bibliotecară înv. Gregoriu Roșiu și controloră Nicolau 
Giulană coristă și jude comunală. Totodată numitulă 
coră învită pre toți cei interesați și însuflețiți de înain
tarea poporului română la concertulă ce-lă va 
aranja în săra de 27 Ianuariu v. în sala ospătă- 
riei mari din locă, în favdrea fondului corului vocală. 
Prețuia de intrare pentru persână 50 cr.

—0—
Secțiunea de construcțiuni a comandei generale din 

Serajevo lucrâză cu mare grană planuri și proiecte amă
nunțite, contracte de predare pentru construcțiunile ce se 
voră esecufâ în Bosnia in anulă acesta și care voră în
cepe peste câteva săptămâni. Gele mai importante lucrări 
suntă construcțiunea șoseleloră de transporturi militare, 
cari să lege drumurile țării crucișă și curmetjișă, precum 
și castelele și zidirile de adăpostă. Cheli uelile nu voră 
fi mari, deârece lucrâză oștirea.

Sărbătorirea dilei de 3 (15) Maiu.
lndolu, 30 Ianuariu 1885.

Domnule Redactoră!
Pentru prăsnuirea dilei de 3 (15) Maiu fiindă trasă, 

precum scițl, în cercetare criminală eu și nolarulă de 
cercă lacobă Bordană, pe basa cercetărei făcute de tri
bunalulă din Turda aină fostă achitați cu diua de 28 
luliu 1884.

Procurorulă subslitută apelândă în scrisă la Tablă 
în contra sentinței, Tabla regâscă din Târgulă Mureșului 
pe basa acteloră și a mofiveloră a confirmată judecata 
instanței prime eu (jiua de 16 Decemvre 1884 ad. Nr. 
3774. Petru Ales. Vlassa,

v. protopopO.
-------O-------

SMn iparlameutulâ românii.
(Camera)

Ședința dela 18 Ianuariu. — D. C. Na cu, rapor- 
torulă comisiunei de verificare, dă citire raportului în- 
privința aiegerei dela col’egiulă III de Argeșă efectuată în 
pers»na d-lui C. Dobrescu. Raportulă conchide pentru

FOILETON U.
Gestiunea fcmeilorîi.

Gestiunea femeiloră a devenită' în mrflte state o 
cestiune celebră socială, dăr în același timpă și politică. 
Unii înțelegă sub resolvarea cestiunei femeiloră emanci
parea femeii din starea actuală, în care n’are nici ună 
dreptă politică. Nu din considerațiunl politice, ci din con- 
siderațiuni sociale economice și culturale vomă discută 
cestiunea femeiloră.

Îndemnă la aceste reflesiunine-a dată o conferință 
ce a ținut’o prolopresbiterulă urbană luterană Franciscă 
Obert în 14 Noemvre 1884 în Reuniunea femeiloră lu
terane din Brașovă. Femeia dela începutulă nemului o- 
menescă a jucată ună rolă însemnată în societate. Prin 
femeiă a venită pecalulă, revoluțiunea socială în lume, 
prin femeiă s’a introdusă munca și munca neobosită a 
reformată lumea âr munca înțelâptă a făcută ca forțele 
violente, destruetore ale naturii să servescă omului. 
Totă prin femeia s’a mântuită nemulă omenescă din ro
bia păcatului, din robia socială. Femeia din momentulă 
aparițiunii sale pe globulă nostru terestru a avută cea 
mai mare influință socială, economică, morală și cultu
rală asupra bărbatului. Femeia prin spiritulă său prac
tică, prin inima sa cea forte receplibilă a inspirată în 
lâte timpurile în mintea cea meditativă, speculativă și 
teoretică a bărbatului ideile cele mai sublime umanitare 
și a făcură pe bărbată să pătrundă în secretele naturii, 
să deslege problemele cele mai grele. Numai prin femeiă 
a pusă nemulă omenescă basă la societate.

