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Cei dela putere întotdduna au protestată, 

contra împutărei, ce li-o facemu, că voescu să 
maghiariseze cu forța și că spre acesta scopu 
se folosescu de mijldcele cele mai condamnabile 
de terorisare.

Nu de multă codițele din Clușiu ale pressei 
guvernamentale maghiare se plângeau amară că 
noi, când vorbimu de uneltirile loru, întrebuin- 
țămti prea adeseori termimdu de „terorisare" și 
de „teroriști. “ Ei bine, ce făcu ei cu întregii 
aparatulu de lingăi de tdtă categoria alta, decâtu 
a amenință, a insultă și a terorisă mereu pe cei 
ce nu voră sS-i recunoscă ca stăpâni absolviți în 
acăstă ț£râ?

Multă mai strigă acum foile unguresc! în 
contra jurațiloră din Sibiiu. De ce ? Pentru că 
acești jurați n’au suferită a fi terorisați și au 
pronunțată sentințele după a loră convingere și 
consciință curată, nu după cum pretindeau foile 
din Clușin. Vedea-vomă, scrieau aceste foi, dăeă 
jurații din Sibiiu voră fi la înălțimea chiămărei 
ce o au în statală maghiară cum ni-lă închi- 
puimă noi și cum vremă noi ca sS fie; numai 
așa va mai avea viață juriulă de pressă din 
Sibiiu!

Nu este acesta terorisare ?
Der Sibiiulă este umilă din cele mai mari 

și mai culte orașe ale Transilvaniei, și de aceea nu-i 
mirare, că locuitorii lui nu se lasă a fi terorisați 
prin nisce articoll răutăcioși ai foiloră jidano-ma- 
ghiare. Ceea ce însă este multă pai remarca
bilă, servindu-ne nouă de laudă, ăr adversariloră 
noștri de admonițiune, e faptulă, că nu numai 
la orașe, ci chiar și la sate amenințările și tero- 
risările nu mai prindă.

Cetitorii noștri își voră aduce aminte, că 
foile clușiene începuseră a strigă ca din gura șăr- 
pelui în contra celoră, cari au serbată în anulă 
trecută aniversarea (filei 3 (1.5) Maiu 1848. Intre 
aceștia era și zel osulă protopopă și notarulă din 
Indolă, precum și bravii locuitori munteni din 
Intregalde.

Foile din Clușiu nu țipă niciodată de găba. 
Autoritățile se puseră în mișcare și bieții 6meni 
fură trași în judecată. Părintele din Indolă la 
întrebările: din ce causă a serbată (jiua de 3 
(15) Maiu cu poporulă; de ce a cântată „Deștăptă-te 
Române; de ce s’a rugată în biserică, ca „Dum
nezeu să scape poporulă românescă de multele 
nedreptăți ce i se facă“ a răspunsă cu demnitate 
de adevărată păstoră sufletescă: „După ce o na- 
„țiune nu p6te esista fără limbă și fără drepturi 
„politice, între marginele legii și pe viitoră îm- 
„preună cu toți soții mei de principii voiu lupta 
„pentru egala îndreptățire națională.“

Și care fii resultatulă cercetărei judecăto- 
resci? — Tribunalulă din Turda, neavândă nici 
ună motivă legală de a condamnă pe acusați, 
i-a absolvată în 28 Iuliu 1884, ear Tabla re- 
găscă a confirmată judecata primei instanțe în 
16 Decembre anulă trecută.

Foile din Clușiu negreșită că au cunoscință 
de aceste sentințe. De ce tacă înfundate? De ce 
nu strigă că tribunalele maghiare compuse din 
funcțiunari maghiari, trădăză prin sentințele loră 
achitătăre patria maghiară?

Eată judecători maghiari, cari nu sciu apăra 

„idea de stată maghiară", cari nu sciu să dă 
satisfacțiune societății șoviniste jidano-maghiare, 
ce a fostă așa de cumplită „ofensat,ă,“ prin ru
găciunile preotului din Indolă!

Ce să mai dicemă de Sași, dacă si Ungurii
’ . r-i'' . . ~ ’. .

cu diplome dela universitățile din Clușiu și Pesta 
nu facă altfelă decâtă ei? Bine Z’eea Pești 
Naplo,“ că numai jurați unguri din orașele ungu
resc!, ce sunt prodomnite de teroriști, potă se salveze 
„ideea de stată maghiară." Căci atunci se va 
face mișcare mare în acele orașe și pressa va 
strigă, ăr juriulă sub impresiunea acestui curentă 
va trebui să-și dea în totdăuna sentința nu numai 
pentru „apărare" ci și pentru „nimicire."

Câtă pentru demnii și curagioșii locuitori 
din Intregalde, cari asemenea au fostă trași în cerce
tare judecătorăscă, cetitorul binevoiăscă a se informa 
din corespondința de mai la vale, ca să se con
vingă până unde mergă terorisările mișelesci în 
contra poporului românescă.

Apucături nedemne.
»Pester Correspondenz* a primită dela ună ‘pu

blicistă* ungură următorea comunicare, ală cărei scopă 
ușoră se păte înțelege:

Cumcă propaganda română se face nu numai în 
Ardălă, ci se nutresce și se sprijinesce și în România, 
dovedesce următorulă casă :

»Acum ună ană și jumătate am avută ocasiune să 
facă, pe drumă între Vama și Bucuresci, cunoscință 
unei persăne din cea mai înaltă ramură a justiției. In 
conversațiunea nOstră veni vorba și despre politică, mai 
cu sămă despre raportulă ce esistă între monarchia 
austro-ungară și între România. Amintitulă demnitară 
română, care, ca quasi Judex Curiae ală patriei sale, 
prin posițiunea sa cunăsce cu temeiu aspirațiunile cu- 
renteloră politice ale României și societății române, se 
esprimâ asupra acestei cestiunl astfelă:

‘Politica guvernului nu este totdăuna identică cu 
aspirațiunile politice, ce suntă sădite în spiritulă viu 
ală poporului. Politica oficială se schimbă cu evenimen
tele (filei; dar în acăstă schimbare se află ceva neschim- 
băciosă: tendința permanentă a aspirațiuniloră națio
nale. In politica oficială, relațiunile dintre Austro-Un- 
garia și România potă fi cele mai amicale și cele mai 
cordiale, tosuși esistă între monarchia d-văstră și între 
România totdăuna ună contrastă ce nu se păte aplana 
și o adencă prăpastiă desparte pentru totdăuna pe aceste 
două state unulă de altulă. Tăte stratele poporului ro
mână suntă pătrunse de convingerea, că Ardălulă, Bă- 
natulă și ori ce petecă de pămentă în Ungaria, unde lo- 
cuesce vr’ună Română, aparțină Ungariei numai în urma 
unui abusă și că dreptulă de proprietate asupra acestoră 
teritorii usurpate de Unguri ni se cuvine nouă, adecă sta
tului română*

»P6te să sune curiosă acăsta, lucrulă însă stă ast
felă, că Austro-Ungaria numai atunci păte câștigă adevă
rata amicițiă a României, când va renunță la tăte aceste 
părți ale țării, în care locuescă Români, în favărea Ro
mâniei.

