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Nou. abonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei “
Cu I luliu st. v. 1885 se începe unft nou 

abonamente, la care invităm pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulă abonamentului:

Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 
,, ș6se ,, 3 ,,
„ unii anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franoi 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

NB. Prețurile acestea le-amu ficsatu spre a 
ușura abonanțiloră noștri din România plata abo
namentului, fără a mai socoti agiulu.

Rugămu pe domnii abonențl, ca să bine- 
voiască a-și reînoi de cu vreme abonamentulu, 
ca să nu se întrerupă espedițiunea diarului.

Domnii ce se voru abonâ din nou să bine- 
voâscă. a arăta și posta ultimă.

Administraținea „Gazetei Transilvaniei.“

BrașovH, 19 Iunie (1 luliu) 1885.
Se vede că se apropiă cu pași repezi filele 

caniculare, ori că în Peșta domnesce o tempera
tură înaltă, îsvorîtă din consciința deficitului 
ce-lu va produce esposițiunea din Peșta pusă în 
scenă cu atâta alaiu; destulă că incidentulu dela 
granița Moldovei, despre care amă raportată în 
numerile trecute, a adusă în mare ferbere pe 
șoviniștii din capitala ungară.

Câtă pentru noi, totdâuna ne-amă esprimată 
dorința, ea să trăimă în cea mai bună înțelegere 
și în pace cu statulu română vecinu, și de aceea 
ca Români, ne pare îndoită rău când se în
tâmplă cașuri ca cele dela Steinbruch și dela Papolța, 
cari potu contribui numai la înăsdrirea relațiu- 
niloră dintre aceste două țări.

Totdâuna amii dorită însă să se lămu- 
râscă astfelă de incidente, ca să vedemu în care 
parte este dreptatea, cu atâtă mai vârtoșii, cu 
câtă în urma acestorii încordate relațiuni sufere 
comerciulu nostru ardeleană, suferimu mai aleșii 
noi Românii, cărora ni se împută și acuma, că 
pressa nâstră ațîță pe cei de dincolo, ca să nă- 
vălâscă oficerii lorii de acolo cu putere armată 
în țâra nâstră și să răpâscă oile proprietarilor!! 
săcui dela graniță.

Conflictul^ din ținutulii Papolței în adevăru 
că ni se aruncă nouă în spinare de cătră șovi
niștii dela „Budapewti Hirlap“, (jbândii că ar fi 
fructulu agitațiunilor!! presei nâstre. Par’că noi 
amu fi păzitorii oilorii săcuesci și par’că noi amu 
avă să dirigemă pașii oficerilorii din armata ro
mână.

Dâcă frații noștri din România nu suntă 
încântați de cele ce se petrecu la noi, suntemă 
noi vinovați? Nu aceia cari ne asuprescă? 
Este însă mai multă ca ridiculă, o adevărată ne- 
buniă de șovenă ungurescă, dâcă ne facă pe noi 
responsabili de neînțelegerile loră cu Românii de 
dincolo.

•, Maghiarii facă ca acela, care când e năcă
jită își bate nevasta; și ei când îi superă Aus
tria său România își varsă mânia asupra biete- 
loră naționalități de acasă!

Suntă ei destulă de harnici, Românii dini 
România, de a’șl apăra interesele loră, precum 
pretinde ca și guvernulă nostru să fiă destulă 
de harnică să apere granițele statului ungară, 
însă fără de a face dintr’ună țînțară armăsară, 
cum face „Budapesti Hirlap,“ scriindă în nnmă- 
rulă său celă mai nou următârele nostimade:

,,Soirea, că sub conducerea unoră oficeri 
valahi o trupă vitâză năvălesce în Trei-scaune 
și răpesce vite, ne aduce aminte de Orientă și 
de peninsula Balcanică. Totdâuna .așa începă 
cestiunile orientale. Proba vitejiei este de ordi
nară luarea cu puterea a proprietății străine. Așa 
facă patrioții bulgari în Macedonia, așa vitejii 
Muntenegreni în Herțegovina, și totă asemenea 
glorioșii cavaleri ai stelei României, vitejii dela 
Plevna, pornescă după jafuri aventuriâse în Ar- 
dâlă și răpescă vite și terăscă păstori nearmați 
ca prisonieri de răsboiu în România. Dâcă potă 
bate bine pe Maghiarii nearmați și acâsta o iacă 
din mândria națională?1

„Dâcă Teke-Turcomanii său Afganii procedă 
astfelă față cu Rușii, aceștia îndată începă răs
boiu și spre asigurarea granițeloră omâră câte-va 
duzine de brigand!, după aceea anectâza țâra 
respectivă, ca să’nvețe pe barbari administrațiune 
civilisată. Noi ce dreptă nu vremă să purtămă 
răsboiu de oi cu legiunile române de înaltă cul
tură, cu tâte că ei îlă începă; dâr nici hoțiile 
și bătăile loră nu le vomă suferi. Nu mai multă, 
căci destulă a fostă pănă acuma.“

„Trebue să admitemă, că în România le 
placă asemeni grosolane vielări de fruntării. 6re 
prin acâsta voescă ei să demonstreze dreptulă 
României asupra Ardâlului? Voescă âre prin 
acâsta să ațîțe pe Românii din Ardâlă, că âtă 
vină liberatorii și atunci tâte turmele de oi ma
ghiare voră deveni prada Româniloră? Ori dâră 
nu voescă ca diplomaticesce să lase să adârmă 
cestiunea Ardâlului ? Voescă âre ca întotdâuna 
să fie discordiă între noi ? Voescă ei să amărască 
spiritele de dincâce și de dincolo prin violări de 
graniță și prin grele vătămări ale cetățeniloră 
unguri? E clară, că jafulă de oi este unulă 
din mijlâcele politicei daco-române, altfelă nu ne 
putemă esplicâ lucrulă11.

„Nu, pentru că tocmai astă tâmnă a fostă 
în Ardeală comisiunea pentru regularea grani
țeloră, care a stabilită esactă, cărei părți apar
ține fiecare munte și acum fiecare locuitoră fie
care păstoră și fiecare sată scie apriată unde să 
începe Ungaria și unde se sfârșesce România. 
Dâcă n’ar sci acâsta oficerii și autoritățile ro
mâne, în curândă îi vomă învăța noi, căci ve- 
demă că pănă atunci nu vomă avea odihnă, 
pentru că nu ne lasă în pace. Odată trebue să 
le arătămă, că și noi suntemă așa de buni ca 
Muscalii ,și nu lăsămă ca să fimă tractați cu 
dispreță.

pice mai departe, că în casulă de față e 
vorba de o nouă provocațiune intenționată a 
României, care acum ,,nu-și mai încape în piele1' 
și apoi continuă astfelă:

.,Vomă vedâ ce scie Tisza Kalman? Are 
elă influință la Viena la Kalnoky și vâcjă îna
intea lui Brătianu la Bucuresci ? Scie elă se vor- 
bâscă cu voce tare și în altă parte, nu nnmai 
în camera deputațiloră ?....

