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35. Joi 14 (26) Februariu 1885.

Brașovu, 12 (24) Februariu 1885.
Peste câteva (jile Românimea va serbâ ani

versarea morții lui Horia și Cloșca.
Sâmbătă în 16 (28) Februariu 1885 se îm- 

plinescă o sută de ani, de când acești capi ai re- 
voluțiunei române din 1784 au trebuită să sufere 
ororile cele mai crâncene ale morții sub lovirile 
călăului, ca, după patru secuii de cumplită sclăviă, 
să p6tă resări din nou pe acestă clasică pămentu 
semânța libertății pentru poporulă română.

Veaculă, ce ne desparte de acăsta durerdsă 
și tragică di, a spălată totă gunoiulă și petrișulă, 
în care era ascunsă pătra scumpă a mariloră sen
timente și a nobileloră scopuri, de cari au fostă 
conduși eroii dela 1784 și curată și limpede ca 
cristalulă apare ea ac|i înaintea tribunalului istoriei.

Istoria, acăsta deiță severă și drăptă, care 
f6te le scdte la lumină, t6te le răsbună și le 
împacă, care face din „tâlhari „eroi“ și din 
„eroi“ „tâlhari,“ a răsbunatu și batjocurile, ce 
au trebuită să le sufere Horia și Cloșca după ce 
au fostă prinși și pană în ultimulă momentă, 
când li s’au spartă piepturile și li s’au frântă 
fluerile picidreloră cu r6ta.

Horia apare adi înaintea scrutărei scientifice 
a istoriciloră din tdte nemurile în lumină s’a 
adevărată nu ca „tâlhară“ și „ucigașă rebelă,“ 
ci ca ună mare și adevărată luptătorii pentru li
bertatea poporului română.

Nouă-^eci de ani au trebuită să trăcă dela 
mârtea lui pentru ca Horia să fie admirată chiar 
și de adversari în scrierile loră.

In opulă: „Epoca lui Horia în Transilva
nia, “ scrisă de Franciscă Szilagyi și publicată 
în Peșta la 1871 acestă istorică maghiară nu s’a 
putută rețină de-a nu aduce și elă tributulă re- 
cunoscinței inimei mari a lui Horia, scriindă pe 
pagina 234 următdrele cuvinte:

„Istoriculă imparțială trebue să mărturisâscă, 
că Iloria a purtată pe inima sa sortea poporului 
său apăsată și eliberarea lui, și cu tăte că pentru 
acestă nobilă scopă s’a folosită de mijldcele cele 
mai condemnabile, dâr causa pentru care și-a 
consacrată totă activitatea și totă viața și pentru 
care a și jertfii o, niciodată n’a trădat’o, ci i-a ră
masă pănă în sferșitu credincioșii, chiar și pe eșa- 
fotă în fața morții celei mai crâncene.11

Ar fi 6re cu putință ca atunci, când înșiși 
adversarii aprețiâză astfelă mărimea sufletului 
lui Horia, noi urmașii lui să rămânemă nemiș- 
cați într’ună momentă atâră de serbătorescă cum 
este aniversarea de o sută de ani a morții 
sale?

Căpitanii români dela 1784 au luptată pen
tru îmbunătățirea sdrtei poporului nostru, pentru 
eliberarea lui de sub jugulă tiraniei seculare, ei 
au urmărită acestă nobilă scopă remâindă întotdeuna 
credincioși causei sânte a poporului, ei și-au sacrificat 
chiar viața pentru elă și noi, urmașii loră, să 
nu avemă, după o sută de ani, în care timpă 
amă simțită ușurarea sdrtei, ce au purtat’o ei în 
inima loru, să nu avemă, (jică, atâta pietate cătră 
acele mărețe umbre, ca să vărsămă măcară o 
lacrimă în a loră amintire și să rostimă o rugă
ciune fierbinte cătră Părintele cerescă ală popd- 
reloră pentru sufletele loră ?

Amă trebui să nu fimă strănepoții aceloră 
legionari, cari se mândreau, că sciu să-și aducă 
aminte de binefaceri ca și de injurii; amă tre

bui să nu fimă fiii acelui poporă, a căruia liber
tate a răsărită în peptulă lui Horia și să nu 
avemă inimă pentru propria ndstră sărte, pentru 
sânta causă a libertății năstre, la care marele 
erou a ținută cu credință neînfrântă chiar și în 
fața morți, ca să nu ne aducemă aminte cu pie
tate de iubirea lui nestrămutată, de jertfele și su
ferințele lui, îndurate împreună cu soții săi, cari 
nu l’au părăsită până în ultimulă momentă!

Orice Română cu sâmță nobilă a trebuită 
să se întristeze văcjândă, că în împrejurările politice 
de astădi nu ni-a fostă cu putință de a serbâ 
aniversarea de o sută de ani a revoluțiunei din 
1784, așa cum se cuvenea și cum dorea inima 
ndstră.

Noi, cari totdâuna amă țînută contă de tdte 
împrejurările, amă tăcută pănă acuma; amă tă
cută mai vârtosă pentru că alții nu tăceau și fi
ind că adversarii noștri dintru începută s’au silită 
de a descrie lucrulă astfelă, ca și când din afară 
amă fi jidărițî și infiuințați și ca și când noi 
aici n’amă mai vrea să scimă de trecutulă nos
tru, de marii bărbați ai acestui trecută și de 
jertfele, ce le-au adusă ei pentru noi!

Liniște domnesce acum earăși în acâsta pri
vință în tăte părțile și de aceea a sosită momen- 
tulă ca organulă nostru să-și redice glasulă, soli- 
citândă împlinirea unei sacre datorii a Români- 
loră dela noi cătră umbrele martiriloră, cari și-au 
espiată viața pe eșafotă la 28 Februariu 1785 
pentru ca să ușureze jugulă, sub care gemeau 
propărinții loră.

