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Nou abonamentu
Ia

„ Gazeta Transilvaniei “
Cu I Aprilie st. v. 1885 se începe unii nou 

abonamenttt, la care învitămd pe onorați! amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Pretnlă abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
,, ș6se „ 6 „
„ unii anu 12 „

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 9 franoi 1 în aură s <!ii în hâr- 
„ ș6se „ 18 „ > tiă cu adausulii a-
„ unu anu 36 „ J giului.
RaffămH pe domnii abonențl, ca să binevoiască 

a-șl reînoi de cu vreme abonamentul îl, ca să nu se 
întrerupă espedițiunea diaruhn.

Administrațiunea „Gazete! Transilvaniei1'

Brașovii, 3 (15) Aprilie 1885.
S’a terminatu și comedia cea mai nouă din 

Clușiu. Vorbe late și umflate, declamațiuni seci 
despre pretinsul^ peliculă, ce ar amenința pe Ma
ghiari din partea paciniciloru lorii conlocuitori 
români și sași, unu șiru de Eljen-uri în ondrea 
marelui patriotă „făr de patriă," unu buchetîî 
alesă de insinuări și calumniări la adresa Nema- 
ghiariloru de caracteru și de omenia — eată în 
puține cuvinte cuprinsul!! epocalei bălăbăneli ji- 
dano-armeno-maghiare din fosta capitală a Tran
silvaniei.

Foile maghiare însăși nu mai sciu cum să 
justifice demonstrațiunea „grandidsă," ce au aran- 
jat’o Clușienii în potriva națiunilorfi conlocuitdre 
nemaghiare. Nici aceste foi nu mai sciu cum să 
motiveze o astfeliu de procedere dușmană și ne- 
precugetată.

Șăpte-spre-cjece ani au trecută, de când s’a 
decretată unilaterală fusiunea Transilvaniei cu 
Țăra ungurăscă. De atunci totă Maghiarii sunt 
la putere. Gruvernulă din Peșta a făcută ce a 
voită cu acdstă țără; dieta ’i-a lăsat’o pe mână; 
nimeni nu l’a controlată, pentru că nimeni nu 
cunoscea neajunsurile și durerile ei. Maghiarii 
din Ardălă au primită toți posturi grase și man
date de deputați în schimbulă serviciiloră de 
mameluci, ce le-au făcută guvernului. S’au creată 
o mulțime de legi în favdrea loră, în frunte cu 
legea pentru regularea posesiunei, care le dă arme 
în mână spre a pută deposedâ pe țăranii români. 
S’a restrînsă din ce în ce mai multă cerculă libertății 
Româniloru și ală Sașiloră. Pentru ca să fie Ungurii 
liniștiți nu s’a esecutată nici măcară ună singur pa- 
ragrafă din legea de naționalitate. Arbitriulă și vio
lența cea mai nerușinată domnescă de ani în cele 
mai multe județe, terorismulă celă mai cumplită se 
esercită de cei mari ca și de cei mititei în con
tra cărturariloră români, preoți și mireni. In 
specială față cu poporulă română este procla
mată răsboiulă de nimicire națională sub masca 
apărărei statului. T6te s’au făcută dăr pe voia 
Maghiariloră ardeleni.

Și totuși după 17 ani de domniă ungurăscă 
pressa maghiară precum și cei ce pretindă a re- 
presentâ a<ji societatea maghiară, dau alarmă prin 
țără, că Maghiarii din Transilvania suntă atacați 
și amenințați, că de aceea trebue să se apere și 
să se pună în stare defensivă.

Unde suntă marile resultate ale uniunei 
Transilvaniei cu Ungaria dacă nici după 17 ani 

de domniă ungurăscă Maghiarii ardeleni nu-și 
vădă asigurată naționalitatea în acăstă țără? Nu 
vădă foile maghiare, că argumentele, cu cari de- 
butăză pentru reuniunea de maghiarisare, răstărnă 
motivele ce s’au adusă la 1848 nu mai puțină 
ca la 1867 din partea maghiară pentru uniunea 
Ardălului cu Ungaria? Căci dacă n’au putută 
isbuti până acum Maghiarii de a-și asigură na
ționalitatea, avendă aprăpe 20 de ani putere ab
solută asupra Transilvaniei, cum credă ei că și-o 
voră pută asigură în viitorii, care se complică 
din ce în ce mai multă și care din ană în ană 
împuținăză șansele celoru ce voiescă să se im
pună prin forță și terorismă. ?

Demonstrațiunile din Clușiu scimă că sunt 
trase de pără, scimă încă și mai multă, că ma
rea maioritate a poporului maghiară, sătulă de 
resultatele produse pân’ acum de fanfaronadele 
celoră dela putere, privesce cu disgustă la unel
tirile seci de feliulă acesta și dacă nu se opune, 
causa este că și elă sufere sub presiunea teroris
mului celoru ce agităză „în numele statului." Cu 
tăte astea trebue sâ recunăscemă că firulu roșu, 
ce trece prin tăte acțiunile și reacțiunile teroriș- 
tiloră, conține o mărturisire de mare preță pen
tru noi Românii, mărturisirea impotenței loră față 
cu puternica des voi tare a poporului română.

„Gruvernulă maghiară nu ne-a putută cuceri 
Ardălulă, trebue să ni-lă cucerimă noi, societatea 
maghiară din Ardălu!" esclamă șoviniștii din tdte 
părțile.

Adevărată este. Ardălulă. e stăpânită de Un
guri, dar nu este maghiară precnm n’a fostă nici 
odată și nici că va fi vre-odată maghiară. Ne 
pare bine că s’a lămurită odată acesta importantă 
cestiune.

Sperămă că acumă voră înțelege în cele 
din urmă și aceia, cari ne totă îndămnă să ne 
împăcămă cu Maghiarii, de ce acăstă împăcare 
este imposibilă. Maghiarii nu se mulțumescă nici cu 
aceea d’a guverna peste Ardălă ei voiescă să ’lă 
cucerăscă pentru maghiarismă.

Eată causa din care până a<ji nu este dusă în 
împlinire nici uniunea cu Ungaria, pe care își 
întemeiază teroriștii titlulă de cucerire; ătă de 
ce Românulă ardelănă este despoiată de dreptulă 
său electorală printr’o lege măiestrită aristocratică- 
feudală; ătă de ce suntemă prin totă feliulă de 
apucături despotice scoși afară din templulăcon- 
stituțiunei unguresci; ătă pricina că ni se ame
nință chiar libertatea năstră individuală, când 
voi mă să ne folosimă de ea spre întărirea națio
nalității române.

Remâne acum, ca la răndulu nostru să lu- 
ămă grabnică măsurile cele mai energice spre a 
respinge năvala nebunăscă a celoră ce se încu
metă a cuceri cetățuia limbei și a naționalității 
năstre.

Să fimă cu tăriă și cu credință, căci luptă 
sfântă avemă să luptămă și biruința va fi pe 
partea celoră ce voră înaintâ sub flamura dreptății!