Numai la acele popore domnesce adevărata cultură 
și adevărata civilisațiune, unde femeea este respectată, 
stimată și luminată în totă privința. Și noi Românii să 

ne apucămă seriosă de muncă și să ridicămă femeia din 
starea cea inferiâră în care se află, pentru că numai 
ridicândă și cultivândă femeia română după cum pretinde 
spiritulă timpului actuală, vomă pută emancipâ și pe 
băibatulă română de prejudițiele seculare și de fatalis- 
mulă orientală, care a prinsă rădăcini atâtă de afunde 
în natura Românului, și care s’a prefăcută chiar într’- 
ună dogmatismă perniciosă șocială-economică, care se 
resumă In următârele cuvinte: «Cum a trăită tatălă meu 
v'oiu trăi și eu și bunu-i Dumnezeu drăguțulă, dâră nu 
mă va lăsa și pe mine. Cum nu se prăpădesce cea 
multă lume nu mă voiu prăpădi nici eu.« Eată cu câte
va cuvinte zugrăvită icâna fanatismului și a indolenței de care 
sufere poporulă nostru. Românulă de rendă este fata
listă, dăr în același timpă mai multă său mai puțină 
și sceptică și superstițiosă.

Aceste sunt mari și grele păcate în natura și în 
caracterulă Românului. Gând îlă vomă pute vindecă de 
aceste rele strămoșesc!, atunci și numai atunci vomă 
face dintr’ensulă adevărată omă, er pănă atunci va ră
mânea robulă orbă ală slâbiciuniloră sale caracteristice, 
cari au produsă și încă voru mai preduce multe calami
tăți sociale, economice, materiale și morale. Acestă lăcă 
de scăpare, acăstă vindecare însă numai prin cultura fe
meii române vomă pută-o dobândi.

Aceste premise, să vedemă ce mijlâce recomandă 
protopresbiterulă Obert conaționalilor^ săi Sași spre a 
resolva cestiunea femeiloră la năraulă săsescă, apoi de 
se potă aplica acele și la noi Românii. Autorulă începe 
conferința sa astfelă:

»In lumea femeiloră domneșce o stare critică. Prin 
acăsta nu înțelegă starea aceea critică închipuită, din care 
multe femei nu sciu să iăsă decât ă dărîmândă barierele, 
cari împedecară pănă aci femea, de a intră în șirele 

bărbațiloră pentru de-a esercita cu ei egale drepturi po
litice și sociale. Gestiunea politică și socială a femeiloră 
culminâză în următârea aserțiune: Temea este îndreptățită 
și capabilă de tâte lucrurile;- femea trebue emancipată 
de tdte restricțiunile drepturilor^ sale sociale și politice, 
prin urmare diferința între sexuri să se ștârgă și femea să se 
pună în tâtă privința pe același gradă cu bărbatulă. In 
une’e staturi ale lumei celei nouă s’a luată acestă prin
cipiu în considerațiune, între altele li s’a dată femeiloră 
dreptulă politică de votă. Astfelă s’a întâmplată de mai 
deunăcjile în Nordamerica a putută să concurgă și o femeă 
la scaunulă presidențială. Acăstă femeă era d-na Belva Lock- 
wood, care este cea mai bună advocată în Nordamerica.