‘Câștigarea acestoră teritorii este idealulă nisuin- 
țeloră năstre naționale. Statulă română păte abifice de 
realisarea acestui ideală din motive de oportunitate, dar 
poporulă română are consciință neclintită, că acele părți 
ale Ungariei acfi ori mâne — e mai multă o cestiune de 
timpă — se voră anecta cu ori ce preță la România.*

»Ellenzăk« din Clușiu, într’ună articulă întitulată 
,Visurile vecinului*, observă la aceslă: ,Alte dureri 
n’are? !«

Ne mirămă, cum de acelă ‘publicistă* ungară, 
care ca toți Ungurii încă trebue să sufere de limbăriță, 
a putută tăcea ună ană și jumătate și tocmai acum i 
s’a deslegată limba comunicândă «conversațiunea* sa de 
mai susă? Dar aci e ascunsă ună plană, pe care eve
nimentele actuale ni-lă trădeză. Publicistulă vrea să 
aplice două lovituri deodată.

E vorba de a se adunâ «dovedi* pentru justificarea mă- 
siiriloră escepționale ce se voră lua în contra Români- 
loră; e vorba de cassarea juriului din Sibiiu, pentru ca 
diarișlii români să fie trămișl în judecata jurațiloră un
guri din Tărgu-Mureșului și Clușiu pentru cea mai mică 
plângere în contra asupritoriloră ; e vorba de maghiari- 
sarea forțată ce se va întinde peste totă Ardălulă ; e 
vorba de realisarea «ideii de stată maghiară* așa pre
cum o înțelegă adversarii noștri, adecă: în țările corănei 
sf. Ștefan altă nămă afară de celă ungurescă nu e 
permisă să esiste, totă ce e nemaghiară său se va trans
forma în maghiară său va trebui se ia lumea în capă.

Arma însă, de care se servesce »publicistulă* a- 
mestecândă în luptele năstre (filnice și pe România, ca 
cu atâtă mai multă să’șl justifice Ungurii asuprirea ce-o 
esercită cu noi, e det’estabilă și nedemnă, der 
totodată e destulă de grosolană, ca să nu se deăche jo- 
culă de după culise ală teroriștiloră

Italia și cestiunea orientală-
Marile puteri europene, cari s’au aliată în scopulă, 

de a mănțină pacea cu orice preță în Europa, astăzi se 
uită cu ochi răi la toți pașii, ce îi face său are de gândă 
să-i facă Italia pe țărmurii Mării roșie și pe căstele 
Egiptului. Astătfi se aștăptă scirile ce vină dela Roma 
cu încordare, pentrucă de atfi pănă mâne se potă lua 
în Roma decisiuni, ce voră avă urmări însemnate nu 
numai pentru Italia și Anglia, dar și pentru pacea euro- 
pănă, care cu tăte asigurările aliațiloră puternici totuși 
se păte turbura ușoră. După cum asigură ună cores
pondentă ală lui ,N. fr. Presse,* Anglia să fi provocată 
oficiosă pe Italia ca să ia parte la espedițiunea egiptănă. 
Diarulă italiană .Opinione* năgă acăsta, susține însă că 
ministrulă italiană Mancini tractăză în privința acăsta cu 
ministerulă englesescă. In Roma șefii resorturiloră mi
litare țmă mereu la conferințe, în arsenale se lucrăză 
cu-o activitate febrilă, pentru ca să se echipeze o flotă 
și să espedeze ună corpă nou de armată. In orice îm
prejurare Italia va ocupa litoralulă egiptănă ală Mării ro
șie. Dăcă voră merge trupele italiene și în Sudană, va 
aterna dela compensațiunea ce-o va oferi Gladstone Ita- 
lieniloră. Că cestiunea egiptănă stă în strensă legătură 
cu cestiunea orientală nu mai încape nici o îndoiălă și 
tocmai amesteculă Italiei în cestiunea egiptănă pote forte 
ușoră să aprindă cestiunea orientală, care arde sub 
spu<jă. Mai «filele trecute se dice că representanții mai 
multoră state balcanice, cari au de-a regula diverse afa
ceri cu Turcia, avură convorbiri cu Mancini și că repre
sentanții României, Greciei și Serbiei au trimisă guver- 
neloră loră rapărte detaiate despre înțelegerile cu cabi- 
netulă italiană cu privire la scopurile politiciei coloniale. 
De se voră adeveri aceste comunicate, atunci s’ar vedă 
că în unele cercuri politice ale^ peninsulei balcanice, 
încă înainte de a se ivi ună conflictă între Turcia și în
tre Italia, începură ămenii a se ocupa cu idea ca să se 
folosăscă în interesulă loră de acestă conflictă.

In ce chipă au conferită representanții staturiloră 
balcanice cu cabinetulă italiană nu putemă sci, dar ceea 
ce am dori ar fi ca România să lucreze din tote pute
rile sale, ca în înțelegere cu Italia și cu Anglia să-și pătă 
realisa dorințele și să-și pdtă asigura la Pindă și Boră- 
dagă interesele sale ca Românii din Pindă, din Macedo
nia pentru cari România a adusă și aduce de 20 și mai 
bine de ani mari sacrificii materiale, să nu fie sacrificați 
dușmaniloră loră seculari, pentru că atunci ar fi arun
cată în vântă totă munca de două decenii și mai bine, 
și tăte sacrificiile cari s’ar fi putută întrebuința cu multă 
mai bine pentru alți Români lipsiți de cultură. Aceea 
că bre sci-va diplomația română să profite de încurcătu
rile ce se voră ivi în Orientă și de gruparea puteriloră 
europene, numai viitorulă ni-o va pută arăta.

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

SCIRILE Dl LEI.
Adresa ce a așlernut’o sinodulă archidiecesei orto- 

doxe-române din Transilvania catră Maiestatea Sa mo- 
narchulă — din incidentulă răspunsului primită de de- 
pulațiunea bisericei ortodoxe române eu ocasiunea ser-
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bărei pentru reconstruirea Seghedinului — s’a luată la 
cunoscință de călră Maiestatea Sa, dice .Telegr. română.« 

—0—
Joi în săptămâna trecută s’a comisă în Giapercî 

lângă Mercurea ună omoră misteriosă. Sera pe la 6 ăre 
se aflau judele, notarulă și perceptorulă de dare în can
celaria oficiului locală, când o grăznică pocnitură se audl 
și perceptorulă de dare cădii imediată mortă la pămentă. 
După ce judele și notarulă îșî veniră în sine din spaima 
cea mare, voiră se alerge afară, dar ușa dela stradă era 
țepănă ferecată. Făptuitorulă se asigurase de urmărire. 
Din Miercurea a plecată o comisiune judiciară la Cia- 
perci să ancheteze casulă. S’au făcută câteva arestări. 

—0—
In ședința dela 4 Februariu n. a comitetului reu- 

niunei archeologice din comitatulă Hunedărei, ținută în 
Deva, vicepreședintele a ținută o confe.ință în care cri
tică aspru pe d. Odobescu și broșura sa despre revolu- 
țiunea lui Horia.