„România suverană ia întru nimică Ungaria 
semi-suverană. Insă guvernulă ungurescă este 
păzitorulă drepturiloră și onârei Ungariei. Să 
nu privâscă Tisza Kalman națiunea maghiară 
ca o turmă de oi, din a cărei onâre pâte să ră- 
pâscă România câtă îi va plăcâ“....

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

In ora a unti-spre-decea.
0 voce asupra situațiuuei bisericei române greco-orientale.

Sibiiu, 15 Iuniu 1885.
II.

Sinodulă nostru eparchială estraordinarii din anulă 
acesta n’a fostă la înălțimea misiunii sale, pentru că n’a 
lucrată conformă agendeloră sale punctulă 7, care Qice, 
>ca să se consulteze și să ia măsurile trebuinciăse pen
tru disciplinarea preoțimei și a poporului eparchială.* 
Este forte tristă și durerosă, când o corporațiune nu-șl 
cunâsce adevărata sa posițiune și chemare în organis- 
mulă bisericescă, ci se lasă a fi purtată de nașă.

Eu sciu una și bună, că biserica nâstră are ună 
dreptă canonică, care de o potrivă obligă pe toți membrii 
ei în parte și preste totă. »Centrulă bisericii pe pă- 
măntă — cj*ce Șaguna în dreptulă canonică — este sânta 
scriptură și codica generală a canâneloră, cari facă drep
tulă comună publică bisericescă.* Celă ce nu ascultă de 
biserică calcă în piciore prescipțiunile canonice și celă 
ce calcă canânele trebue să-și ia pedăpsa meritată, fie 
elă ori ce va fi.

Am aurită, că consistorulă archiedecesană a voită 
să tragă în cercetare disciplinară pe unii preoți renitențl 
și neascultători greco-orientall, cari călcându-șl jurămen- 
tulă, ce l’au depusă înaintea lui Dumnezeu când s’au 
chirotonită, au alergată la potestatea lumâscă. Acești 
preoți, ni se spune, au alergată din nou la organele ad
ministrative, cerândă scută în contra urmărirei discipli
nare bisericescl, âr consistorulă la intervenirea guvernu
lui a încetată de a mai urmări pe acei sperjuri ostași 
ai bisericii creștine militante.

Canonulă 14 din Cartagena precum și canonulă 
115 totă din Cartagena opresce apriată, ca clericii să 
alerge la autoritățile civile său lumescl și cei ce nu as
cultă și nu se supună autoritățiloru bisericescl se depună 
din funcțiunea loră. Canonulă ală 11 din Antiochia 
(fice: >D6că presbiterulă, care este subordinată regulei sa
cerdotale, ar porni să se ducă la împăratule, fără voia 
și scrisârea Episcopului provincială, acela să se isgonăscă 
și să se lapede nu numai din comuniunea, dâr și din 
demnitatea, de care mai înainte se împărtășea.* Ca
nonulă 12 din Antiochia opresce presbiteriloră recursulă 
la stăpâniri lumescl în contra sentinței jurisdicțiunii bi
sericescl și demandă, ca apelațiunile să se facă după 
treptele jurisdicțiuniloră bisericescl, cari și așa suntă re
gulate și în privința apelați uniloră spre odihna celoră 
interesați.

Canânele sântei nâstre biserici suntă forte precise 
în privința apelațiuniloră presbiteriloră și mă cuprindă 
ună cutremură și fiori reci de slăbiciunea consistoru- 
lui și a Archiepiscopului nostru, ce au arătat’o față 
de acei popi aroganți (căci nu merită frumosulă și cla- 
siculă nume de presbiteră) și renitenți, cari au alergată 
cu plânsorile său apelațiunile loră la ministerulă ungu
rescă, ignorândă cu totulă forurile nâstre superiore bise
ricesc!. Acei ignoranți preoți, simțendu-se năpăstuițl din 
partea consistorului, putâu apelă la consistorulă mitropo
litană, apoi la congresulă națională bisericescă, ca la cea 
mai înaltă autoritate legislativă, judecătorâscă și admi
nistrativă, dela care nu mai pâte apela nimeni după in- 
stituțiunile canonice ale bisericii nâstre autocefale. Bi
serica nâstră greco-orientală este înarticulată în legile 
Ungariei, cu tâte canânele sale și cu tâte înstituțiunile 
sale, și nu este nimărui permisă, fie acela și ministrulă 
Treforf, să calce legea sancționată de regele apostolică, 
prin care se garantâză autonomia acestei biserici auto
cefale.

Statutulă organică, pactulă nostru fundameatală bise
ricescă, tjice în § 174 punctulă 6, care tracteză despre 
agendele sinodului episcopescă, că acestă sinodă are a 
priveghia pentru autonomia bisesicei și a o apără în 
contra ori căroră încercări, ce voră amenință pacea și 
sânțenia bisericii. Ce pași ați făcută Prâsfințițiloră Epis- 
copl sufraganl cu Metropolitulă în frunte față cu acestea 
obligăminte atâta de clare, pentru ca să puneți stavilă 
ingerinței ministrului ungurescă, prin statutulă relativă la 
ajutorulă de stată, în drepturile autonâme ale Archidiecesei 
transilvane? N’ațl făcută nimică. Din contră ați privită 
cestiunea archidiecesană în causa milei împărătesei, ca
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Ministrulă Trefort a și începută să împartă ajuto- 

rulă de stată între preoții noștri gr, or., încependă cu 
preotulă Vasile Basarab din Romosă, căruia i-a dată 100 
fl. La acestea făia guvernamentală din Sibiu observă, 
că «nu cumva sinodulă archidiecesană va pune la regulă 
pe preotulă acesta» care a călcată hotărîrea sinodului?— 
Păcată de numele »Basarab' ce ’lă părtă!

—0—
Comitetulă fundațiunei Gozdu publică concursă pen

tru stipendiile vacante ale acelei fundațiuni pe anulă 
școlară 1885/6 de 60 pănă la 500 fl., preferindu-se cei 
ce se voră aplica la technică, montanistică și silvanis- 
tică. Petițiunile voră fi însoțite de certificată școlară, 
de actă de boteză și certificată de paupertate, trimi- 
țându-se pănă la 10 Augustă n. 1885 la cancelaria fun
dațiunei Gozdu, Budapesta, Kiraly utza 13, însemnându-se 
loculă și facultatea unde concurentulă are să studieze, 
precum și posta ultimă, unde să i se comunice resul- 
tatulă petițiunii.

—0—
In comuna Corondă din comitatulă Odărheiulă să- 

cuescă bântue printre vite boia de unghii și de gură; 
din acăstă causă tergulă anuală ce era să se țină Ia 1 
Iuliu n. s’a amânată.

