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Răspunsti. lui „Ellenzek.“
Brașovă, 9/21 Februariu 1885.

pice „Ellenzâk,,, că celă ce a informată 
fdia francesă „Revue du monde latin“ despre 
Românii din Ard&O, a nmințitilu. Totodată nu
mita fdiă provdcă pe „ Gazetă “ și pe redactorulă 
ei, să-i răspundă, dacă cele scrise de f6ia fran
cesă nu sunt „cea mai ordinară clevetire și cea 
mai grosă minciună11 și dacă este demnă d’unîi 
bărbată de ondre a înregistrâ asemeni clevete și 
minciuni și a consâmți la ele?

„Ellenzdk“ declară mai departe, că se vede 
constrinsu a întrebuințâ espresiuni așa de nepar
lamentare, cficândă, că „față cu asemeni născo
ciri și întortocliiărl de nimicu este cu neputință 
de a te folosi de limbagiulă finii obicinuită în 
societate bună.“ Prin acesta fdiă maghiară ne 
dă sfe cundscemă indirectă, că pretinde a face 
parte din societatea bună și la sferșitulă artico
lului său, ce l’amă reprodusă în numărulă de 
eri, ne mai spune, că se numără în „categoria 
dmeniloră de trăbă și de omenia!“

Dacă este așa său nu, ceremă la rendulă 
nostru ca „Ellenzăk“ să ne dovedăscă acăsta.

Noi scimă că în societatea bună și între 
dmenii de trăbă și de omeniă dacă să ivesce vr’o- 
dată casulă ca cineva să fie silită a întrebuința 
față c’ună colegă o espresiune neparlamentară și 
dacă rădică în contra lui acusarea, că este ună 
clevetitorii și ună mincinoșii, trebue să aibă 
o causă de ajunsă pentru acăsta și înainte de 
tăte este datoră sâmțului său propriu de onăre 
de a dovedi afirmarea lui.

Unde amă ajunge cu cinstea și omenia năs- 
tră în buna societate, dacă ar fi permisă ai dice 
cuiva că este ună mincinoșii și clevetitorii și a cere 
apoi totă dela elă ca să aducă mărturii spre a 
documentă contrariulă ?

P6te că acum așa cere bon-tonulă în Clușiu 
în relațiunile Unguriloră cu Românii ? Ce-i dreptă 
în (filele aceste s’a și pretinsă cu t,6tă seriositatea 
dela Românii din Clușiu, că, după ce au fostă 
insultați, ei să se răge de iertare și ei să întindă 
mai întâiu mâna de înfrățire celoră ce i-au in
sultată.

Să ne permită „Ellenzăk“ de a-lă face a- 
tentă, că în societatea de pe la noi nu domnesce 
ună asemenea bon-tonă.

Până acum celă puțină amă fostă feriți de 
elă și credemă, că uneltirile cele mai n6ue ale 
unoră emisari din Clușiu, cari voră să aducă la 
vencfare și aici mardalele de p’acolo, arangiândă 
meetinguri de maghiarisare și sumuțândă mica 
societate maghiară brașovănă; credemă că unel
tirile ridicule ale acestoră agitatori de profesiune 
nu ne voră silf să schimbămă bon-tonulă, ce 
esistă la noi. Căci a aucff din gura unoră ve
netici, că noi Brașiovenii, cari muncimă în li
niște și plătimă până ne spetimă la dări statu
lui, n’amă fi cetățeni destulă de buni și credin
cioși și că ar fi neapărată de lipsă ca se învă- 
țămă dela ei ordine și omeniă; a au(jf asemeni 
absurdități și neghiobii nu păte decâtă să te facă 
să rî<ȘX cu hohotă.

C’ună cuvântă, bon-tonulă dela noi și din 
tătă lumea cultă cere ca, dacă cineva afirmă des
pre altulă ună lucru prejudițiosă onărei sale, să 
dovedăscă afirmarea lui.

Nu pretindemă nici noi mai multă dela 
„Ellenzăk“, decâtă ceea ce se pretinde dela ori 
și cine, care face parte din societatea bună și 
cultă.

Provocămă pe „Ellenzăk“ și pe redactorulă 
ei serbătoresce: să ne dovedăscă, că ceea ce a 
scrisă „Revue du monde latin“ și amă reprodusă 
și aprobată noi, este, cum susține elă, „cea ma1 
ordinară clevetire și cea mai grosolanii minciună. “

„Revue du monde latin“ a scrisă următă- 
rele :

,,....In fondă, ceea ce ceră locuitorii români 
ai Transilvaniei, cari formăză maioritatea în acăsta 
țâră, nu pare escesivă: ei ar voi o universitate 
română, libertatea, de a-și vorbi limba loră și de 
a-și profesa religiunea loră. Ei strigă nu în 
contra dominațiunei casei habsburgice, ci în con
tra guvernului maghiară, care în disprețulă jus
tiției, ală libertății, ală bunului semță și în con
tra proprieloră sale interese a întreprinsă sarcina 
nerealisabilă de a maghiarisa cu forța pe Ro
mâni ....“

Să ne dovedăscă „Ellenzăk", că Românii 
din Ardălă posedă o universitate românăscă, ori 
că ară fi mulțumiți cu universitatea maghiară 
din Clușiu, unde li se desființăză reuniunile de 
lectură și li se cassăză catedra de limba română.

Să ne dovedăscă ,,Ellenzăk“, că legile și 
ordonanțele ministeriale, despre cari ne vorbesce 
elă, garantăză pe deplină libertatea Românului 
de a-șl vorbi limba sa maternă. Să ne docu
menteze mai departe, că aceste legi se esecută în 
adevără cu consciențiositate din partea organe- 
loră guvernului.

Să ne dovedăscă „EIlenzăk“ că Românii se potă 
folosi acfi de limba loră neîmpedecați în viața pu
blică și privată, în oficiu, înaintea tribunale!oră 
și a foruriloră administrative, și în relațiunile 
oficieloră bisericescl cu autoritățile publice. Să ne 
documenteze, că guvernulă să îngrijesce ca să în
ființeze în ținuturi române scăle de stată cu limba 
română și, spre a garantă libertatea limbei năstre 
materne, se îngrijesce ca la tăte institutele nero
mâne din Ardălă să se învețe perfectă și în modă 
obligatoriu limba română.

Să ne dovedăscă „Ellenzăk“, că introducerea 
forțată a limbei maghiare ca studiu obligatoră în 
scălele năstre poporale, nu este prejudițiăsă liber
tății limbei române și că prin acăsta nu se ma- 
ghiarisăză cu forța și nu se paralisăză instruc
țiunea năstră elementară.

Să ne dovedăscă că amesteculă organeloră 
statului în instrucțiunea românăscă, ce se află 
sub scutulă bisericei năstre, nu viălăză autono
mia și libertatea acestei biserici.

