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Brașovti, 22 Ianuariu (3 Febr.) 1885.
Cronica înregistrară acjl unu nou atentată 

alu domnului Trefort în contra autonomiei ndst.re 
bisericesc!.

Ne este cunoscută, că în Peșta se lucrdză 
acum cu îndoită putere spre a lăți și întări „idea 
de stată maghiară/4 scimă și aceea, că celă mai 
zelosă și totodată celă mai cutezătoră în a trage 
consecințele practice din acea ideă este d-lăTrefort.

Dovezile ce ni le dă necurmată ministrulă 
de instrucțiune și de culte despre aceea câtă de 
multă îi zace la inimă înflorirea organismului 
bisericei române și prosperarea instituțiuniloră 
ndstre de cultură națională, s’au mai înmulțită 
încă cu una destulă de caracteristică pentru mi- 
seria și volniciele erei guvernamentale de a<jî.

Astă vâră când a debutată d-lă Trefort 
cu faimdsa ordonanță relativă la modalitatea îm- 
părțirei ajutorului de stată anuală, destinată pentru 
preoții din archidiecesa română greco-orientală. 
amă fostă accentuată, că principiulă stabilită 
de d-lă Trefort, ca dânsulă să judece calitățile 
preoțiloră noștri și meritele, ce i-ar îndreptăți a 
cere ajutoră, nu numai că este forte prejudițiosă 
libertății și autonomiei bisericesc!, dâr va crea 
ună precedentă din cele mai periculdse arogân- 
du-ș! ministrulă nisce drepturi, ce cadă numai 
și în sfera conducerei bisericesc! a archiereiloră 
și a consistorieloră loră.

Sinodulă archidiecesană gr. or. a protestată, 
precum scimă, în contra acestei uneltiri ministe
riale și a declarată, că mai bine renunță la „mila 
Împărăt6scă“ decâtă ca să primescă nisce condi- 
țiun! atâtă de umihtdre și vătSmătdre în ceea ce 
privesce împărțirea ei.

Acostă afacere încă nu este terminată și eată 
că d-nu Trefort cuteză a face ună pasă mai de
parte.

Amesteculă lui la distribuirea milei memo
rate îlă motivă cu aceea că, dedrece se tractâză 
aici de ună ajutoră din partea statului, guvernulă 
și organele lui sunt chiămate a judecă cui se se 
dd acestă ajutoră, ele trebue să vegheze ca să 
nu fie ajutorați preoți, cari, după vederile celoră 
dela putere, nu sunt destulă de „ patriotici. “

Nu-i destulă însă că ministrulă de culte vrea 
să scie mai bine decâtă capulă bisericei și orga
nele lui, care preotă cum se pdrtă și ce merite 
are pentru de a fi remunerată din ajutorulă de 
stată, der d-lă Trefort merge adi până a oretinde 
că și judecata asupra cunoștinței oră religidse și 
asupra capacității preoțiloră români greco-orien- 
tall de a instrui pe fiii bisericei în învățăturile 
creștinești și de a propovădui evangeliulă lui 
Christosă, i-ar compete totă numai guvernului.

Este aprdpe de necrezută ceea ce ne rapor- 
teză ună amică ală fdiei ndstre din Peșta despre 
ună casă întâmplată de curându față cu alegerea 
unui catechetă în Brașovă. Dăcă nu amu avă 
încredere deplină în persdna, dela care primirămă 
informațiunea, amă fi stată la îndoiâlă, că d-lă 
Trefort, cu t6te antecedențele lui, ar fi putută 
merge așa departe în disprețulă său față cu le
gea bisericâscă și cu organele bisericesc!.

In puterea dreptului ei de autonomiă biserica 
gr. or. a dispusă ca să se alegă dintre preoții 
români din Brașovă ună catechetă, care să de 
instrucțiunea în cele religiăse și morale aceloră

elevi gr. or. cari cerceteză institute de altă con
fesiune și scălele de stată de aici. Consistorială 
din Sibiiu a trămisii actulă de alegere la minis
trulă de culte spre întărire și d-lă Trefort res
pinge pe catechetulă alesă (jde^dă, pâ nu e a- 
derentă ală „ideei de stătu,“ prin urmare din 
considerațiuni politice.

Ministrului de culte nu-i trebue pentru sc6- 
lele de stată catechețl, cari să învețe pe copii 
religiunea în limba loră conformă aședăminteloră 
bisericesc!, ti dânsului îi trebue dmeni politici, 
agitatori pentru lățirea „ideei de stată“ și a lim- 
bei. maghiare.

Altfelă nu mai putemă înțelege acâstă măsură 
prin care din nou se ignorâză autonomia bisericei, 
se umilescă conducătorii ei și se vatămă dreptu
rile credincioșiloră.

Dâcă amă ajunsă ca și cu studiulă religi- 
unei să se urmărăscă scopuri politice, dâcă în- 
tr’ună stată, unde trăiescă mai mulți Nemaghiari 
decâtă Maghiari și unde esistă o deosebire așa 
de mare de confesiune, nici religiunea nu mai 
pote fi ferită de înrîurința politicei militante a 
partidei dela putere, dâcă și biserica încâtă de a 
fi terâmă neutrală, dâeă și ea devine teatrulă 
lupteloră de naționalitate și de partidă, atunci 
nu mai esistă nici o siguritate în acestă stată, 
atunci trăimă în cea mai deplorabilă stare de 
anarchiă.

Ni se spune că consistoriulă din Sibiiu și-a 
apărată dreptulă față cu ministrulă, dâr acesta 
a rămasă nemișcată în hotărîrea sa de-a nu primi 
pe catechetulă propusă. Ei bine, ce va urmă 
după acesta, numi-va ministrulă însuși ună ca
techetă, duce-va elă derisiunea dreptului legală 
alu bisericei așa departe, ori elevii gr. or. dela 
scdlele străine din Brașovă voră rămână fără in
strucțiune religiăsă, care se va înlocui prin stu
diulă catechismului „ideei de stată“, propusă 
pote de ună popă calvinescă ungură?

Nu vomă mai apelă la ac.tualulă capă ală 
bisericei gr. or., căci avemu durerdsa convingere 
că batemă numai t6ca la urechile surdului ori 
că ne adresămă la ună omă, care se conduce de 
idea fixă, că Trefort este patriarchulă său.

Vomă apelă însă la fiii bisericei, chiămați 
a luptă pentru drepturile autondme bisericesc! și 
datori a apără legea constituțională bisericâscă, 
și le vomă 4^ce: veghiațl, căci inimiculă a in
trată în sfânta cetate!