Și fiind că liniște domnesce pretutindeni, cu- 
vine-se ca și serbarea nostră să fie liniștită și 
plină de seriositate.

N’avemă lipsă de nici o pregătire. Să ne 
îmbrăcămă în vestmintele n6stre de sărbătăre și 
să mergemă la biserică. Aici în casa Domnului 
său, unde nu este biserică, sub cerulă liberă să 
înălțămă rugile năstre cătră. Tatălă celă de susă 
pentru sufletele mariloră martiri și pentru ca să 
ne dea și noue acea tăriă și credință nestrămu
tată în viitorulă poporului română, de care au 
fostă însuflețiți ei.

Cei cu dare de mână să dă ună semnă ală 
pietății loră, prin împărțirea de milă la cei săr
mani, căci Horia multă se gândea la lipsele loră 
jăluindu-se că-i ducă dela Ponțiu la Pilată și că 
„bieții 6meni nu mai potă âmblă în susă și în 
josă, căci le e frigă și flămâncj.escă.“

Cei ce voră fi împedecați de a sărbători în 
(jiua aniversării, adecă Sâmbătă în 16 (28) a lu- 
nei curente, o potă face acâsta și în cjiua urmă- 
t6re, care este o Duminecă. Sperămă că toți 
preoții noștri voră aminti în rugăciunile loră 
dinaintea altarului și pe martirii libertății române 
dela 1784—85, cântându-le vecinica loră po
menire.

Trăimă într’ună stată, a căruia regimă se 
fălesce înaintea străinătății, că „cea mai mare li- 
bertate“ domnesce sub dânsulă. Amă fi con
damnați așadâr chiar de cătră contrarii noștri, 
dacă nu ne-amă împlini sânta datorință, ce ne 
lâgă de scumpa memoriă a eroiloră, cari și-au 
jertfită viața pentru a ne conduce din întunere- 
culă servituții la lumina libertății.

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

CRONICA POLITICĂ.
Advocatulă din Clușiu IosifO Petrană scrie în ,Ma- 

gyar Polgar« ună articula, în care arată necesitatea 
unei apropieri și împăcări între Români și 
Maghiari, dicăndă între altele: >Schimbarea raportului 
ce esistă între elementulă românescă și maghiară a 
devenită adi o necesitate ce nu se mai p6te amâna. 
Convețuirea în acestă stată ar fi trebuită să producă 
deja pănă acum ună ărecare gradă de comunitate 
de interese între aceste două elemente, și dacă pănă a- 
cum n’a isbutilă acesta, motivulă trebue căutată în ne
înțelegeri, a căroră înlăturare s’a sdrobită de atitudinea 
neclintită a Româniloră. S’au făcută chiar și din par
tea Româniloră încercări d’a se ajunge la o înțelegere, 
dar n’au avută nici ună resultatu practică, fiindcă ma
joritatea preponderentă n’a voită să’șl părăsăscă posiți- 
unea sa înșănțuită. Societatea ungurăscă a văzută pră
pastia, ce o desparte de elementulă română; ea a încercată 
să aplaneze diferențele, dar totdăuna i s’a opusă curen- 
tulă, care nu voia să scie de vr’o cedare în pretențiu- 
nila sale.» Referându-se apoi la toastele din Clușiu, tjice 
că mijlăcele spre o împăcare esistă, numai voință să aibă 
Maghiarii a realisâ dorința ce și-au esprimat’o.

E de totă ciudată că unii Români mai discută ces- 
tiunea de împăcare și încă tocmai în fiarele ungurescl, 
care declară, că de o împăcare nu vrea să scie pe cale 
politică ci numai pe cale socială, adecă între pahare. Ei 
bine, maioritatea aceea preponderență de care vor- 
besce d. Iosifă Petrană nu voiesce împăcare decâtă pe 
cale politică, și nu din causa neînțelegeriloră relațiunile 
dintre elementulă română și maghiară suntă atâta de 
acute, ci din causa șovinismului și fanatismului maghiară. 
Câtă timpă Maghiarii voră țină în proțapă »idea de stată 
maghiară,® ală cărei scopă este nimicirea naționalități- 
loră, de împăcare nu păte fi vorbă.

*

Ministrulă ungurescă de comerță cornițele Paulă Se- 
cheny a fostă în Viena, unde a conferită cu M. Sa monar- 
chulă, cu ministrulă ausiriacă de comerță baronulă Pino și 
cu ministrulă de esterne cornițele Kalnoky. S’a pusă la cale 
întrunirea unei conferințe vamale austr o-u n g a re, 
în care să se stabilăscă acele măsuri, ce voră fl nece
sare a se lua, din causa sporirei taxeloră vamale ce s’au 
introdusă în Franța și în Germania pe numărăsele pro
ducte ce se eșpârtă din Austro-Ungaria. E vorba 
să se răspundă Franței și Germaniei cu acalăși măsuri.

*
înfrângerea Englesiloră în Sudană va ave, pre

cum se pare, fatale urmări pentru posesiunile en- 
glese din Asia și Africa. Cele mai nonă scirl sosite 
din Africa vestică suntă fărte neliniștităre pentru Englesl. 
In Quettah au isbucnită turburărl. Negrii vrău 
să scape de dominițiunea englesă și începululă l’au fă
cută împușcândă pe guvernatorulă, care cădu lovită de 
patru glănțe, după ce Negrii au învinsă pe cei 40 de 
soldați ai săi. Alțl 60 de soldați stau sub conducerea 
unui ofițeră tenără și sperăză că voră pută apăra ora- 
șulă și fortulă în contra atacuriloră intenționate.