Să ne probeze „Ellenzăk“, că uneltirile și 
ingerințele d-lui Trefort față cu cele doue Me
tropolă ale năstre nu atingă și nu subminăză or- 
ganisațiunea năstră bisericăscă.

Să ne mai dovedăscă cei dela făia clu- 
șiană, că dăcă vestitulă Banffy Dezso impune 
comuneloră române din comitatele conduse de elă 
limba maghiară nu este acăsta o călcare a liber
tății limbei năstre și o maghiarisare cu forța.

Să ne documenteze „Ellenzăk“, că dacă gu
vernulă trămite în acele ținuturi unde sunt nu
mai Români, cari nu vorbescu nici o băbă un- 
guresce, totă funcțiunari de aceia, cari nu sciu 
nici o băbă românăscă, acăsta nu însămnă a lovi 

în față libertatea limbei năstre și a maghiarisâ 
cu forța.

Să ne dovedăscă în fine ,,Ellenzăk“ că dăcă 
întrăga cătă de fișpanl, vice-șpani, inspectori șco
lari de stată ș. a., pare a nu mai avă altă chiă- 
mare, decâtă de a chibzuii și unelti de diminăța 
pănă săra cum să se introducă pretutindeni așa 
(fisa „limbă a statului11 și să se suprime viața și 
desvoltarea limbiloră nemaghiare; să ne probeze 
că dacă acestă roiu de amploiați se pună în 
fruntea societățiloră, cari voră se lățăscă limba 
maghiară prin corupțiune și terorisare acăsta nu 
este: maghiarisare cu forța.

Să ni le dovedăscă tăte aceste „Ellenzăk“ 
mai întâiu, dacă cunăsce ceea ce va să dică 
point d’honneur și după aceea vomă sta și noi 
la vorbă cu foia clușiană și vomă aduce contra- 
dove(file năstre. Pănă atunci însă să binevoăscă 
a ne slăbi cu întrebările arogante, ca cele ce ni 
le-a adresată în numărulă său dela 18 Februariu.

CRONICA POLITICĂ.
Se vorbesce, că prințulă de corOnă Rudolfă, care 

va plecă în c-urândă în Orientâ, va căută să se întâlnâscă 
cu vre anulă dintre principii din peninsula balcanică. Foile 
austro-ungare dică, că acestă întâlnire n’are nici ană ca- 
racteră seu tendință politică. Se crede că întâlnirea va 
fi cu prințulă Muntenegrului seu în Cattaro său în Ce- 
tinje, după împrejurări și după timpă. De aici prin
țulă de corănă va merge, precum se vorbesce, la Pireu, 
unde, nici o îndoială nu încape, va avă întâlnire și cu 
regele Greciei. Că aceste întâlniri ar fi lipsite de carac- 
teră .politică, nu ne vine a crede: suntă înțelegeri de 
pusă la cale. E vorba de stabilirea unoră relațiuni in
time între Austro-Ungaria și cele două state din penin
sula balcanică. Se scie că în Grecia se vorbesce despre 
intrarea ei în alianță cu Austro-Ungaria. Cu acăsta pote 
că stă în legătură și căderea ministerului grecescă.

*
Toastele ținute la balulă română din Clușiu, facă 

pe »Magyar Polgar» să scrie ună articulă în care 
dice că remediarea neînțelegerilor^ dintre Români 
și Maghiari nu se pote face decâtă pe cale socială. 
Plângerile în dietă, âr nu prin (fiare, să și le spună 
Românii. F6ia clușiană, cu alte cuvinte, nu vrea ca să 
mai audă că esistă (fiară românescă, care să înfiereze 
faptele celoră dela putere; mai vrea — și în casulă acesta 
e fărte naivă — să ne plângemă în dietă, ale ccrei uși 
ni s’au închisă prin legea electorală escepțională ce esistă 
în Ardălă; mai vrea în fine să renunțămă la drepturile 
nostre, primindă .idea de stată maghiară» așa precum 
o înțelegă fanaticii și renunțândă la naționalitatea năstră. 
Asta va să (fică înțelegere pe »cale socială.» N’au foile 
clușiene altă durere?

*

Din Londra se anunță cu data de 19 Februariu n., 
că trupele euglese au despresurată Gubatulă în 14 Fe
bruariu și s’au retrasă cătră Abu-Clea, de unde se voră 
îndreptă cătră Gakdul, fiindcă aci se găsesce mai multă 
apă. Se vorbesce, că Mahdiulă cu 50,000 de 6menl și 
cu o mulțime de tunuri a fostă atacată în drumulă său, 
cătră Metammeh; resultatulă atacului e necunoscută încă. 
Precum se vede însă, luarea Chartumului a încuragiată 
multă pe Arabi, cari suntă hotărîți să ia cu totă serio
sitatea ofensiva în contra Englesiloră. In cercurile mili
tare din Londra domnesce o mare îngrijire pentru gar- 
nisăna din Gubat, unde 2000 de Engle.și fără tunuri stau 
față cu 8000 de omeni ai Mahdiului, bine oaganisațî. En
glesiloră nu le rămâne alta, decâtă său să părăsescă Su- 
danulă, său să-și mărâscă câtă mai răpede forțele de 
acolo. In casulă ântâiu urmările ară fi rele pentru Anglia.

-----o------
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SOIRILE PILEI.
Aseră Vineri, cătră 6rele 8, a foștii în târgulă 

grâului o regretabilă certă. Câțiva tineri români între 
cari și studențî se preumblau pe trotoarii, când o câtă 
de studențî unguri dela gimnasiulă catolicii, se vede cu 
intențiune, se opri în târgulă grâului și unulîi din ei 
dete semnalulii strigândti: >Habt Achtl* După acesta ur
mară la adresa Româniloră espresiunile: tbudbs* ■>medve< 
și 'bocskor* (puturos, urs, opincă,) la care tinerii români 
ripostară. Ca să se eviteze însă orice scandal, unulă dintre stu
denții români luă la o parte pe ună studentă ungurii, sfătuin- 
du-lă să facă pe colegii săi a nu provocă turburărl. In 
timpulă acesta câțiva polițiști, în locă să-și facă datoria 
potolindă certa, aresta pe patru dintre tinerii români, că
tră cari polițiștii se purtară, precum audimă, într’ună 
modă necuviinciosă. D. Comisar Szabo, informându-se 
de cele petrecute, îi eliberă pe cei arestați dicendă că 
va încunosciința direcțiunile ambeloră gimnasii. Păre
rea generală este, că provocarea studențiloră unguri stă 
în legătură cu meetingulă ce se va ține mâne la Nr. 1 
în cestiunea maghiarisării.

- 0—
Marele duce de Scahsen-Weimar Alexandru s’a 

dusă la Viena, ca să multămâscă pentru felicitările ce i 
s’au adresată — chiar printr’ună solă ală monarchului — 
cu ocasiunea jubileului de 25 de ani ca proprietară ală 
regimentului română Nr. 64 din Orăstiă.