^■0—
Ni se comunică din Tohanulă vechiu cu data 29 

Iuniu n.: «Ploile nu mai încetăză de două săptămâni, 
așa că după ce seceta dinainte uscase pămentulă, acum 
țăranulă nu păte lucra. Ploile cele dese de multe ori 
suntă însoțite de grindină gr6să, apele esă din albii și 
inundă câmpurile. In cjilele trecute căcju grindină de 
mărimea aluneloră. In 28 Iuniu pe la 3 ăre d. a. o 
vijeliă îngrozităre se descărca peste ținutulă nostru, cu 
grindină dăsă și ca alunele de mare, de credeai că se 
cufundă pămentulă, durândă 20—30 de minute. La 30 
de pași nu se mai vedea nimică. In însemnată parte a 
câmpului, grânele, săcarele, ărcjele și cânepile suntă cu 
desăvârșire nimicite. Cucuruzele (păpușoiulă) și crum- 
penile (cartofii) suntă frânte și culcate la pămentă. Nu mai 
e nici o speranță de răde. Vijelia a fostă atât.ă de 
tare, încâtă șuri de lemnă au fostă răsturnate, multe 
din cele de pătră descoperite în mare parte. Gardurile 
grădiniloră au fostă de-a rendulă rupte și culcate la 
pămentă. Pomi seculari și uriași, cari au umbrită și 
nutrită două, trei generațiunî, au fostă unii scoși din ră
dăcină, alții frânți. Pagubele suntă enorme și desperarea 
cumplită.» — Agripa.

—0—
Din Marginea Ternavei amă primită o corespon

dență, care ne denunță fapte imorale și bașibuzucesci 
comise de preotulă cooperatoră P. M. din T............
Atragemă atențiunea Consistoriului spre a lua măsuri de 
îndreptare, ca să nu fimă siliți a da publicității acele 
fapte, după ce P. M. deja e dată și pe mânile justiției. 

—0—
La 24 Iuniu n. s’a descărcată peste ținutulă Făgă

rașului o grăznică ruptură de noră. Apele au pricinuită 
mari pagube sateloră, holdele și livezile au fostă inun
date, bivoli, viței și porci s’au înecată în mare numără. 

—0—
Duminecă în 16 Iuniu s’a celebrată în biserica din 

Rășinari ună parastasă pentru sufletulă răposatului archi- 
episcopă și metropolită br. Andreiu de Șaguna. Publică 
a asistată în numără fărte mare.

—0—
In Deșiu, casa advocatului Todor Farkas a fostă 

trăsnită la 25 Iuniu n., vasele de pe masa din bucătăria 
au fostă sfărîmate, învățăcelulă de cismară Octavisnă Co- 
roșană ce se afla în bucătăriă fiindă atinsă de trăsnetă 
a leșinată, de aci pătrunse prin ferăstră în salonă unde 
se afla adunată o societate mai mare, oglinda și soba au 
fostă sfărâmate și ună domnă din societate atinsă, care 
încă își perdu consciința. Cei doi atinși de trăsnetă 
și-au venită în fire, fără să fi suferită vre-ună altă rău.

—0—
Maghiaro-jidanii din Blașiu avăndă o petrecere în 

pădurea Mișca în cliua de 21 Iuniu, la propunerea unora 
de a fi învitațl și Românii mai alesă că li s’a permisă 
ună locă românescă de petrecere, patrioții împintenați 
au răspunsă: «Mit kell nekunk olahok?« Și fărte bine 
au făcufă. Românii trebue să se învețe minte odată, 
dacă nu voră să ajungă gunăiele Maghiaro - armeno-ji- 
daniloră.

In Giertan (Birthelm) a fostă la 26 Iuniu n. o furtună 
cum n’au mai pomenită locuitorii de acolo. A căzută 
grindină pănă în mărimea oului de gâscă. Mai tăte hol
dele suntă cu desăvârșire nimicite, totă așa viile și pomii. 
La biserică s’au spartă 59 de ochiuri de ferestră.

—0—
In ministeriulă de răsboiu comună se lucreză o 

ordinațiune importantă pentru instituțiunea voluntaria
tului de ună ană. In viitoră voră pută întră ca vo
luntari pe ună ană și elevii scăleloră industriale supe-

o cestiune curată particulară archidiecesană, fără să vă 
mai gândiți, că în prima liniă este datoria Archiereiloră 
de a apără autonomia bisericii, grupându-se în jurulă 
Mitropolitului și dându-i totă concursulă posibilă cu sfa- 
tulă și cu fapta.

Vinovată este, în cestiunea acesta mare și vitală a 
bisericii, și inteligința nostră mirenăscă, că n’a stăruită 
din tote puterile pe lângă archiereii noștri, ca. să pună la 
o parte rivalitățile personale și să stăruăscă cu toții pen
tru apărarea autonomiei bisericei române greco-orientale.

Să nu mai luămă lucrulă de glumă și să nu-lă 
mai privimă cu fatalismulă și indiferentismulă orientală, 
să ne deșteptămă odată din amorțăla, în care pare că 
suntemă pironiți Nu mai e de glumă, când vine ună 
ministru și-o spune într’o circulară, că elă nu vrea să 
mai scie nimică de autoritățile bisericescl legale și în
demnă preoțimea la neascultare și la nesupunere, când 
vine mai încolo și declară, că preoțimea română orto- 
docsă este' nepatriotică, că capulă bisericei năstre numai 
are nici o vădă înaintea preoțimei subalterne și că îi dă 
4000 fi. anume pentru ca să-și ridice văda și să patrio- 
tiseze prin împărțirea acestoră bani pe preoții nepatrioți. 
De aici ar urma firesce, că preoții patriotici n’au ce să 
aștepte din acestea 4000 fl.

Este timpulă supremă, ca clerulă și poporulă în- 
tregă să-și rădice glasulă său în sinădele parochiale și 
protopresbiteriale întru apărarea autonomiei bisericei ro
mâne și pentru spălarea petei, cu care s’a mângită ca- 
racterulă preoțimei fiindă înfierată de nepatriotică.

Este sfânta datorință a preoțiloră noștri, ca să se 
ridice peste pasiunile omenesc! și cu abnegațiune și re- 
signațiune să arate, că suntă adevărați servitori ai mân
tuitorului nămului omenescă. Sânta jertfă a mântuitoru
lui, pe care o aducă preoții noștri totdeuna la sântulă 
altară, să servescă preoțimei năstre ca ună isvoră de pu
tere și de tăriă, spre a pută învinge poftele cele trupeșei 
și spre a se arăta cu tăriă adevărată creștinăscă în lupta 
acăsta grea. Mântuitorulă <|ice (la Luca 14, 33): «Celă 
ce nu se lapădă de totă ce are, nu păte fi învățăcelulă 
meu.» — «Omorîți mădulările vostre cele pămăntesci,' 
Qice apostolulă Pavelă (Col. 3, 5).