*
Puterile, care au subsemnată actulă conferin

ței Congului, s’au obligată a respectă neutralitatea 
teritorieloră amintite în acestă actă și puse sub sistemulă 
comerțului liber. In cas când o putere, care esercilă dreptulă 
de suveranitate său de protectorată în teritoriele amin
tite, ar fi încurcată într’ună răsboiu, puterile se îndato- 
răză a-șl oferi bunele loră servicii pentru garan
tarea neutralității acestoră teritorii. — După scirile 
ce le are »Neue freie Presse® despre organisarea 
noului stată Congo, în loculă lui Gordon pașa, cădută în 
Chartum, și fostul u șefă ală espedițiunei, Associațiunei in
ternaționale a Congului,® va fi numită guvernatorii 
Stanley.

România și Ungaria.
Amă spusă într’ună numără trecută ală 

făiei ndstre, că opiniunea publică în România 
este în contra reînoirii convențiunei comerciale 
cu Austro-Ungaria, și amă reprodusă și ună 
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articulu din organulu oposițiunei moderate „Na
țiunea" în acostă privință.

Lăsămu acum să urmeze și unu articulti de 
fondu alu Z’aru^ui guvernamentala „Telegrafulu" 
din care resultă, că nu uumai se va denunța con- 
venținnea, precum ? declaratu și ministru-preșe- 
ședinte Brătianu în cameră, dar că și relațiunile 
cu Ungaria suntii cam încordate. Iată ce scrie 
„Telegrafulti.“ dela 12 Februariu :

Țâra nâstră a căutată să fie totdâuna în bune re- 
lațiuni cu tâte puterile, și în specială cu vecinii noștri. 
A respectată pe toți, ca să fie și ea respectată. A ținută 
contă de interesele altora, ca și alții să țină contă de 
interesele ei. De multe ori a fostă chiar prâ îndatori- 
târe, numai ca să aibă dreptulă a cere îndatorire reci
procă, intențiunl bune, bună credință și armoniă în afa
cerile de ambele părți. Gu tâte acestea suntă puteri, 
cari nu pră voiescă să țină sămă de aceste bune inten- 
țiuni ale statului română.

Cu deosebire Ungaria, după ce a luată disposițiunl 
aspre contra frațiloră noștri de preste munți, persecutân- 
du-le limba și desființândă o sumă de instituțiunl pentru 
cultura loră naț:onală, apoi ne face și nouă cele mai 
mari șicane, răspunde la tâte faptele nâstre respectâse și 
bine-voitâre de multe ori chiar prin fapte nedemne de 
ună stată, care se respectă și care are dorința de a stă 
în relațiuni amicale cu vecinii săi.

închiderea granițeloră pentru vitele nâstre cornute 
și pentru porci a fostă nu tocmai de natură a strînge le
găturile de preteșugă și de bună vecinătate. După ce a 
împedecată pe comercianții noștri de vite, printr’ună pre
textă nu tocmai seriosă, d’a trece vitele loră preste gra
niță, când se scia, că bălă nu esistă nici la vitele cor
nute, nici la porci, decâtă la cele dintăiu într’o estremi- 
tate a țărei, care era strînsă de ună cordonă sanitară, 
bălă, care adl nu mai esistă, ministrulă comerciului dela 
Pesta, ia disposițiunl ca să se deschidă granița, însă nu
mai pentru oi și capre, cari voiescă să trăcă în Austro- 
Ungaria. precum și pentru produsulă dela aceste oi și 
capre, adecă lâna, pieile și brânza, ăr pentru celelalte 
vite granița rămâne închisă și pe viitoră.

Acâstă disposițiune este derisoriă, ca să nu dicemă 
altfelă. Pe cine a vrută să înșele ministrulă de comerciu 
ungurescă? Pe celelalte state, pe dînsulă său pe noi?

Pe celelalte state se pâte, căci ele nu cunoscă în 
destulă nici intențiunile Ungariei în privința nâstră cu 
comerciulă viteloră, nici ce însemnăză acestă deschidere 
a granițeloră pentru oi, capre și produsulă loră. Pe sine 
ărășl se p6te înșela, decă crede, că a convinsă pe cineva 
c’a luată o disposițiune drâptă și bine cugetată. Pe noi 
însă nu ne pâte înșela de locă, căci noi scimă ce va să 
dică a se lăsa trecerea oiloră, capreloră și produsulă 
loră peste graniță. Acele oi și capre sunt mai tote din 
Transilvania și trecă de ernăză la Bălți și în Dobrogea, 
ăr în primăvară se întorcă prin munți în patria. Pentru 
acestea a avută grațiositatea ministrulă de comerciu un
gurescă să deschidă granițele. Pentru acestea d. Cogăl- 
niceanu Z'cea> acum câteva Z'*e> cu ocasiunea interpe
lării d-lui Disescu despre deschiderea granițeloră:

»După cele din urmă interpelări în privința închi- 
derei granițeloră, s’au ivită două fapte: ună cuvântă ală 
ministrului de comerciu ală Ungariei, în care ne trămite 
la pașcele calului pentru deschiderea granițeloră. De aceea 
anunță șl eu d-lui ministru că mă voi asocia cu inter
pelarea d-lui Disescu în privința aceloră cuvinte cjise de 
d. ministru de comerciu ală Ungariei, cum-că pănă când 
noi nu vomă introduce totă procedura din Ungaria pri- 
vitâre la sănătatea viteloră, pănă atunci noi să așteptămă 
cu introducerea viteloră în Ungaria la pașcele calului.