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

Katkov și amiciția germano - rusă.
0 telegramă din Petersburg cătră »N. freie Presse* 

comunică, că sgomotulă împrăștiată, cumcă prințulă Bul
gariei ar avea de gândii să ia de soțiă pe o fată a prin
țului de corână germană, a făcută pe Katkov să-și dea 
altă părere ca până acum despre amiciția ce esistă între 
Rusia și Germania. Numitulă omă de stată rusă de
clară, că plănuita căsătoriă este periculosă pentru pacea 
europenă. îndată ce Germania n’ar mai observă reserva 
de până acum în afacerile interne aie Bulgariei, lipsa de 
solidaritate între cabinet ulii rusă și germană ar eși la 
ivelă. La cea mai neînsemnată cestiune, divergența între 
vederile celoră două cabinete ară provocă seriăse neîn
țelegeri, prin care s’ar nimici făte fructele ostenelelorii 
îndelungate ce au adusă după ele apropiarea ambeloră 
puteri, încoronate prin întrevederea dela Skiernevice. Ges
tiunea orientală ar veni ărășî la ordinea cailei și pacea 
Europei s’ar amenință. Katkov îșl esprimă speranța, că 
toți câți au interesă de mănținerea păcii, voră pune to-

tulă în mișcare, ca se împedece pe prințulă Alexandru 
ală Bulgariei d’a face pasulă nu destulă de chibzuită.

Cu alte cuvinte și pacea europenă și pretinia ger- 
mano-rusă suntă întemeiate pe năsipă. 0 slabă adiere 
a nemulțămirei Rusiei a distrusă și pace și pretiniă. 
Prin urmare încăerarea e amânată de atji pe mâne.

Din Reichstagul! germanii.
In ședința dela 31 Ianuariu n. a Reichstagului 

germană a fostă o desbatere fârte interesantă asupra 
socialiștiloră. Ministrulă PaUkamer a că anarchis- 
mulă și socialismulă suntă ramuri ale aceleiași tulpini și 
strigă înfuriată cătră deputății socialiști: »D-v6stră, 
domnii mei, ați ascuțită pumnalulă, sub loviturile căruia 
a căzută consilierulă polițienescă Rnmplf din Frankfurt.»

La aceste răspunse deputatulă Liebknecht: »Ade- 
văratulă părinte, care a nutrita socialismulă, este prin- 
țulă Bisraarck. Numai legea în contra socialiștiloră a gră
bită atentatele. (Strigăte: Hodel I) Cine îndrăsnesce să ne 
atârne de pulpanele hainii pe Hodel ?« Drăpta n’a răs
punsă nimică la acăstă replică.

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

Traotatulă de estradare pruso-rusu.
Lipsea, 25 Ianuariu a. c.

Tractatulu de estradare între Prusia și Rusia se 
consideră, cu tăte desmințirile unoră diare, ca o urmare 
a întrevederei dela Sckiernevice. De multă timpă s’a 
fostă țăsută planulă de a se luâ măsuri internaționale 
contra anarchismului; causa că nu s’au luată păn’acum 
a fostă, că nu s’a găsită o formă corectă și potrivită 
O situațiune de totă nouă nu s’a creată, căci și fără 
tractată guvernulă prusiană și celă rusescă ar fi estra- 
dată de sigură pe orice criminalistă, care ar fi atentată 
la viața vreunui membru din familia domnitore. Ceva 
nou se pare măsura luată față cu procurarea și posesi
unea de dinamită; prin acestă adausă tractatulă devine 
ună mijlocă specială contra anarchisliloră, și astfelă s’a 
făcută începută unei legi internaționale antianarchiste. 
Expresiunea, că caracterulă politică ală crimei nu păte 
servi de motivă spre a refusa estradarea, are mai multă 
valăre formală, ca materială. Prin acăsta s’a spusă din 
din capulă locului, că anarchiștii suntă scoși din sfera 
agitatoriloră poliției, deși experiența ne arată, că motivele 
loră suntă mai totdâuna politice. Alexandru II. d. e. 
a fostă fără îndoială jertfa fanatismului politică a celoră 
ce l’au omorîtă. Nobiling, Reinsdorf totă de motive po
litice au fostă conduși în atentatele loră. Este faptă, că 
anarchiștii suntă fanatici politici, cari n’au în vedere in
teresele personale când esecută atentate, cinumaisă facă 
drumă statului anarchistă-socialistă și să mdră ei înșiși 
mărte de martiri.

Tractatulă s’a încheiată deocamdată numai între 
Prusia și Rusia; fără îndoială că îlă va primi tâtă Ger
mania. Pentru ca să aibă însă efectă, este de lipsă ca 
să-lă primescă și celelalle state, în care s’a încuibată 
anarchismulă: Francia, Austria, Elveția și chiar și Ame
rica, căci de aici se aducă eu deosebire materiile explo- 
sibile. Cele trei atentate cu dinamită săvârșite în 24 
Ianuariu n. în Londra dovedescă, că cu anarchismulă nu 
e de glumită. V.

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

Din dieta Ungariei.
Cu ocasiunea desbaterii speciale a bugetului justi

ției, începute în ședința dela 30 Ianuariu a dietei din 
Pesta, s’au petrecută și unele scene interesante.

Alexandru Korossy, polemisândă că Szalay, 
Szalay a declarată de falsă ce am 4>să eu erl, că Un
garia și Austria formăză o monarchiă; dar și în legi — 
îmi obiectă — se află pretulindenea, unde e vorba de 
afacerile comune, cuvințelulă »și.« Asta-i falsă. Nu 
esistă o »Ungariă și Austriă.' (Mișcare). Esistă numai 
o monarchiă austro-ungară. (Contraziceri în stânga es- 
tremă. Strigăte: Iți gratulămă !)

Președintele: Ca președinte ală uneia din cele 
două camere a dietei unguresc! trebue să declară, că d. 
deputată e în erăre. (Aprobări generale.) In sensulă
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dreptului nostru de statîî este, ce e drepții, o monarchiă 
austro-ungară; dar acâsta însemnâză: imperiulii austriacă 
și imperiulii ungurescă. Am ținuți! de datoria mea, ca 
președinte aii! acestei camere, să faci! acostă declarațiune 
(Aprobări generale).

Alexandru Korossy, referindu-se la art. de lege 
V. 1878 § 127, cjice: Dacă m’am esprimată astfelQ, nu 
eu suntă în erâre, ci legislațiunea ungurâscă.

Ignaz Helfy, răspuntjendă la unii pasagiu din dis- 
cursulii ministrului justiției, observă: Respectă memoria 
lui Franz Deak și simții o adevărată pietate, ca ori ce 
Ungurii, și mă bucură că națiunea ungurescă se pâte lăudă 
cu mari caractere în tâte partidele... Dar acnm câteva 
tjile ministrulă Tretort a disă, că Deak ar vorbi adl alt- 
felă în cestiunea autonomiei catoliciloră. Acum dice mi
nistrulă justiției, că atunci erau alte timpuri, atunci a 
fostă fârte corectă ce a cjisă Franz Deak, dar că se po- 
trivescă referințele nu’nsemneză a fi retrogradă. Toți re
acționarii istoriei au vorbită astfelă.