Autorulă cjice că diferința între amândouă sexurile 
nu se pâte nimici prin educa țiune și prin instrucțiune, ci 
numai se pâte restrînge. Dar ce are de-a face diferința 
între securi cu drepturile politice ale femeii ? O privire fu
gitivă în istoria popâreloră ne arată, că femeile în tăte 
timpurile au ocupată o posițiune diferită de aceea a băr- 
bațiloră. Femea nu numai la popârăle cele sălbatice 
este tractată ca o râbă, dar și la multe alte popâră creș
tine, c-âtă și necreștine ea se află într’o stare deplorabilă. 
La popârăle orientale mai cultivate, la cari este poligamia 
sancționată, femea este degradată la starea de râbă. 
Chiar la Evrei femea nu este așa vec^ută ca bărbatulă. 
Poporulă celă mai distinsă în cultură în vechime, Grecii 
priveau femea ca o ființă mărginită. Marele filosolă Aris- 
totele cjice, că femea nu moștenesce dela tatălă său în
sușirile spirituale, ci numai cele trupeșei. Abia 
mai târziu s’a îmbunătățită puțină sârlca femeii, pentru 
că ea putea mâncâ la masă cu stăpânulfi casei și când 
erau âspeți la masă*).  Femeile eline antice mai târziu 
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validitarea alegere! D. Sebastianu vorbesce pentru 
invalidarea acestei alegeri, deărece d. Dobrescu este sol
dată. Legea scutesce de serviciulă militarii pe învățătorii 
rurali, cari au funcționată pănă la versta de 29 de ani 
împliniți și d. Dobrescu ’șl a dată demisiunea din func
țiunea de învățătorii mai înainte de a împlini acestă 
termenă, prin urmare acum este soldată și că astfelă nu 
pâte fi deputată. D. pri m-ministru cjice că rău facă 
d-nii deputat! cari ceră validitarea alegerei de nu iau 
cuventulă și lasă Camera să voteze sub impresiunea cu- 
vinteloru d-lui Sebastiană. Expune apoi sfaturile ce a 
dală d-lui Dobrescu, înaintea alegerei sale, de a nu intra 
în Cameră căkândă legea și că reușise a-lă convinge. 
D. prim-ministru declară că nu este în obiceiulă d-sale 
de a opri pre vr’ună cetățenu spre a nu’șl exercita 
drepturile sale civice, mai cu seină pe ună țărână, care 
este și din jndețulă d-sale; d-sa adaogă că nici ună 
prejudiciu de clasă nu’fă face să fie contra alegerei d-lui 
Dobrescu, căci face parte din numărulă acelora cari au 
suferifă pușcăria, esilulă pentru drepturile țăraniloră. 
Clasa țăraniloră, dice d. prim-ministru mai departe, n’a 
avută trebuință de stegulă d-loră Schileru și Dobrescu 
pentru ca se dobândescă drepturile de cari se bucură 
adl (aplause generale); țărănimea a găsită totdăuna spri
jină în sentimentele naționale ale tuturoră Româniloră 
(aplauae prelungite). Spune că rău facă aceia cari voră 
provâce desbinărl între țărănime și celelalte clase ale 
societăței, asemenea desbinărl au fostă unele din căușele 
principale ale căderei Poloniei și prin asemenea desbinărl 
numai interesele românesc! nu se servescă (aplause). 
D, prim-ministru conchide consiliindă pe d. Dobrescu 
să mai aștepte și să nu cate să între în Cameră căl- 
cândă legea. După aceea discuțiunea se închide și pu- 
năndn-se la votă cu apelă nominală cu bile, alegerea 
d-lui Dobrescu se invalideză cu 2 treimi și se declară 
vacantă colegiulă UI de Argeșă. Se dă citire demisiunei 
d-lui deputată Crătunescu și se primesce, declarându-se 
vacantă colegiulă II de ilfovă.

(Seuatulil).
Se resolvă mai multe petițiunl. D. președinte 

rogă pe senatu a se ocnpa în secțiuni cu proiectulă 
pentru determinarea atribuțiuniloră judecătoriloră de 
ocole. Senatulă decide a trece în secțiuni spre a dis
cută proiectele de lege depuse de guvernă.

Dou6 proiecte de legi importante.
Cetimă in »Voința Națională:1
»ț)ilele acestea s’au împărțită deputațiloră din Ca

mera României două proiecte de legi de o mare însem
nătate : proiectulă de lege privitoră la impositulă funciară 
și acela pentru reorganisarea serviciului statistică. Primulă 
articolă din celă dintâiu proiectă de lege sună astfelă:

Art. 1. Tâte proprietățile imobiliare urbane și ru
rale suntă supuse la ună imposilă fonciară, a cărei câtime 
variăză după distincțiunile următâre: a) Se va plăti 6% 
pentru clădiri în genere; b) 5% pentru proprietățile-ru
rale ce se esploatăză de însăși proprietarii loră, cari însă 
domiciliază în țâră; c) 6°/0 pentru proprietățile rurale 
arendate, când proprietarulă loră domiciiiăză în țâră; 
d) 7% pentru acele proprietăți rurale ce se esploatăză 
prin administratori de proprietarii cari nu domiciiiăză în 
țără; e) 15% pentru proprietățile arendate, când proprie
tarii loră nu domiciiiăză în țără. Prin domiciliu se în
țelege locuința obicinuită.