—0—
Ministrulă culteloră Trefort a dată societății archeo

logice din Deva suma de 500 fl. pentru continuarea să- 
păturiloră dela Sarmisegetuza.

—0—
Academia de «Jeux Floraux* din Tulusa a decre

tată, dice .L’Indăp. roumaine,» literatei Carmen Sylva, 
Suveranei României, tillulă de magistră în arte. Membrii 
academiei au pusă să se graveze o mărăță diplomă, ce 
se va îmâna Maiestății Sale prin d. V. A. Urechiă.

—0—
Scola din Konragy, comitatulă Hunedorei, s’a în

chisă din causă că bântue difterita printre copii.
—0—

Concertuli! Zichy. — Arareori îi succede unui ar
tistă a întruni atâta publică precum a fostă Marți sără 
în sala otelului Nr. I. Numai odată am văzută acăstă 
sală și mai îndesată de publică. în văra anului 1883 la 
concerlulă românescă dată în folosulă «Asociațiunei tran
silvane.» Se vede că renumele ce și l’a câștigată d-lă 
Zichy în capitalele mai multoră țări, și împrejurarea că 
dânsulă cântă la piană numai cu mâna stângă, a a- 
trasă publieulă în numără atâtă de mare. Contele Zichy 
născută la 1849, și-a perdută mâna dreptă în etate de 
15 ani la o vânătăre, de atunci sub conducerea marelui 
maestru Liszt, care l’a introdusă atâtă în musica clasică 
câtă și în cea modernă, a urmată studiele în armoniă 
și contra punctă cu succesulă celă mai strălucită, după 
cum ne-am și convinsă în săra concertului deja la 
primulă numără ală programei, o composițiune propriă 
bine succesă. Ouvertura ne-a descoperită pe lângă 
tehnică și precisiunea jocului și ună talentă de compo- 
sitoră bună și desteră. Asemenea și în «Visulă amo- 
rosă« de Liszt și în Polonesa a-dur de Chopin, ne-a do
vedită că scie interpretă cu semță și fără de orice afec- 
tațiune. In deoseol ne-a plăcută «Fantasia din opera 
Faust' de Gounod, care cu grelele ei pasage și 
figurațiunl, ca și prin polifonia acordeloră, a fostă pă- 
trundăt.ăre. Pe lângă tătă iuțăla și bravura esecutărei, 
totuși s’au strecurată în acăstă piesă și unele disonanțe, 
cari n’au putută trece neobservate. Impresiunea totală 
a concertului te lasă însă a vedă în Contele Zichy ună 
artistă însemnată cu multe calități frumăse.

Orchestra philarmonică sub conducerea bravului ei 
dirigentă A. Brandner a esecutată «Andante con moto» 
din Sinfonia italiană A-dur de «Mendelssohn și Ouvertura 
din «Euryante» de Weber, cu aceeași acurateță și fineță 
cu care suntemă dedați a-o au<|i la diferite ocasium. Me- 
ritulă d-lui A Braudner ca dirigentă îlă cunăscemă și 
totuși credă că nu voiu esagera, dăcă îmi permită a con
stata cumcă esecutarea Ouverturei de Weber a fostă de 
tătă frumsățea. Venitulă curată ală acestui concertă 
este destinată pentru fondulă capelei orășenesc!. Mulță- 
mirea publicului esprimată prin îndelungate aplause, ca 
și prin presentarea a două cununi de lauri ce le-a pri
mită contele Zichy îi potă servi ca asigurare că și aici 
și-a sciută câștiga simpatiile publicului iubitoră de artă.

—0—
O «descoperire* a făcută «Ellenzăk.» In Clușiu, 

dice făia ungurăscă cuprinsă de spaimă, s’a formată o 
societate germană, care-șl ține întrunirile în casa unui 
cismară din strada Mănăstură. Membrii societății suntă 
în parte mare «Schulvereiniștl.*

—0—
Scriitorulă O. F, Berg, editorulă foiei umoristice 

«Kikeriki* din Viena, a fostă instalată în institutulă de 
nebuni din Dobling.

—0—
Scîri din Odessa desminlă uciderea advocatului Ra- 

binovicl, întemeiălorulă sectei »Nou!ă Israilă.«
—0—

Se scrie din Frankfurt lângă Main, că ună ginere 
a fugită cu văduva sa socră, pentru care avea mai multă 
simpatiă decâtă pentru fiica ei, soția sa. Ore atâtă de 
mare să fie corupțiunea? Greu de credută.

„Times“ despre tractatul!! prusso-rusd.
»Timesc din Londra consacră tractatului de eslra- 

dare încheiată între Rusia și Prusia ună articolă de 
fondă, în care desaprăbă măsurile luate, dicândă că An
glia nu pote aderâ la ună astfelă de tractată.

»E naturală, scrie «Times», ca să nu ne gândimă 
nicidecum a schimbă legile nostre așa, ca să estra- 
dăină fugari, caii nu suntă vinovați de astfelă de delicte, 
pe care noi le considerămă de crime. Țăra nostră a tre
buită să acorde în acestă veacă ospitalitatea sa nenoro- 
cițiloră politici de totă felulă. Noi amă primită mai ân- 
teiu pe jertfele legiloră apăsătăre și mai târdiu chiar pe 
autorii acestoră legi. Actualulă împărată ală Germaniei 
a fostă veselă, că s’a putută retrage aci după evenimen
tele din 1848, și câtă p’aci era să vină la noi în acelă 
timpă chiar și d. Bismarck. Napoleon III, după ce 20 
de ani a încercată să ne înduplece a schimbă legile 
nostre pentru străini, în anulă 1871 a avută motivă să 
se bucure, că politica năstră a rămasă neschimbată și 
că elă a putută trăi în Chislehurst totă așa de liberă de 
ori ce șicane, ca și atunci când ca conjurată și fugară 
din fortărăța Ham locuia ic King Street, St. James. După 
comună Francia ne-a cerută, ca să estradămă pe comu
niști ; da dacă amă fi făcută acesta, atunci ni i-amă fi 
făcută dușmani ună numără dintre ex-isgoniți, cari adl 
ședu în camera deputațilo.iă. Anglia trebue să rămână 
credinciosă vechiului său sistemă de deplină neutralitate 
față cu luptele politice de pe continentă; nicidecum însă 
nu ne putemă bucură că tote porturile de refugiu streine 
se închidă acum și că țăra năstră se transformă într’o 
prăvălie de esposițiune pentru nemulțămiții și persecu- 
tații Europei. Din acestă motivă să sperămă, că Reichs- 
tagulă germană va precumpăni de două ori lucrulă, în
ainte de a primi proiectulă de lege a prințului Bismarck. 
Ne îndoimă, că cancelarulă este deplină lămurită despre 
tăte neplăcerile și periculele ce i le păte pregăti măsurile 
sale cu două tăișuri.*

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

<Jti stimă, și cu plecăciune Ia adresa 
vinovatilorfr.