Desider Szilagyi, reflectândă la cele 4>se de pre
ședintele, observă că espresiunea »monarchiă« nu în- 
semnăză «imperiu* în acelă strictă sensă ală cuvântului, 
în care însemnâză și stată, ci în sensulă conslituțiunii 
însemnăză legătura ce esistă între amândouă statele mo- 
narchiei. (Aprobări generale.) Deârece întrebuințarea 
acestei numiri, precum și ici colea a cuvântului «imperiu* 
în locă de monarchiă, numai acestă sensă pâte să aibă, 
din parte’mi așă dori să nu se confunde sensulă, ca și 
cum cu cuvântulă «monarchiă* său imperiu s’ar numi 
ună stată. Așă dori acâsta cu atâfă mai multă, că am 
văzută opuri d’ale literaturei străine, care vorbescă despre 
ună dreptă de stată comună ală monarchiei austro- 
ungare, ceea ce în acestă sensă nu există. Căci repetă, 
espresiunea «imperiu* său monarchiă nu însemnâză alt
ceva decâtă legătura ce esistă în sensulă constituțiunii 
între statulă ungară și statulă austriacă. (Aprobări vii).

Cn acâsta se termină resolvarea bugetului justiției.

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

CORESPONDENȚA PARTICULARA A «GAZ. TRANS.*
Budapesta, 28 Ianuariu a. c.

Domnule Redactoră!
Am avută ocasiune de a mă convinge în persână 

cum se lucrâză aici pentru realisarea idealului d-loră 
Tisza-Trefort. Scii că în anulă acesta guvernanții de aici 
prin esposiția ce-o arangâză voiescă să dovedâscă supe
rioritatea covârșitâre a elementului ungurescă. S’ar părâ 
că ei s’au hotărîtă de a dărîmâ până atunci tâte barie
rele, ce mai despartă pe celelalte popâre de Maghiari și 
de a aduce astfelă dovada contrară susținută de d. Tre- 
fort, că statulă ungară nu este stată poliglotă.

In ministeriulă de instrucțiune și de culte dom- 
nesce o activitate febrilă spre a dărimâ tote piedecile ce 
se pună în contra curentului de maghiarisare. Eri am 
aflată între altele, ce ți le voiu împărtăși cu altă aca- 
siune, și următorulă faptă:

Consistoriulă din Sibiiu văfjândă că la scâlele 
și la celelalte institute neromâne din Brașovă âmblă și 
elevi de religiunea gr. or. a dispusă să se alâgă ună ca- 
techetă în Brașovă, care să le dea instrucțiune în reli- 
giune.

In virtutea acestei disposițiuni a fostă încredințată 
cu misiunea acâsta fostulă profesoră la gimnasiulă ro- 
mânescă și de presentă parochă d. Vasilie Voina. 
Actulă de alegere transpusă consistoriului din Sibiiu s‘a 
trâmisă ministrului de instrucțiune și culte spre întărire.

După cum am aflată eri ministrulă Trefort a răs- 

pinsă pe catechetulă alesă sub cuvântă că nu este cre- 
dinciosă «ideei de stată* și de aceea numirea lui din 
considerațiunî politice nu se pâte încuviința.

Consistoriulă din Sibiiu a remonstrată la ministru 
insistândă cu energiă pentru alesulă catechetă, care po
sede calificațiunea necesară și apărându-șl astfelă dreptulă 
său. Audă însă că nici acâsta remonstrare n’a folosită 
nimică și că d. Trefort a repețită că «nem lehet!«

Atâta pentru acuma. Vei înțelege că am stată 
uimită când am aflată de acâsta nouă ofensă, dâr prie- 
tenulă meu m’a asigurată că e «tiszta igazsâg* ceea ce 
mi-a spusă. Sfârșescă, căci ți-atn comuuicată deja prâ 
multă pentru ca să nu te mâhnescl în adânculă inimei. 
Primesce ș. c. 1. * * *

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

SOIRILE DILEL
Adunarea generală a comitatului Coșiocnei a res

pinsă propunerea d-lui Ladislau Vaida, care cerea să se 
râge guvernulă a nu aprobă statutele reuniuniloră de 
maghiarisare. Nici nu ne așteptamă la altă resultală din 
partea mameluciloră.

—0—
Primimă din Teiușă următârea întâmpinare: Dom

nule Redactoră! In Nr. 10 dela 13 Ianuariu publicați o 
corespondență despre balulă ce docențele St. Cr. din Te- 
ușîu l’a arangiată în folosulă său, în care se cjice «cumcă 
inteligența română de prin sate n’a asistată, chiar nici preo- 
tulă locală. Spre întâmpinare însemn numai atâta, cumcă dâcă 
corespondentele ar cunâsce cine este numitulă docente 
și dâcă ar sci ori ar avea idea, că cine, sub ce împre
jurări, și spre ce scopă ar avea cuvântă de a aranja ba
luri în folosulă său, atunci nici nu s’ar imputa inteligenței 
lipsa de elană națională, nici s’ar fi adausă că: «tristă 
lucru că n’au luată parte toți Românii și mai alesă capii.* 

Gregoriu Serbu, 
preotulă locală, care n’a luată parte.

Cum se face, că pe numitulă docente nu’lă au la 
inimă nici Românii nici Maghiarii, căci cum ne spune 
corespondentulă, aceștia n’au vrută să aibă nici ună ames
tecă cu Românii? De ce se mulțămesce păr. Serbu nu
mai a spune, că «dacă corespondentulă ar cunâsce pe 
docențele, n’ar fi făcută nici o imputare inteligenței? Aibă 
curagiulți a ne da amărunte, ca să scimă și noi adevă
rata causă a neparticipării inteligenței și a d-sale la ună 
bală de binefacere. Altfelă absentarea nu e motivată, și 
mănținemă .apostila.*

—0—
Răsboiulă* din BucurescI scrie: La 1 Februariu 

stilă nou întră în vigâre taxele reduse pentru transpor- 
tulă petroleului brută și ală cătranului minerală de la 
stațiunile nâstre producătâre de petroleu la Buda-pesta, 
Oravița și Orșova. Publiculă păte luâ cunoștință ’de a- 
ceste taxe la biurourile expedițiuniloră de mărfuri de 
mică iuțălă.