In câtă privesce celă d’ală doilea proiectă de lege, 
se cere ună sporă de 51,360 lei pentru a se organisa 
într’ună modă rațională serviciulă generală de statistică.

După acestă proiectă de lege, direcțiunea generală 
de statistică, cave va depinde de ministerulu de interne, 
va fi condusă de o comisiuns centrală de statistică, de 

o comisiune permanentă de statistică și ună directoră ge
nerală.

Comisiunea centrală de statistică, care constitue unu 
consiliu specială înaltă pe lângă direcțiunea generală de 
statistică, se compune din 25 membri: câte 3 aleși din 
Cameră și Senată pentru tâtă durata legislațiuneî; de 
secretarii generali ai diferiteloru ministere; de directorii 
generali ai diferiteloră ministere; de directorii generali: 
ală direcțiunei de statistică, ală poșteloru și telegrafeloră, 
ală căiloră ferate, ală regiei monopolului tutunuriloră și 
sărei, ală serviciului sanitară, ală serviciului penitenciară 
și de 6 membri numiți prin decrete regale dintre per- 
sonele competinte în sciințele economice.

Comisiunea permanentă se va compune din 4 mem
bri, aleși din sînulă comisiunei centrale.

Directorulă generală va fi numită de minislrulă de 
interne, după ce va fi consultată și părerea comisiunei 
centrale de statistică. Elă va trebui se aibă cunoștința 
specială și va dovedi acesta prin diplomă.

Ministrulu de interne este de dreplă președintele 
comisiunei centrale de stalistică, care’șl va alege din sî
nulă său ună vice-președinte ce va presida în lipsa mi
nistrului.

Direcțiunea generală de statistică va publica o sta
tistică anuală și una trimestrială. Ea va mai publica bu
letine mensuale și hebdomadare pentru tâte faptele inte
resante, precum mișcarea populațiunei și altele.

Proiectulă de lege în cestiune este însoțită de ună 
lungă și interesantă raportă adresată actualei comisiunl 
centrale de statistică de d. Mihailă Balșă, fostă capă ală 
oficiului centrală de statistică, care a fostă însărcinată 
cu prelucrarea unui proiectă de reorganisare complectă 
a acestui serviciu și care în acestă scopă a fostă trimisă 
în misiune să visiteze diferitele biurourl statistice din stră
inătate și mai alesă cele din Germania.»

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

DIVERSE.
Executarea unui paricidă. — La Bazeux, în Fran- 

cia, a fostă esecutată paricidulă Lamoureux. In luna 
lui Septemvre, la Carmolain, ună tânără de două-cjecl și 
șâpte de ani, Jules Lamoureux, a omorltă, pentru a o 
fura, pe mama sa în vârstă de sâse-tjlecl de ani. După 
ce a trântit’o josă, a luat’o de pâră, și a dat’o cu ca- 
pulă de pământă. Nasulă nenorocitei era cu totulă stri
vită și fața acoperită de sânge; dar respira încă. Atunci 
Lamoureux se puse în genunchi pe spinarea victimei sale, 
penLru ca să nu se mișce, și o săvârși strîngându’o de 
gâtă cu cravata sa. După ce a săvârșită crima, fură o 
sumă ârecare de bani. înaintea curței cu jurați din 
Caen, unde a compărută la 21 Noemvre, vinovatulă a 
fostă osândită la mârte. Recursulă său a fostă respinsă, 
și esecutarea a fostă hotărîtă spre a se face Joia tre
cută. La două câsurl din nopte, condamnatulă a fostă 
scosă din închisorea dela Caen. Trenulă care l’a adusă 
Ia Bazeux a sosită acolo la orele cinei și jumătate. In 
timpulă pregătiriloră pentru supliciu a fostă întrebată, 
ca și Înîțtimpnlă instrucțiunei, unde a ascunsă banii fu
rați, însă a refusată să spuie. La șepte și jumătate di- 
minâța, paricidulă, în cămașă, cu capulă acoperită de 
ună velă negru și cu pitiârele desculțe, a fostă adusă pe 
piața Saint-Patrice, unde era aședafă guilotina și unde, 
de cu noptea, se adunase o mulțime de curioși, aprope 
la 2000 ămenl. Osânditulă, însoțită de preotă căruia 
s’a spovedită, a arătată o mare nepăsare. Pe eșafodă 

s’a urcată cu pasulă hotărîtă și într’ună minută a fostă 
legată și cuțilulă a cădută.