—0—
In 1874 »Matica« slovacă fu disolvată sub cuvântă 

că nu e patriotică și că agiteză în contra statului un- 
gurescă, er banii societății i-a luată guvernulă să’i ad
ministreze. Fondurile »Maticei« ajunseră cifra de 100,000 
fl Acum se pare că acestă sumă se va da să o între
buințeze o reuniune, care și-a luată sarcina să deș
tepte și să nutrescă în poporulă slovacă iubirea de pa
tria și consciința comunității de 1000 de ani cu popor lă 
maghiară. Intemeiătorii reuniunei celei nouă sunt cei 
mai mari șoviniști ai Ungariei de susă, precum >maghia- 
rulă» Bela Grunwald și Gabriel Baross. Cu alte cuvinte 
se voră maghiarisa Slovacii cu forța prin proprii loră 
bani.

—0—
M. Sa monarchulă a dăruită scdlei gr. cat. din 

Halubina 100 fl.
—0—

Comisiunea pentru esposițiunea din Pesta a pri
mită dela direcțiunea căiloră ferate ungurescl împărtăși
rea, că în totă timpulă duratei esposițiunei se va face 
pentru calea ferată dela Predeală pănă la Pesta o re
ducere de 50% din tarifa pentru călători.

-0—
țliarulă croată »Pozor< sfătuesce pe Croați să nu 

ia nicidecum parte la esposițiunea din Pesta.
—0—

In dilele acestea isbucnindă focă în șura conducă
torului poliției din comuna Kisbaics, ună bielă țărână 
care fusese bănuită că a pusă focă, s’a aruncată de su
părare în flăcări, unde îșl găsi mOrtea.

—O—
într’ună birtă din Oedenburg a fostă o păruială 

strașnică între husari și infanteriști.

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

CORESPONDENȚA N0STRADIN COMITATE.
De sub castelulu lui Petru Rareșă, 6 Faură v. 1885.

Domnule Redactoră! Organulă societății de 
maghiarisare din Satu-mare «Szatmârmegyei Kozlony* 
Nr. 7 din 15 Faură n. după datina sa vine și cu o im

pertinență ne mai auȚtă controlăză capitlulă gherlană și 
respective autoritatea școlară română de acolo. Afir- 
măză, cumcă în scâlele române din diecesa Gherlei se 
facă speculațiuni — firesce după credința lui — daco
române, și alte multe. Cum îșl împlinesce autoritatea 
scolastică din Gherla datorința sa asta o scimă cu toții, 
dar scimă și aceea că atare cestiune nu taiă nici decâfă 
în sfera de activitate a celoru dela «Szatmârm. Kozl.« 
întrebă dar pe fanaticii lui că cu ce dreptă și cine i-a 
împuternicită pe dânșii să controleze scâlele și autorită
țile nâstre scolastice? Declară din capulă locului, că nu 
voiescă să-i facă onorea Iui »Sz. Koz.* de-a polemisa cu 
elă. ’I spună numai scurtă și cuprindătoră, că precum 
scie, că este ună D%eu îu ceră, așa să-o scrie și aceea, 
că Românii în genere și în specială cei din cottulă Sol- 
nocă-Dobâca nu’și voră lăsa naționalitatea și limba loră 
străbună odată cu capulă. — Tibi sat!

Căușele ce mă facă să scriu mai departe sunt: 1. 
Faptulă constatată de iubita nâstră »Gazetă* în Nr. 26 
din 2/14 Faură, cumcă maghiarisarea ca o epidemiă gra- 
sâză în cottulă Solnocă-Dobâca. 2. Arătarea rădăcinei 
răului provenită din partea unoră fii ai națiunii, cari a- 
jută maghiarisarea. 3. Aflarea unui mijlocă de apărare 
contra atentateloră pornite contra nâstră.

Nu voiescă a scusa pe vândătorii învățători .ro
mâni* poporali, cari pentru 30 arginți sunt. în stare a’șî 
vinde nâmulă dușmanului. Nu! ei sunt demni de dis
prețuia națiunei și de bună sămă ’i va ajunge blestemulă 
nostru.

Dar tebue să admitemă, că dela capă se împute 
pescele. Cunoscă preoți — numele de aslădată îlă 
tacă — cari în calitatea loră de directori ai scâleloră 
confesionale, sunt datori în puterea legiloru divine și u- 
mane să premergă cu esemplu bună turmei ce-o păsto- 
rescă întru t6te, — prin urmare și în cele scolastice — 
căci acum numai de acestea e vorba. Ce facă unii din 
ei — dică unii, căci maioritatea este la culmea misiunei 
sale —?

’Șl trămită copilașii loră la scolele unguresc! din 
Deșiu, Gherla ori Clușiu, ca acolo să învețe a vorbi și 
să se familiariseze de mici cu ,mi atyânk,* lăpădândă 
pe: »Tatălă nostru*. Pe semne nu pâte fi pădure fără 
uscătură și națiune fără individT slabi de ângeră.

Ună grecă bătrână pe timpulă decădinții naționale 
și morale a statului atheniană, aflându-se într’o socie
tate, luă ună mără putredă și-lă puse pe mâsă 4>cândă: 
>Alhena e asemenea mărului acestui-a; din acesta, 
pomă bună nici când nu va fi!» Apoi tăindă mărulă 
arătă sîmburii Țcândă: »Să-i grijimă, că aceștia voră 
produce fructe bune.*

Cu mărulă putredă amă pută asemânâ și noi pe 
vândătorii națiunei nâstre, er cu sâmburii — juniirea, 
care ferită de putrigaiu devine gloria națiunei năstre.

Să căutămă a paralisâ cu desăvârșire orice aten
tată comisă contra limbei și națiunei nostre, vină acela 
dela Deșiu ori chiar dela Satumare, părerea mea mo
destă este — abstragândă dela protestele, ce le aștâptă 
națiunea să se faca contra maghiarisării nenorocite — 
ca să se dâe ocasiune poporului de a se cultiva și lu
mina și afară de scâlă. Se folosimă cu totă diligința dreptulă 
d’a ne cultiva înființândă biblioteci poporale și societăți de 
lectură pentru economii ce știu carte. De aceștia, har 
Domnului, avemă destui. La începută va fi greu a-se 
face așa ceva în fote comunele. Ar fi bine să se facă 
începută cu centrele cotlului: Deșiu, Lăpușulă ung. și 
Betleană. Decă nu mă înșelă în Deșiu și în Betleană 
s’au și făcută atarl începuturi. Mi Sse pare însă că lu- 
crulă a rămasă într’atâta.