—0—
S’a depusă în Camera română ună proiectă de lege, 

prin care se cere a se autorisa ministerulă domenieloră 
a concura în numele statului la vânzările publice de moșii 
și de a cumpăra pentru stată proprietăți imobiliare ru
rale, care ar întruni condițiunile următâre : 1. O întin
dere de celă puțină 2.000 de hectare. 2. Ună venită 
de 6% la prețulă imobilului. Ministerulă domenieloră va 
putâ asemenea cumpăra, fie la licitațiune, fie prin bună 
învoială, păduri de o vârstă mai mari de 50 de ani șj 
de o întindere de 1.000 hectare celă puțină. Statulă va 
putâ vinde aceste proprietăți în loturi mici sâu mari.

—0—

Ministerulă domenieloră din România va cere ca
merei ună credită de 1 milionă, ca să cumpere sămânță 
spre a o împărți cultivatoriloră lipsiți de mijlâce.

—0—
Cetimă în «Curierulă Financiară*: Ministrulă Do

menieloră a depusă pe biroulă Camerei române, proiec- 
tulă de lege pentru formarea a 3 târguri: unulă de rî- 
mătorl la Turnu-Severină, altulă la Constanța 
de oi și vite mari și ună ală treilea în Moldova 
de susă. Acestă proiectă de lege la elaborarea căruia 
a luată o parte din cele mai active d-nu Teodoră 
Ni ca, deputată și membru în Consilulă superioră de 
agricultură, a fostă primită de Cameră cu vii aplause.

—0—
Ală doilea congresă ală corpului didactică din Ro

mânia se va ținâ în anulă acesta în Iași în 18, 19 și 
20 Martie.

£0-
D-șâra Carlota Leria, distinsa cântărâță română, se 

află la Kiev, în Rusia. D-sa repârtă mari succese. In 
«Bărbierulă din Sevila’ a secerată multe aplause în ro- 
lulă Rosinei.

—0—
Monitorulă oficială rusă publică o disposițiune, după 

care țăraniloră li-se permite a luâ în arândă moșii de- 
ale statului. Spre a face imposibilă acâsta Poloniloră, 
țăranii din Podolia, Volhinia și Ucrania Ia licitare nu 
voră depune vadiu, ci numai ună certificată corespun- 
cjătoră în scrisă din partea autorității administrative și 
locale.

—0—
Tribunalulă din Debrețină a condamnată la mârte 

prin spemjurătâre pe birjarii Georg Juhass și Istvân Lu- 
kacs, cari au omorîtă pe econâma stăpânului loră, fiind
că le dedea prâ puțină de mâncare.

—0—
Perderile Englesiloră în lupta dela Metammeh suntă 

de 104 morțl și 216 răniți, âr ale dușmanului se suiă la 
3000 de morțl și răniți.

—0—
Se vorbesce că între corăbiile chineze și francese 

a fostă o seriâsă luptă lângă Na-Tsu.

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

Irredertismulft românii înăbușiți!.
Sub acestă titlu «Pester Lloyd* dela 30 Ianuariu 

n. publică în suplimentă următârea corespondență din 
BucurescI, datată 26 Ianuariu n.:

«Precum se scie Românii au comună cu magistrii 
loră francesl înclinațiunea, d’a întortochea și suci astfelă 
numele și întâmplările istorice, ca pe câtă se pâte să-i 
vină la socotâlă vanității naționale. Prin urmare era de 
prevăzută, ca conferința anunțată pentru eri a fostului 
delegată ală României în comisiunea de regulare a grani- 
țeloră române-ungare, d-lui N. Ionescu: «Despre epoca lui 
Mihaiu Vitâzulă,* să se scalde cu totulă în acele ape ce 
din violentulă și ambițiosulă Mihaiu Vitâzu, căruia Ro
mânia îi mulțămesce între altele Introducerea iobăgiei 
classei țărănescl, vrea să facă cu orice preță ună erou 
națională, respective ună anteluptătoră pentru unirea po
litică a tuturoră țăriloră locuite de Români. Cumcă Mi
haiu Vitâzu, — care, grațiă alianței sale cu Sigismund 
Batori ală Ardâlului și mai târtjiu cu împăratulă Rudolfă, 
sciu să se ridice dela rangulă de Bană ală Craiovei la 
rangulă de Voivodă ală Valachiei și care mai târziu, 
folosindă cu înțelepciune turburările ivite după intrarea 
în domniă a lui Sigismund Batori, sciu să aducă pentru 
timpă trecătoră Ardâlulă și Moldova sub stăpânirea sa — 
a fostă unulă dintre puținii principi indigeni cari au pri-

FOILETONU. 
Cestiunea femeilor!!.

(Fine),
Conferențiariulă constatândă că în împrejurările 

nâstre resolvarea cestiunei femeiloră numai pe calea in- 
degetată se pâte face, indică căile pe cari să se procâdă 
spre a ajunge la acâstă resolvare. Pe lângă scâlele de 
fete inferiâre luterane, 4’ce Obert, sunt cursuri pentru 
confecționarea haineloră și rufeloră, cursă pentru calcu- 
lulă comercială și industrială și pentru contabilitate, 
cursă pentru institutâre în grădini de copii și pentru educătâre 
sâu pedagâge (cursulă pentru contabilitate este cercetată 
de 19 eleve, cursulă pentru croitorese de 23, celă pentru 
institutâre Froebiliane de 13 eleve). Continuândă mai de
parte dice, că le mai trebue ună cursă pentru economiă 
precum și ună așecjămen'.u spre a formâ îngrijitâre pen
tru bolnavi. O cultură puternică în ramurile economiei 
ar deschide pentru fete și anume pentru cele din clasele 
de josă nouă ramuri de condiț.iuui și de câștigă, pentru 
că în ramurile economice se află persâne bine cultivate 
fârte rară; apoi pe lângă aceea găzdâie harnice și eco- 
nâme bune se caută totdâuna și pretutindenea. In Ger
mania s’au înființată șcâle și cursuri economice. Instruc
țiunea în aceste scâle este parte teoretică, parte prac
tică. Instrucțiunea teoretică traclâză despre organele nu- 
tritâre omenescî, despre învățătura hrănirii, despre pre
gătirea bucateloră, despre încăldire și iluminațiune, des
pre spălată și curățitulă peteloră, despre uneltele econo
mice și despre mobile etc. Cursulă practică cuprinde: 
fierberea, câcerea, conservarea fructeloră, spălatulă, căl- 

catulă etc. etc. Reuniunea de câștigă a femeiloră din 
Viena ține o scâlă propriă pentru spălatulă fină. In a- 
câstă scâlă școlărițele se învață, cum să tracteze rufele 
fine: cum să spele, calce, împăture, curețe cămeșile băr- 
bătescl, gulerile, manjetele, dantelele etc. etc.