* * *

luau parte la sacrificii, înfrumsețau festivitățile și puteu 
în adunări să șâqjă chiar între bătrâni. Fetele căpătau 
instrucțiune, ba în Aten t ele puteau să iea parte la con
ferințele despre poesiă, filosofiă și pictură. La Romani 
femeile din capulă locului sâ puteau mișcă mai liberă. 
In privința juridică femeile erau în Roma ca și în Gre
cia dependințe La Germani femeile se bucurau de ună 
gradă mare de venerațiune. Fata când se mărită îșl pu
tea împlini voința sa, pe când la alte popâră fata la că
sătoria n’avea nici o voință. In viața publică însă femea 
germană n’avea nici o îndreptățire și în genere era po- 
sițiunea ei politică și socială multă inferiâră aceleia a 
bărbatului ca și la alte popâră.

Numai creștinismulă a ridicată femea cea asuprită 
în dreptulă său. Pe basa principiului, că sufietulă ome- 
nescă e neprețuibilă, fu eliberată și femea din starea sa 
desprețuită. învățătura lui Isusă și-a bisericii creștine 
impune bărbatului căt.ră femeă datorințe inviolabile: 
stimă și dragoste, ajutoră și sprijină. Chiar evangelia 
aducându-ne de esemplu pe Marta și pe Maria vrea se 
4ică, că femea să nu’și consume tâte puterile sale cu 
grijile casnice, ci să se ocupe și cu alte lucruri mai în- 
nalte. Insă cu tâte învățăturile cele sublime ale crești
nismului, care proclamă egalitatea tuturora, totuși multe 
prejudețe s’au conservată pănă în <Ș.ilele nâstre față cu 
femea în privința restricțiunii maturității juridice a drep
tului de moștenire și anume în privința muncii spirituale 
și profesiunale.

Dâcă femea n’a simțită multă timpă acestă stare 
apăsătâre, causa au fostă relațiunile economice. Nu se 
pâte negă că deodată cu progresele culturii moderne si- 
lnațiunea mulloră femei a devenită mai nefavorabilă ca 
înainte. Drumurile ferate, mașinele, industria cea mare, 
care produce în massă, au făcută de s’a turburată ve