«Ală doilea, este măsura luată de Ungaria prin care 
declarândă că epizootia a încetată în țâra Românâscă și 
ca consecință lasă să între în Ungaria numai caprele și 
oile cu produsele loră. Aci nu mă unescă de locă cu 
afirmarea pe care o face ministrulă Ungariei, că caprele 
și oile suntă scutite la nei de epizootia. Eu viu și de
clară, ca cunoscătoră, că oile și caprele din Dobrogea 
suntă pline de epizootia, și declară că epizootia loră este 
gălbâza și vărsatulă, și de aceea rogă pe d. ministru să 
ia măsurile cele mai energice ca să intemeeze ună cor
donă, pentru ca oile și caprele din Baltă și din Dobrogea 
să nu care cumva să intre în județele muntâse, pentru 
că în munți oile și caprele, care obicinuită ârna suntă 
bolnave și primăvera se însănătoșescă, să trecă dincolo 
la vecinii noștri cu laptele, cu untulă, cu lâna și cu 
mieii loră, și nu cumva să ducă contagiunea acolo.

«Rogîi dâr forte multă pe d. ministru să nu abu- 
seze de acâstă bună-voință a ministrului Ungariei, și să 
bine-voâscă a întemeia granița cea mai severă, ca nu 
cumva oile și caprele cele bolnave de la Baltă și din 
Dobrogea să ajungă la granițele Ungariei și în trecerea 
loră prin munții noștri să ne umple oile și caprele nâstre 
de acolo de epizootiă/

Noi ne asoeiămă cu rugămintea d-lui Cogălniceanu 
în acâstă privință; însă amă dori ea pe lângă aceste mă
suri să se mai ia și altele cari sunt multă mai trebuitâre, 
căci este in jocă sănătatea Româniloră.

Se scie că de peste graniță se aducă în țâră șunci, 
cărnați, făină fină, încălțăminte de piei, blănării și o sumă 
de alte obiecte de felulă acesta.

Avemă informațiunl positive, că porcii din Ungaria 
sunt bolnavi, că grâulă e stricată, că vitele cornute sunt

atinse de pesta bovină, că, însuși lupii, vulpile și urșii 
suferă de diferite bâle. Prin urmare guvernulă română să 
ia măsuri a închide granița tuturoră acestoră produse, 
cari potă să compromită sănătatea publică.

Să închidă granița tuturoră produseloră de lână, 
precum postavuri, materii, împletituri și diferite haine gata, 
căci oile avândă gălbeză la noi, după cum afirmă d. Co
gălniceanu, lăna care trece peste graniță și din care se 
lucrâză totă aceste lucruri pâte să atingă sănătatea Ro
mâniloră.

Vinurile, cart vină din Ungaria suntă iote falsificate. 
Guvernulă română să ia măsuri pentru a se opri la gra
nițe, a se face analisa loră și a se confiscă dâcă se gă- 
sescă ast-felă.

In fine, aceste măsuri să se ia pentru tâte produ
sele de peste graniță, cari se voră bănui că potă să 
atingă sănătatea nostră.

Atunci va vedea Ungaria ce va să dică a usa ri- 
gâre, care e mai puțină decâtă nedreptatea de care 
usâză ea.»

SOIRILE DILEL
In întrunirea literară a dameloră, ce se va ținâ 

mâne Joi în 14 Februariu la 7 6re sâra, d. profesoră I. 
Popea va vorbi despre «Arta de a ajunge nișce bătrâ
nețe adânci și fericite/

—Cl
in comedia de Duminecă ce au jucat’o Maghiarii la 

hotelulă Nr. 1 s’au petrecută și unele scene, care merită 
a fi amintite. Predicatorulă Iuliu Mo or a disă că reu
niunea de cultură are și ună altă scopă: maghiarisarea 
și de aceea elă propuse să se întituleze «reuniunea ma
ghiară» sâu «reuniunea maghiară de sprijinire.» Strigăte 
violente de: Stai josă! Nu mai vorbi 1 se ridicară în adu
nare. Președintele L. Harmath observă că scopulă reu- 
niunei nu e maghiarisarea cum se înțelege de obiceiu, 
dar încâtă privesce nisuința de a lăți între celelalte na
ționalități cunoscința limbei maghiare, atunci scopulă 
e și maghiarisarea. Cu alte cuvinte reuniunea îm
bracă haina pe dosă și nu pe față, ca să nu se observe 
din ce materiă e făcută. Profesorulă Al. Baraczy Im
pută predicatorului Moor rea voință și lipsă de patrio- 
tismă. Acesta se apără în contra împutărei și susținu, 
că nu e învoită cu numirea reuniunei. Bine și face; de 
ce să nu se numâscă «reuniunea de maghiarisare», după 
scopulă ce-lă urmăresce.

—0—
M. Sa monarchulă a dăruită comunei bisericesc! 

gr. cat. din Varalja 100 fl. pentru adaptarea bisericei și 
scâlei.

—0—
Consistorulă eparchială aradană este convocată în 

ședință plenară pe Joi 14 Faură v. la 9 6re a. m. La 
ordinea dilei suntă: 1. Disposițiunl pentru alegerea depu- 
tațiloră la sinodulă eparhială pe ună nou periodă de trei 
ani; 2. Alegerea, respective numirea de protopopă în 
tractulă Aradului; 3. Protestele întrate în contra aron
dării protopopiateloră; 4. Disposițiunl pentru alegerea de 
deputată congresuală mireană în cerculă Lipovei, precum 
și alte obiecte ce voră întră.

—0—
Mercurea trecută soția lui Gavrilă Olară din Palatca, 

născută Maria Gorgană, mergândă la Clușiu să târgu 
âscă unele lucruri, a dispărută de atunci fără urmă.