Din cele de mai susă amă văzută câte cursuri au 
înființată compatrioții noștri Sași pe lângă scâlele loră 
de fete, pentru ca să dea fiiceloră loră o cultură cores- 
puncjătâre recerințeloră actuale. Pe lângă acele cursuri 
cari esistă acuma mai au de gândă să mai înființeze și 
alte cursuri, prin cari se pună în posifiune pe fetele săr
mane, ca să’șl câștige în modă cinstită pânea de tâte 
filele. Atari cursuri ar fi de lipsă și pe lângă scâlele 
nâstre române. Cursuri pentru confecționarea haineloră 
și a rufeloră, pentru ramurile economice sunt ca pânea 
de tâte filele pentru fetele nâstre din Brașovă și mai cu 
sâmă pentru fetele poporului din Scheiu.

Dar cine să înființeze acele cursuri? Nime altulă 
decâtă proprietarii scâleloră nâstre. Intre aceștia se afiă 
și biserica sfântului «Nicolae*. Acuma este timpulă su
premă, ca biserica sfântului Nicolae să se gândâscă fârte 
seriosă pentru binele fiiceloră sale. Acuma fetele din 
Scheiu nu mai potă să’și câștige pânea de tâte dilele, 
pentru că li s’au închisă tâte drumurile de câștigă. Pănă 
când esistau în Brașovă lânăriile sute de fete și de femei 
din Scheiu puteau să’șl afle ocupațiune, prin care îșî 
puteau agonisi pânea de tâte 4'lele, dar astăzi acele au 
încetată mai de totă. Mulțl dică, că acele fete rămase 
fără de ocupațiune să se bage servitâre și să ocupe lo- 
culă Săcuenceloră, cari vină prâste, se bagă servitâre, îșî 
câștigă bani și apoi multe se mărită după meseriași de 

Unguri. In privința acâsta însă sunt% prejudețe și multe 
calamități sociale și familiare de învinsă.

Mai întâiu ar trebui biserica sfântului Nicolae să 
caute doue trei fete capabile cari să le trimită la cursu
rile săsescl din Brașovă, sâu să aducă una ori două pro- 
fesâre din străinătate, cari să instrueze fetele din Scheiu.

Dar va reflecta pâte cineva, că nici cele cinci clase 
actuale de fete nu sunt cercetate cum se cade, apoi cum 
voră fi cercetate cursurile acestea, cari tâte presupună 
celă puțină o pregătire elementară? Causa pentru care 
scâlele nâstre de fete nu sunt destulă de bine cercetate 
de fiicele poporului din Scheiu și din celelalte suburbii 
este de-o parte sărăcia, de altă parte prostia și îndărăt
nicia. Insă tocmai scopulă nostru este de a combate 
sărăcia, care este dușmanulă nostru. Dar este ună duș
mană și mai mare și mai puternică decâtă sărăcia și 
acesta este ignoranța îndărătnică, care produce tâte re
lele morale, materiale și sociale. Acestă dușmană aprigă 
numai prin luminarea minții și prin nobilitarea inimii, 
prin îndulcirea moravuriloră și prin cultivarea capacității 
de a câștigă îlă putemă goni cu succesă dintre noi.

Cestiunea femeiloră n’a ajunsă încă la noi în sla- 
diulă acela înaintată ca la alte popâră mai culte. Dar 
ea esistă și la noi, cu atâtă mai multă, cu câtă concură 
datoria nâstră de a înălța femeia la ună gradă de cultură 
demnă de ea, cu exigențele timpului de față. Să cere dela 
noi să ne gândimă de acuma seriosă la resolvarea pro
blemei dela care atârnă progresulă, bunăstarea și cultura 
poporului nostru', precum și consolidarea spiritului și 
vieții nâstre naționale.

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



GAZETA TRANSILVANIEI 1885.Nr. 18.

cepută sg pârte lupta în contra Porții cu norocire și cu 
energii, se rămână necontestabilă. Din contră, — pre
cum Paul Hunfalvy în epulă său «Românii și pre- 
tensiunile lorii« a dovedită (?) cu o agerime isbitdre (?), — 
este ună straniu anachronismă de a presupune aspira- 
țiunî naționale, în sensulă șovinismului de adl de o mare 
Româniă, unui bărbații care portă în caracterulă 
său multă mai multă marca unui îndrăsneță 
con do ti eră, decâtă a unui bărbată de stată. Cu tâte 
acestea N. Ionescu sciu în conferința sa de eri se isto- 
risăscă auditoriloră săi multe și mărunte despre reacțiu- 
nea națională urmată sub Mihaiu Vilezu în) contra mul
tiplei și streinei dominațiunl, încâtă auditorulă, la accen
tuarea însemnătății irredentiste a numitului principe, is- 
bucni în aplause frenetice demonstrative. Fie acum că 
oratorulă, prin espunerile ce urmau, voia să înlăture bă
nuiala, că nutresce în inima sa vederi irredentiste, ori 
că prin aplausele auditoriloră s’a vădută încuragiată de 
a face mai departe excese pe tăremulă irredentismului 
teoretică: d. N. Ionescu defini ce înțelege sub ună irre- 
dentismă leală. Elă nu vrea adecă să aibă nici o co
munitate cu acea direcțiune, care turbură relațiunile Ro
mâniei cu statulă vecină, care vrea să seducă pe Ro
mânii Ardeiului și Bucovinei de a se lăpădâ de casa 
Habsburg. Crede însă că guvernulu Ungariei are înda
torirea de a promova pe câtă se pote nisuințele națio
nale ale Româniloră pe tăremulă politică și literară și 
că Româniloră din sudulă Alpiloră transilvaniei nu li se 
păte interdice de a nu urmări cu atențiune desvoltarea 
națională a frațiloră loră din Ardălă. Dealtmintrelea speră 
N. Ionescu că totă va veni ună timpă, în care o con- 
cepțiune de dreptă mai lămurită nu va mai pune pedicl 
năsuințeloră de unitate ale națiunei române. — E de 
prisosă a mai adăoga esplicărl acestei teorii de reservă 
a irredentismului română. Totuși observă numai, că d. 
Ionescu nu e ună tănără agitatoră, ci ună politică bă
trână, carele, precum însuși a mărturisită, a dusă în ta
băra guvernului actuală precumpănirl practice, și că sala 
în care s’a predicată în reservă noulă evangeliu înăbușită 
ală irredentismului, sala Ateneului din Bucuresci, e loculă 
de adunare ală aceloră cercuri a reședinței române, cari 
prin cercetarea conferințeloră ce se țină acolo în tdte 
Duminecile despre tote lucrurile posibile și neposibile po
litice, economice și sciențifice voieseă să-și dea celă pu
țină aerulă că au o cultură profundă.*

Ignoranța istorică a corespondentului e exemplară; 
și nici nu păte sci multă istoriă, când este elevă ală lui 
Hunfalvy, care și-a trăită vâculă și a cărui istoriă e cu
noscută ca o colecțiune de basmurl scrise pentru a sa
tisface șovinismului ungurescă. Nu condotieră ci principe 
vestită și respectată de întrega Europa a fostă Mihaiu. 
Nu cu ajutorulă lui Sigismundă a ajunsă Mihaiu prin
cipe, ci cu ajutorulă Turciloră. Și sciu Ungurii pentru 
ce? Tocmai ca să scape pe Unguri și tălă creștinătatea 
de invasiunile turcescl. Și dacă Ungurii nu potă 
uita Șelimbergulă , mulțămâscă-șl nesincerității loră. 
Românii au fostă valulă în care mai totdeuna 
Turcii ș’au găsită mări ea, pentru ca Ungurii sg se pOtă 
înțeleni în aceste țâri. Și care e recunoscința din partea 
loră? Persecuțiunea pănă la mdrte a acelora cari nu i-au 
lăsată sâ pâră.