Esplosinnile de dinamită din Londra. — »L’Iu- 
dâpendance Belge<'publică urmă țârele suiri: Poliția esercilă 
o supraveghiare fârte activă casupra călătoriloră cari sosescă 
la Douvres .Nici o nouă arestare nu s’a făcută în ceea-ce pri
vesce esplosiunile, și poliția dă o mare importanță are
st ărei făcută Sâmbătă a unui tânără irlandeză ameri
cană care va compare înaintea tribunalului din Bowstreet 
— Individulă arestată Sâmbătă la Londra, ca complice 
în atentatele prin dinamită, a compărută înaintea 
police court din Bowstreet. Elă a declarată că se 
numesce Gilbert, de 23 ani, și că este venită din Statele 
Unite sub numele de Cunningham. Urmarea instrucți- 
unei a fostă amânată pentru optă dile. După informa- 
țiunile culese de poliția, acusatulă este de origină din 
icmitatulă Cork (Irlanda), și a petrecută cinci ani în 
America, de unde nu s’a reîntorsă de câtă în tâmna 
trecută. Se desminte sgomotulă cum că o nouă ares
tare s’ar fi făcută. — Se socotesce că pagubele causate 
prin dinamită palatului Westminst.er Hali se ridica la 
300,000 lei. S’a dată ordină de a se procede imediată 
la lucrările de reparațiune, pentru ca localulă Gamere- 
loră să fie pusă în starea de mai înainte pentru reînce
perea lucrăriloră parlamentare ce va avea locă la 19 
Februarie st. n. In diua de 25 lanuariu tâtă diua o mul
țime enormă a visitată teatrulu atentateloră. Ducele de 
Cambridge, comandantulă șefă ală armatei, de asemenea 
a fostă la fața locului. Se iau precauțiunl estra-ordinare 
ca să se terâscă de noue atentate monumentele publice, 
și toți străinii cari ședă sâu frecă prin Londra suntă 
obiectulă unei stricte supra veghierl. — Se asi
gură acum că poliția fusese prevenită Sâmbătă la 
amâtjl, prinlr’o scrisâre anonimă, de existența unui com- 
plotă în scopjlă de a face să sară în aeră Westminster 
Hali și că gardianii palatului confereau cu autoritățile 
asupra măsuriloră preventive ce trebuiau luate, chiar în 
momentulă când esplosiunile se făcură. In generală, 
se blamâză într’ună modă fârte severă administrațiunea 
siguranței, care este acusată că n’a luată precauțiunl în - 
destulătâre. Poporațiunea desperată ar sfâșia în bucăți 
pe autorii triplului atentată de Sâmbătă, dacă ar pune 
mâna pe ei, de aceea autoritățile au luată tâte măsurile 
posibile ca să nu se afle loculă unde este închisă irlan- 
desulă-americană, care a fostă arestată Sâmbătă. Gu- 
vernulă ar fi primită o scrisâre prin care i se comunică 
ună plană de operațiuni propusă de dinamitiștl și în 
care se află descrierea membriloră activi ai acestei facțiuni.

** *
Căile ferate ale Europei. — La liniile anului 1883 

s’a aflată în Europa 183,000 kilometii de căi ferate în 
activitate. Din acestă numără revină pe sâma Germaniei 
36,000 pe sema Marei Britanii și Irlandei 30,000, pe 
seina Franciei 29,700, pe sema Rusiei 25,100, pe sema 
Austro-Ungariei 20,900 kilometri. Apoi urmâză ttalia cu 
9,500, Spania cu 8,200, Svedîa și Norvegia cu 8,000, 
Belgia cu 4,200, .Elveția cu 2,700, țările de josă și 
Lucsemburgulă cu 2,500, Danemarca cu 1,800, România 
cu 1.500, Portugalia cu 1,500, Turcia și Rumelia cu 
1,200 kilometri. Bulgaria a avută 224 și Grecia 12 ki
lometri la finele anului 1883. In anulă 1884 s’a mai 
adăogată Serbia cu căile sale ferate; ast-felă că în tâtă 
Europa numai ună singură stată, Muntenegru, a rămasă 
pănă acnni fără căi ferate.
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chea împărțire a lucrului între bărbată și femeă. Căile 
vechi au trebuită părăsite, și alte căi nouă s’au deschisă. 
Trei cincimi dintre bărbații de însurată din dilele nâstre 
nu se însOră și totă atâtea fete rămână nemăritate și 
după mârtea părințiloră loră nu sein cum să’șl susțină 
viața.

Aici dămă peste adevărata stare critică a femeilor, peste 
cestiunea femeiloră. Resolvarea cestiunii femeiloră nu trebue 
căutată în emancipațiunea femeii, ci în cultivarea capacității 
ei de a pută cășligâ, adecă făcândă pe femeă ca să fie 
în stare a-șl căștigâ pânea de tâte prin propria ei
muncă. In împrejurările actuale femeile n’au califica- 
țiunea de a îndeplini lucrări rentabile, prin cari să se 
ajungă acelă scopă. Nu este de ajunsă ca să facemă 
pe lucrătâre capabile de muncă, ci trebue în același timpă 
să desvoltămă întrânsele sentimentulă că a lucră nu este 
rușine, ci munca este semnulă acela caracteristică, care 
face pe omă multă mai nobilă, decâtă oricare altă în
sușire. Iubitorulă de 6rnenl se măhnesce în adânculă 
sufletului său, când vede că chiar acele pături ale popo- 
rațiimii desprețuescă și urăscă lucrulă mai tare, cari au 
trebuință mare de lucru. Când vomă puie face femeile 
nâstre, ca să aibă cu totulă alte idei despre valârea și 
binecuvântarea muncii, mimai atunci vomă pută îndreptă 
forțele cele scumpe ale femeiloră pe cărări, unde se fie 
căutate și aprețuite și unde și ele se pâtă desvollâ o ac
tivitate mai folositâre și mai lucrativă.