—0—
In gara Caransebeșului s’au deslegată la 22 Febr- 

n. vr’o 35 vagâne de marfă parte încărcate pornindă spre 
stațiunea Cavarană-Saculă, tocmai când trenulu de postă 
venea pe liniă. Șefulă stațiunei prin schimbarea macă- 
zului le făcu să deralieze înlăturândă astfelă o mare ne
norocire. La deraliare s’au sfărâmată patru vagone de 
marfă.

—0—
Din Timișâra se telegrafâză că în diminâța de 21 

Februariu n. nisce țărani români au năvălită în casa co
munală din sătulă Ghirocă și au omorîtă cu topârele pe 
notarulă Bărbosu. Făptuitorii s’au arestată.

—0—
Prin unele comune dinprejurulă Sighișârei s’a ivită 

între vite boia de unghii și de gură. De asemenea în 
ținutulă Reghinului săsescă bântue între vitele acâstă bâlă.

—0—
Astă sără fabricantulă de hârtiă Carolă Sihiel va 

vorbi, în sala reuniunei industriale de aci, despre rela- 
iunile industriale ale României și despre convențiunea 

vamală cu România.
—0—

Profesorii facultății de medicină din București au fostă 
convocați de ministrulă instrucțiunii publice, spre a se sfătui 
împreună pentru restabilirea ordinei la facultatea de medi
cină. După o lungă desbatere s’a descisă a se acordă 
studențiloră ună ultimă termină de înscriere la esamine 
până la 18 Februariu. Aceste esamene se voră face 
până la sferșitulă lui Februariu, când voră începe cur

surile, și voră continuă până la finele lui Iuniu, așa în- 
câtă să se termine materiile, pentru ca studenții ce ară 
voi să învețe să nu pârtjlă ună ană. Cei cari nu se voră 
înscrie la esamine sâu nu voră declară că voiescă a re
peți anulă, se voră șterge din matriculele facultății. Cei 
cari voră continuă desordinea se voră eschide din Uni
versități și voră fi considerați ca turburători ai ordinei 
publice.

—0—
Rusia a urcată vama pentru importulă vinuriloră 

din Austro-Ungaria la 62 ruble pentru 140 litri.
—0—

Guvernulă englesă a interzisă importarea oiloră, ca
preloră și porciloră din portulă Hamburg în Anglia, Scoția 
șl Wales, sub cuventă că oile din Rusia și Austro-Un- 
garia a căroră importare directă era interdisă deja în 
Anglia, au fostă importate prin Germania.

—0-
Se scrie din Ternova, că prințulă Bulgariei, cedândă 

simțăminteloră unanime esprimate de națiunea bulgară, 
se va logodi cu prințesa Melița Vidosava, a doua fică a 
prințului Muntenegrului.

—0—
Arta desemnnlui și croitului haineloru de dame. In- 

structorulă academică d-lă 1. Graf, care a deschisă de 
mai multe dile ună cursă spre învățarea desemnului de 
croiâlă și a croitului pentru haine de dame, posede după 
cum amă avută ocasiune a ne convinge ună metodă 
fârte bună și esactă de instruire, ceea ce ne îndâmnă a 
atrage atențiunea onor, cetitâre a foiei nâstre asupra 
anunciului de pe pagina a patra.

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

Studenții și limba Bonuiiti Ia gimnasiulik 
ungureseft din Baia~mare.

De lângă Deeșiu Februariu 1885.
Prea stimate d-le Redactoră! In vederea atâtoră 

acusărl nejuste, ce i se facă diaristicei nâstre naționale 
pe fiecare c)i din partea șoviniștiloră unguri de pe la 
fiarele loră de diferite colori, și mai în urmă chiară și 
din partea unoră deputațl dietali orbiți cu totulă de do- 
rulă fanatică de-a maghiarisâ, — nu potă resiste și mai 
departe datorinței mele de fiiu română, de-a aduce la cu
noscința marelui publică unele lucruri amare de mărtu
risită, pre cari de ani le ținu înăbușite în peptu’ml și 
cari nici acjlî nu Je-așă aduce la cunoștința marelui pu
blică, dâcă nu s’ară atribui — dică — Ziaristicei nâstre 
naționale unele fapte nedemne de ea, cum e d. e. că a- 
țîță pe Români la ură în contra Unguriloră, pre cari le 
facă tocmai acusatorii.

Sunt unulă din cei mulț.1, cari au studiată la gim- 
nasiulă ungurescă din Baia-mare. Duoi-spre-Zece ani a- 
prâpe întregi amă șezută pe băncile scâleloră normale 
și gimnasiale de acolo, și într’ună intervală de tirnpă a- 
tâtă de însemnată, credă, că nu va dubită nimeni, că 
amă avută ocasiune de-a audi, vedea și învăța multe, 
dâr — cu durere mărturisescă — a îndura și mai multe. 
Voiu deci, cu permisiunea d-lui Redactoră ală prețuitului și de 
una jumătate de secol perexcellentiam Ziarului Români
loră ciscarpatinl ,GazelaTransilvaniei‘ -a da unele trăsuri 
din viâța studențiloră Români dela gimnasiulă supra memo
rată, cari, deși cam vechi, nu voră fi totuși superflue, în 
împregiurările, în cari trăimă, pentru publicnlă nostru.

Eră la anulă 1874 luna lui Maiu. Circulațiunea 
pe stradele Baiei-mari era rtiai viâiăcadealtă-dată; tim- 
pulă era frumosă. Grupe de inteligențl, dame și domni 
în costume cari de cari mai elegante, din locă și din 
jură, trecâu neîntreruptă pe strada principală dinspre 
miâZă-nâpte, — spre livada de lângă orașă. Veți înțe
lege negreșită, că aci era să se întâmple ună actă de 
bucuriă. Și âre ce? Era maialulă studențiloră dela gim
nasiulă de acolo.