CRONICA POLITICĂ.
«Standard,» care a adusă cea dintâiu scire despre 

lupta dintre Ruși și Afgani la rîulă Kușk, a primită dela 
corespondentulă său informațiunea, că Rușii înain- 
tăză dealungulă țărmiloră rîului Murghab. Dacă acăslă 
scire se va adeveri, atunci dispare și cea din urmă ratjă 

de speranță despre o pacinică resolvare a conflictului 
anglo-rusă. lnische Zeitung» a primită din Peters- 
burg o telegramă, care spune că generalulă Obrutșev 
ar fi dată generalului Komarov instrucțiuni, contrare ve- 
deriloră politice ale lui Giers. Ba chiar s’a răspândită 
în Petersburg sgomotulă, că Komarov s’a numită coman- 
dantă supremă și peste teritorulă Turchestanului și că 
a primită multe împuterniciri. Se mai cjfice, că ună con
siliu de răsboiu, ce s’a ținută Marți, în săptămâna tre
cută, sub președința Țarului, ar fi hotărîtă ca să se tri- 
mătă spre Afganistană, câtă mai neîntârziată, tâte tru
pele disponibile. Prin urmare pericululă răsboiului nu 
s’a micșorată întru nimică. Cu tâte acestea, în Berlină 
situațiunea nu se consideră atâtă de critică, încâtă să 
nu se potă face tractărl directe între Londra și Peters
burg; numai dacă acesta va fi cu neputință, atunci va 
interveni o a treia putere. Dar cu greu va isbuti o ast- 
felă de mijlocire, după ce se scie, că Rusia e dispusă a 
se răsbol cu Anglia, fiind-că partida militară se în*ăresce  
totă mai multă.

*
.Pali Mall Gazette*  a primită din Petersburg scirea, 

că generalulă Komarov a primită ordină să nu 
înainteze peste posițiunile, ce le-au ocupată antepos- 
turile rusesc! la 16 Martie, dacă cumva Afganii nu voră 
înainta din Pendșdeh. Mai departe i se spune fâiei en- 
glese, că lupta au provocat'o Afganii, cari părăsindă 
Pendșdehulă în mase mari au ocupată nisce posițiunl, de 
unde amenințau flancurile și spatele trupeloră rusesci. Ko
marov a protestată de două ori, dar înzadară. Perde- 
rile Rușiloră au fostă de 40 de morțl și răniți. «St. Pe- 
tersburger Zeitung*  Z’ce> Komarov a răspunsă gu
vernului său; elă spune că Afganii au încercată să-lă 
înconjâre și deci a fostă silită să-i atace. — «Pol. Cor.» 
află din Petersburg, că comandantulă supremă ală cer
cului militară ală Petersburgului, marele principe Vladi- 
miră AlexandrovicI, a fostă însărcinată de împăratulă, 
să inspecteze trupele și fortificațiunile din Archangelsk. 
De asemenea administrațiunea supremă a marinei a dis
pusă stabilirea unei comunicaținnl regulate de vapăre 
între Archangelsk și Novaja-Semlja.

*

Guvernulă italiană e în tractărl cu regele Abisiniei, 
pentru a obțină dela acesta asigurarea, că nu va împe- 
deca trupele italiane de a înainta dela Mas- 
sauah la Keren. Cu trădările e însărcinată căpitanulă 
Ferrari. Cei din Roma se temă, că regele Iănă ală Abi
siniei nu va consimți la acestă pasă ală Italiei. înainta
rea trupeloră italiane e necondiționată necesară, fiindcă 
peste vară căldura din Massauah e de nesuportală, pe 
când Keren, prin posițiunea sa ridicătă, are o climă mai 
rece. înaintarea acesta însă inspiră unoră puteri neîn
credere și pună întrebarea, că ce caută Italianii la Ma
rea roșiă. Dar o parte din pressă ne lămuresce lucrulă; 
e vorba de ocuparea Egiptului de cătră Italia, în casă când 
Rusia și Anglia s’ară vedă silite a se încăera; foile din 
Roma însă se esprimă cu hotărîre în contra unei astfelă 
de ocupări, (Țcendă că ună pasă ca acesta ar mări pe- 
riculele pentru Europa și n’ar aduce bune râde. Noi 
credemă însă, că foile din Roma nu suntă din inimă în 
contra cooperării Italiei în Egiptă, și numai se prefacă a 
fi îngrijate. Faptulă rămâne, că Anglia cu Italia suntă 
înțelese în privința acăsta.

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

Petrecania din Clușiu.
Mare supărare pe «Kolozsvari Kozlony», pentru că 

corespondentulă nostru a vorbită de «petrecania» 
Unguriloră din Clușiu. «Epitetulă acesta», cjice fbia ma
ghiară, »ni-a atinsă urechile în modă neplăcută, pentru 
că n’a fostă așa și pentru că nu dorimă ca să fie așa.» 
După acăsta se încărcă a ne dovedi, că membrii adună- 
rei constituante a reuniunei de maghiarisare nici nu s’au 
întâlnită afară de ședințe; după adunare n’a fostă nici 
măcară ună prânză comună. Numai o cină s’aarangiată 
la birtulă «Ujvilag», dăr nici acăsla n’a avută caracterulă 
unui banchetă. Pentru aceea pretinșii 300 de bărbați 
«ca leii» pe cari ’i-a întrănită .sfânta iubire de patriă», s’au 
sfătuită cu atâta seriositate. încâtă «chiară și ună Star- 
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cevicî, Cassagnac și ateistulă Bradlaugh (>Kol. Kozl.» îlă 
face șvabă scriindu’lă Bradlau) ară putâ să învețe ceva 
dela strășnicii luptători din Clușiu.

Ce e drepții, închipuirea celoră din Clușiu e mai 
mare decâtă s’ar pută crede. Așa și-a închipuită și 
brâsca, că pote să se umfle ca ună bou, dar a pățit’o 
sărmana.

Se pare, că »Kol. Kozl.« nu prea are încredere în 
seriositatea celoră din tagma reuniunei de maghiarisare, 
căci dice: »OrI dâră vorbindă de »petrecaniă,« onoratulă 
nostru colegă Mureșianu vede umbra ce-o aruncă înain
tea sa viitorulă? Acâsta nu o va concede Dumnedăulă 
Maghiariloră.»

Bine, dar nici Dumne^eulă Româniloră nu se va 
spăriâ de seriositatea jidano-armâno-maghiară a Clușeni- 
loră.

încă ună cuvințelă.
»Kol. Kozl.« găsesce, că i s’a făcută nedreptate lui 

Moldovân Gergely, fiind-că a fostă classată între Românii 
maghiarisați. Ei bine, declarămă, că corespondentulă 
nostru făcea mai bine dacă nici nu mai amintea de Mol
dovân Gergely. Ună Ungură mai multă ori mai puțină, 
ună renegată mai multă ori mai puțină ce impârfă? 
Pe Moldovân l’amă ștersă cu totulă din listă, și din ca- 
usă că a purtată odată cioreci românesc! nu voimă 
nicidecum să-i facemă onorea, de a’lă reclamă pentru 
noi. Rămâie Ungură și să ne »slăbescă cu românitatea 
sa de nascere,*  pentru care nu dămă nici o pipă de 
tutună.