Violința și temeritatea, cu care vrăjmașii ne atacă 
și cele mai primitive drepturi omenescl, nu ne mai dau 
voiă să amânămă lucrulă nici o Ț- Spereză dâr, că în 
curendă în Deșiu, Betleană și Lăpușiu se voră convocă 
ședințe unde se vocii constitui și comitete cu însărcinarea 
de-a face pașii necesari pentru realisarea biblioteceloră 
poporale. Acestea voră servi de zidă contra maghiari- 
sărei și ca isvoră de lumină la poporă fir când popo
rulă nostru va fi luminată cu învățături, alunei t6te 
svârcolirile făcute contra drepturiloră sale voră fi nepu- 
tinciose. Fanatismulă va trebui să capituleze înaintea 
puterii morale a poporului română. La lucru dăr, 6ra 
a unsprezecea a bătută 1

Sentinela română. ------o-------

Năsăudă la 15 Faură 1885.
Stimate D-le Redactoră 1 După-ce vădă că rare suntă 

înformațiunile ce le primescl din părțile nâstre, credă că 
vei fi de acordă cu mine (Jicândă: că cine nu muncesce 
nu-i vrednică să trăiescă. Sub muncă înțelegă munca 
onestă, căci numai acesta pOte fi unica carea fericesce 
pe omulă singuratică și omenimea în totalitatea ei.

Ce se ține de munca nâstră a foștiloră granițărl 
năsăudeni nu voiu aminti de aslădată nimică, de 6re-ce 
râdele acestei munci suntă cunoscute tuturora Româniloră 
și străiniloră. Noi amă sacrificată multă și amă muncită 
multă. Una însă amă uitată și acâsla a fostă asecurarea 
muncei strămoșiloră noștri. Din acesta neasecurare vine 
și marea confusiune în care ne aflămă la semnulă dată 
de vitregulă guvernă. E vorba să ni se iea munții — 
să pierdemă totulă, și perdândă totulă, să ajungemă în 
acestă unghiă ală Ardeiului cei mai nefericiți 6menl.

Acâsta însă e o cestiune a viitorului. Credă dreptă 
aceea că nu voră lipsi pentru D-sa înformațiunile nece
sare, și încâtă e pressa liberă sunt sigură că ne vei 
apăra în colânele prețuitului ȚiarCî »Gazeta.* Fiind-că 
acuma se țese la firulă Ariadnei — colo susă la Pesta 
— tacă, așteptândă în scurtă timpă hotărîrea: ântâiu a 
delegațiloră grănițerl, apoi a guvernului.

In presăra onomasticei d-lui Vicară Gregoriu 
Moisilă (10 Faură st. n.) pe neașteptate la 6re 
chorulă vocală ală țăraniloră din Năsăudă a făcută o 
frumosă serenadă veneratului d-nă vicară. Vre-o 40 
țărani aleși, sub conducerea tânărului preotă Ioană Ma- 
caveiu, au cântată patru piese naționale atâtă de fru
mosă, încâtă mulțimea auditoriloră a rămasă uimită și 
pe deplină satisfăcută. Unulă dintre țărani a ținută o 
vorbire plină de simțăminte mărețe cu o voce preste aș
teptare, întreruptă fundă adeseori de urările: să trăiască! 
fără ca să-și pârdă câtă de puțină curagiulă.

La acâsta frumâsă vorbire Rever. D-nă Vicariu 
între lacrime a mulțămilă poporeniloră pentru onărea ce 
i-au făcut’o accentuândă că de 25 aul de când e în Nă
săudă încă nu i s’a făcută acesta onâre. A încuragiată 
chorulă ca să continue pe calea începută și să imiteze 
pe țăranii din Bănată, cari asemenea se deprindă și 
facă progrese în cântări.

Cu astă ocasiune nu potă decâtă a lăudă pe tână- 
rulă și zelosulă domnă preolă Ioană Macaveiu pentru 
inițiativa ce a luat’o, instruindă pe țărani în cântările 
bisericesc! și naționale, și-i Țicil: continuă! și vei fi în 
viiloră răsplătită. E drâptă și frumâsă inițiativa luată, 
și orl-cine trebue să recunoscă cumcă chorulă bisericescă 

i din Năsăudă compusă din țărani p6te cânta și satisface 
. ori în ce catedrală și ori pe cine. — După țărani a cân
tată tinerimea studiâsă asemenea frumosă.

Decă preoțimea nOstră ar lucră totă astfelă atunci

FOILETON U.
Românii pe timpulu emigrațiunei 

popOreloru.
Vorbire ținută, de A. BârseanQ într’ună din întrunirile 

literare ale damelord române dîn Brașovti.

In întrunirea trecută s’a vorbită despre starea în 
care se aflau în timpurile cele mai vechi țările locuite de 
poporulă nostru românescă, s’a arătată ce nemă puter
nică și iubitoră de vitejii erau Dacii, s’a istorisită mai 
departe, cum poporulă acesta vine în atingere cu Ro
manii, a căroră putere ajunsese la culme; cum deocam
dată domnitorii celoră mai multe dintre țările cunoscute 
pe atunci primescă o sguduitură destulă de simțită din 
partea neînspăimântațiloră adepți ai lui Deceneu conduși 
de vitâzulă loră rege Decebală; cum după aceea, suin- 
du-se pe tronă marele Traiană, vulturulă romană ese 
învingătorii; cum capitala Sarmisegetuza este cuprinsă de 
reîmbărbătații ostași dela Tibru; cum Decebală și cei 
dimprejurulă său, nevoindă să ca^ă în mânile învingălo- 
riloră, se hotărăscă a’și pune înșiși capătă vieții loră; 
cum în fine nemuritorulă împărată romană, voindă să 
dea imperiului seu o întindere și mai mare, aduce în 
ținuturile pustiite în urma unui resboiu atâtă de înfricoșată 
numărați coloniști din tole părțile împărăției romane. 
Prin amesteculă acestoră coloniști cu rămășițele popora- 

țiunei dacice se puse temeliă la poporulă nostru româ
nescă, care astăzi se estinde dela isvorele rîului Tisa 
pănă dincolo de Dunăre și dela câmpiile Ungariei pănă 
la marea Nâgră.

Se vedem acum, ce sârte îlă aștepta pe acestă po
poră odrăslit din altoirea vigurosului copacă dacică cu mlă- 
dițe nobile romane, a acestei sentinele din răsărită a vi
ței latine? — ’I era Iui ore dată să se bucure vreme 
îndelungată de binefacerile păcei, să înainteze în liniște 
pe cărarea culturei, pe care și începuse a face pași des
tulă de însemnați, său o ursită nemilostivă avea să’lă 
pună la grele încercări, avea să trămită asupra lui vis
colele cele mai grozave, furtunele cele mai cumplite, prin 
care să probeze puterea lui de viâță și prin care să-lă 
învețe a fi consciu de sine și de facultățile sale?