La întrare în livadă inima omului săltă de bucuriă 
aflându-se în fața unui minunată tablou fărmecătoră. 
Erau acolo Maghiari, Români și GermânI Zeci de familii, 
cari îșl petreceau dimpreună. Studenții, avândă corâne 
din frunde destejarăla pălării,jucăuși cântau cântece de 
bucuriă și de vitejiă maghiare și române. După ce se 
jucâ ună jocă sâu două, studenții și profesorii se suiau 
pe o colină din apropiere și de acolo intonau în unire: 
»Hai să dămă mână cu mână,« și «Befujta az utat a hâ,« 
(A ’nfundată zăpada drumulă) și altele, — precând pă
rinții își petreceau josă la chioscă. Români, Maghiari 
și GermânI trăiau în unire ca frații.

Dar astfelă nu era bine, căci devisa celoră ce ve- 
niau pe atunci la putere nu are de a lăsa naționalitățile 
să trăiâscă în unire; astfelă nu puteau crea ună globă 
maghiară. Pusu-s’au deci și au bucinată pretutindenea, 
pe unde numai se aflau fii de ai lui Arpad, că nu mai 
potă să sufere alte națiănl pe acestă pămentă, ci său se 
voră face unguri cu toții, sâu voră lua lumea în capă.

Idea era bună și aplaudată de toți Ungurii. Cu iu- 
țimea fulgerului a străbătută în tâte colțurile țărei și așa și 
în Baia-mare. In scurtă ea se vîrî în scâlă și vai! aici 
infectară multe inime fragede. Se schimbară profesorii și 
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’n loculii bărbațiloră cu judecată seriâsă și matură de mai 
nainte veniră totă atâția tineri ușuratecl, absoluț! abia 
de 8 clase gimnasiale și de maturitate, mai toți teologi 
minorit!. Aceștia erau chemați de a sufocă naționalitățile- 
Se cascâ deci mai întâiu maialulă îndatinată a se ținea 
în fie-care ană, ca așa studenții să po'ă uita trecutulă, 
— apoi se trecu la pași mai resoluțl în contra a ori ce 
semne de vieță națională. Abia trecu ună ană dela petrecerea 
amintită mai susă și acu nu le mai era studențiloră ier
tată a conversa decâtă unguresce. Dar nu s’a putută 
ajunge scopulă, căci studenții Români, cari erau singuri 
atâția, câți făceau cei de alte naționalități împreună, — 
nu voiau se se lapcde de limba loră cu nici ună preță, 
deși erau adese batjocoriți chiar de profesori.

Acilea trebue să amintescă, că aflându-se studenții 
români într’ună numără atâtă de considerabilă la acestă 
gimnasiu, înființară o societate de lectură română încă pe 
la anulă 1869, unde se perfecționau în limba loră ma
ternă prin perorațiunl, cetiri folositore și prin operate 
mai mici, scrise după puterile loră. Totă la două săp
tămâni se ținea câte o ședință în scăla confesională gr. 
cat. română, unde era și biblioteca loră, din care îșl 
scolău cărți spre cetire.

Nesuccedândă planurile de mai susă ale profesori - 
loră, ce era de făcută alta, decâtă a sugruma societatea 
română, pentru-că — după Români — înființară și Un
gurii una? Acestă pasă însă nu se pute face pe țață. 
S’a dispusă deci prin directoră, ca biblioteca studențiloră 
români să se transfereze în gimnasiu și ședințele să se 
țină într’o clasă, care va fi mai acomodată, sub pretextă, 
că mergăndă studenții în timpă de ărnă așa departe 
(cum era scăla gr. cat.) ușoră se potă răci și bolnăvi. 
Românii departe cu cugetulă de intențiunile viclene ale 
șărpelui de sub roză — căci intrigile se țeseau de mi
nune — au făcută tâte, precum s’a dispusă.

Acuma urmâză o altă disposițiă, ca adecă fiecare 
studentă să se înscrie de membru la societatea maghiară 
și mai alesă Românii, ca așa să potă învăța mai lesne 
limba patriei. Și s’a făcută așa.

Timpulă trecea și studenții români, deși erau per
secutați din di în di mai multă — mai alesă pe tim
pulă răsboiului russo-româno-turcă — deși li se dedeau 
de unii profesori pre fiecare 4' epitete ca <szâros 
nyelvu» (limbă părâsă), căci ce altă ai putea aștepta 
dela pretinșii Civilisafori ai Orientului? — deși erau tră- 
mișl la Blașiu și în România de câte ori se plângeau 
pentru nedreptățile ce trebuia să îndure pe fiecare 
di — totă nu abtjiceau de limba loră și nu mai încetau 
de a se întruni la ședințe cultivându’șl limba și perfec- 
ționându-se.