Da, spirită de sacrificiu, de abnegațiune și de re- 
signațiune se cere dela preoțimea nostră pentru dragostea 
cătră maica nășiră biserică, care în tăte timpurile a fostă 
scutulă celă mai puternică ală nămului nostru.

Preoțiloră români, arătațl dușmaniloră bisericii năstre, 
că și în vinele văstre curge sânge din sângele strămo- 
șiloră voștri, cari tăte le-au suferită, ca se vă lase vouă 
biserica curată, după cum este Christosă capulă bisericii 
năstre. Invățați răbdare, suferință, abnegațiune dela ca
pulă nevăzută ală bisericii năstre, care pănă a petrecută 
aici pe pămentă a fostă săracă și-a desprețuită tăte de
șertăciunile lumii aceștia. Desbrăcați-vă de Aflamă celă 
vechiu și vă îmbrăcațl în Christosă, domnulă și Dumne- 
cjeulă nostru. Cereți, când aduceți la sântulă altară jertfă 
fără de sânge, dela Christosă, împăratulă celă fără de 
mărte, să vă dea tăriă și putere, ca să puteți învinge să
gețile cele aprinse ale diavolului, ce âmblă cu momele, 
ca să vă înșele. Nu vă încredeți în boeri și fiii văcului 
acestuia, că ei umblă după voi numai să vă amăgăscă, 
pentru ca să vă prindă în cursele loră și apoi atunci să 
vă jăce cum le place. Fericiți-vă de cei ce se apropiă 
de voi cu vorbe dulci și frumăse, că aceia n’au gândă 
bună, că inima loră este plină de vicleșugă. Ei vă voră 
dice: veniți de mâncați dela masa năstră, dela care vă 
opresce maica văstră biserică, și atunci frumăse titule vă 
ve-țl agonisi, atunci nu veți mai fi urgisiți, bajocorițl și 
desprețuițl în patria văstră, nici nu veți mai fi primiți 
de domnii și stăpânitorii voștri ca șerpi veninoși și apoi 
scițl, că pe șărpe are ori ce patriotă dreptulă să-lă tăce 
în capă ori unde îlă va aflâ. De acestea și multe alte 
vă voră făgădui amăgitorii, pănă când vă voră apucâ la 
ospăță.

De aceea încă odată c^ică, rugați-vă neîncetată și 
vă ridicați cjiua năptea inimile văstre la Cristosă împă
ratulă împăraților^, ca să trimită preste voi și preste fa
miliile văstre duhulă său celă presfântă, care să vă apere, 
ca să nu cădeți în ispită.

Cinstiți protopresbiteri, luminați pe preoțimea trac- 
tuală, măngăiați-o, întăriți-o în credință, apărati-o, pă
ziți-o de amăgitori și de ispititori. Voi sunteți vase alese 
și luminători ai bisericii, voi sunteți corăbierii corăbiei bi
sericii române, cârmuiți naia bisericii lui Christosă cu 
înțelepciune, cu energiă și cu bărbățiă printre talazurile 
mării ce-o amenință. îngrijiți și țineți severă disciplină, 
ca să nu deserteze nici ună marinară de sub stegulă 
lui Christosă. Eră tu, Prămărite Consistoriu, stată ma
joră ală marinii bisericii, și ție Archistrategă ală marinii 
lui Christosă. fiți neadurmițî la postulă vostru, apărați, 
păziți și îngrijiți cu tătă înțelepciunea, tăria și bărbăția, 
de oștea bisericii lui Christosă, pentru că veți avă să 
dațl semă înaintea lui Dumnedeu și a istoriei, dacă din 
vina văstră se va sparge naia bisericii române ortodocse.

Celă ce are urechi de audită să au<|ă și minte de 
lnțelesă să înțelegă, că suntă mulți chemați, dară pu
țini aleși.

riore, ai instituteloră economice și scăleloră comerciale 
superiăre.

—0—
Plăia torențială, ce a căzută în dilele acestea în 

totă România, a fostă în unele părți binefăcătăre, 6r în 
altele a causată mari stricăciuni recolteloră și căiloră de 
comunicațiune.

—0—
Citimă în .Indăpendance Belge:» »D. doctoră 

Brândză, membru ală academiei de sciințe și profesorii 
la Universitatea din Bucuresci, a fostă însărcinată de 
guvernulă română să visiteze diferitele aședăminte bota
nice ale Delgiei și să studieze organisația loră, pentru a 
înființa în capitala României ună aședămentă similară. 
D. profesoră Morren a formulată programulă generală 
ală Institutului botanică și duoi architecți belgianl suntă 
însărcinați cu facerea planuriloră: d. Bernimolin, din 
Liege, pentru clădiri, și d. L. Fuchs, din Bruxelles, pen
tru grădini.»

—0—
>Răsboiului« i se anunță din Berladă, că în diua 

de 14 Iuniu au plecată șăse familii israelite la America.
—0—

Același tjiară scrie, că dilele acestea s’au pro
testată polițele: D-nei Paulă și comp., T. Marinescu, Di- 
mitrie lonescu (cârciumară,) G. M. Antonescu, Klempner 
și comp., (patru polițe,) Avram Eisenstein, M. Chr. Evan- 
gelidi. Anna Gănescu, Gr. Pazană și T. P. Pazană 
Eduard Kant și Toma Nicolescu din Bucuresci, Tache 
Georgescu din Caracală și B. Rosenthal din Slatina.

—0-
«Luptătorulă» din Focșani scrie, că în diua de 11 

Iuniu tribunalulă de acolo a judecată 14 procese de 
divorță, tăte intentate de femei.

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

Din Rusia.
Este caracteristică, că pre când în statele 

dise „liberale-constituționale“ povara sarciniloru 
publice ce se impunu țăranului devine totă mai 

Igrea, în Rusia „despotică și necultă11 se întro- 
I ducu reforme spre ușurarea situațiunei țăranului. 
| Astfel u s’a desființată darea pe capă în 
totă imperiulă rusescă și astfelă s’a delăturată 
tăte urmele iobăgiei , ăr țărănimea care 
avă se ducă în spinare tăte greutățile păte ră
suflă mai liberă. Foile rusescl salută cu multă 
căldură și bucuriă acăstă reformă.

O altă îmbunătățire s’a făcută prin modifi
carea sistemului de pașapărte, care stă în legă
tură cu desființarea dârei pe capă. Pănă acum 
nici unu țărână, care nu și-a plătită tătă darea, 
nu căpătă pașaportă și trebuia se rămâie ca pi
ronită în sătulă său. De aici încolo înse 
țăranulă nu va mai fi împiedecată de a-șl vedă 
de afacerile sale și de a călători. „Novoje Vremja“ 
salută acăstă măsură a ministrului de finance și 
dice că printr’însa visteria statului va fi ferită 
de-o perdere de vr’o 50 miliăne ruble.