Răspunsulă de bună sămă vă este cunoscută.
Copaculu deco-romană, departe de a fi adăpostită 

de greutățile timpuriloră, departe de a fi lăsată să se 
desvolte în liniște și se producă flori și frucle, a fostă 
necontenită încovăiată de tote vânturile din cele patru 
părți ale lumei, sburătoriLă de toți aceia, cari treceau 
pe lângă dânsulă și necontenită răpită de ramurele cele 
mai frumâse, dela care se putea aștepta mai multă pen
tru viitoră. Și cu t6te acestea, copaculă, despre 
care e vorba, esistă încă, și semnă că nu s’a 
uscată sunt mlădițele, ce se vădă odrăslindă din nou

X 
din creștetulă lui. — Dovadă, că nemulă nostru româ
nescă nu se prăpădesce cu una, cu două; dovadă, că 
nu trebue să ne rușinămă de numele de Română, ci 
dimpotrivă să fimă mândri, că facemă parte din acestă 
poporă, care a fostă in stare a învinge atâtea greutăți 
și a esista sub numele acesta pănă în Ziua de.astăZI.

Dar să deschidem cartea, în care să înscriu fap
tele națiuniloră, istoria, și să urmărimă pasă cu pasă 
greutățile, prin care au avută să trâcă urmașii coloniști- 
loră aduși de Traiană, să urmărimă eroicele lupte, prin 
care și-au sciută ei apăra esistența națională.

Nu trecă două vâcurl dela supunerea Daciei, și âtă 
ună cutremură puternică se lățesce peste întrâga lume 
cunoscută pe timpulă acela, popâre întregi se pună în 
mișcare, nemărginita împărățiă romană începe a fi 
atacată de nenumărate cete rătăcite din nordulă Europei 
și din părțile de mijlocă ale Asiei. Este timpulă, pe care auto- 
rulă admirabilei cântări a României îlă caracteriseză astfelă:

>Ventulă dela mâZă-nOpte bate cu furiă, cerulă se 
întunecă, pământulă se cutremură, în patru unghiuri ale 
lumei se vădă înălțându-se stâlpi de flacără învăluițl în 
nori de fumă. Se audă armăsari nechezândă, turmele 
mugindă, sgomote de cară, și o larmă îngrozilâre de gla
suri de totă felulă; limbele se amestecă și âmenii nu se 
mai potă înțelege. Popârele se grămădescă și se îndâsă 
unele peste altele. D’abia urma unora de pe pământă 
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din câte rele nu amă scote poporulă și în câte biserici 
frumâse amil avea totă așa coruri frumâse.

Ecă ună esemplu! urmați-lă domni preoți!
Coresp.

De sub Podgorie, Faurii 1885.
Domnule Redactorii! îmi iau voiă a vS ra

portă următârele despre starea poporului nostru din acestti 
ținutti f

Poporulii se deșteptă mereu și înaintâză, deși în- 
cetO, căci trăiniciă are. Celă ce l’ar visitâ mai deaprâpe 
s’ar miră că după vecuri de suferințe are afâta viață în 
elă, e încă tânără și vigurosă. Ce mândru va fi când 
va ave destulă lumină!

Suntă acum abia vr’o 2—3 ani de când s’a înfiin
țată în Cuvină ună choră plugărescă sub conducerea 
zelosului -învățătorii Stef Nicolae — care din punga sa a 
sacrificată o sumă însemnată de bani pentru înaintarea 
lui — și adl numără vr’o sută de choriști, toți țărani și 
țărance. Asemenea celui din Chișeteu, și-a făcută sta
tute și le-a așternută ministrului spre aprobare. In 30 
Ianuariu a. c. a dată acestă tânără choră primulă său 
concertă împreunată cu danță, ală cărui succesă și ve
nită a fostă peste așteptare. Aucjindă acestă choră, îți 
rîdea inima de bueuriă și-ți venea să di ci cu poetulă: 
»De n’a periiă Românulă, Când ordele barbare etc.«

Comuna învecinată Covașiuțiu, avândă și ea con
ducătorii săi neadormiți și mai mulțl fruntași, încântați 
de resullatulă dobândită de chorulă din Cuvină, făcură 
de locă propunerea și se puseră în înțelegere cu bra- 
vulă învățtăoră Stef, ca să binevoâscă a merge în ifiua 
de Sf. lână Botezatorulă la Covașiuțiu pentru a da cu 
chorulă său concursă la Sf. liturgiă. Efectulă ce l’au 
produsă țăranii choriști atâtă a fostă de însuflețitoră, în- 
câtă adl bravii CovașiuțienI, înțelegândă înriurința bine- 
făcătore a docențiloră zeloși și a chorului, hotărîră ca 
pe lângă o plată anuală de 300 fi. să aducă ună tenără 
choristă, care totodată să fie și învățătoră în comună, 
avândă o lâfă anuală de 700 fl.

Nu’i vorbă, au și Covașiuțienii docenți, și încă trei 
la numără, dar... tacă.

Dacă amă fi avută noi pretutindenea învățători 
consciențioși și zeloși, Domne departe amă fi I

Dar da-va Dumne^ău să-i avemă odată! 
Podgorenulti.

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

De peste munțl-
Sub acestu titlu „Românulu" scrie unii arti- 

culă, din care reproducemă următdrele pasage:
»Se scie că, ori de câte ori e vorba în presa occi

dentală de diferitele naționalități care alcătuescă statulă 
austro-ungară, scriitorii străini uită, în enumerațiunea 
acestoră naționalități, pe aceea a Româniloră din statulă 
sfântului Ștefană și din împărăția habsburgică. Unii din 
tr’eușii ne trecă cu vederea din sciință și rea voință; 
alții, ale căroră păreri binevoitâre pentru Români sunt 
în deobște cunoscute, ne uită din nesciință.

»Se vorbesce și se va vorbi în docte publicațiunl 
etnografice, în călătorii publicate prin tâte capitalele și ’n 
specială în Paris, în Londra și ’n Roma, de Slavi, Un
guri, Croați, Ruteni, Cehi, der^se va uita totă-deuna na
ționalitatea română.

«Societatea beletistrică, de se va înființa în Tran
silvania, va avea printre menirile ei de căpeteniă și ob- 
știrea câtă mai întinsă a următorului adevără: este în

Austro-Ungaria, printre naționalitățile celelalte, încă una, 
care prin numerulă și titlurile sale istorice nu stă și n’a 
stată în urma celoră-lalte.

«Acestă adevără odată cunoscută, scriitorii apuseni, 
cărora inima le dă din când în când brânci a studia na
ționalitățile din Austro-Ungaria, voră sci cum să judece 
și cum să argumenteze.

«Așa, buniâră, decă acestă' adevără ar fi fostă de 
acum în deobște cunoscută, d. A. Gaulier, studiândă în 
,le Rappel* din Paris aceste naționalități, ar fi con
sacrată Româniloră partea la care au și voră avea tot- 
dâuna dreptă în publicațiunile cu adevărată complete.