9

(Coresp. part, din Bucovina).
De pe verfulă Giumalăului, în Fa ură 1885.

Prea Onorate Părinte!
A trecută vreme îndelungată de când așteptămă 

mereu, că dâră te vei îndrepta și vei apuca altă cărare 
decâtă aceea pe care mergi acuma. Am așteptată cum 
d.ică multă, și nu Le-am rușinată înaintea lumii pentrucă 
n’am vrută să dăină cu toporulă în baltă; ți-am dată 
însă din când în când semne destule, ca să poți înțelege 
că nu suntemă de felă mulțumiți cu faptele și purtarea 
Sfinției Tale, crcdendă că din aceste semne de nemulță- 
mire iți vei înțelege păcatele și te vei îndreptă, fără să 
mai fimă siliți a te aduce spre judecare înaintea forului 
lumescă.

Nimica n’a ajutată însă, și din nepăsarea ce o arăți 
venimă a conchide că Sfinția Ta Lrăeșc.1 în credința că 
tăte ce le faci sunt bune și plăcute lui Dumnedeu și no
uă, seu dacă nu că vrei celă puțină să rămâi numai 
decâtă inimiculă nostru.

Ori care ar fi casulă, a sosită timpulă ca să ne 
lămurimă numai decâtă: erlă dară, părinte, dacă vomă 
îndrăsnl a-țl număra și spune păcatele, căci după cum 
presupună păte nu ai înțelesă bine pănă acuma ceea ce 
se pretinde în generală dela Sfinția Ta, ăr după ce ne 
vomă face acestă datoriă, apoi îți dămă voiă să pui mâna 
pe cruce și pe peptulă Sf. Tale și blaslămă în numele 
Domnului și a sfintei dreptăți pe acela, care se legă de 
capulă Sfinției Tale fără causă.

Vei fi sciind doră, părinte, că străbunii noștri glo
rioși au consacrată pe altarulă bisericei averi colosale, 
pentru ca biserica să stee vecinică și neclintită și clerulă 
națională să nu se părdă.

Te întrebă, dară mă rogă părinte, să nu te superi 
de felă, că dacă ne vomă înțelege putemă fi ărășl ceea 
ce am fostă înainte, te întrebă, cjică, îlă avem noi as
tăzi celă puțină pe aicea unde suntem așa de aprăpe 
de mormentulă eroului celui mare, care a contribuită și 
elă la temelia bisericei năstre naționale?

ț)i părinte, ce vrei, noi, cu deosebiri rare, nu a- 
vemă clerulă nostru națională. Dacă străbunii noștrii, 
s’au gândită că credința și nămulă nostru păte fi odini- 
oră periclitată, și au întemeiată biserica cu ziduri grăse 
naționale, apoi trebue să înțelegi, părinte, că tocmai a- 
cuma a sosită timpulă în care se simte necesitate a ne 
strânge cu toții sub scutulă bisericei năstre drepteredin- 
ciâse, ca acolo să fimă ocrotiți, și să mai putemă rămâ
nea ceea ce am fostă pănă acuma, adecă: .Români.»

Ore ne va succede acesta? Cam greu, părinte, și 
Sfinția Ta în parte porți vina că nu. Sfinția Ta părinte 
te-ai înstreinată cu totulă de poporulă nostru, ai aler
gată cu simțulă, cu obiceiulă și chiar limba strămoșăscă 
ne-ai lăsat’o s’o cultivămă noi bieții opincarî nemernici, 
și te-ai dusă în tabăra streină, însușindu-țl și cultivândă 
acolo altă limbă, altă simță și alte obiceiuri, ba poți să 
ai pote și chiar altă credință, căci noi atâta seim: cine 
vorbesce altă limbă trebue să și credă altfelă.

Dar ia sema bine, părinte, că oile mergă după cio- 
bană, să nu’țl afli odată biserica gălă și Iote oițele duse 
după Sf. Ta în tabăra străină, pănă ce te vei întărce să 
le cauți, streinii le voră duce în stâna loră, de unde a- 
apoi cu greu le vei căpeta înapoi, și așa vei rămânea 
ciobană fără turmă.

Ai paralisală limba română, părinte, pe care ar tre
bui să o vorbescl nu numai în biserică ci și acasă și ori

unde te vei afla, și prin acăsta părinte, umbli de vân- 
4are cu celă mai scumpă odoră ală națiunei. Preotăsa 
d-tale se rușineză să vorbăscă românesce, dar ce e mai 
trist și ridicolă chiar, e că streinii spună că ea ger- 
mânește numai atâta scie câlă au uitată Germanii.

Nu te înțelegemă de felă părinte: acasă cu copii, 
cu preotăsa, cu slugile vorbesc! în limbă streină, cauți 
societatea streină și ți-ai făcută cuibulă în mijloculă duș- 
maniloră noștri.

Trăescl cu străinii, te-ai înfrățită cu dânșii, le vor
besc! limba loră, inimaSf. Tale bate părinte numai pen
tru totă ce e străină, er între noi te răpedi atuncea în 
fuga mare și cu bucuriă, când prirnjl vestea că a murită 
vreunulă dintre noi pentru ca să’lă bagi iute în pămentă, 
să’țl încarci traista cu colaci, să’țl umpli punga din ba- 
nulă nostru câștigată cu atâta sânge și sudăre, și apoi 
încărcată cu acăstă jertfă muiată în sânge să te întornl 
ăiășl în fuga mare în mijloculă slrăiniloră, să risipesc! 
acolo cu denșii ofranda năstră, jucândă Tananaua cu 
aceia cari îșî bată jocă de nearnulă și credința nostră.

VedI, părinte! Dacă nu te purtai până acuma așa, 
dacă nu te scăpai cu vorba, scii mai deunădl când ai 
disă că țăranului română să’i irigi ochii, pentru că se 
negotă și nu vrea să dea câtă ceri; dacă nu ai fi isgo- 
nită din casa și societatea d-tale limba năstră, care ne 
este așa de scumpă, nu puteamă astădi dice că inima 
d-tale e stricată, și la tote te cugețî numai la sărta nă’ă- 
tră nu.

Poporulă din care face parte parochia d-tale, sfin
țite părinte, geme de nevoi și greutăți, er Sfinția Ta nu 
vrei să lași măcar o lacrimă de jale pentru densulă, 
și în locă să te gândesc! la mijlăcele prin care s’ar pută 
deștepta și ridica, umbli cu preotăsa la baluri mascate 
și o îmbraci cu ghete de piele de rândunică.

Să nu cred! că invidia vorbesce astfelă, — nu, fe- 
răscă Dumnedeu: strînge, părinte, comori mari și îmbo- 
gățesce-te să-ți mărgă vestea din hotară în hotară, și noi 
cu toții ne vomă bucura, dar întrebuințăză vada și in- 
fluința averei, câștigate din sudărea poporului, pentru pro- 
gresulă și mărirea neamului și a credinței în care ne-amă 
tredită, pentru reservarea și lățirea limbei în care amă 
fi bucuroși a te auiji că vorbesc! totdăuna cu casa și fa
milia Sf. Tale, er nu de pe noi să jupescl pielea, și-apoi 
să te duci în mijloculă streiniloră și să o împărțeștl cu ei.