*

O făiă polonă a lățită faima că Germania 
are de gândă a ocnpa un port la litoralulă insulei 
Corea păte și întrăga insulă. „Norddeutsche allg. 
Ztg.“ declară, că niciodată n’a fostă vorbă în 
cercurile oficiale germane de-o asemenea ocupa- 
țiune. „Novosti“ ca făiă polonă are ună inte
resă de a provoca încordări între Germania și 
Rusia, de ărece buna înțelegere actuală dintre a- 
ceste două puteri nu convine nisuințeloră po
lone.

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

Șcăla română din Șinca-vecliiă.
Șinca-vechiă, 15 Iuniu 1885.

On. dle Redactoră! Este ună frumosă intervală de 
când în colănele ,,Gazetei“ nu s’a făcută câte o dare 
de sămă despre căușele acestei comune, înzestrată dela 
D-c}eu — nu fie imputată — cu zeloși bărbați cârmuitori. 
Duminecă în 14 Iuniu a. c. s’a ținută esamenulă cu 
elevii acestoră comune în presența R. D-nu Vicariu, a 
inteliginței și a mai multoră poporeni din aceeași 
comună.

Câtă pentru progresulă arătată de elevii acelei 
șcăle, credă că nimeni nu va cuteza a se dechiara ne- 
mulțămită. S’au putută au<}i răspunsuri sumari și pre
cise, de unde se deduce, că acei învățători fără osebire 
își cunoscă chiemarea și’șl pricepă metodulă în propu
nere. Și totuși școla acăsta nu se va mai pută susțină 
cu sistemulă de trei învățători pe lângă salariele avute, 
pentru că faimosulă fonda școlastică, în urma prea vred
nicei administrări de cătră bărbații chemați din acea co
mună, astăzi a scăzută, încâtă capitalulă nu mai pro
duce suma intereseloră, ca să asigureze salariele de 
pănă aci. — Primulă învățătoră are salariu de 340 fl.
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de păstrare săsâs?ă, și caute la aceea că precum Sașii 
ajută cu acea casă de păstrare poporulă săsescă, astfelă 
Românii voră ajuta cu casa loră poporulă română, pen- 
trucă scopulă ei este numai și numai ajutorarea popo
rului română.

Nu cugete d-loră, că ,casa de împrumută și păs
trare* își va începe activitatea numai când va fi capi- 
talulă de 100,000 în mâni, căci activitatea ei se va în
cepe atunci când va fi capitală de 20—30,000. Va face 
împrumuturi mai mici și pre timpă mai scurtă, și cu câtă 
va fi capitalulă mai mare cu atâtă suma împrumuturiloră 
și timpulă solvirii împrumuturiloră voră cresce.

In fine făcândă ună apelă cătră on. publică româuă 
și în speciă cătră inteligința română de aici și jură, să 
alerge în ajutorulă înființării acestui institută, dorescă 
nouei «Case de împrumută și păstrare*, ună succesă 
măreță. Cămilă.

alti doilea 200 fl. și celă dela începători 80 fl. cești 
din urmă se dedeau jumătate din cassa bisericei și ju
mătate din cassa comunală; va să dică aci fondulă nu 
presta nimicii. De aci se vede, că chiară dela începută 
a fostă greșită numărată proporțiunea acestoră lefi, ună 
prea mare saltă în onorariu cu 140 fl. față de ală do
ilea învățătoră deși acesta este asemenea cualificată și 
are încă mai multă ocupațiune.

După cum se dă cu socotâla fondulă nu mai pro
mite decâtă 400 fl. și cevași ca interese menite pentru 
lefile învățătoriloră. Cum se voră răspunde pe viitoră 
salariele de 540 fl. de nu cumva se va ataca capi- 
talulă, care dâr s’ară fi și atacată, cum era vorba? 
Astfelă stândă lucrulu, se nasce întrebarea, ce ar fi de 
făcută pe viitoră, ca totuși să se susțină actualitatea? 
A împovărâ pe creștini cu repartițiune spre acoperirea 
deficitului de 140 fl. va fi cam greu pentru poporă și 
desamăgitoră.

A reduce numărulă învățătoriloră, ori a li le scade 
lefile, nu convine nici cu reputațiunea loră, ba nici 
chiară cu ambițiunea unora dintre pretinșii eonducălorl 
ai șcâlei. Totă atâtea alternative, dintre cari ori una 
ori alta trebue sacrificată. Și care să fiă sacrificată?

Ca să putemă răspunde trebue să luămă lucrulă 
din punctă de vedere ală legei școlastice, ce ni-o im
pune statulă față de școlile rurale. Și nu cum aă făcută 
Șincanii, că s’au uitată de odată în s6re, și acum au 
orbită. Dovadă istoriculă acelei șcâle aci relevată. Nu
mita lege stabilesce numărulă eleviloră pentru ună învă
țătură și în Șinca conform numărului eleviloră trebue 
să fiă doi învățători. De altă parte legea școlaslică con
fesională determină minimulă de 200 fl. dreptă lăfă de 
docente. Și precum în alte comune se privescă de co- 
răspundătâre școlile populare rădicate pe aceste base se 
înțelege că cu învățători cualificațî, pentru ce nu s’ară 
pută suferi și în Șinca? și totă cu progresulă susă ară
tată. Apoi a ferită D-deu ca pentru ochii ori-cuî din 
Șinca, acolo să se creeze alte mijlâce, cu atâtă mai 
puțină repartițiunea pe bietulă poporă, altminterea su
pusă la destule imposite, sub cari te miri că nu îm- 
brâncesce.

In modulă acesta s’ar pută satisface causei, ca 
totuși să se susțină sistemulă de 3 învățători. S’ar mai 
pută satisface și prin reducere având numai doi învăță
tori, în care casă ar mai rămână și ceva reservă la 
fondă. De ce dică eu acăsta, pentru că multe’să ce
lelalte indigențe scolastice. Și precum privatulă întocmai 
și casele publice totdăuna recugetă și la fonduri de re
servă pentru timpuri mai grele, căci nicidecum acele 

• nu se voră ușura în privința pecuniară.
Pănă aci am vorbită numai despre posturile sus

ținute din fondulă școlastică: Să admitem însă, că din 
vr’o causă său altă biserica său comuna său amândouă 
își voră retrage subvențiunea loră de 40 fl. Atunci ceea 
ce Dămne feresce n’aș dori să se întâmple, ar cădea și 
postulă învățătorului-docente.