•) La acestă foiletonă vomă adauge în curândă o 
schiță a fapteloră martiriloră noștri naționali și biseri
cesc! și a tribuniloră crucii din timpurile mai nouă și 
pănă în (Jdele nâstre, Red.

Totă așa Români ca și Moldovân suntă și Câm- 
piân Jânos și Mârku Miklos etc., cari au felicitată prin 
telegrafă adunarea din Clușiu. Ii ștergemă din 
listă definitivă și rugămă pe »Kolozs. Kozl.< să publice 
scrisorile aprobătâre, ce (|ice că le-a mai primită dela 
diferiți >Români‘ din țâră, pentru, ca dacă cumva au 
purtată și aceștia vre-odată ciâreci românescl, să-i șter
gemă din catalogă, căci Români înaintea nâstră nu mai 
potă fi!

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

SOIRILE PILEI.
In ședința a doua a sinodului din Sibiiu secțiunile 

și-au făcută rapârtele asupra alegeriloră de deputați, s’au 
alesă diferitele comisiuni, s’au acordată câte-va concedii 
și s’au trecută la secțiuni raportulă generală ală con- 
sistorului plenară, ună proiectă de statute pentru fon- 
dulă de pensiune ală funcționariloră bisericescl, ună ra
portă în afacerea fondului pentru pensionarea învățători- 
loră, propunerea consistorului în afacerea învățătoriloră 
ambulanți și mai multe petițiuni.

—0—
In comuna Ponoră se va înființa o scolă de stată. 

Âsta’i oulă roșu ce l’a adusă din Peșta comunei inspec- 
torulă școlară Rethi. De asemenea cu încputulă anului 
școlară viitoră se voră deschide scâle de stată în Deva.

—0—
Pentru construirea căii din pasulă Stirducă lângă 

Petroșeni, ministrulă comunicațiunii a mai dată din bu- 
getă alți 10,000 fl.

—0—
In 22 și 23 Aprilie n. se va țină târgă de vite 

în Sâmbăta inferioră din comitatulă Făgărașului. Acestă 
târgă este celă dintâiu după ală Făgărașului.

—0—
Aflămă, că d. I. Graf, instructorulă de croită, ar 

dori a deschide ună nou cursă spre învățarea desemnu- 
lui de croială și a croitului haineloră de dame, dâcă se 

| voră înscrie mai multe eleve. Amă avută în persână 
ocasiunea a ne convinge despre ’succesulă admirabilă, ce 
au avută unele din eleve, care au cercetată primulă 
cursă, și putemă recomanda cu încredere metodulă prac
tică de instruire ală d-lui I. Graf și a îndemnă totodată 
la o câtă mai numărâsă participare și la ală II-lea cursă. 
Orele de instrucțiă voră fi înainte și după prândă. Plata 
pentru ună cursă este dela 10—15 fl. Elevele lipsite 
de mijloce se voră luâ în considerare la hotărîrea pre
țului.

—0—
Mâne sără 5 Aprilie v. se va da la teatrulă na

țională din Bucuresci ună bală, sub- patronagiulă Reginei, 
pentru ridicarea unei statue poetului Bolintinânu.

—0—
Atragemă atențiunea domniloră inserenți asupra 

catalogului de diare anuțată la finea colânei a treia din 
pagina a treia a fâiei nâstre.

———o——,

Sinodulti diecesei Aradului
La 31 Martie v., după ceremonialul  ti înda

tinată, Prdsfinția Sa Episcopulă Aradului I6nă Me- 
țianu a deschisă sinodală diecesană aradană prin 
următorulă discursă, pe care ’lă publicămu în 
întregă cuprinsulă lui ca fiindă o dare de sdmă 
despre activitatea Sa de 10 ani ca Episcopă:

Christosă a înviată, Domniloră deputați!
Cu mare bucuriă vă salută și la începutulă acestei 

sesiuni sinodale, Domniloră deputați, vă salută din inimă 
ca pre cei împreună lucrători cu mine în viia Domnului, 
âvendă ferma speranță, că și în cursulă acestui periodă 
vă veți împlini cu devotamentă chiămarea Domnieloră 
vostre.

Suntemă la începutulă unui nou periodă ală vieții 
și activității sinodali, de care se bucură sânta nâstră bi
serică, Domniloră deputați; deci mă simțescă ferice, că 
și în acestă periodă aflu între Domniele vâstre, — cu 
puține escepțiuni, — mai pre toți acei fii demni ai die
cesei nâstre aradane, cu cari de 10 ani încoce amă con
lucrată împreună la posibila regenerare a acestei diecese ; 
âr dacă totuși vădă și lipsindă dela acestă sincdă pre 
unii dintre vechii noștri conlucrătorl, nutrescă speranța, 
că cei ce se înfațișâză acumă pentru prima 6ră între 
noi, voră fi totă atâtă de buni și zeloși conlucrătorl în 
viia Domnului.

La acestă sinodă se implinescă 10 ani, Domniloră 
deputați, de când bunulă Dumnezeu, carele conduce des
tinele omului, prin sinodulă diecesană din 1875, m’a che
mată la înalta demnitate archierâscă și la conducerea 
acestei diecese de Dumnezeu binecuvânta te. Suntă așa 
dar 10 ani, Domniloră. deputați, de când am conlucrată 
și cenlucru cu Domniele vostre în viia Domnului.

După ună aseminea restimpă îndelungată, eu unulă 
datoră sum a mulțămi lui DumneZău pentru tâte bine
facerile sale spre mine, âr după aceea datori suntemă, 
Domniloră deputați, în conștiința chiemărei nâstre, a dâ 
sâmă de resultatele activității nâstre din trecută, atâtă 
față cu alegătorii noștri, câtă și față cu publiculă nostru, 
pentru ca să oferimă tuturoră ocasiune a cunosce câtă 
mai bine, nu numai resultatele activității nâstre din de- 
ceniulă trecută, dar și neajunsele, cu cari avurămă a ne 
luptă și așa a se pronunță asupra nâstră; 6r pentru ca 
pronunțarea să pâtă fi câtă mai justă, datori suntemă, 
domniloră deputați, a aminti măcară numai câteva și din 
neajunsele, ce amă întâmpinată în lucrările nâstre.

Deși sinodalitatea nâstră datâză dela 1870, când 
s’au întrunită prima dată sinâdele nâstre eparchiali pe 
basa statutului organică, totuși greutățile începutului și 
lipsa mijlâceloră de-o parte, apoi cele 2 schimbări în 
scaunulă episcopescă alțj Aradului, între anii 1872—1874 
de altă parte, n’au permisă a se face ceva înbunătățiri 
mai însemnate în starea de mai înainte a diecesei; ast- 
felfi dar, — precum se scie — până la 1875, când fu 
alegerea și introducerea mea în scaunulă archierescă, 
diecesa luptâ cu o mulțime de neajunsuri.