Tăte romanele și cărțile scrise în limbi streine, și 
tote fiarele streine, care nu mai le au născocită timpulă, 
le găsesci la Sf. Ta și preotăsa Sf. Tale, dar cea mai 
mică foiță română, care strigă, plânge arătândă lumei 
neajunsurile poporului română, încă nu s’au norocită 
să’țl calce pragulă casei Sf. Tale. Și dacă lucrurile voră 
merge totă astfelă, părinte, te vei uita încă mai multă 
și vei începe a ne ceti și în biserică în limbă streină; 
dar îți spuneină dreptă de pe acuma, că în altă limbă 
nu te vomă asculta.

Vomă tăcâ încă multă vreme, vomă'răbda, dar 
dacă ne va trece de șagă, vomă îndrăsni a’ț! spune ’n 
față, că fiindă noi Români, avemă dreptulă să ceremă 
preoți cu inimele dreptă române, care să ne spue alâlă 
în biserică câtă și afară de ea cuvăntulă lui Dumnezeu 
clară și lămurită în limba cea strămoșăscă. Asta o vremă 
ăr lucrulă rău ducă-se în iadă. Opinca.

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

Terorisarea Muntenilor!!.
Valea Galdei în 6 Februariu 1885.

( Stimate domnule Redactoră! In 31 fanuariu st. n. 
s’a ținută alegerea oficialiloră comunali, în comuna In- 
tregaldl, unde D-lă subprefectă Koblos a presidată înso
țită de d-lă notară cercuală Nicolau Nestoră, ună pan- 
dură și gendarmeria.

Pote că d-lă subprefectă s’a temută că poporulă 
munteană va fi agitată în contra procedurei d-sale; dar 
n’ă avută de ce să se tămă, că poporulă munteană nu-i 
așa de periculosă, cum cugetă d-sa, ci suntă prea blând!. 
Alegerea s’a putută întâmplă’- și fără pandur! și gendar- 
meriă; nici au avută lipsă Intregălcjenii de acei ăspețî.

Cugetulă d-lui subprefectă a fostă că să alâgă de 
jude comunală pe Matheiu Hățăganu, și să depue pe fos- 
tulă jude și fără voia poporului, pentru aceea nici n’a 
voită a merge la cancelaria comunală,,unde ar fi trebuită 
să se țină alegerea. Paragrafulă 40 opresce a fi alegă
tori comunali pe aceia ce se află sub curatelă părintâscă 
ori străină, însă cei ce au votată pentru Matheiu Hăță
ganu au fostă primiți; ăr votanții pentru fostulă jude și 
cei cu dreptă au fostă alungați pre ușă afară prin 
pandură.

Năcazulă subprefectului asupra fostului jude se trage 
de acolo, că și acesta a luată parte la aniversarea ijilei 
de 3 (15) Maiu, de aceea și-a pusă tăte puterile dinpre- 
ună cu notarulă, spre a-lă depune ca să reușâscă Matheiu 
Hățăganu, a cărui pruncă a fostă denunțantele învățăto
rului Domșa cu poesiile.

D-lă subprefectă înainte de începerea alegerei a în
fruntată pe învățătorulă nostru, fără de vină, într’ună 
tonă atâtă de vătămătoră, încâtă acăsta nu se putea aș
tepta, dela ună omă care posede cultură și cunăscerea legei; 
dicendă: Aici îți dau penă și hârtiă, publică alege
rea în «Gazeta» văstră românâscă. — Răs- 
punsulă fu: D-le prefectă! Eu nu ți-am greșită nimica, 
nici te-am vătămată cu vr’ună cuvântă; apoi până și 
hârtiă nu-mi trebuie dela d-ta, și eu am pe ce-mi cum
pără. La «Gazetă» nu te întrebă pe d-ta când voiu scrie.

In fine provocă pe d-lă preot ă Nestoru și co- 
mitetulă înformându-i ca pe viitoră să destitue pe în
vățătorulă Domșa, fiind-că-i agitătoră contra Unguriloră,
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și a ridicatei stindarde contrare statului maghiarii. — 
Răspunsnlă din partea comitetului fu: Noi îl ti cu- 
noscemă că-i învățătorii: harnică, diligentă 
și o mă cu purtare morală de laudă, decă d-ta 
eștt nemulț.ătnită cu purtarea-i, noi sun temă 
mulțămiți de ai unsă; nici că aveină vre-o causă de 
a-lă scote din oficiu.

Mai departe dise subprefectulă: Se nu te cerci a 
mai ascultă de învățâtorulă, că ești tânără și vei fi acu- 
sată pela tribunală ca în anulă espirată...

Acum va fl d-lă subprefectă deplină voiosă, că s’a 
alesă jude după plăcerea d-sale; numai câtăpre 
cale nelegală.... Și a căpătată denunțianți, spre 
a’i arătă pe cei ce voiescă binele poporului Intregăldeană, 
ca făcători de rele.

In 2 Februariu st. n. d-lă preută și învățâtorulă 
au înaintată judelui arătarea abs. și lista pentru salariulă 
învățătorului. Fiindă și notarulă de față au fostă ru
gați de a mijloci a se scote dela poporă fiindă în res
tanță 200 fl și a îndemnă părinții a-șl trimite pruncii la 
scălă. — Răspunsulă ce l’au primită preotulă și învăță
torulă fit: ,Noi nu ne mestecămă în trebile scotei.*

Unu alegetoru.

Din parlamentul^ românii.
(Cam eraj

Ședința dela 28 lanuariu. — D. Poroineanu 
interpelăză pe d. ministru ală justiției în privința înfiin- 
țărei unei judecătorii de pace în Urbea Caracală. D. mi
ni stru răspunde că recunâsce trebuința și va insista 
pe lângă comisiunea bugetară a se trece în bugetă 
suma cuvenită acestei înființări. 0. D. Ionescu depune 
ună proiectă de lege din inițiativa parlamentară pentru 
aplicarea art. 64 din legea de organisare, relativă la al
ternarea judecătorilor^ de Curte, și spre a se resolva pe 
cale legislativă acăstă prescriere a legei pe care nu o aplică 
tâte curțile, precum» cea din Focșani. D. ministru 
agriculturei râgă ca, în lipsa d-lui primă-mi nistru 
și a d-lui ministru de culte, să se amâne interpelarea re
lativă la greva studențiloră dela Facultatea de medicină. 
D. Co za dini declară că consimte la amânare pe mâne 
dacă este a se amâna mai târdiu, apoi preferă a retrage 
interpelarea. D. Epurescu dice că comisiunea numită 
de ministeră pentru cercetarea neorândueleloră dela fa
cultatea de medicină, întârzie a depune raportulă și cere 
dlui ministru a face să se activeze depunerea raportului 
acelei comisiunl, raportă ce’lă crede utilă în desbaterea 
afacerei studențiloră. D președinte consultă pe d. 
îonescu D. asupra interpelărei sale relative la mutarea 
unui profesoră dela universitatea dțn Iași la cea din Bu- 
curescl; d-sa consimte la amânare. D. Robescu citesce 
raportulă comisiunei financiare asupra deschiderei unui 
credită de lei 2,500, trebuitoră pentru cumpărare de lemne 
la spitalele rurale; acestă proiectă e adoptată. D. Na cu 
citesce ună raportă ală comisiunei financiare pentru apro
barea unoră sume întrebuințate în anulă 1.883 pentru 
esploatarea căiloră ferate, care se ridică la cifra de lei 
502,100 bani â4. Camera aprobă. D. Robescu citesce 
ună raportă ală comisiunei financiare pentru deschiderea 
unui credită suplementară de lei 20,000, necesară pentru 
cumpărare de hârtie, de âre-ce suma prevădută în bu- 
getă nu este suficientă, din causa împrimărei firmeloră 
de comerciu și a suplementeloră la »Monitorulă oficială.* 
In urmă Camera trece în secțiuni pentru studierea mai 
multoră proiecte de lege.