Vă rogă să nu-mi luațl în nume de rău aceste 
calcule de âre-ce numai critica situațiune a remedieloră 
șcâlei mi le impune. Cine nu s ar bucura ca în tâte 
comunele năstre să putemă dispune de mijlâce, cu cari 
să fundămă șcăle peste postulatele legei? Insă cu du
rere suntem avisațl la trista sârte. care deocamdată ne 
impune numai defensiva pe terenulă școlastică ca și pe 
celelalte, încâtă adecă să ne apărăm școlile, ca să nu 
dămă prilegiu să fie atacate și nimicite.

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

Casă, de păstrare și împrumută.
Reghinulă săsescă, 25 Iuniu.

Dete Dumnezeu în fine de se urni din locă și in
teligența de aci. In 18 Iuniu n., după ce ’șl-a ținută des
părțământul de aici ală «Asociațiunei Transilvane«• a- 
dunarea sa, s’a întrunită inteligința de aici la o convor
bire prealabilă în care a hotărîtă înființarea unei case de 
împrumută și păstrare, fondată pe acțiuni ă 50 fl., cu 
ună capitală de 100,000 florini v. a., menită pentru de-a 
împrumuta poporulă nostru și de a’lă scâte din mânile 
jidoviloră cămătari, cari au adusă poporulă la sapă de 
lemnă.

Cei mai mulțl au și subscrisă sume însemnate, din
tre cari 4 inși câte 1000 fl. v. a., acei domni suntă: 
Patriciu Barbu advocată în Reghinulă săsescă, Reveren- 
disimii domni Basiliu Rață prot. gr. cat. și Galactionă 
Șagău prot. gr. or., Ioană Șandoră parochă.

Facă-se fiecare Română de aici și jură membru 
ală acestei case de păstrare, dea dinarulă său pentru ună 
scopă atâtă de sublimă și măreță cum e acesta, căci 
mare va fi bucuria și mângăiarea, când va vedea că fra
ții săi, poporulă, care ’lă susține, va fi scăpată de mise- 
ria ce l’a copleșită atp.

Părăsâscă acei puțini, — de cumva ni suntă bine
voitori — dupăce a hotărîtă majoritatea înființarea sus 
numitei case de păstrare, idea că acâstă casă ar fi su
perfluă și nefolositâre, pentru că în Reghină este o casă 

Opera literară a unui Română în lnsti- 
tutulu Franciei.

Cetimă în .Voința Națională*:
«In ședința dela 8 (20) Iuniu curentă a Academiei 

de șciințe morale și politice din Parisă, d. Nourrisson a 
presentată învățatului corpă cunoscuta operă premiată a 
compatrioruluinostrud.George Bengescu: „Voltaire, 
Bibliographie de ses ouevres.11 Gu acâstă ocasiune 
d. Nourrisson a cjisâ, că voindă cineva să cunoscă pe 
Voltaire, două instrumente îi suntă orl-cum neapărată 
trebuinciâse: pe de o parte ediția opereloră sale de 
Beuchot, care este o basă minunată de studiu; âr pe de 
alta «Bibliografia voltairiană* a lui Quârard, pe care în
suși Quârard declară că a tras-o din arătările și notele 
lui Beuchot. Tocmai acâstă «Bibliografiă voltairiană* 
s’a apucată cu ună rară talentă d. Bengescu s’o pre
lucreze pentru a o tace mai precisă, mai complectă, mai 
bine orânduită. De altfelă, cu câtă cercetările înaintau, 
cu atâtă planulă s’a mărită, căii noua «Bibliografia vol
tairiană* nu se compune din mai puțină de patru 
volume.

,,D. Nourrisson a arătată pe scurtă cum a fostă îm
părțită materia îptre aceste patru volume, apoi semnală 
câle-va scăpări din vederi și’șl sfârși laudele cu aceste 
cuvinte: ,D. Bengescu a pornită pe o adevărată mare; 
suntemă convinși că nu se pâte ca să nu ajungă fericită 
la limană*.

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

O conversațiune umoristică.
Imprejururea, că guvernulu ungurescă per

mite importarea porciloru aârbesci, fie și bolnavi, 
în Ungaria, dr porcii românesci, câtu de sănă
toși ară fi, suntil înapoiațl peste graniță — cum 
s’a întâmplată, deună^ile — face pe „l’Indâpen- 

, dance Roumaine“ să trateze acâata cestiune în 
iforma unui dialogu între unu porcii sârbescă și 
unu porcu românescă pe câmpia Uugariei. Ifltă 
comica conversațiune — după f6ia francesă — 
între agreatul!! și desagreatulă guvernului un- 

' gurescîi:
— »Eh 1 bună ifiua, scumpe amice/ (fise porculă 

sârbescă întâmpinândă pe camaradulă său cu cea mai 
perfectă urbanitate, «unde mergi așa tristă și melan
colică?» — «Amă de ce să fiu așa/ suspină porculă 
românescă, «dâcă ai fi în loculă meu...» — «Ce ți s’a 
întâmplată?» îlă întrebă cu interesă celă dintâiu dintre 
vorbitori. — «O odisseă întrâgă și încă una din cele mai 
de plânsă/ răspunse celă d’ală doilea. ,Inchipuesce-țI 
că plecaserămă din România în numără de două său 
trei mii, ca să facemă o călătoriă de plăcere în Germa
nia și să visitămă în trâcătă incomparabila esposițiune 
din Peșta...» — «Ei bine?» — «Ei bine, amă trecută 
fruntaria cu tâte greutățile lumii, deși eramă provăduțl 
cu [pașapârte în regulă și certificate autentice de bună 
viață și moravuri. Ne bucuramă cu toții de o perfectă 
sănătate, dar abia ajunși la Steinbruck, s’a pretinsă că 
suntemă bolnavi și ne trimite înapoi fără milă în țâra 
nâstră. Nu suntemă destulă de plânsă? Nu vomă vedă 
marea esposițiune.»

Porculă sârbescă reflectă ună momentă, apoi luândă 
din nou vorba dise: — »Ast.a-i greșâla vâstră.» — 
,Cum! Greșâla nâstră?» strigă porculă românescă. — 
«Fără îndoială, ascultă-mă, te rogă: mă vedi cum suntă, 
eu amă părăsită Serbia bolnavă și aprăpe mortă.» — 
«Și ți s’a permisă să treci fruntaria!* — «Nu numai 
mi s’a permisă,» urmă cu vorba camaradulă sârbescă, 
«dar încă mi s’au făcută onorurile ce se datorâză ran
gului nostru. La intrarea mea în țâră, Maghiarii au ar
borată tâte stâgurile loră, musica militară a intonată 
imnulă națională, ună regimentă întregă forma spalieră 
în trecerea mea, pe când tunurile fortăreții mă salutau 
cu o salvă de 101 împușcături.» — »E cu putință!» 
strigă nenorocitulă espulsată. — ,Dar asta nu e totă,» 
continuă oratorulă, «eramă bolnavă cum ți-amă spusă, ce 
credl că mi s’a făcută?» — «Te va fi trimisă de sigură în 
vre-ună lăzăretă.» — «Ce vorbesci! Intr’ună lăzăretă! 
M’a espedată simplu la d. Tisza.* — «La d. Tisza!» 
— «Da, la d. Tisza. Și acestă bravă omă mi-a dată

celă mai bună apartamentă ală său, m’a pusă să mă 
culcă în patulă său, a chemată la patu-mi pe cei mai bun! 
medici din Budapeșta. Amă fostă îngrijită, ferită, giu
giulită; cele mai frumâse dame din capitală își disputau 
onorea de a mă îngriji.... și âtă m’am făcută sănă- 
tosă.»