«Pe lângă acâsta, ceea ce merită încă băgarea de 
semă a tuturoră Româniloră, e faptulă vădită că acestă 
adevără e atj! mai oportună, mai la timpă decâtă totă- 
deuna. De ce ? — Pentru că etă. curentulă care nasce 
acum în Camera din Pesta și ală cărui autoră este cele- 
brulă scriitoră ală Ungariei d. Mauriciu Jokai:

«Acestă Victoră Hugo ală Ungariei, cum îlă nu- 
mesce domna Edmond Adam în scrierea sa «La Patrie 
Hongroise* a spusă înaintea deputațiloră, cari l’au aplau
dată, nisce adevăruri d’o elocință mai multă decâtă ad
mirabilă : 1. Supremația limbei ungare asupra celoră-lalte 
limbi din regatulă sfântului Ștefană nu e datorită decâtă 
forței brutale care nimică nu pOte funda; 2. Am cuceriă 
Ungaria în secolulă IX acoperițl cu piei de tigru și cu 
feră, și totă cu aceste arme voimă și adl să ne păstrămă 
posițiunea nâstră de minoritate domnitOre în acestă țeră; 
3. In secolulă XIX, pielea de tigru și-a băută banii, haina 
muncitorului are dreptă la mai multă respectă; 4. De 
voimă să mai cucerimă încă odată Ungaria, vomă putea 
face acâsta numai prin lumină, prin sciință și mai cu 
sâmă prin conciliațiune; 5. Să încetămă d’a apăsa națio
nalitățile celelalte, pentru a nu le înverșuna și mai adâncă 
în contră-ne; să încetămă d’a fi temnicerii nedemni ai 
unoră popOre care credă cu putere în viitorulă lorii .. .

»Societatea beletristică va sci și va reuși a sămăna 
în Apusă neperitorulă adevără ală esistenței naționalităței 
române, una și aceiași, în statele corOnei austro-ungare...

Ună singură lucru amă observa d-lui Grion, 
autorulu articulului: Anunțarea astoru felii de 
curente, în cameră, suntă tocmai tocitdrea pe 
care Maghiarii îșl ascutu armele în contra ndstră. 
La ei nu pdte esista decâtă ună singură curentă: 
desnaționalisarea cu forța. Tonulv în politică 
îlă dă Tisza cu mamelucii săi, ăr nu Jokai, 
care pdte fi de bună credință. Ideile lui Tisza, 
credemu, că suntă cunoscute; a spus’o și o spune 
la tdte ocasiunile, că nu vrea decâtă o națiune 
în acestă stată. „Idea de stată maghiară" nu 
permite esistența altoru nărnuri, decâtă celu ma
ghiară.

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

Aniversarea academiei Mihăilene în Iași.
Comitetulă universitară pentru aniversarea de 50 

ani a ScOleloră din Iași ne adreseză următârele rânduri, 
cărora cu plăcere le dămă locă:

Domnule Redactoră! La 16 Iuniu anulă curentă, 
se împlinescă 50 ani dela Inaugurarea Academiei Mihăi
lene din Iași. Corpulă didactică de tâte gradele din a- 
cestă orașă a luată inițiativa unei solemnități, care să 
amintescă generațiunei actuale acestă memorabilă faptă. 
Pentru acestă scopă, s’a constituită ună comitetă gene
rală ai cărui membri convinși, ca și Domnia vâstră a- 
probațl acestă inițiativă, Vâ râgă să bine voițl a insera 
în stimabilulă D-V6stră alăturatulă Apelă ală Co
mitetului său esecutivă.

Bine voițl, Domnule Redactoră, a primi asecurarea 
distinsei nâstre considerațiunl.

Președinte: A. Fătu. Membrii: N. lonescu, P. Suciu 
P. Poni, N. Culiană, P. Rășcană, Stef. VargolicI, A. 
Densușianu, V. Burla, A. B. Brandria, A. D. Xenopolă, 
A. Filipide, G. Costachescu, C. Erbiceanu, I. Darzeu, T. 
Senescu, V. Paladi, A. Suțiu, G. Panaiteană, G. Musi- 
cescu, N. Clinescu, G. Bou, I. Dospinescu, T. Burada, 
T. Codrescu, M. Pompiliu.

P. S. Tole clarele suntă rugate a reproduce ur- 
mătorulă :

A P E E tl.ț
In 16 Iunie a anului curentă 1885. voră fi 50 de 

ani împliniți de când, mulțumită zeloșiloră luptători ai 
deșteptării naționale de atunci, după multe greutăți și 
pedeci ale împrejurăriloră timpului, Iașii serbară, cu o 
rară solemnitate și o bueuriă publică anevoie de descrisă, 
înființarea Academiei Mihăilene. Crearea acelui aședă- 
mântă superioră de cultură într’ună timpă de lupte inte- 
riâre în contra înrîuririloră străine, fu o manifestare stră
lucită a vitalității aspirațiuniloră naționale și ună pasă 
de o însemnătate nemărginită pentru propășirea ulteriâră 
a culturei române.

Generațiunea actuală datoresce netăgăduită în forte 
mare parte avutulă intelectuală, de care se bucură as- 
tădi, începuturiloră de cultură de pe atunci, ori câtă de 
modeste s’ar părâ ele la ântâia vedere. In orice epocă 
a desvoltării nâstre naționale, avântulă patriotică ală a- 
celui timpă de reînviere va pute fi luată dreptă modelă 
pentru lupta nobilă a națiunei române în năsuințele sale 
spre cultură.

Sub înrîurirea acestoră cugetări, corpulă profeso
rală din Iași de tote gradele de învățământă, a crezută 
de a sa datoriă a lua inițiativa unei serbări de reamin
tire a acelei frumâse epoce de redeșteptare națională. 
In acestă scopă a alesă din sînulă seu ună comitetă 
specială însărcinată cu organisarea unei festivități pu
blice pentru aniversarea de 50 de ani a inaugurării 
Academiei Mihăilene din Iași.

Comitetulă convinsă că va fi lucru folositoră și 
instructivă pentru tofi iubitorii de cultură română cu
noștința faseloră prin care a trecută educațiunea nâstră 
națională, a hotărîtă:

1. A publică cu ocasiunea acestei aniversări ună 
«Memoriu* asupra istoriei șcâleloră cu documentele 
corăspundătâre.

2. A organisâ o esposițiune, care va consistă 
atâtă din cărți și manuscripte vechi românesc! de orice 
timpă, pănă la anulă 1835, câtă și din cărți și manu
scripte care au servită în specială la învățământă în 
scolele nâstre, ârășl din timpurile cele mai vechi pănă la 
1860, fie în limba română sâu în orice limbă streină, 
și tâte aceste din orice provinciă română.

Comitetulă face dâr ună căldurosă apelă atâtă la 
foștii elevi și prolesorl ai șcâleloră naționale în generală 
câtă și ai Academiei Mihăilene în specială, precum și la 
toți iubitorii de cultură, a-i da prețiosulă loră concursă 
spre realisarea acestui scopă. Dreptă aceea comitetulă 
îi, râgă a-i veni în ajutoră prin subscriere în alăturatele 
liste și prin trimitere de cărți și manuscripte, după cum 
se specifică mai susu.>

Ori-ce trimiteri de cărți și manuscripte se voră 
face pe cheltuela comitetului, care se îndatoresce a le 
înapoia, după închiderea esposițiunii, în starea în care 
le va fi primită. Trimiterile să se facă celă mai târdiu 
pănă la 15 Maiu 1885.