(Seiiatuliâ)
D. Isvorană cere ca biroulă să întrebe guvernulă, 

când va pută d-sea să-și desvâlte interpelarea privitore 
la scrisărea d-lui Bălăcenu, publicată în .Românulă.* D. 
V. Alexandri declară că cererea onor, senatoră seva 
comunica guvernului. D. Verga ti cere ca interpelarea 
d-sale făcută ministrului de instrucțiă, să fie ficsată ire
vocabilă pentru Joi.

Se dă citire proiectului de lege privitoră la auto- 
risarea statului să se ștârgă din veniturile statului suma 
datorită de C. Pantazi arendașulă comunei Săpunuri, de 
22,000 lei. D. Mârzescu cere ca raportulă să fie ti
părită. D. D. Ghica, președintele senatului, amintesce 
maturului corpă că cererile de acestă soiu îlă împedică 
de a lucrâ. Și așa se (|ice că Senatulă nu lucrâză. Ce 
este proiectulă de lege în cestiune? Ună arendașă a pă
gubită și n’are cu ce să plătescă statulă, elă arată că 
are datorii asupra țăraniioră și remite guvernului rămă
șițele să fie ridicate de pe la țărani. Comisiunea 
senatorială, vădend că țăranii nu au cu ce plăti a dis
pusă să se ștergă suma datorată. Pentru ce dar vă tre- 
buesce raportulă tipărită? Se pune la votă tipărirea ra
portului și se respinge. D. C. Boerescu vorbesce 
în contra descărcărei d-lui C. Pantazi și admite des
cărcarea locuitoriloră comunei Săpunarl. D< Schi na 
răspunse d-lui Boerescu și declară că nu se pote des- 
cărcâ de suma de 22,000 lei țăranii, cari datoreză 
arendașului, dacă cu acăstă sumă nu se va descarcă 
și arendașulă Pantazi. Arendașulă nu se descarcă de- 
câtă din creanța, ce are asupra țăraniioră. D. C. Boe

rescu propune ună amendamentă în care se dice că 
țăranii descărcându-se de suma de 22,000 să nu se des
carce și d. Pantazi de acestă creanță. D. M. Schina: 
cereți dar ca Slalulă să lase pe d. Pantazi să esecute pe 
țărani', cari și așa suntă fârte rău reduși economicesce. 
D. Stătescu combate cele dise de d. Boerescu și se 
miră că oposițiunea imediată ce este vorba de a ușurâ 
pe țerani, se ridică în contra unei asemenea dorințe. D. 
C. Pantazi n’are nimică de câtă creanțele ce are asupra 
țăraniioră. Aceste creanțe suntă resullatulă unoră hotă
râri judecăloresci, cari declară că sumele declarate de ță
rani din comuna Săpunești suntă datorate pentru niște 
angagiamente făcute și care suntă nedrepte. Ce voițl, 
d-loră? Voiți ca și cenușa din vatra țăranului să fie 
vândută, căci dacă nu veți descărcâ pe d. Pantazi nu 
veți descărcâ pe țărani, și arendașulă îi va putea ese- 
cuiâ, deârece are în mână hotărîrea judecătorescă. Dis
cuția se închide. Proectulă de lege puindu-se la votă sse 
primesce.

Lecfit pentru durerea de gură și de 
unghii Ia vite.

Deva, lanuariu 1885.
Am cetită în scumpa nâstră fâiă > Gazeta Transil

vaniei,* că în unele părți bântue vitele boia de gură și 
de unghii.

Eu ca economă de vite mă grăbescă a da urmă- 
târele povețe acelora cari au vite:

1. Pentru durerea de unghii să se piseze petră 
vânătă și să se amestece cu rîncezâlă. Acăstă mestecă- 
tură să se așede între unghii legându-se bine, și să se 
înoiască tot.ă la 48 de âre.

2. Pentru scală să se ferbă apă și să se arunce 
pe unghia vitei, căci repede se va vindeca.

3. Pentru durerea de gură să se piseze o bucată
de pătră vânătă ca o nucă, să se pună într’ună vasă cu 
apă ca o cupă (oca), în care se va amesteca și o mână 
de sare, și astfelă se va lăsa să stea 12 ore. Apoi cu 
o cârpă îmuiată in aceea apă se va înfunda gura vitei, 
stringându-i-se gura ca să ajungă apa aceea în tăie un
ghiurile gurei. Acăstă se va face de două ori pe di, și 
vita se va vindeca. N. Oprea.