Dintre tâte acelea neajunsuri, pe aici prin centru, 
nu voiu aminti decât ă starea cea neglâsă a institutului 
nostru pedagogico-teologică, singurulă nostru institută su- 
perioră de cultură în diecesă, foculariulă, din care au 
a eși preoții și învățătorii noștri, luminătorii poporului 
nostru, spunendă-vă Domniloră deputați, cumcă nici a- 
cestă institută nu era în stare corăspuncjălâre.

Despărțământulă pedagogică se adăpostea într’o 
casă vechiă aprâpe ruinată, donată diecesei de fericitulă 
Sava Arsiciu, curendă după înființarea preparandiei 
(1812), âr obiectele de învățământă le propuneau 2 pro
fesori și 1 catichet, toți bărbați distinși, der îmbătrâniți 
în serviciu cu lâfa de 3—400 fl. pe ană. Din asemenea 
cause acelă institută în două rânduri fu admoniată de 
guvernă, și consistorulă provocată a-lă readuce în starea 
corăspumjătâre.

Despărțământulă teologică s'â și mai rău, căci 
n’avea nici măcară localulă său propriu, âr prelegerile se 
țineau în locale streine închiriate dela privați. La acestă 
despărțământă erau numai 2 profesori, cu asemenea lefi 
slabe ca și cei dela preparandia, cari profesori mai a- 
veau și alte ocupațiunl.

Din afară, din diecesă ârășl nu voiu aminti multele 
neajunsuri, ci voiu spune numai, că nu erau nici scoli, 
nici învățători deajunsă, dâr nici dotațiunea corăspundă- 
târe, precum nu suntă nici astătji chiar preste totă, âr 
scâle de fetițe numai una în totă diecesa.

De asemenea neajunsuri cuprinsă fiindă diecesa la 
1875, când fusei eu Introdusă în scaunulă episcopescă, 
grija mea principală și a nâstră, a tuturoră, fu Domni
loră deputați, a ne ocupâ după putință cu delălurarea 
neajunseloră, spre care scopă ni-am concentrată activi
tatea asupra următâreloră întreprinderi mai întețitâre.

1.
A'ândă în vedere chemarea nâstră principală: de 

a conlucrâ după putință la ridicarea clerului și poporu
lui, biserica nâstră cea viuă, în cultura morală-religiâsă, 
și prin acâsta la perfecțiune, scopulă supremă ală omu
lui; dar considerândă că acâsta numai prin preoți și în
vățători buni se pâte ajunge, âr aseminea preoți și în
vățători buni numai într’ună institută pedagogico-teolo
gică corăspun^ăt.oră corințeloră timpului se potă educâ: 
încă în sinodulă din 1875, în care s’a îndeplinită și intro
ducerea mea în scaunulă episcopescă, ne-am înțelesă 
Domniloră deputați, a clădi ună institută pedagogică-teo- 
logică corespunzătorii, ceea ce cu ajutorulă lui Dumne- 
deu, totă în același ană s’a și realisată, parte din unele 
fonduri disponibile, parte din colecte benevole în diecesă. 
Ințelegu in.-Liiutulă atesta, în care ne aflămă de presinte 
și care ne-a costată 35,000 fl.

2.
In următorulă ană 1876, fiind lipsă a se provedaa 

acelă institută și cu profesorii trebuintioși, și preste 
acâsta fiindă lipsă a ridică și preparandia nâstră la ni- 
velulă preparandieloră de stată: amă înmulțită cursurile 
preparandiale dela 2, cum erau mai nainte, la 3, âr pos
turile de profesori dela 3 la 5, după cum prescrie legea 
statului. De asemenea amă înmulțită și posturile profe- 
soriloră de teologiă dela 2 la 3, âr mai târziu la 4, pre
cum suntă astăZi. Amă pusă la cale pensionarea pro- 
fesoriloră emerițl, și înlocuirea loră cu alții noi, și în 
fine amă ameliorată lefile dela 3—400 fl. mai ântâiu la 
600 fl., âr mai în urmă la 900 fl. și 1000 fl. cum suntă 
de presinte.

3.
Deși în urma celoră de susă ajunserămă a avâ și 

posturi și lefi mai corăspunZătâre, dar apoi ne lipsea 
trebuinciosulă numără de profesori calificați; deci totă 
în 1876 ne văZurămă siliți a înființa mai ântâiu 2, âr 
mai apoi 3 stipendii de câte 400 fl. pentru tinerii, cari 
s’ar pregăti pentru profesurâ pre la Universități în și 
afară de patriă.

4.
După delăturarea neajunseloră pănă aci înșirate, 

amă întâmpinată o mare lipsă de învățători în diecesă, 
de nu se putea acoperi din numărulă celă scăZută pănă 
la 40 ală eleviloră de preparandia; astfelă dar la anulă 
1877 amă ajunsă la înființarea unui alumneu modestă, 
deocamdată numai pentru 30 de elevi, care in decursulă 
timpului s’a mărită pănă la 80 de elevi, precum este 
astăZI, provăZuți cu cuartiră, viptă și cu alte trebuințe,

FOILETON U.

Martirii Crucii din ambele Dacii*).

(Urmare și fine).

Mergea cineva atunci la biserică pentru desvol- 
tarea sa intelectuală și morală, mergea la biserică pentru de 
a-i se inspiră amorulă divină și umană, mergea la biserică 
pentru de a se entusiasmâ de eroismulă și patriotismulă 
sfințiloră.

St. Nichita și Urfila.
(298—287 d. Cr.)

St. Nichita și Urfila, Mitropolitulă Goției, erau năs- 
cuți în Dacia Australă (România), după cum mărturisesce 
Ioană Coropalatulă. Nascerea, crescerea și luminarea St. 
Nichita au fostă de ceea parte de Istru (pe rîpa stângă 
a Dunării) în pământulă bărbărescă. Biserica Dafneloră 
se construi din nou și deveni catedrala Daciei australe. 
Cerândă trebuința a se înființâ o Episcopiă în acâstă 

provinciă pentru înlesnirea Româniloră de aici, cărora le 
era prea departe Alba-Iulia, Mitropolitulă Teofilă din Dacia 
superiorii (celă care a representafă biserica Daciei la 
primulă sinodă și a subscrisă cu Urfila preotulă tâte ac
tele acestui sinodă, a sfințită pe Urfila episcopă ală bi
sericii credincioșiloră din Dafne (Constanțiola). Mitropo
litulă Teofilă, mai înainte de a se urcă la pontificată, ini
ția în misteriile creștinismului pe tatălă St. Nechita, Duce 

I ală Daciei australe, ală cărui nume se îngropă în obscu
ritatea aceloră secuii. Acestă Nichita fu botezată chiar 
de mânile Mitropolitului Teofilă și îșl căpătă educațiunea 
împreună cu vărulă său Urfila totă pelângă Mitropolitulă 
Teofilă.

Teofilă, pregătindă pe acești doi juni pentru apă
rarea crucii și a patriei, sfinți pe Urfila episcopă ală 
Dafneloră, luându-lă cu sine și la primulă sinodă; âră 
lui Nechita îi insuflă curagiulă pentru apărarea patriei 
și a religiunii.