A se adresa la domnulă N. Culiană, rectorulă Uni
versității din lași.

Comitetulă esecutivă: membri N. Culiană, A. Den
sușianu, C. Erbiceanu, cassieră S. G. VărgolicI, secretară 
C. Meissner.

Editară: lacobă Mureșiaun.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurelii Mureșiaru

s’a ștersă și altele au năvălită în loculă loră, pare că 
(fiua cea de apoi a lumei ar fi sosită; gemete și țipete 
de mârte se audă, norâdele dau năvală peste norâde și 
âmenii peste âmenl, pustiirea pășesce înainte, și în urma 
loră dreptatea stă în jafă, legea în vârfulă săbiei. Nâptea 
cu besnele sale a cutropită omenirea, sângele curge pă- 
raie. foculă mistuesce ce scapă de sabiă și mârtea seceră 
pămentulă, intunecimea se îndâsă și mai multă, totă nâ- 
mulă omenescă se frământă și se sdruncină. Urgia Dom
nului, dreptatea dumnetjeâscă trece pe pământă pus- 
tiindă.»

Timpulă acesta este cunoscută în istoriă sub nu
mele de emigrațiunea, adecă mutarea popâreloră, 
și în decursulă acestui timpă se întâmplă în Europa 
schimbările cele mai mari, se dă lovitura de mârte îm- 
bătrânitei împărății romane, și pe ruinele ei se ridică 
state nouă, dintre care unele esislă până în <Jiua de astădi.

Dacia este una din provinciile romane, care au a 
suferi mai de timpuriu din causa năvăliriloră, despre cave 
e vorba.

încă de pe la anulă 340 d. Chr. se ivesce popo- 
porulă Goțiloră, o semințiă germană dela țărmurele mărei 
Baltice, care caută a pătrunde în lăuntrulă acestei pro
vincii și a se face stăpână peste câmpurile lucrate de 
coloniștii aduși de marele Traiană și peste satele și ora
șele întemeiate de ei. împărații romani, deși ocupați și 

în alte puncte ale imperiului loră cu asemenea năvăliri, 
tctușl nu voiescă a lăsa frumâsâ Daciă pradă Goțiloiu, 
ci pe de o parte nu îniârdie a trămite trupe de ajutoră, 
care să mărescă puterea legiuniloră aflătâre pe țărmurile 
stângii ală Dunărei, âră pe de altă parte caută a îndu
pleca prin daruri pe streinii năvălitori să se lase de pla- 
nulă loră de a cuceri ținuturile, ocupate cu atâtea jertfe 
cu ună seculă și jumătate mai nainte.

Tâte suntă însă zadarnice. Barbarii se facă din 
ce în ce totă mai curagioși, atacurile loră se înmulțescă 
din (ji în cji, până când Aureliană, vădândă că nu mai 
este în stare a apăra nenorocita provinciă, care mai ’nainte 
se numea cu fală Dacia fericită (Dacia felix), hotăresce 
a retrage peste Dunăre legiunile, care păpă acum avuseră 
să țină peptă ceteloră năvălitâre. împreună cu aceste 
legiuni părăsesce vetrele părintescl și o parte din locui
torii de pe malulă stângă ală Dunărei, care se aședă în 
partea de mijlocă a provincii Moesia, la pâlele Balca- 
niloră. Ținutarile ocupate de ei se numiră după numele 
împăratului, Dacia lui Aureliană spre deosebire de Dacia 
cea vechiă, de Dacia lui Traiană. Acești emigrați suntă 
strămoșii Româniloră de aslădl din partea de mijlocă a 
peninsulei balcanice, cunoscuți sub numele de Români 
macedoneni sâu Cuțo-VlahI, ală căroră graiu s’a deose
bită în decursulă timpului așa de tare de graiulă nostru 
ală celoră de dincâce de apele maiestosului lstru.

Să ne întârcemă însă la adevărata Daciă, la cuibulă 
vitejiloră, cari fuseseră în stare să umilescă odiniâră 
după retragerea legiuniloră mândria romană, și să ve- 
demă ce s’a întâmplată cu locuitorii,cari nu putuseră să 
se despartă de moșidrele loră, de loculă unde se aflau 
rămășițele pământesc! ale părințiloră și moșiloră loră.

Ne mai avândă acum nici o stavilă, care să-i țină 
în drumă, Goții prădară după placă ținuturile, ce le stau 
în cale, ocupară o parte din ele și de aici apoi se es- 
tinseră mai departe prin părțile sudă-veslice ale Rusiei 
de aslădl, împărțindu-se în două părți: Goții de ostă seu 
Ostrogoții și Goții de vestă sâu Visigoții.

In timpulă, câtă rămaseră Goții prin locurile 
acestea, ei, venindă în atingere cu elementulă romană, 
părăsiră multe din obiceiurile loră de pănă acum, și ce 
e mai multă, îșl lăsară vechia loră credință germană și 
primiră religiunea creștină, care se lățea din (Ji în 
totă mai tare. Meritulă principală pentru încreștinarea 
Goțiloră l’a avută călugărulă și mai târdiu episcopulă 
Ulfilas, care traduse sfânta scriptură în limba gotică.

Dară etă, că ună nou pericolă amenință nefericita 
Daciă a lui Traiană, ună nou viscolă se ridică cu atâta 
putere încâtă Europa întrâgă începe a tremura, încâtă 
se risipescă ca o pulbere staturi și popâre întregi.

(Va urma).
-------- O--------
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Kucwresci.
Februariu st. v. 1884.

Cump.
»

> »

*
> >

fone.
» »

> >

»
>
ană.

>
7—

)î
>
»

UStirsa de
Cota oficială dela 7

. . Cump.
. . »

Februarie st. n. 1885.
98 65
94.25 Vând.

membru

Cursulu la bursa de Viena 
din 20

Rentă de aurii 4°/0 . . .
Rentă de hârtiă 5°/0 . .
Imprumutulă căiloră ferate

ungare......................... 147.25
Ainortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.20

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 121.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 108.50

Bonuri rurale ungare . . 102.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă........................... 102.—
Bonuri cu cl. de sortarel02.— 
Bonuri rurale transilvane 102 20 |

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

vinii ung........................—.—
Imprumutulă cu premiu

ung................................... 118.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.60 
Renta de hărtiă austriacă 83.70 
Renta de arg. austr. . . 84.10
Renta de aură austr. . . 107.30 
Losurile din 1860 . . . 138 —
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  866 —
Act. băncel de credită ung. 318.50 
Act. băncel de credită austr. 305.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.81
Napoleon-d’ori................. 9.801/,,
Mărci 100 împ. germ. . . 60.50 
Londra 10 Livres sterlinge 124.20 i

Renta
Renta

> 
împr. oraș. 
Credit

>
»
»
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

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

română (5%). . .
rom. amort. (5°/0) . 
convert. (6°/o)

,. Buc. (20 fr.) . 
rural (7°/0) .