Cătă pentru irredentismă, se scie că oricare (jice 
»mamă* și nu »anya« în ochii Unguriloră e irredentistă. 
Dar fie convinși că, câtă timpă pămentulă nu ne va în
ghiți, vomă dice ,mamă dragă* și nu >edes anyam.*

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

Falsificatorii adevărului.
Se scie că Ungurii în furia maghiarisărei au atacată 

în 1883 pănă și autorisarea scâleloră particulare, supu- 
indu-le la ună controlă severă din partea statului, impu- 
nându-Ie limba maghiară și căutândă a desnaționalisă pe 
Români pănă și prin mijloculă scâleloră plătite și între
ținute de aceștia.

In revista frăneesă intitulată »Revue internaționale 
de l’enseignement» din 15 Ianuariu este o corespondență 
din partea unui ungură, Dr. Felmeri profesoră la Clușă, 
în care vorbindă despre acea lege draconică, face în trâ- 
cătă pe Români venetici pe pământulă Transilvaniei. 
Eată pasagiulă:

»Saxonii, Sârbii ortodox! și Românii, cari se bucu
rau asemenea de o complectă autonomia religiosă, nu 
s’au arătată totdeuna demni de acâsfă libertate în sc6- 
lele loră confesionale. Ei nu s’au temută de a falsifica geografia 
și istoria; așa în Transilvania se preda sub rubrica >is
toria națională» istoria Sacsoniloră din Transilvana, s’au 
istoria geuerală a Germaniei; câtă despre geografia Un
gariei, ea se studia într’ună manuală întitulată: ,Sieben- 
burgische Valerlandskunde:« Bilder aus der oester- 
reichischen und aus der vaterlăndishen n a- 
mentlich aus der Sachsengeschichte. Care 
este nația care ar tolera asemenea fapte care suntă chiar 
negarea existenței sale? Valahii, (astătji Români) cari 
n’au putută să se ștabilâscă și să rămână în Transilvania

Destulu cu construcțimiile.
Sub acestfi titlu „Curierulu Financiarii4' pu

blică unu articulu, din care estragemu următd- 
rele:

De vre-o 2—3 ani vedemă desfășurându-se în țâră 
o mare activitate și ună zelă extraordinară în constru
irea de edificii publice șj private. Consiliele comunale și 
județene au contractată dela casa de depuneri, înir’ună 
spațiu de timpă fârte. scurtă împrumuturi de 4ec>mî de 
milidne în scopă d’a clădi palate administrative, scâle, 
casarme etc., din care unele suntă deja gata, er altele 
pe cale de esecuțiune. Osebită de acestea, se mai gă- 
sescă a<^l depuse pe biroulă Camerei ună mare numără 
de proiecte de lege, prin care comunele și județele, cari 
credă că au rămasă pe josă în acăstă pornire pentru 
construcțiunl, vină de ceru și ele autorisațiă d’a contracta 
împrumuturi dela casa de depuneri, spre a pută face 
la rându-le clădiri pentru diversele autorități publice din 
localitate.

Se scie că principala causă a crisei e creșterea des- 
ordonată a importului față cu exportuiă. Și acăstă cres- 
cere se esplică în parte prin însăși activitatea ce s’a des
fășurată la noi pe terenulă construcținniloră de diferite 
naturi. Așa, de esemplu căile ferate construite în ultimii 
ani său aflate adl în construcțiune, pe care de altfelă le 
credemă ca fârle folosităre și de natură a justifică orl-ce 
sacrificii, au necesitată importulă de cantități considerabile 
de materialurl, precum șine, vagăne, locomotive etc. Ri
dicarea de edificii publice, județene și comunale, lucră
rile de edilitate, prin care s’au distinsă unele orașe, n’au 
contribuită nici ele puțină la crescerea importului. Și, 
dacă materialurile întrebuințate de clădiri s’ar procură 
din țără, n’amă avea nimică de <|>sd, căci banii ară ră
mâne aici și ară alimentă industriele său producțiunea na
țională. In faptă însă e altfelă: mai tăte acele materia
lurl se aducă din străinătate; așa întrăga ferăriă nece
sară acoperișului și restului clădiriloră ne vine din Austro- 
Ungaria și Englitera; varulă din țără care până mai ieri 
se întrebuința aprOpe esclusivă în construcțiunl a înce
pută a fi înlăturată și înlocuită mai pe totă linia cu ci- 
mentă franțuzescă său nemțescă: grinzile de lemnă și 
colonele de piramidă, facă dela ună timpă locă grintji- 
Ioră și colâneloră de tuciu, care scimă că nu se fabrică 
în țără și cu materialurl. din țără. La cea mai mare 
parte din edificiele publice, mai întrăga lemnăriă, de care 
suntemă atâtă de bogațl, cum' suntă parchetele, ușile, 
ferestrele, etc. au începută să se aducă din străinătate. 
Așa -că, dacă amă face calcululă materieloră unei clădiri, 
fatalminte ar trebui să recunășcemă, că 3 din 4 părți 
suntă importate, osebită de aceea că chiar brațele în
trebuințate la lucru suntă în mare parte străine.

Acăstă împrejurare nu face dăr decâtă să agraveze 
și mai multă situația comerțului nostru esterioră, să spo- 
răscă imporulă, pe când esportulă n’are nici o șansă de 
reprindere, să mărăscă cu alte cuvinte crisa prin emigra
rea puținului aură, ce a mai rămasă în țâră. Iată pen
tru ce suntemă aijl siliți să cjicemă județeloră și comu- 
neloră: destulă cu construcțiunile ! Să încetămă pentru 
ună iromentă cu cheltuelile cari au de resultată sporirea 
importului materieloră străine pe care le plătimă în aură; 
să așteptămă să trecă crisa.