Urfila, episcopulă Dafneloră, cunoscea bine limba 
Goțiloră, cu ajutorulă căreia putu întinde creștinismulă 
asupra barbariloră cu succesă. Urfila fu celă dintâiu, 
care a trădusă sfânta scriptură în limba gotică. După 
mârtea lui Teofilă se făcu episcopă în Alba-Iulia. St. 
Nechita suferi morte cumplită sub Atanarichă, care po
runci, ca să-lă arZă cu feră arsă, âră rămășițele lui 

fură aruncate într’ună stufă din marginea Dunării. Ră
mășițele lui Nechita fură duse de amiculă său Mariană 
în Cilicia la Mopvesta. Biserica îlă serbâză la 15 Sep- 
temvre. Episcopulă Ausentie din Mopvesta edifică o bi
serică în numele St. Tarachă, Probă și Andronică, ale 
căroră âse se aflau în Anabasa. Dorindă Ausentie a 
aduce în noua sa biserică âsele aceloră trei sfinți din 
Anabasa, trimese acolo o parte din âsele sfântului Ni
chita și luâ în schimbă pe ale St. Tarachă, Probă și 
Andronică. Prin asemenea strămutări se risipiră mai 
tote âsele sfințiloră bărbați, pe care speculatorii celoră 
sacre le supliniră cu âse de animale. Iată cum degeneră 
cu timpulă venerațiunea credincioșiloră cătră sfinții și 
martirii crucii. Tâte lucrurile cele bune se începură cu 
scopuri nobile; însă parte din neprevedere, parte din in
teresă personală, multe din acelea obiceiuri, fără rușine 
și fără remușcare se finiră în urmă rău, depărtându-le 
cu totulă omulă dela scopulă propusă. Venerația cre
dincioșiloră cătră martiri este justă și nobilă, dar nele
giuirea celoră ce amăgiră credulitatea poporului cu âse 
artificiale este criminală și merită ura și pedâpsa legi- 
loră. Unii chiar și astăZi au înșălată poporulă cu âse 
false.

------ O--------
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mai rgmânendu încă și acuma câte 30 de elevi afară de 
alumneu.

5.
Prevgdândă noi că prin înființarea alumneului se 

va acoperi numai în parte lipsa de învățători, er de altă 
parte esperiândă, că fetitele poporului nostru nu prea cer- 
ceteză scolele de băieți: totă în 1877 amă concepută 
ideia înființării scdleloră de fete separate de cele de bă
ieți, aplicândă pentru acele scole numai învgțătorese, cari 
pre lângă obiectele de învețămenlă, sg mai instrueze pe 
eleve și în lucrulă de mână, în economia casnică, și în 
cântă, cari tote ambiționeză fgrte atâtă pre eleve, cât și 
pre părinții loră, la învățătură.

Pentru acoperirea lipsei de învățătorese amă des
chisă și pentru femei 3 cursuri preparandiale, din cari 
până acuma au ieșită preste 30 de învățătorese, și s’au 
înființată 18 scole nouă de fetițe în diecesa ndstră.

6
După terminarea acestora Domniloră deputațl avendă 

în vedere dotațiunea cea slabă și precariă a preoțimei nostre, 
a trebuită să ne întorcemă privirea și la ameliorarea acelei 
dotațiunî, cum și la îngrijirea de văduvele și orfanii preoțiloră; 
astfelă, — după ce pentru învățători esistâ deja ună 
modestă fondă, totă în anulă 1877, cu binevoitorulă 
sprijină, ală sinodului de atunci, am înființată cunoșcu- 
tulă fondă preoțesca, carele la finea anului espirată 1884 
ajunse la suma de preste 80,000 fl., cu frumâsa meni- 
țiune de a ajută acum la începută numai preoții mai 
slabă, dotațî, apoi pe văduvele și orfanii preoțiloră, er 
după timpă, de a dotă pe toți preoții noștri din întrgga 
diecesă

Acestă fondv încă dela începutulă lui în anulă 1877 
a ajutată după putință pe multe văduve și orfani p’-eo- 
țescl, lipsiți de mijlăce, precum ajută și adi pe forte 
multe văduve și orfani săraci.

7.
Totă în anulă 1877 s’a delăturată și greutățile și 

pedecile, ce dela 1865 încăce se opuneau devenirii fun- 
dațiunii Elena Ghiba Birta în administrațiunea și pose
siunea nășiră, și așa cu ajutorulă lui Dumnedeu primi- 
rămă și acea fundațiune, în sumă de 51,000 fl. din a 
căroră interese se stipendigză 12 tineri, cu câte 200 fl. 
pe ană.

8.
Vgtfendu-se că și reședința episcopgscă și cancela- 

riele consistoriale suntă în stare slabă și necorespun- 
4ătore: în anulă 1878 amă cumpărată casa vecină, și am 
adjustat’o de cancelariă consistorială, gr în anulă urmă- 
toră 1879 am clădită de nou reședința episcopescă, pre
cum se află astăzi.

9.
Totă în anulă 1879 s’a înființată tipografia diece- 

sană, pe care — cum se scie — am donat’o eu dela 
mine diecesei, și care pelângă alte serviții modeste, fă
cute culturei și literaturei năstre, de presinte mai dispune 
și de o avere de preste 12,C00 fl.

(Va urma) 
--------O---------

Ajutorii de preoți în Bucovina.
Cernăuți, Martie 1885.

Amă amintită în unulă din numerii precedenți ai 
»Gazetei Transilvaniei,*  cumcă starea ajutoriloră de pre
oți bătrâni este în comparare cu cea a parochiloră fgrte 
deplorabilă. Acgsta voescă a o demonstra după pu
tință.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactorii responsabilă: Dr. Aurel Mureșiaun

Sublimă este misiunea păstorului sufletescă fără de
osebire de rangă, dăr pe atâtă de descurăjătgre pentru 
păstorii inferiori, cu câtă se vgdă periclitați, prin nepă
sarea prepușiloră loră, în esistință-le. Ajutorulă de preotă 
încă este omă și elă voesce sg-șl vatjă ostengla sa, dacă 
nu răsplătită, celă puțină aprețiată, și elă voesce ca să 
propășgscă în sciință, spre a putea fi folositoră bisericei 
și națiunei sale. Și 6re p6te propăși, dacă este silită 
de a se îndatori pănă în grumază pentru a’șl susținea 
familia sa și prin urmare îi și lipsescă mijlocele recerute 
spre cumpărarea de cărți, de care diecesa nâstră are mare 
lipsă?

Ajutorulă de preotă este o instituțiune, care nu a 
esistată nici odinioră în sînulă bisericei nâstre ortodoxe 
orientale, este o instituțiune romano-catolică, care de felă 
nu se p6te împăca cu instituțiunea bisericei năstre. In
biserica romano-catolică esistă celibatulă și ajutorulă de 
preotă p6te fi strămutată din locă în locă, fără ca sg 
pătimescă starea și chiămarea lui, pe când la noi cu 
strămutarea ajutoriloră de preoți, cari suntă și părinți 
de familiă, se jignesce adeseori interesulă și esistințs 
unei familii întregi. Așa dăr, dacă esistă instituțiunea 
acgsta și nu stă în puterea corporațiunii preoțescl a o 
delătura, celă puțină trebue sg caute Venerabilulă Con- 
sistoră a o face celoră loviți de sdrte, de a fi ajutori 
de preoți, suferibilă.