» (5%)
urban (7%) .

» (6%) • 
’ (5%) •

națională a României

93
881/
32
981/
851/
961/
903/
83 

1200
289
210

Ctirsulu pieței BrașovO 
din 21 Februarie st. n. 1885.

Bancnote românesci 
Argint românesc . . . 
Napoleon-d’ori .... 
Lire turcescl.................
Imperiali.....................
Galbeni.........................
Scrisurile fonc. > Albina* 
Ruble RusescI 
Discontulă

8 82
8 60
9.78

10.98
9.98
5.70

100.50
129.—

10 % pe

8.84
8.64
9.80

11 —
10.—
5.76 

101.- 
130.—

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

II
XX 
XX
XX
XX 
g
XX

$ 
XX

**

înștiințare,J
Subscrisulă are onorea a face cunoscută on. publică că a deschisă 

aici ună
O U R S U

spre învățarea desemnului de eroielă, și a croitului 
pentru Txaine cLe dame

inslruândă după celă mai nou metodă parisiană și academică.
Elevii se instrueză după ună metodă ușoră astfelă, încâtă înșiși 

potă luă mesură și croi cu garanțiă și asigurare în timpulă câtă ține cur- 
sulă de instruire. In același ,impă se instruăză și în lucrări practice. 
Atestate numerose se potă presenta. Fetele sărace primescă instrucțiă 
gratuită. Subscrisulă recomandându-se cu tolă adinsulă publicului p, t., 
se rogă de cercetare câtă mai viuă. înscrierea eleviloră se pote face 
dela 8—12 a m. și dela 1—7 p. m.

Locuința mea se află în strada Căldărariloru, casa lui Montaldo 
Nr. 488, scara I, etagiulu I, ușa Nr. 3.

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitîl 
prețulu abonamentului pe jumătate de anti seu 

pe urni anu, înainte de l-a Aprile 1884, sunt rugați a ne 
trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile 1884, care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei* 
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Bole secrete

I

Cu totit stima
ei. <xraf, iustructoră de croită.

generală din Viena, Peșta, Pojună, Aradă, Alba- 
Iulia, Sibiiu.

Adeverimă cit amti învățată dela d-lă J. Graf în timpii de 6 săptămâni com
pletei desemnulti de croită pentru haine femeescl și compunerea lorii. Drepții aceea ne 
simțimă atinse în modă plăcuții de a exprima dl'ui I. GRAF mulțumită nostră pentru 
ostenăla și diligența sa și de a-lă pută recomanda pretutindenea cu privire la cunoș
tințele sale speciale și Ia metodulă său ușorii de cuprinsă.

Alba-Iulia, în Iulie 1884.
Popp Gyorgyne, Ince Sândorne, Emilia Nicola, Irene Frolicli, Ana Siebert, 

Ida Lbw, Hermina Mendl, Irena Halasz. Și tote elevele.

le vindecu pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulă său. 
Asemenea vindecu urmările rele ale 
biciune de nervi și impotența, 
descrierea completă a bâlei.

pOcateloril tinereței (onania), slă- 
Mare discrețiune. Ne rugămă pentru

l>r. Solia,
ală mai multoră societăți sciențifice etc. 
Place de la Nation, 6. — PARIS.

MersulU trenurilorti
pe linia Predealii-lSiidapesta și pe linia Tei așii-Aradîi-ISiidapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

T

l^redealft-SSudapesta.

Trenu 
accelerat

București
Predealu
Timiști 

BrasovuJ
Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Tciușii 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Cnccrdea 
Gliirisu. 
Apahida

CluSlU
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinii
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mezo'-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

susă

(

(

SSudapesta—JFredealu
Trenu 

de 
pers oue

Trenă
omnibus

Trenu 
de 

peraono

Trenu 
de 

pp.rnâne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenă 
omnibus

I

Oradia-mare 

P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-pesta

Viena

(
(

7.15
1.09
1.33
2.06
2.16
2.44
3.03
3.18
3.51
4.51
5.11
5.39
6.00
6.29

7.02

7.38
7.55

8.24
8.48

10.08
10.18

11.83
12.06

12.25
1.11

1.49
1.54
3.14
5.10
7.30

2.00

9.50
10.15
10.50

6.30
7.09
7.41
8.09
8.53

10.18
10.55
11.36
12.11
12.35
12.54

1.29
1.45
2.26
2.48
3.12
3.19
3.36
4.10
5.39
5-59
6.28 ‘

6.54
7.10
7.25
7.49
8.11
8.52
9.11
9.29
9.52

10.27
10.46
10.56
11.04
11.14 ’

1.47
4.40

5.45
6?28

7.07
7.42
8.51

10.52
11.56
12.43

1.23
2.07
2.27
3.06
3.22
4.15
4.44
5.10
5.19
5.47
6.38

8.51
9.18
8.00

8.34
8.59
9.35

10.16
11.04
12.17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06
7.30

11.05
2.37
6.407.44

6?20 2.00

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

Oradea mare (
(

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

Clușiu

Apahida 
Cliiriș 
Cucerdea 
Uiora 
Vințulă de 
Aiudă
Teiuștt
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Cop șa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

(
(

susă

Brașovft

Timișă
Predealu

Bucnrescî

8.25
8.00

11.24
2.01
4.11
4.21
4.29
4.40
5.02
5.46
6.09
6.28
6.52
7.32
7.51
8.12
8.24
8.38
8.57
9.23
9.50

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

1.15
1.44
2.00
2.34
2.52
3.27
4.01
4.50
5.08
6.47 ‘
7.36
8.09
8.41
9.20

8.35
6.55

10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

1.48
3.21
3.54
4.34
4.52
5.11
5.40
6.00
6.29
8.14
9.49
9.58

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43
1.22
2.24
3.06
4.17
4.51
7.07
8.10
8.46
9.20

10.15
6.00
6.57
7.32

3.30
9.45

12.18
1,59
3.20
3.25

8.00
2.47
6.36

10.09

Nota: Orele de ndpte suntă cele dintre liniile grdse'

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

9

TeitișiVAradti-ISudapest a Budajpesta-Aradă-Teinșă.

Trenu de Trenu Treniî Trenă de Trenă
persâne omnibus omnibuH persâne omnibus

Tciușii 9.50 Viena2.39 8.20 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.o5
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradă ] 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Cpnopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradft 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

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

Aradik-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeui

Trenu Trenu de Trenă
om ni bus persâne omnibus

Aradă 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.0o

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
T£miș6ra 8.58 3.15 I* etroșeui 7.00

Timișdra- Aradă Petroșejii—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenă
persâne omnibus omnibus

| Timișdra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
1 Merczifalva
1 Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

1 Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradă 3.10 8.00 Simeria 12.37

Tipografia ALEXI, Brașov ti,