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

SOIRI TELEGRAFICE.
S*esta, 3 Februariu. — Deputății sârbi au 

ținutu eri înainte de amâcji și după amâdi în 
continuu conferință, care în privința programei 
politice bisericesc! pe temeiulu legiloril existente 
a ajunsu la o deplină înțelegere.

decâtă grațiă toleranței guvernului și a locuitoriloră, în- 
vâcă astă(|I etnografia pentru a întemeia drepturile loră 
istorice; și-și pâte cineva închipui ce felă de virtuți ci
vice, niște profesori plini de ură pentru Ungaria, și bu- 
curându-se de o libertate absolută, trebue să inspire ti- 
nerimei române....

»Este greu de a judecă în generală asupra situa
ției învățământului secondară din punctă de vedere pe
dagogică. Intăiulă locu îlă ocupă gimnasiele Statului, 
vechele colegii calviniste și în fine acele a piariștiloră. 
Gimnasiile Române lasă mai multă de dorită. Pe când 
se socotesce câte o scolă secundară pentru 226 de Un
guri, și 1 pentru 305 Germani, proporția pentru Valahi, 
în numără de 2,324,000, nu este decâtă de 1 pentru 
943 locuitori. In cea mai mare parte din scolelele române, 
instrucția este în mănele preoțiloră sau în a vechiloiă stipen- 
diștl cari, după ca au frecventată Universitățile nâstre, sau 
câte odată pe acele ale Belgiei sau Franciei, și cu tâte că înțe- 
legă limba Ungară, ca orice Slavă său Română ce a primită 
o educațiă superioră, nu înceleză cu tote aceste de a 
întreținea visulă fantastică despre reconstituirea unei Da
cii trai a ne. Autonomia ce ei. reclamă departe de a fi 
favorabilă libertățet, va fi ună obstacolă perpetuu la tote 
reformele.« > Lupta.*

Turocz-sz.-Marton, 3 Februariu. — 
Banca de acțiuni a Ungariei de susti „Tatra" s’a 
constituită er! avândă unu capitalu în acțiuni de 
800,000 fi., dintre care 320,000 fl. s’au încassatu 
deja.

Viena, 3 Februariu. — Consiliului direc- 
țiunei teatrului orășănescu arau a liotărîtu în adu
narea generală să presinte proiectulu pentru noua 
construcțiune înaintea hotelului „Metropole."

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

DIVERSE.
Balultt Renniuiiei femeilor!! române de Sâmbătă 

săra a justificată pe deplină renumele lui precum și aș
teptările publicului. Elă a fostă mai splendidă și mai 
bine cercetată, ca în cei doi ani din urmă. Până pela 
10 âre furnicau trăsurile prin stradele ‘Brașovului îndrep- 
tându-se tdte spre Redută. Pela Orele 9 sala Redutei 
era aprOpe plină și părechile dansatâre sburau în su- 
netulă musicei militare. Era ună spectaculă încân- 
tătoră a vede frumâsa cunună de dame și domnișâre 
parte în toaletă de bală parte în drăgălașulă costumă 
românescă în culorile cele mai vesele și variate. Preșe
dinta Reuniunei D-na Eufrosina G. Ioană făcea ono
rurile în fruntea sălei, unde văcjurămă și pe d-na preșe
dintă a Reuniunei femeiloră catolice și alte dame distinse 
din Brașovă.

Jocurile au fostă fârte animate și variate, și cu plă
cere amă observată, că ,Romana» s’a jucată cu mai 
multă precisiune ca altă dată. Dacă este vorba de farme- 
culă, grațiele și eleganța dameloră și domnișOreloră nâstre, 
atunci cuvine-se să lăsămă pe străini a vorbi. Ei suntă 
cu toții de părere, că Româncele nâstre suntă încântătore 
și prin figură, și prin gustulă îmbrăcămintei și prin pur
tare. Dar care a fostă «regina?» Pentru noi tOte erau, 
tOte ne-au stăpânită întrăga sără, făcendu ne să uitămă 
grijile tjilei. Dintre notabilitățile orașului, cari au asistată 
la acăstă fruntașă petrecere notămă pe d. generală de 
brigadă Fischer, d-nii coloneii br. Hugel și Benda și alțl 
mai mulțl oficerl din tote corpurile, vice-comițele Roii, 
căpitanulă orașului Hiemesch și alții. In fine observămă 
că succesulă acestei sări avemă să-lă mulțămimă în pri
ma liniă comitetului aranjatoră care a corăspunsă tutu- 
roră așteptăriloră.

* **
Ună pată regală și monumentală. — Regele din 

Dahomey are să primâscă în curendă ună pată pe care 
l’a comandată la Hamburg și care a fostă îmbarcată pe 
unulă din vapărele cari facă serviciulă pe căsta occi
dentală a Africei. Piciorele acestei mobile domestică 
suntă puse pe rotile de metală aurită, astfelă că păte să 
fie transportată, după voință, dinlr’o cameră într’alta. 
Lemnulă din care este făcută acestă pată este sculptată, 
perinele suntă de mătase roșiă, perdelele de satină bro
dată cu firă de aură, Partea de d’asupra este plină de 
alegorii, și în mijlocă este împodobită cu pene de struță. 
Acestă pată are o lungime de 4 metri și o lățime de 3 
metri, astfelă că M. S. Năgră păte să se culce cum îi 
va plăcea.

i----- o------

BIBLIOGRAFIA.
Predice de vtndutu. — Se mai află esemplare de 

vândută la subscrisulă în T. Sarvadă u. p. Tasnadă din 
opulă întitulată: «Predice pentru Duminecile de peste 
ană, compuse și lucrate după catechismulă lui Deharbe 
de Vasiliu Criste, preotulă Zalnocului, dela Dumineca 
Vameșului și a Fariseului pănă la Dumineca X după sf. 
Rosalii.< Aceste predice s’au dată la lumină cu conce
siunea guvernului diecesană Gherlană în tipografia die- 
cesană. Acei onor, d-ni preoți, cari dorescă a avă o- 
pulă completă, să binevoiască a cere Tomulă I. pănă mai 
amă încă, căci cu ajutorulă Iui Dumnezeu suntă aprOpe 
de fine cu lucrarea Tomului ală 11-lea. Prețulă Tomului 
I. e 1 fl. 55 cr. trimițându-se banii înainte, âr trimițân- 
du-se în urmă, cu spesele poștale mai multă la esemplară.

Vasilin Criste, 
preotulă gr. cat. ală Tăș* 

nadului și Sarvadului.