Mai ânteiu, binevoescă Consist orulă a lucra într’a- 
colo, ca ajutorii de preoți sg aibă locuințe corgspunijgtore 
(casă pentru ajutori de preoți), în care sg potă locui și 
sg nu fie siliți a ședg în locuințe nesănățâse, ba uneori 
într’o casă, care este și bucătăriă și dormitoră pentru 
familia preotului și pentru servitori, sg nu fie silită de multe- 
ori soția ajutorului de preotă a erna cu copii pe cuptoră, 
în scurtă sg nu fiă siliți preoții a se muta în fiecare ană 
dintr’ună bordeiu într’altulă și prin acgsta sg-șl pericli
teze sănătatea sa și a familiei sale.

întrebe Veneradilulă Consistoră pre spiritualulă ac
tuală ală seminarului clericală de aici, pe părintele e-

xarchă Mihailă Dracinschi, cum a locuită ca ajutoră de 
preotă în Revna, și din ce causă i-a murită soția; în
trebe pe ajutorulă de preotă din ToporăuțI, pe părintele 
Constantină Morariu, cum stă cu sănătatea sa și a so- 
iei sale, în ce felă de locuință și-a perdută preotgsa pă

rintele Ilarfon Dracinschi, ajutoră de preotă din Tereble- 
cea; în ce felă de casă a locuită părintele ajutoră de 
preotă din Rarancea, Vasile Jurco, acuma administratoră 
parochială în Costișa, cum locuesfe părintele Popșoră, 
ajutoră de preotă în Voloca; în scurtă întrebe pre toți 
ajutorii de preoți cum au locuită și cum locuescă. șî se 
va încredința despre cele ce spună.

Altă calamitate este referința neprecisată între aju
torulă de preotă și parochă. Ună regulativă, «capă de 
operă*  binecunoscută, dgr puțină băgată în sgmă, ală 
Consistorului archiepiscopescă .desemngză încât-va refe
rința ajutoriloră de preoți c i parochii sgi, dgr cea mai 
mare parte dintre parochl nu voescă sg recunoscă regu- 
lativulă amintită. Se nască prin acgsta gâlceve între 
preoții dintr’o comună — esemplu fgrte frumesă de mo
rală pentru poporă — și nu se.aplangză niciodată, sgu 
în detrimentulă ajutorului de preotă, pre care îlă strămută 
din causă că nu se pole învoi cu parochulă, care este 
amovabilă. S’a întâmplată și acgstă neauzită și dejositârb 
faptă, că parochulă ar fi aruncată în biserică cu colaci 
după ajutorulă de preotă, despre care ajutorulă de pre
otă în dreptulă sgu s’a plânsă Consistorului, raportândă 
și asupra venituriloră parochului sgu, din care venită nu 
i se împărtășesce mai nimica; ce a urmată din causa 
acgsta? Elă a fostă strămutată și este și acuma aju
toră de preotă de 13 ani, avendă 6 copii. Ore părintele 
Alexandru Popșoră, ajutoră de preotă din Voloca, pri- 
mesce a treia parte din venitulă paroohiei ? (cum (Jice 
regulativulă). Are s’o pață și elă ca și alții, de nu va 
tăcg. Ore din ce causă s’a cerută a fi strămutată pă
rintele Tgderă Bumbacă din parohia Boianului?

Am uitată sg amintescă de acea împrejurare ne-
drgptă, că anii pentru decenii nu se numgră ajutoriloră ' 
de preoți, ci numai paroehiloră, cărora pe lângă salariulă 1 
de 700 fl.. în orașe de 900 fl., 44 de juguri de pămentă' 
și venitulă din paro'hiă li se numgră doug decenii câte ! 
de 100 fl. Ore nu ară putg representanții preoțimei 
sg mijlocgscă la locurile competente, ca anii pentru de
cenii sg se numere și ajutoriloră de preoți ?

Ameliorarea stării materiale a ajutoriloră de preoți 
ar aduce multă bine, ei nu ară deveni din causa nea- 
junsuriloră amintite indolenți, nu ară fi necesitați mai 
târtjiu a esploata poporulă sie’șl încredințată, ca sg’șl 
acopere nevoile, ci ară spori și în cultură lucrândă cu 
inima veselă pentru sporirea binelui bisericei și a popo
rului, gră consistoriulă nu ar veni în atâtea perple- 
sitățl.

Articolulă precedentă a făcută multă sânge râu la 
unii conducători ai preoțimei, ba unii din ei au începută 
a suspiciona pe ajutorii de preoți ca autori ai articulului 
cunoscută. Numgrulă «Gazetei,*  în care se află articu- 
lulă acesta, nu linsesce nici de pe masa Eminenței sale 
Metropolitului Silvestru, care încă trebue sg recunâscă 
adevgrulă celoră scrise în elă.

Eu unulă suntă din rândulă profaniloră, dar urmă- 
rescă fie-care pasă ală preoțimei, cu atâtă mai vertosă, 
deorece vgdă, că le place laude înalte în adunări, le place 
lauda prin foi pentru merite, cari nu aparțină loră, le 
place cântarea unui versă dulce la urechi ca la copii din 
lggănă, pentru ca sg adârmă în pace și sg nu aibă mus
trări de cugetă.

Greu lucru este a se cungsce pe sine, și trebue sg 
fimă — pentru că suntemă culțl — indulgențl, sg pri- 
mimă și sfaturile opiniunii publice, precum le-au primită 
preoții în de comună prin cetirea «Gazatei Transilvaniei*  
la conferințele pastorale. Profitați și de sfaturile ngstre 
debile, cari la fiecare ocasiune binevenită nu voră lipsi. 
Aduceți-vg aminte și de cuvintele «Candelei*  Nr. 3 anulă 
1885: «unde nu’i focă nici fumă nu se arată.*

M. Scevola. 
-------o-------

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

Pesta, 15 Aprilie. — Preotulă comunei 
bisericescl evangelice din Pesta Wilhelm Gyory, 
membrulu societății Kisfaludi, cunoscută ca tra- 
ducgtoră ală poețiloră clasici, a murită alaltaerl 
sdră la 6 dre. — Partida liberală a primită ne
schimbate modificațiunile camerei magnațiloru a- 
supra proiectului de reformă.

Szeged, 15 Aprilie. — In procesulă re- 
înoită Koteles, prin interogatoriulă, ce s’a luată 
eri polițiștiloră, panduriloră și păzitoriloră de 
atunci ai temniței, pare constatată faptulă că s’au 
comisă maltratări.

Xtondra, 15 Aprilie. — Se ^ice că în trac- 
tările dintre Francia și China s’au ivită greutăți.

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

DIVERSE.
Căsătoria. — D. Teodoră V. Păcățiană din 

Timișgră ’șl-a încredințată de soțiă pe d-șora Aurora 
Mercea născ. Caracioni din Pecica română.

* * *
Necrologfi. — In săptămâna Pasciloră a răposată . 