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

DIVERSE.
Atentatulă contra Iui Rossa. — Miss Dudley a de

clarată cătră ună raportorii că comițândă atentatulă n’a 
avută de gând să poseze în eroină, ci numai în calitatea 
sa de Engleză a fostă animată de dorința de a pedepsi 
pe ună miserabilă, care ajută pe fanatici a face să curgă 
sângele și a causa dezastre materiale. «New-York He
rald* publică o telegramă din Paris, că 26 dinamitări re
uniți în consiliu în acelă orașă au luată rosoluția 
de a răsbuna asupra unui personajă importantă engleză, 
atenlatulă căruia Rossa a cădută victimă. Acest! dina
mitări au declarată că guvernulă britanică este respon
sabilă de acestă atentată. — Se scrie din Philadelfia 
cătră ,Times«: ^Prietinii d-nei Dudley, care a trasă 
asupra lui Rossa, spună că ea este o femee inteligentă, 
activă, avândă intime sentimente de patriotismă. Când a 
aflată despre nouăle atentate din Londra, ea a apărută 
fârte agitată și a declarată în multe rânduri că Statele 
Unite trebuescă să extrădeze pe Rossa. Sâmbătă ’i a 
trimisă lui Rossa o scrisâre in care îi tjicea că o damă 
vrea să-i vor! scă și ’i da întâlnire în Chambers-Street. 
Se preumblară cât-va timpă, în care ea îlă întrebă pe 
Rossa dacă în adevără elă este organisătorulă atentaLe- 
loră cu dinamită din Englitera. Rossa răspunse afirma
tivă, și pe când ea îi observa că acele atentate costă 
viața multoră nevinovațl, elă îi spuse că tâte astea nu 
suntă nimică față cu relele ce sufere Irlanda. Elă îi mai 
declară că va face să sară în aeră Carlton-Club, Wool- 
wich-Arsenal, Sand-Hurst-College și Banca Engliterei. 
Atunci d-na Dudley încredințându-se că Rossa este celă 
mai periculosă animală de pe fața pământului, se hotărî 
să’lă omâre. Ii hotărî o altă întâlnire pentru Luni după 
prândă și îi oferi și bani pentru întreprinderile sale. Ii 
ceru o chitanță iscălită. Pentru acestă scopă Rossa voi 
să între într’o casa și pe când îi întorcea spatele, d-na 
Dudley scâse din buzunară ună revolveră și trase ună 
focă în elă. Restulă scenei îlă cunâscețl. Și deârece nu 
înoptase tncă bine, d-na Dudley fu inmediată arestată. 
Când i-se spuse că Rossa nu murise, ea își exprimă 
părerea de rău că nu ochise bine, der afiândă că glon- 
țulă nu i s’a scosă încă ea <)ise: Atunci totă mai e spe
ranță. Corespondentulă lui »Times« telegrafiază jurna
lului său, extrasuri din New-York Herald, din Herald, 
din New-York World, din New-York Tribune, din New- 
York Times cari aprobă fapta d-nei Dudley și exprimă 
regrete, că n’a putută isbuti să omâre pe Rossa. In pu
blică se manifesteză intențiunea d’a se deschide o sub
scripție pentru apărarea ei.<

** *

Raportă polițienesc^. — Ună raportă ală perfectu
lui poliției Bucuresciloră adresată ministrului de interne 
și care se află publicată în »Monitorulă oficială* face 
cunoscută, că în cursulă luniloră Octomvre, Noemvre și 
Deeemvre ale anului trecută s’au comisă 157 infracțiuni, 
din cari cea mai mare parte și anume 118 au fostă 
descoperite chiar în primulă moment ală comit erei, 21 
au fostă descoperite în cursulă urmăririloră și numai 18 
au rămasă nedescoperite pănă în 4‘ua de 19 ale cu
rentei, când acestă raportă a fostă adresată ministeru
lui. In urma măsuriloră luate se crede că acestă nu
mără se va micșora. Aceste 157 infracțiuni, clasificate 
după natura lorii, dau următorulă resultată : 1 omoră in
voluntară, 2 încercări de omoră, 1 o falsificare de acte 
private, 1 furtă cu rele maltractărî, 2 atentate la bunele 
moravuri, 26 furturi cu efracțiuue, 1 mituire, 7 violări 
de domiciliu, 14 escrocherii, 1 rupere de sigilii puse de 
autoritate, 14 abusuri de încredere și 87 furturi simple, 
Clasificându-se delicuenții după naționalitatea loră avemă: 
84 români, 18 evrei, 22 austro-ungari, 6 greci, 2 ger
mani, 4 țigani, 1 sârbă, 1 otomană și 2 bulgari.

* * *
Ună faptă ciudată. — țliarulă «Egyefertâs,* din 

Pesta, semnaleză ună faptă ciudată întâmplată la Krasso 
în comitatulă Szatmar. Una și aceiași casă din localitate 
a fostă într’o singură di teatrulă unei nascerî, unui bo
teză, unei căsătorii ș’ală unei morțl, Ună locuitoră din 
acăstă casă se căsătoria la 15 lanuariu. La întârcerea 
dela biserică, a găsită pe cumnata sa care născuse doi 
copii gemeni. Se procede îndată la boteză, dăr unulă 
din cei doi gemeni mâre după câteva âre.

♦* *
Ună obiceiu ciudată. — La BabilonenI în fiecare 

ană trebuia să se adune într’o cji anumită fetele de mă
ritată în piață unde veuiau și tinerii, cari voiau să se 
însâre. Aici se ivia și ună tetală care licita pe rândă 
tâte fetele, începândă cu cea mai frumăsă, pentru care 
firesce ofertau cei mai mulțl BabilonenI. După ce se 
licitau tâte fetele frumâse, se purta grije și pentru cele 
urâte aducendă procedura întârsă, celă ce luâ o fată 
urîtă, primia banij și mai mulțl bani primia neapărată 
acela care lua pe cea mai urîtă. Banii aceștia se luau 
din sumele incassate pentru cele frumâse, și astfelă cele 
frumâse măritau pe cele urîte.

* * *
Computulă unni gâde. — Pentru îndoita esecutare 

a părechiei Romanov în Timișâra, gândele Kozarek a 
presentată procuraturei de acolo următorulă comptă: 
Birja în Pesta pănă la gară 3 fl. 50 cr., drumulă îndă- 
rătă 3 fl. 50 cr., totală 7 fl. Călătoria din Pesta pănă 
în Timișâra clasa II. 12 fl. 65 cr. cu intorcerea 25 fl. 
30 cr. Drumulă a două ajutâre clasa III 16 fl. 86 cr., 
cu întârcerea 33 fl. 72 cr. Dela gara din Josefstadt cu 
birja în orașă 1 fi. 80 cr., cu întârcerea 3 fl. 60. Di
urna pe 5 dile, â 6 fl. 30 cr., 31 11. 50 cr. Diurne 
celoră două ajutâre pe patru <)i!e, â 3 fl. 15 cr., 25 fl. 
2Q cr. Pentru ridicarea furciloră 12 fl. Pentru esecu- 
tarea sentinței, 12 fl. 60 cr. de capă, 25 fi. 20 cr., Pen
tru scoborîrea cadavreloră și înmormântarea loră ă 6 fl,, 
12 fl. Cheltuelile totale 188 fl. 12 cr., care s’au și 
plătită gâdelui imediată.

* * * .
Esecutarea atentatorilor»! dela Niederwald. — Din 

Halle se raporlâză că la 7 Februariu n. la 8 ore dimi- 
nâța au fostă esecutați anarchiștii Reinsdorf și Kuchler 
cari fuseseră condamnați la morte, pentru că au voită 
să omâre pe împăratulu Wilhelm. Mai întâiu a fostă 
dusă lângă furci Reinsdorf. Mângăerea preotului a re- 
fusat’o, cetirea sentinții a ascultat’o liniștită, dâr luân- 
du’șl pălăria în mână și oscilându’o în aeră strigă: 
,Josă cu barbaria! Trăiască anarchial* In timpulă ulti- 
meloră cuvinte fu legată și apoi esecutată.