Astfelă fiindă trebile, profesorală de limba maghiară 
în clasele superiâre, care era totă odată și președintele 
societății unguresc!, nu mai pută ascunde mâța în sacă 
și se adresă cătră ună studentă română, despre care 
credea că ar putea înfluința multă asupra conaționaliloră 
săi, astfelă: »Scii ce d-le?! Ar fi bine ca d vâstră Ro
mânii să vă aliaț! cu noi și să contopimă aceste două 
societăți într’ună. Cu puteri unite — crede-mă — forte 
multă amă pută face. Noi apoi, ivindu-se necesitate, 
v’amă procura și opuri românescl; de altcum încâtă sciu eu, 
în literatura d-v6stră pănă acuma suntă mai puține opuri 
de mare valore. Ședințele, firesce, ar decurge tote un
guresce, ca să ne putemă înțelege bine cu toții și să 
progresămă cu pași siguri. Spune acăsta și celorlalți 
conaționali ai d-tale, căci crede-mă, că acăsta ar fi o 
întreprindere forte salutară; la din contră nu sciu cum 
ne va merge trăba, pentrucă — vedi d-ta — acuma e 
lege, ca la ună gimnasiu să nu fie decâtă o societate, 
apoi aceea — vec^I bine — trebue să fie cea ungurăscă, 
fiindcă trăimă pe pămăntu ungurescă și mâncămă pâne 
ungurăscă.«

Mai trebue aicea vre-ună comentară?.... Intru ade- 
vără grăsă piele trebue să aibă cineva pe obrază, pentru 
că să vină fără nici o rușine cu atari scopuri ten- 
dențiăse.

Dar ce răspunsă a primită profesorală dela învăță- 
celulă său, de altcum din destulă terorisată? Etă-lă: »Eu 
nu dubiteză despre bunele intențiunl ale d-lui profesoră 
fată cu noi, dar ună atare pasă din parte-ne — pe care 
de altcum studenții Români dela acestă gimnasiu sciu că 
nu-lă voră face nici odată — ar fi pră greșită, ba și 
nimicitoră pentru noi Românii: ar fi ună contrastă di
rectă scopului societății nâstre prevădulă în statute.*

Atunci numai vădură ștudenții români pericululă 
In care se aflau. Atunci numai au învățată a aprețiâ 
după merită pre prietinii, cari erau să-i omore cu dra
gostea. Atunci s’a deșteptată în ei mai multă ca ori și 
când sîmțulă de Română și au cunoscută care e che
marea loră în viitoră.

Idea de a creâ ună globă ungurescă era acceptată 
deja și de civii âre-când pacinici ai cetății. Acuma nu 
mai pută trăi în pace vecină cu vecină, dăcă erau de 
diferite naționalități. Ștudenții români bafjocuriți în scâlă, 
batjocoriți pe strade, la petreceri, la jocă și pretutindenea. 
Ce diferință între anulă 1874 și 1879!

Să nu ne depărtămă însă de scola unde sunt pro
pagatorii urei și a discordiei. Amă văzută câtă de ză- 
darnică fu și ultima încercare a părintelui profesoră de 
a înghiți pe Români. Acăstă împrejurare însă nu l’a 
descuragiată pe sf. sa. La anulă 1879 îșl reînoiesce 
propunerea sa totă la acelă studentă, dar ărăși în za- 
dară. — S’a începută deci urzirea intrigeloră în contra 
studențiloră Români și în afară. Intre atari împrejurări 
ca din o inspirațiune divină fă denumită profesoră de 
imba și literatura română la acelă gimnasiu d. Gavrilă 
Szabo, care e și actualminle și care a lucrată și lucră 
cu ună zelă neobosită la deșteptarea semțului națională 
în studenții români. Sub conducerea acestui bărbată 
societatea română inflorea pe fiecare 4b âr membrii ei 
se perfecționau în limba loră maternă. Amă disă însă, 
că s’au începută machinațiunile în contra loră și în a- 
ară. Părinții minorițl se nisuiau acum la fiecare pasă 
a’i discredita înaintea prodirectorului de atunci Dr.
irausz, arătându-i de răi patrioți ce o să devină, dâcă 
va concede a sustâ și mai departe societatea română; 
afară de aceea îi arătau și de rău pronunțătorl a’i 
cuvinteloră latine (Risum teneatis! Pâte pentrucă nu 
voiau a accentuâ unguresce acele cuvinte) etc. etc. Pro- 
directorulă însă nu dădu credământă acestoră denunțări 
tendențiâse, mai alesă dupăce se convinse și elă, că cei 
mai buni studenți la acestă gimnasiu sunt cu mare ma- 
ioritate Românii.

Viperile însă nu se odihniră nici acum. Ună ra
portă ajunge pre altulă la prodirectorată. Studenții ro
mâni se descriu ca nisce agitatori periculoși maghiaris
mului, ca nisce fiitori trădători de patriă, ba pâte și ca 
revoluționari. Intre atari împrejurări în fine îșl perdu 
paciința și prodirectorulă și pre când studenții Români 
tocmai se constituiră pre anulă scol- 1880/1, — se po
meniră de odată cu ordinațiunea dela prodirectorată, 
prin care li se inter4ice ținerea a ori și ce adunări pen
tru de a se cultiva în limba maternă, âră societatea ro-1 terne sâu esterne, fiind că’i strică efectulă, perde din va- 
mână se declară de închisă.

N’am strigată atunci asupra celoră ce ne dedâu1
oviturl mortale, căci vedeamă în faptele loră neumane' postă. Să nu se mănânce carne și să nu bea vinuri și 
numai o petulanță, o nebuniă temporală, care credeamă I rachiuri; acestă medicamentă fiindă la îndemâna tuturor 
că o să trâcă în curândă. Dar ne-amă înșelată amară, Li ne costândă multă, îlă pâte face fiecare în casă in 
și de o miă de ori amară! Despre acăsta ne-amă con-^raodulă următoră: Să spală bine dela 6 pănă la 10 ră- 
vinsă numai atunci, când presentându-ne la ună ană'dăcinî de pătrunjelă măricele (dacă sunt murdare prea 
după închiderea societății la actualulă director gimnasială 1 multă se curăță poșghița cu cuțitulă) după aceia se tâcă 
cu ună recursă bine motivată, în care cereamă dela' măruntă ca carnea și se fierbe în 2 jum. oca apă. Pe
noulă prodirectoră, Francisca Petrovieî, pre basa unoră' dată ce sunt fierte bine se scotă din âlă și după ce se
argumente de nerăsturnată concesiune de a ne reînființa ; mai frământă puțin cu degetele se storcă puțină și se
societatea, — amă fostă respinși cu indignațiune 4icân- > amestecă, se frământă cu puțină făină de »ină«
du-ni-se, ca nu-i iertată să se suștârnă ună atare recursă; ca să se lipâscă între dînsele. După aceea se 
a prodirectorată. >Au nu v’ațl albită sentința în anulă J întindă pe o pânză în grosime de 1 jum. degetă și 
trecută?’ — ne 4'se apoi d.directorăfuriosă — »ce mai se aplică pe stomacă mai josă sau pe partea umflată; 
voi ți? Dâră nu veți face o Româniă mare aici?« se schimbă din 24 în 24 ore. Apa ce rămâne ca la 2 