în Mentone, în Franța de Sudă, Corneliu de Le menii 
doctorandă în medicină, după terminarea studieloră sale 
la universitățile din Gralz, Viena și Paris, — în etate de 
25 de ani.

Fiă-I țgrîna ușgră!
* * *

Cădutti îu cursă. — Ună recrută în Berlină se 
prefăcu că este surdă, și fu din causa acgsta internată 
pe mai multă timpă în spitalulă militară, unde era 
observată de medici. Era deja sg fie eliberată din slujbă 
când într’o <h ună medică, care scobora pe lângă elă 
treptele, dise ca când ar fi vorbită cu sine: «Sermanulă, 
este așa de mulțumită și n’are nici o bănuială, că adlde 
dimingță a luată din greșală otravă.» Atunci strigă în
dată celă ce se dedea de surdă, și se apucă cu ambele 
mâni de pântece. — «Vino, amice*,  îlă mângăiămediculă, 
și du-te iute în casarmă, ca sg ’țl dea o contra-otravă.

* * *
Cutremură de pămâută în Italia. — In dece 1. c. 

pela 2s/4 de dimingță se simți în Roma o sguduitură gro
zavă de pămentă, care băgă mare spaimă în poporațiune. 
Sguduitură ținu 10 secunde întregi și merse mai ânteiă 
dela sud-vestă spre nord-ostă, apoi dela nord-vestă cătră 
sudă-ostă. Sguduitură se simți și în Avezzana și Fro- 
sinone. Din Aquila veni șcirea, că în noptea de 10 1. c. 
între 2 și 3 6re locuitorii din acestă orașă fură pomeniți 
din somnă printr’ună cutremură de pământă. Deodată se 
simțiră în pată ca și cândă ară fi legănațl. Ușile se deș- 
chiseră îndgrgtă și se observară și alte semne. Locui
torii din Aquila privescă în acgstă sguduitură de pămentă 
prevestitărea evenimenteloră rele. Toți îșî aducă aminte 
din bgtrânl, că pe la 1703 ună cutremură de pămentă, 
a prefăcută în ruine bisericile cele mai frumgse și vechi, 
precum și jumătate din casele din acgstă cetate. Bise
rica Maicii Domnului a fostă scăpată atunci de ruină ca 
și printr’o minune. Frontulă bisericii începuse chiar de 
pe atunci, ca sg se plece înainte, dgr deodată se ridică 
în susă, ,ca și când ar fi fostă împinsă) de mâna ne
văzută a Maicii Domnului.*

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

BIBLIOGRAFIA. '
Scola Practică, magazină de lecțiunl și materii 

pentru instrucțiunea primară, de Vasile Petri, Nr. 11 
și 12, pro Faură și Mărțișoră, cu care se încheie tomulă 
III, are următorulă sumară: Săturarea celoră 5000 
de gmenl. Lecțiune practică din istoria biblică. — 
Roma și T a r e n t u 1 ă. L. p. din istoria universală, 
schițată după principiile lui Herbert. — Primăvara. 
L. p. din învgțământulă intuitivă. — Tractarea le
gendarului: Cioroiulă și vulpoiulă. L. p. din 
limba maternă. — Luna. L. p. din geografia astrono
mică. — O .pagină din trecutulă instituteloră de învg- 
țămentă din Năsgudă. — Miopia scolariloră. — Conspectă 
despre starea unei pomării (formulară). Varietăți. — Bi- 
iliografiă. — Invitare de p r enu mgr ați u ne la 
«Scâla prcctică tomulă IV, care se începe cu numg
rulă pre Aprilie și costă pe anulă întregă (Aprilie 
1885 — Martie 1886) 3 fl. pentru Austro-Ungaria și 
10 lei noi pentru România. Prenumgrațiunile a se adresa 
la redacțiune în Năsgudă (Nossod, Transilvania.)

Unu catalogu nou de tjiare apăru în ediția birou
lui de espedițiunea anunciuriloră a lui Henrich Schaleh 
Viena, Stadt, Wollzeile Nr. 14 și se trimite publicului 
inseratoră. Acestă catalogă se distinge atâtă prin ad- 
justarea sa elegantă tehnică, precum și prin conținutulă 
sgu. Satisface deplină scopulă sgu de a fi pentru in- 
serentă ună îndrumară publicistă fidelă fidelă și de tgtă 
încrederea, fiindă compusă pe bâsa esperinețeloră practice 
câștigate într’ună șiră de ani, și în urma informațiuni- 
loră celoră mai esacte. Acestă manuală, importantă 
pentru inserențl, nu numai că dă . deslușire despre tgte 
foile de cj' și periodice din Austro-Ungaria și a celor
lalte state europene, dgr cuprinde tdte statele popdreloră 
civilisate din lume. Acestă catalogă se trimite după ce
rere pentru 50 cr., la inserențl mai mari gratis.

Surah de mătase în colori, Satin mervelleux, Atla- 
surî, Damascuri, Ripsu de mătase și Tafta fl. 1.30 metrulă, 
până fl. 7.20 trămite pentru câte o roche, sgu cu bucata 
întrggă fără tacsa vamală în casa mușteriului, depositulă 
ală fabricei de mătase a lui G. Henneberg (liferantă 
al curții regale) în Zurich. Monstre se trămită imediată. 
Scrisorile pentru Elveția costă 10 cr.



Nr. 75.

CJurzulâ Îs bursa de Viena
'j din 14 Aprilie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/, . . . 93.53
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.45 
Imprumutultt căiloră ferate 

ungare....................... 144 50
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostu ung. 
(1-ma emisiune) , . . 96.—

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

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 105.50

Bonuri rurale ungare . . 101.—
Bonuri cu cl. de sortare ICI. —
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl........................... 101. —
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 100.80

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

vină ung........................ 96 40
împrumutul^ cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 117.50 
Renta de hărliă austriacă 79.40 
Renta de arg. austr. . . 79.85
Renta de aură austr. . . 103 20 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro- 

ungare...................... '. 848.—
Act. băncel de creditU ung. 279. —
Act. băncel de credită austr. 279.65 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.88
Napoleon-d’orI................. 9.97I/2
Mărci 100 împ. germ. . . 61.60 
Londra 10 Livres sterlinge 126.45

GAZETA TRANSILVANIEI

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 1 Aprilie st. v. 1885.

Cump. vend
Renta română (5%). . . 85 —
Renta rom. amort. (5°/0) . 91 —

> convert. (6%) 86 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 32 —
Credit fonc. rural (7%) . 98 —

» 55 „ (5°/o) • 8P/2 —
> » urban (7%) • 93 —
» > > (6%) • 87 —
» V » (5%) • 70 —

Banca națională a României 1150 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . 300 —

« » » Națională 225 —
Aură 15.3h°/o —
Bancnote austriace contra aură — —

10—10

Stabilimentulu de fortepianurl
alu lui

Juliu ^aschik
Brașovtt tergulfl dosului (Flacliszeile) Nr. 26 II. Et.