La rândulă său porculă românescă tăcu câteva mo
mente, și după ce sfârși cu tristele sale reflecsiunl dise: 
— «Dar în fine, cărei împrejurări atribuesci acestă ne
dreptate? Tu ești bolnavă și ești primită cu brațele des
chise; eu suntă sănătosă și mă isgonesce. De ce acâstă 
parțialitate?1 — «De ce?» răspunse porculă sârbescă, 
,ți-o voiu spune: fiind-că țâra, care mi-a dată viâță, 
este amică devotată a Maghiariloră, pe când aceea care 
te-a născută este inimiculă loră neîmpăcată.*

—'—o--------

DIVERSE.
CWorea ochiloră. — Statistica, acâstă sciință care 

nu negligâză nimică, ne spune că ochii albaștri se gă- 
sescă mai desă la bărbați decâtă la femei. D. de Can- 
dolle, care a făcută din acâstă cestiă obiectulă unui stu
diu specială, împarte ochii omenescl în albaștri și negri, 
și a observată nisce fapte curiâse din punctulă de vedere 
ală eredității. Din o sută de persâne suntă opt-cjecl, cari 
au colârea ochiloră întocmai cu aceea a tatălui și mamei 
loră. Aceia cari se deosibescă prin colâre de tatălă și 
de mama loră se apropiă de aceea a bunicului și a bu
nicei. Când individii se nască din părinți cari au ochi 
de colâre deosebită, ei moștenescă celă mai multă co
lârea nâgră decât, colârea albastră; de unde resultă că 
proporția ochiloră negri cresce din generațiă în genera
ția. Acestă faptă se acordă cu resultatele statisticei re
lative la colorația pârului. In mai tâtă Europa, chiară 
în țările nordice, pârulă tinde a deveni închisă; numărulă 
blondiloră descreșce, acela ală âcheșiloră se măreșce. D. 
de Candelle admite, că contrastulă coloriloră constitue o 
atracțiă, care reese din statistica căsătoriiloră: femeile cu 
ochii negri dau precădere bărbațiloră cu ochi albaștri 
sâu căprui; femeile cu ochi albaștri sâu căprui preferă 
bărbați cu ochii negri.

* **
Unu profesorii- puținii, delicata. — O familiă o- 

norabilă din Heidelberg era fârte multă mișcată de scri
sorile anonime și insultătâre, adresate când unuia când 
altuia din membrii săi, și care tindâu în particulară a tur
bura liniștea celoră doi tineri căsătoriți. Tâte cercetările 
făcute pentru a descoperi pe autorulă acestoră manopere 
nu isbutiseră, când o întâmplare neașteptată făcu să 
se descopere acestă misteră. Ună comisionară aduse una 
din aceste scrisori; pare că celă ce o trămisese se înșe
lase, și că în locă d’a o trămite la poștă, a încredințat’o 
unei a treia persâne. După aceea se văcju venindă în
dată, cine? ună profesoră dela Universitatea din Hei
delberg,doctorulă Laur, care, aflându-se prada celei mai 
vii emoțiunl, rugă familia insultată să nu ’lă pârdă. I se 
răspunse că are să fie ertată cu condițiune, ca profeso- 
rulă să dea 20,000 mărci pentru săraci și să părăsâscă 
orașulă. Profesorulă se și esecută îndată, părăsindă în 
același timpă orașulă universitară, unde tâtă lumea vor- 
besce de acestă faptă.

* **
O povață. — Cetimă în „România“: In lipsă 

de ghiață se pâte obțină ună frigă îndestulitoră, cu ur- 
mătârea amestecătură refrigerantă: Se pune intr’ună 
vasă aprâpe ună chilogramă de muriată de vară 
cu 5 sâu 6 litre de apă peste cari se târnă o mică 
cantitate de acid azotică sâu apă tare. In câte-va mi
nute, acâstă amestecătură produce ună frigă fârte sim- 
țitoră. E destulă a pune în acestă amestecătură bău
turile ce cineva voeșce a le răci și va fi pe deplină sa
tisfăcută. Când cineva are necesitate de o mică can
titate de liquidă refrigerantă, se pâte obțină aceleași re- 
sultate adăogândă în apa în care se află pusă vasulă 
spre răcire, o amestecare în părți egale de azotată de 
amoniacă și de carbonată de sodă.

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

BIBLIOGRAFIA.
Cursu de limba maghiară pentru scâlele gimnasiale, 

reale inferiâre, pedagogiă și pentru privați, prelucrată după 
Topler, metoda lui Ahn, de Paulă Budiu, profesoră 
gimnasială. Prețulă unui esemplară broșată 80 cr., 
legată 1 fl. Brașovă, editura lui II. Zeidner, 1885.—Acestă 
cursă e de recomandată din tâte punctele de vedere, e 
lucrată cu o deosebită îngrijire, cu ortografia academiei, 
regulele esplicate într’ună stilă câtă se pâte de ușoră, 
întocmirea cursului peste totă e din cele mai practice, 
așa că pe nesimțite oricine pâte învăța limba maghiară 
fără a întâmpina vre-o greutate.

Beiu, Vodă, Domnii, romană istorică de Teochar 
Alexi, cu ilustrațiunl originale. Au eșită de sub țipară 
broșurile duple 29—30, 31—32 cu câte o ilustrațiune. 
Prețulă unei broșuri duple 1 leu sâu 40 cr. Tipogra
fia Alexi, Brașovă.

Editoră: Iacobă Muresianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.



Nr. 137. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Ouraulu la bursa de Viena Bursa de BucurescI.
din 30 Iuniu st. n. 1885. Cota oficială dela 17 Iuniu st. v.