Renumitulti ți sdmirabilulti metodă de vindecare a d-lu 
Prof. Dr. Albert, Pari8d, Place du Trone 6, recunoscută de călrii 
cele mai mari autorități medicale, m p6te recomandă fie-ciruia, 
care sufere de epilepsii, de cârcei și de nervi. Adresexe-w dar fie
care bolnavii cu t6tă încrederea la mai susti numitulă și mulțl, cari 
p6le au desperați, vorii recâștigă sănătatea lori. In caia d-lui pro
fesori găsesci toți cei ce suferi decârcei und adăposti liniștiții, nai 
lipsiți de mijloce se vori luă In considerare; după cum aflăm fl, 
prețurile suntă forte eftine fn raportă eu orașuld celă mare. Tratarea 
prin corespondiță după trimiterea unui istorici esacti aii b6W. 
Se mai observă ineă, că Prof. Dr. Albert numai In urma unoră r»- 
Mauate învederate pretinde onorarii.

Editoră: Iacobti Mureșianu.
Redactară rasponsabilăiDr. Aurel Mureșianu



Nr. 18. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Uuraulu la bursa de Viena
din 31 Ianuarie st. n. 1885.

Rentă de aură ungară6°/0 — 
Rentă de aură 4°/0 • • ■ 98.25 
Rentă de hârtia 5°/0 . . 94.45 
Imprumutulu căilortt ferate

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

lorO ferate de ost fi ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.60 

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

Amortisarea datoriei căi-
1 orii ferate de ostti ung.
(3-a emisiune) .... 107.50 

Bonuri rurale ungare . . 102. 
Bonuri cu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

vinii ung............................98.75
Imprumutultt 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 aurii austr. . . 106.85 
Losurile din 1860 . . .138 50
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  867.—
Act. băncel de credittt ung. 314.—
Act. băncel de credittt austr. 304.60 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.80
Napoleon-d’orI................. 9.77‘Zs
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35
Londra 10 Livres sterlinge 123.60

Bursa de Sliicurescî.
Cota oficială dela 19 Ianuariu st. y. 1881.

Cump. vând.
Renta română (5%). . . . — —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 93V4 —

> convert. (6%) • • 86 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 31 —
Credit fonc. rural (7°/0’) . . 967. —

» ,, „ (5%) • • 817. —
» urban (7,%) • • 937. —

* » (6«/o) . . 88 —
» ’ (5°/o) • • 80Va —

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

« > > Națională . . 220 —
Aură 157.70 —
Bancnote austriace contra aură

Cursulu pieței Brașcvn
din 3 Februarie st. n. 18S5.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.50- Vend. 8.54
Argint românesc................. . » 8.38 * 8.45
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 > 101.—
Ruble RusescI..................... . > 128.— » 129.—
Discontulă » . . . 7—10 «/o Pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se pottî cump&ra în tutunge- 
ria Iui ixross (în casa prefecturei.)

^cei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețuia abonamentului pe jumătate de anu seu pe una anii, 
înainte ele l-a Aprile 1884, sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcata dela 1 Aprile 1884, care 

pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei. ADMINISTRAȚIA „GAZ. TR.ANS/

Minunea* in Austriei.
Huma! fi. 3.75

costă la mine de adl încolo o escelentă, regulată și de sine luminătore 

Pendulă cu bătaie
bate orele întregi și jumătățile de ore, cu 2 punți bronțațl, 

în pervasă de nucă luxosă, forte fină poleită, cibucită, cu tablă arătătore 
prea frumosă, care este împreunată cu massă de luminată brevetată și 
lumineză noptea de sine, așa că se pote îndată vede la câ e ciasurl 

e făr’ de a mai aprinde luminarea. Pentru puterea de luminată 
garasetesii pe IO asal iu scrisă

tocmai precum garanteză pentru buna îmblare a ciasului. Eu sunt uniculă 
inventătoru alu acestoră ciasornice și le vendă numai de aceea așa de 
eftină, pentru că am vre-o 1300 bucăți îu deposită și am lipsă de banî 
gata. Ciasornicele aceste au costată înainte cu 3 luni încă întreită de- 
cum costă a<jî Fiecare ciasornică e provădută cu patentă. Pachetarea 
se face în lădi. Ciosornicele comandate se espedeză dă 3 ori pe di prin 
rembursă său plătindă înainte. A se comanda la

Calorica pendixleloriă luminător©
WIEN. Leopoldstadt, Scliiffamtsgasse Nr. 20.

1. H. Fabinovics

Mersulu trenurilorii
pe linia Tei ușii-Aradtt-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Teîiișiik-Aradă-Budapesia Budapesta-Aradft-Teinștiu

Trenu de 
persone

Trenu 
omnibufi

Trenu 
omnibiu;

Trenu de 
persone

Trenă 
omnibufl

Teiușft
Alba-Iulia
Vințulă de
Șibotă
Orăștia
Siineria (Piski)
Deva
Braniclca
IJia
Gurasada
Zam
Soborșin
Berzova
Conopă
Radna-Lipova
Paulișă
Gyorok
Glogovață
Ai*add
Szolnok 
Budapesta
Viena

joșii

2.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44
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
7.44
6.20

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
6.38
6.56
7.15
7.48
8.05
8.45
2.10
6.40

8.20
9.10

8.24
8.41
9.01
9.30
9.45
6.10
7.27

Aradă-TisaișAra

Trenă 
omnlbus

Trenu de 
persone

Aradft 6.00 12.30
Aradulă nou 6.26 12.54
Nemeth-Sâgh 6.51 î.iq
Vinga 7.28 1.50
Orczifalva 7.49 2.12
Merczifalva 8.09 2.30
TTSmBșdra 8.58 3.15

Viena
Budapesta
Szolnok
Ara dik
Glogovațil
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conopă 
Berzova 
Soborșin 
Zam
Gurasada
Ilia
Braniclca
Deva
Simeria (Piski)
Orăștiă
Șibotă
Vințulă de j<5să
Alba-Iulia 
Jffeiwșik

8.35
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
6.15

7.00

Simeria (Piski) Petroșeni

Simeria
Strei u
Hațegă
Pui
Crivadia
Banița
Petroșeni

Trenă 
omnibufi

3.08
3.45
4.33
5.19
6.05

6.43
7.00

Petroșesîi—Simeria (Piski)Timișdra-Aradii

Trenu do 
porcine

Trenu 
omnibufl

Trenă 
omnibua

Timlsăra 12.25 5.00 Petreșeisi 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nerneth- Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradă 3J0 8.00 Simeria 12.37
Nota: Orele de n6pte sunttt cele dintre liniile grose'

Zambach și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericești 

de ritu latinu și grecu
în Budapesta, strada Vațului, Vâczi uteza Nr. 17.

Falonfi. său Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachi‘nn 
prapuri. T6te felu
rile de stoguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covortt pe

Comande se efectuescă promptă. — Obiectele, care nu
schimbă cu altele.

altariu, potirurl, Pie- 
tolilebnica, cădelnițe, 
Pacificalfl, candele 
de altarfi, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotu, cărți 
de Evangeliă etc.

voră conveni, se vorii

Tipografia ALEXI, Brașovu.