Depositulu celâ mai bogatu de pianurl și pianinuri nouă 
și întrebuințate din fabricele cele mai renumite. Pianurl vechi 
să iau în schimba. Se primesca și plăți în rate. Cu deosebire 
sunt a se recomanda: pianurl nouă dela c. r. fabricanții de pia
nurl Heitzmann în Viena, lucrate în lemna frumoșii de nuca, 
fl. 500; pianurl Mignon, cu cdrdele încrucișate, în negru fi. 600. 
Pianinuri de nuca său negre fi. 450. Afară de acestea este de 
ven^are una pianu întrebuințată de Streicher cu fl. 230, unii 
pian a bine conservata de Eisenhut, 7 Va octave și cu placă de 
metala lată fl. 200.

SINGURULU DEPOSIT0 SPRE VcNDARE IN COMISIONO PENTRU BRASOVU
» J

dela IOSXFtir B. TEUTSCEî, Sighișora 
se află, la T. Xj. <2z> HESSHAZMHB in Brașovă

Vânzarea se face cu „prețurile originale"
adăogânduse numai spesele efective și adică:

Vinuri albe.
Vinuri de desent:

Triest 1882. Medalia de aură.
Butelii întregi Jumăt. 

11. cr. fl. cr.
Riesling eminentă .... 1.30 —.75

„ fină ......................... —.65 - .38
Miiseatelii, „Cabinet11 . . . 1.85 1.05 

’ ,, fină ................... — .60 - .35
Letînyka-Mădclicntraube, su-

prafină.........................1.10 — .65
Traininu fină ....... —.60 - .35
Rozsamalerausstich „superb"

(Vin grand) ............................1.30 —.75
Kokelbliimclien plăcută . . — .95 - .55
Ausbruch nat. de Trans. dulce

și cu putere, forte fină . . 2.10 1.25
Vinuri rare.

Vinuri de cură din 1834,
ană destulă de vestită 1.60 - .95 

Din 1848 Bacator, premiată
Viena 1873, Stuhlweissen- 
burg 1878 ....................... 1,10 -.65

Din 1862 vină de Mediașă . 1.10 -.65

Vinuri de masă, (la friptură)
De Ternava mare, alesă, 
Hausmarke........................... — .60 - ,35
De Ternava mică ................- .55 .35

Vinuri de masă fine
în sticle tari do 1 Litru, frumosu adjustate. 

Sticla oblcînultn Litru 
fl. cr. fl. cr.

Din 1879 vin de masă fin dela
Ternava mare................—.50 .79

Din 1879 vin de masă ușoră,
plăcută dela Dunnesilorf K. A. —. .60

Vinuri negre.
Butelii întregi; jumăt. 

fl. cr. fl. cr.
Carbenet „Vină pentru cură" 1.10 - ,65 
Budai (groșală de struguri de

Buda) Vin pentru cură . . — .65 —.38 
Burgunilă Vină pentru desert —.75 —.45 
Medocft pentru deșertă . . . - .65 —.38 
Vină de masă negru din

Transilvania................... —.60 — 35
Vină de masă negru din
Transilvania . . .................. 1 Litru - .75

SlivovițA s6u Silvorium din Transilvania (rachiu curată de prune).
Graz 1880 Medalia de argint a statului.

In sticlo tari, frumoșii adjustate. 
1 Ltr. VaLtr.
11. cr. fl. cr.

1834 Slivoviță, Kabinet Tiank .... 2.50 1.50 1875 escelentu . . , .
1848 „cu buchetă deosebit de fină . . . 2.35 1.25 1880 forte convenabilă

1 Ltr. */ a Ltr. 
fl. cr. fl. cr.

. . 1.30-.75

. . 1.10 .65
Că vinurile mele suntu absolută curate naturale dau totă garanția. 

Liste cu prețurile pentru Engros sfe trimită gratis și franco.
Mosiffa B. Teutsch, Sigliișora.

BEPOSITUEt CU VENBAREA ÎN COMIS1ONU :
pentru Sibiiu: loliann Billcs; pentru Clușiu: Csiki Liikats; pentru Marosvăsărhely: Cari 

llutlless; pentru Bistriță Adolf Fleischer.

Iosifu
ceasornicar^ optici-

I N B R A ș O 
strada poștei Nr.

Both,
anu si mecaniciantl 

v V, ’ 
661.

recomandă depositulă său bine asortată de
ceasornice de Helveția, pendule, ceasornice în provasu

și de Schwarzwaldj
apoi tote productele optice,

mai cu semă OCHELARI șlifuiți opticu-periscopică de aură, argintă, nicelă, oțelă ș. a.
Se recomandă și la lurnisare de 

orologie pentru biserici 
de coiistrucțiuue escelentă; în fine spre așetțaie de telegrafuri de odăi și de 

legături telefonice.
TOTE REPARATURILE DE RESORTU 

se efectueză iute și eftină cu garanțiă.

1885.

Cursulu pieței BrașovQ
din 15 Aprilie st. d. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.G4 Vend,, 8.67
Argint, românesc................. . » 8 59 * 8.63
Napoleon-d’orI..................... . » 9.96 > 9 98
Lire turcesc!......................... . > 11.10 » 11.15
Imperiali............................. . » 10.10 > 10.15
Galbeni................................. . » 5.76 1 5.82
Scrisurile fonc. >Albina» . » 100.50 > 101.-
Ruble Rusesc!..................... . » 120.— > 121.50
Discontulă » . . . 7—10 o/o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potti cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

e e• m * * * • • • s m • • •• mh» *
>
e

3&ocju-ve! Cetiți!
Am cumpărată înlrega provisiune dela o renumită fabrică 

pături de cai prin licitaț.iă cu jumătate din prețuit! regulată, și 
aceea văndă câtă va dura acesta provisiune

de 
de

i

Numai c u fl. 1.75
1550 bucăți dintre cele mai mari, forte grose, late și 

srararaa fdrte durabile

PĂTURI de CAI.
Aceste pături sunt 190 centimetri lungi 

și 130 centimetri late, cu bordure (chenare) 
colorate și de grosimea unei scânduri, de 
aceea adevăcată durabile.

Scrisori de mulțămire și pentru comande 
dela persone de încredere stau cu sutele în 
biroulă meu spre convingere, și admoniămă 
în contra anunciurilo u înșelălore.

Trimiterea cu bani gata, seu rambursă. Are-te pături se es- 
pedeză dilnică în tote părțile lumei, și pretutindenea iacă ună efectă 
estraordinară, de vreme ce se polă întrebuința și ca plapomă de 
pată, și cari mai înainte au costată mai multă ca îndoită prețulă.

Adrssa: Webewaaren-Manufactur
1. 15. Rabiuovirz:. WIEN II S<-hiffamtsgasse Nr. 20.

Mersului trenuriloru

s e e a s eS e e e e e

pe liuia Teiușă-Aradă-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Teiușft-Aradft-Budapesta Budapesta- Aradfr-Teiușft.

Trenă de Trenă Trenă Trenă de Trenă
persone omnlbus omnlbus persăne omnlbus

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

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

Aradft-TImiș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trpnă
omnibuA peraone omnlbus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etroșeui 7.00

Timișdra-AradA Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenă
peradne omnlbus omnlbus

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

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia AJLEX1, BrașovU,