Multă se vorbesce astătji despre cultura mai înaltă 
a femeiloră. Autorulă face pretensiunl mai modeste, elă 
cere adecă să se desvolteze tâte însușirile și facultățile, 
cari făcu pe femea femeă. Idealulă culturei femeesci 
să fie armonia spiritului, a inimii și a puterii, care cu
prinde în sine plăcerea și hărnicia, de a împle cu desă- i 
vârșire loculă, care este dală femeii de natură. Ideal 

fundamentală a culturei femeesci se cuprinde, dice auto
rulă, în cultivarea caracterului șl a voinții, în aprofun- 
(jimea morală.

După acestea pune întrebarea: pe ce sfere de muncă 
să se desvâlte activitatea femeiloră, cari voescă să câș
tige? Femeile prin munca loră să nu caute, ca să facă 
concurență bărbațiloră, că prin aceea numai s’ar pro
duce o perdere nouă economică. In casă trebue să cău- 
tămă femeea și tocmai dela casă caută să incepemă, 
dâcă voimă să aflămă pentru femeă lucrulă corăspun- 
ijăloră. Casa este lumea femeii. Femea este sufietulă 
căsii și tocmai pentru aceea trebue dată femeii o educa- 
țiune și o cultură care să corespundă căsniciei.

Casa pretinde dela femeă ântâiu administrațiunea 
bucătăriei și a economiei, dela lucrulă celă mai mică până 
la celă mai mare: a ferbe, a câce, a spălă, a călca cu 
ferulă etc. etc. Ală doilea cere unele cunoscințe în afa
ceri și însușiri comerciale. Ală treilea pretinde unele 
preslațiunl industriale: femea este născută croitorâsă și 
împodobitâre a casii. Ală patrulea se cere dela femeă 
o activitate educativă, pentru că ea este cea dintâiu, 
care se jocă cu copiii și îi instruâză. In fine înălțându- 
se peste cele materiale, recerințele unei case bine situate 
față cu femea trecă și în regiunile artei. Ar fi de do
rită ca calificarea în acesta direcțiune să se mărginâscă 
la învățarea unui instrumentă seu ceea ce n’ar trebui să 
lipsâscă nici odată, la cântarea de cântece plăcute și fru- 
mose.

O fată care îșl va căștigâ cunoștințele, capabilită- 
țile și desteritățile înșirate pâte fi o binecuventare și o 
comoră a casei, ea se va pută susțină singură și nemă- 
ritându-se îșl va află în totdeuna o posițiune corăspun- 
dătâre în viața socială. (Va u<nâ.)
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CuxauUi la bursa de Viena
din 31 Ianuarie st. n. 1885.

Rentă de aurii ungarâ6°/0 — 
Rentă de aură 4°/0 . . . 98.25 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.45 
împrumutul^ căiloră ferate

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

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.60 

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 122.— 

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 107.50 

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

mișii...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101.75

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

vină ung............................. 98.75
Imprumutulă cu premiu 

ung.....................................119.50
Losurile pentru regularea 

Tisei și Segedinului . 118. —
Renta de hărtiă austriacă 83.55
Renta de arg. austr. . . 84.10
Renta de aură austr. . . 106.85
Losurile din 1860 . . . 138 50

Dursa de Ducuresci.
Cota oficială dela 19 lanuariu st. y. 188*.