Rentă de aură 4°/0 • • • 99-20
Rentă de hârtiă 5»/0 . . 92.70 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 148.50
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 123.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 108.75

Bonuri rurale ungare . . 102.50 
Bonuri 
Bonuri

mișă
Bonuri
Bonuri

cu cl. de sortare ICI.75 
rurale Banat-Ti-
.............................. 101.50 

cu cl. de sortarel01.50 
rurale transilvane 101.25

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

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

ung.................................. 119 70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.40 
Renta de hărtiă austriacă 82.55 
Renta de arg. austr. . . 83.25
Renta de aurii austr. . . 108 20 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 857.—
Act. băncel de credită ung. 284.25 
Act. băncel de credită austr. 204. 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.88
Napoleon-d’orI.................. 9.85*/a
Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 
Londra 10 Livres sterlinge 124.20

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

> convert. (6°/0)
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit

>
»
>

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

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

fonc. rural
5Î
>
>

V 
urban

»
>

(7%)
(5°/o) 
(7<>/o) 
(6°/o) 
(5°/o)

1885.
amp. vând.

89 90
93’/4 93V4
88Va 897a
30 32
104 105
88 89
102 103
93 94
86 86i/a

— —
— —
10 10r/a
2.02 2.05

Cursulu pieței Brașovu

din 1 Iuliu st. v. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.90 Vend. 8.94
Argint românesc................. . » 8.80 8.85
Napoleon-d’orI..................... . » 9.84 » 9.86
Lire turcescl....................  . . » 11.15 > 11.20
Imperiali........................ 1 . . » 9.94 » 9.97
Galbeni............................ . . . . 5.80 5.84
Scrisurile fonc. »Albina < . » 100.50 » 101.-
Ruble RusescI..................... . > 124.50 > 125.50
Discontulii » . . . 7—10 % pe ană.

W2" Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se potti cumpSra în tutunge
ria lui I. Gross.

Diplomă de argintă dela esposițiunea economică din 1884 a comitatului 
Torontală.

Medalia de argintă dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883.
Medalia de brouză dela esposițiunea din Triestă 1882.
Diploma de recunăscere dela esposițiunea din Graz 1880.
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1MT-AGNES
dela M 0 H A

Conține cea mai însemnată cantitate de acidă carbolicu dintre tote 

Apele minerale ale Ungariei 
face escelente servicii la b61e catarrhalice ale organeloră de mistuire și 
ale udului. In genere acâstă apă merită a se lua cu deosebire în consi- 
derațiune la tdte acele bdle, la care trebue a ajuta organele și a promovâ 

funcționarea sistemului nervosă.
Cu vinu beută se bucură acesta de o popularitate mare. 
Depositulu principală Ț Liferantu ală Curții

singură numai la: «wX/XdWAxU X X reg. ung.în Budapesta
Asemenea se află la tbte farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiunî.

ess S’au espediatil în amilii 188-4 awiaaraa 5

L500000 butelii

e
®

a

e s

seu cu bani
gata

10 procente
mai eftinu! 8

vendă ceasornice remontoir de aură și de 
nice pentru salonă, odăi și cu musică, cântândă dela 1 până la 10 
piese, inele de aură și de brilantă, lanțuri de ceasă, medalione, cruci, 

brățări și gatniturl, și adică cu plata în rate lunare.
Marfa se va trimite îndată fiecărui comandatoră, după tri

miterea primei rate. Vândare sub garanțiă. Tarife de prețuri ilus
trate, în cari se cuprindă și mărimile rateloră, dimpreună cu mos
trele pentru alegere, se trimită îndată franco, după trimiterea de 
20 cr. în mărci poștale seu bani gata. Singurulă locă de vendare 
de platce cu numeri, cari lumineză clară nbptea, patentate.

Totă felulă de reparaturi, oroldge și juvaerurl se efeptueză 
eftină și promptă. Numai la producătorulă. — Adresa:

Jacob Fuclis, Uhren- und Goldwaaren Fabricant
(Firma înregistrată la tribunalulă de comerciu.)

WIEN I, Schulerstrasse Nr. 1 (Rotschild - Palais.)

argintii, pendule, ceasor- e

»

f
8
i
e

Mersulu trenurilor!!
pe linia Predealâ-Budapesta și pe linia Teiaișă-Aradft-Budapesta a călei ferate orientale de statîl reg. ung.

Predealtt-Budapesta Oudapesta— Predeal ft

BucurescI

Predealu (
(

Timișă

Brașovft 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu

/
Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezâ-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

( 
(

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-peata

(
(

Viena >

Nota:

Trenă 
de 

eradne
Trenă 

accelerat
Trenă 

omnlbua
Trenă 

omnibuB

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
6 00

6.35
3.00

5'00
9.45

9.47
10.11
10.44
10.51
11.18
11.36
11.51
12.23

1.19
1.30
1.37
2.05
2.25
2.36

3.13

3.40
4.01

4.24
4.49

5.58
6.08

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.31
12.07
2.10
2.45
8.09

10.37
12 59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.00
8.31
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.471

1.21
2.05*
3.08
3.39
3.55
4.0â

8.22
10.30

Trenă 
omnibu^

Trenă 
omnibua

Trenă 
accelerat

Viena — 7.15
Budapesta 6.47 1.45
Szolnok 10.37 3.44
P. Ladâny 1.44 5.21
Oradea mare 5.33 6.41

3.15
7.29
8.27

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
Gliiris

Cucerdea

Uidra 
Vințulă de i 
Aiudă 
Teinști 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

Timișă

Trenă 
de 

peradne

((

susă

12.05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.02

6.40
7.00

51 —

(
(

Predealu
BucurescI

(
(

Orele de n6pte suntă cele dintre liniile grose.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

7.14
7.42

8.31
9.01

10.01
10.16

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.3 «
5.05

11.24
11.43
11.45

12.08
12.22

12.57

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2.11
2.31
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

8.0J
11,40
2.31

Trenă 
omnlbua

Teiușik-Aradft-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de 'Trenă de Trenă Trenă
omnibuB om ni bus persâne peraâne accelerată omnibua

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.00
Vințulă de joșii 12.20 — 4.53 11.02 3.44 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOillOK. / 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradtt 3.37 7 53 5.25
Siuieria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațîî 4.13 — 6 1»
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Pauliști 4.51 — 7.00!
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopti 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
BSrzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 1*0.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradti 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24

2.39 12.00 4.53 Șibotti 10.43 —- 12.53
3.16 12.14 5.10 Vințulă de joșii 11.04 — 1.22

Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 Teiușik 12 05 — 2.24

Aradti-Timișdra Simeria (Piski) Petrașemfi

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trcnii
omnibna peradne peradne peraine emul bus omnibua

Aradd 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nâmeth-Săgh 6.50 1.46 8.54 Hațegd 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Grivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.3b 6.07
Timișdra 8.42 3.40 10.06 P etroșeul 10.43 4.04 6.39

Tinaișdra-Aradd Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Tronfi Trenă Trenă
persdne peraâne om ni bus omnibuB oninibus de pera.

Timișdra 6.07 12.25 5.00 Petroșeui 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.06
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.25
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6 53 Hațegti 9.31 12.17 8 02
Aradulti nou 7 40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradii 7.50 3 10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.16