* * *
0 nenorocire. — »Democratulă* spune că Luni în 

21 lanuariu curentă, diminâța pe la ora 6, ajungendă la 
malulă rîului Prahova, pe drumulă ce merge la Tergo- 
visce, o trăsură gălă cu patru cai de aici ai d-lui poli
țaii! din Ploesci, care mergea să aducă pe d. prefectă 
Furduescu dela penitenciarulă Mărgineni, la malulă apei, 
o fată din Brătășanca și două femei din Aricesci, Ilinca 
cu fie-sa Anica, care avea ună copilă de vr’o două luni 
în brațe, s’au rugată de vizitiu să le trâcă și pe ele 
rîulă dincolo. Din nenorocire, vizitiulă a dată cu trăsura 
fntr’ună ochiă său bolbâcă adâncă, formată din grămă- 
direa sloiloră de ghiață, unde nu s’a mai văzută afară 
decâtă coșulă trăsurei. Vizitiulă și cu fata fiindă pe ca
pră, au putută să iasă d’asupra; ăr femeile cu copilulă 
au fostă înecate din causă că coșulă trăsurei fiind ridi- 
dicată n’au putută să plutâscă. Sărindă âmeni călători 
au scosă pe fată, căci vizitiulă putuse luptâ și eși sin
gură, au trasă și trăsura afară cu câte patru cai morți 
și copilulă asemenea, care era sprijinită între cai; er fe
meile mame nu s’au găsită, fiindă luate de curentulă 
apei pe sub ghiață. Din acăstă nenorocită întâmplare 
resultă ca la trecerea apeloră, coșulă (coperișulă) trăsuriloră 
este bine să fie totd’auna lăsată josă.

Editoră: Iacobă Murfeșianu.
Redactară responsabilă: Br, Antenă Mureșianu



Nota: Orele de ndpte suntti cele dintre liniile gr6se'

Predealii-Budapesta £Sudapesta--Predeal îi

Trenft Trenft Trenu Tren ii Trena Trenft Trenft Trenft
accelerat cte omnibus de de omnibus accelerat otnnibu?

persbne porsonc pereono

BucureseT 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3 30 8.00
Predealu 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 »i.55 9.45 2.47
Timișfi 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovft

Feldiora

( 
(

2.06 — — 10.50 P. LadAny
Oradea mare (

2.01 2.04 1.59 10.09
2.16 6.30 â.45 4.11 5.13 3.20
2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25

Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59i
Hotnorodii 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu
Sighișora

4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
5.11 10.55 11.56 Bralca 6.09 12.15 —

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașil 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa miei 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Agliiriș 8.12 4.34 —
CrăciuneW — 1.45 3.22 Ghirbfiu 8.24 4.52 —
Teiuștt 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudfl 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințuia de susd — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiâra — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —>

Cucerdea 8.24 3.36 5.47 (lliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirisfi 8.48 4.10 6 38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida

(
— 5.39 8.51 Uidra 12.12 9.58 —

Clușiu 10.08 5-59 9.18 Vințuia de susa 12.19 10.07 —
( 10.18 6.28 8.00 Aiuda 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiuștt 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciunela 1.44 12.03 —
Aghirișa — 7.25 9.35 BlașQ 2.00 12.24 10.12
Stana 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedinfl 11.33 8.11 11.04 Copsa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mecliașd 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bralca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezd-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10,56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
Oradia-mare ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41

9.20
9.20 2.44

( 1.54 11.14 7.30
Brașovft

10.15 3.15
P. Ladiiny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 TimișQ — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucureseT — — 10.25

Tei ușii-A rad ii-fit u d apeși a Budapesta- AradCi-Teiușfi.

Trenu de Trenft Trenu Trenu de Trena
persone omnibus omnibus persdne omnibua

Teiușii 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-lnlia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințuia de joșii 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotii 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovațâ 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișâ 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 • ConopO 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.16 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
BSrzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopâ 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 llia 8.40 12.27
Paulișfl 10.32 6.56 8.41 Branicîca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58

12.32 8.05 9.45 Oiăștiă 10.47 3.46
12.00 8.45 6.10 Sibotâ 11.14 4.20

Szolnok 4.00 2.10 7.27 VințulH de josâ 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușii 12.53 7.00

Aradiî-Timișâra Siiueria (Piski) Petroșenl

Trenft Trenu de Trenft
omnibua peraone omnibus

Aradit 6.00 12.30 Simeria 308
Aradulâ nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
N6meth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegii 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
Timișâra 8 58 3.15 1* el roșeai5 7.00

Tiiuișdra-Aradft Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenu de Trona Tr<-nîi
peradne omnibua omnibus

Timișâra 12.25 5.00 Petroseni 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
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 HațegO 11.26
Aradulâ nou 2.54 7.44- Streiu 12.06
A radii 3.10 8.00 Simeria 12.37

Tipografia ALEXI, Brașovfi.
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URS U
spre învățarea desemnului de croielă, si a croitului

pentru haine d.e d.ame.
instruândă după celă mai nou metodă parisiană și academică.

Elevii se instrueză după ună metodă ușoră astfelă. încâtă înșiși 
potă lua măsură și croi cu garanție și asigurare în timpulă câtă ține cur- 
sulă de instruire. In același timpă să instrueză și în lucrări practice. 
Atestate numerăse se potă presenta. Onorarulă pentru orele de instrucție 
se stabilesce prin învoire prealabilă. Fete sărace primescă instrucțiă gra
tuită Subscrisulu recomandându-se cu totă adinsulă publicului p. t., se 
rdgă de cercetare câtă mai viuă.

Locuința mea se află în strada Căldărariloru, casa lui Montaldo 
Nr. 458 scara ij etagiulu I, ușa Nr. 3.

Cu totă stima
«J. Graf, instructorii de croitu.

REnlțămită, generală din Viena, Peșta, Pojună, Aradă, Alba- 
Iulia, Sibiu.

Adeverimu că amfl invețatu dela d-10 J. Graf în timpă de 6 săptămâni com
pletă desemnulu de croită pentru haine femeescî și compunerea loră. Dreptă aceea ne 
simțimă atinge în modă plăcută, de a exprima dlui J. Graf mulțumită nostră pentru 
ostenăla și diligența sa și de a-lă pute recomanda pretutindenea cu privire la cunoș
tințele sale speciale și la metodulă seu ușoră de cuprinsă.

Alba-Iulia, în. Iulie 1884.
Popp Gyorgyne, Inee Sândorne, Emilia Nicola, Ireiie Frolicli, Ana Siebert, 
Ida Lbw, Hermina MendI, Irena Halasz. Și tote elevele.
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Stabilimentul!! de fortepianuri
ală lui/uliu tfaschik

Brașovn. tergulu dosului (Flachszeile) Nr. 26 II. Et.
Depositulu celii mai bogatu de pianuri și pianinuri noue 

și întrebuințate din fabricele cele mai renumite. Planuri vechi
să ieau în schimbu. Se primescu și plăți în rate. Cu deosebire
sunt a se recomanda : pianuri noue dela c. r. fabricanții de pla
nuri Heitzmann în Viena, lucrate în lemnu frumosu de nucii,
fl. 500; pianuri Mignon, cu cdrdele încrucișate, în negru fl. 600.
Planuri de nucii seu negre fi. 450. Afară de acesta este de
vendare unu piano întrebuințată de Streicher cu fl. 230, unu
pianu bine cvnservatu de Eisenhut, 71/
metalii lată fl. 200.
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