Acțiunile băncel austro- 
ungare........................  867 —

Act. băncel de credită ung. 314.—
Act. băncel de credită austr. 304.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.80
Napoleon-d'ori.................. 9.77‘/i
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35 
Londra 10 Livres sterlinge 123.60

Cump. vând
Renta română (5%). . . . — —
Renta rom. amort. (5*/,)  • ■ 93V. —

> convert. (6%) • • 86 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 31 —
Credit fonc. rural (7°/tt') . . 96^ —

> „ „ (5°/o) • ■ 81’/. —
» » urban(7°/o) ■ •

» (6°/oj • •
93‘/< —

> 88 —
■» * (5°/o) 80Va —

Banca națională a României 1190 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 270 —

« > > Națională . . 220 —
Aură —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu piețtîi Brașovu
din 2 Februarie st. L>. 18S5.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.45 Vând. 8.46
Argint românesc................. > 8 38 . 8.42
Napoleon-d’ori..................... 9.75 > 9.77
Lire turcesc!......................... > 10.98 . 11.—
Imperiali............................. > 9.98 * 10.—
Galbeni................................. > 5.70 > 5.72
Scrisurile fonc. »Albina» > 100.50 > iot.—
Ruble Rusesc!..................... » 127.75 , 128 5
Discontulă > 7--10 % pe ană.

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

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețulă abonamentului pe jumătate de ană 
seu pe ună ană, înainte de l-a Aprile 1884, sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată

dela 1 Aprile 1884, care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS5

De observată.
Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescu ajutoră sigurii prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voru observa succese.

Tractarea în scrisă. S’au vindecată Bute de dmeni.

Prof. Dr, Albevt,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
eu marea medalîă de aurii cl. I.

6. Place du Frâne, PARIS.

B61e secrete
le vindecă pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată, dela lucrulîi său. 
Asemenea vindecu urmările rele ale păcatelor!! tinerețe! (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămu pentru 
descrierea completă a bălei.

Dr. Deliu,
membru ală mai multoră societăți sciențilice etc.

6. Place (le la Nation, 6. — PARIS.

MersulU trenurilor!!
pe linia IPredealft-Diidapesia și pe linia Teîușft-Aradii-Dudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Dredeiilîi-Dudapesta Dudapestu--H?redealii

Trenft Trenă Trenă Trenă Trenă Trenă Trenă Trenă
accelerat de oînnibua do de omnibus acceleratpersdm persdne peradne

Bucuresel 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișd 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brasovfi .2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.091

7 ( 2.16 6.30 b.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
Feldiâra 2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Homorodti 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sighișăra 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașb 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
CrăciunelO — 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —
Teiușu 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudd 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințuia de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiâra — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Gliiristt 8.48 4.10 6.38 Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiâra 12.12 9.58 —

(
C.lnsin ) 10.08 5 59 9.18 Vințuia de susfl 12.19 10.07

10.18 6.28 8.00 Aiudd 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teinșă 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciuneia 1.44 12.03 —
Aghirișd — 7.25 9.35 Blașd 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedind 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mechașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișâra 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mez6-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Vâsarhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Veliuțe —. 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
a r ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Oradia-mare 1.54 11.14 7.30 Brațovn

9.20 10.15 3.15
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișd — 6.57 4.03

™ Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28
Viena 2.00 6.20 2.00 Bucuresel — — 10.25

Nota: Or ele de i 6pte sunta ceh dintre liniile grâse-

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teînșft-Aradik-Budapesta Budapesta-AradiWcinșft.

Trenă de Trenă Trenă Trenă de Trenă> porsdne omnibus omnibus persdne omnibus

Teiușfi 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințuia de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotu 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20 1
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
llia 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 Bărzova 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 llia 840 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

12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20

Szoluok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.1b
Viena 6.20 — Teiușd 12.53 7.00

Aradft-rffiBsaiș6ra Simeria (Piski) .Fetroșenl

Trenii Trenă de Trenă
Om ni bus peradne omnlbua

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Strein 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Cri vădi a 6.0b
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Tlmișdra 8.58 3.15 Pelreșeui 7.00

Timiș«5ra»Aradft Petroșesii—Simeria (Piski)

Trenă do Trenă Trenă
peradne oînnibua omnibus

'S’imiș^ra 12.25 5.00 JPetroșenl 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui LU.48
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradât. 3.10 8.00 Simeria 12.37