Stă, cum ni s’a măsurată și nouă dreptatea cu »fun- oca se trece printr’ună tifonă sau se lasă să se așecje 
Aci involuntară îmi vine în minte bine și se-o bea tâtă peste 4*, ăr la masă în locă de 

™ —»Aluatulă‘ frământată cu puțină prafăde puciâsă, 
cară se întrebuințâză la băi, este miraculusă în urmălâ- 
rele cașuri: Umflături de gâtă, anghină. ReumatismurI 
articolare (la încheeturl) sau în capă, chiar în ultimulă 
gradă cu umflătură se tămăduesce dela 24 ore pănă la 
3 4ile i nu continue mai multă. Se întinde alua- 
tulă pe o pânză în grosime de ună degetă, după aceea 
se unge cu puțină uleiu ca să nu se lipâscă părulă și 
se schimbă din 12 în 12 bre. Gând se lipesce părulă 
sau barba se spală cu săp.ună și apă călduță.

turî ungurescl!« — .
(ficala ce amă audit’o dela ună Română năcăjită din 
Chioră, venindă odată pe acolo cătră casă: »Drep- 
tatea-i precum o facă domnii.» Da sărmane po- 
poră Română! dreptatea-i precum o facă domnii, âră la 
noi acasă nu noi suntemă domnii, ci aceia pe cari stră
bunii noștri i-au primită de frați.

Dela a. 1881 încâce studenții români dela acelă 
gimnasiu sunt tractați și mai rău; ba a<JI unii profesori 
se încumetă a’i num! în scolă daco-romani, amenin- 
țându-i ca să aibă grijă, să nu o pățască ca 
și Clușienii. Nu-i mirare! căci cum ar și putea ră
mânea neimitate de Băimărem vitejiile vandalice dela 
Clușiu. In dărîmarea de societăți culturale au escelată 
și aceștia și aceia. Acum urmâză, ca Băimărenii să nu 
rămână îndărătulă Clușieniloră nici cu spargerea feres- 
triloră locuințeloră familieloră paclnice nemaghiare.

Fie-mi permisă a încheia cu espresiunea firmei 
mele convingeri, ce mi-amă câștigată la gimnasiulă din 
Baia-mare eu, și cu mine studenții români — nu puțini 
la numără — cari au eșită de acolo de ună șiră de 
ani, că pănă când profesorii dela gimnasiele ungurescl 
nu-și voră cunâsce și respective împlini mai bine dato- 
rințele lord față cu studenții și nu voră înceta de a fa- 
natisa pe tinerimea maghiară și de a-o îmboldi la ură 
și dispreță în contra nostră, și în fine pănă când cei 
puternici cârcă cu măsurile loră escepționale a sugruma 
răulă din fructe, âr nu din rădăcini, — pănă atunci o 
împăcare seriâsă și durabilă între Românii și Maghiarii 
de sub corona S-tului Ștefană e și va fi imposibilă. 

D:xi et salvavi animam meam.
Cato.

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

Waterfoffd, 25 Februariu. — Corabia 
austriacă „Venus“ condusă de căpitanulă Sablich, 
în călătoria sa dela Liverpool la Rio de Janeiro 
a naufragiată totală. Toți dmenii de pe corabiă 
s’au înecată.

P «iris, 25 Februariu. — Statua lui Rollin 
s’a desvălită fiindă de față miniștrii, senatorii, 
deputății și ună publică fârte numerosă. Rollin 
a fostă sărbătorită în discursuri ca părinte ală 
dreptului de votă universală.

Pola, 25 Februariu. — După prândulu 
curții, părechia princiară de cordnă a asistată la 
priveliștea iluminațiunei și conductului cu facle, 
care au fostă strălucite. La 8 6re sdra a pără
sită portulu.

Pesta, 25 Februariu. — Procesulă de 
pressă, intentată de societatea de asigurare austro- 
franceză „Azienda“ fâiei săptămânale „Cyankali“ 
pentru clevetire și vătămare de onâre, durâză încă.

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

DIVERSE.
Minunile rădăcinei de pătrunjelă. — Citimă în -Ga

zeta Sătânului*: Nu vă istorisescă onorabilii mei cetitori, 
nici minunile Sf. Genarțu dela Neapoli, nici pe acelea ale 
maicei Efrosinei; dar vă recomandă cu totă dinadinsulă 
a întrebuința rădăcina de pătrunjelă ca medicină infaili
bilă (lâcă âr nu flâcă) în următârele cașuri de bolă. Ră
dăcina de pătrunjelă vindecă radicală (cu totulă) și potă 
dice îndată, fără nici o durere, fără nici o suferință: 
1). »Scurgerea« cea mai complicată și mai incurabilă, în 
3 4<le. 2). ,Dropica din răceală,» cea mai incurabilă,
în 9 dile. 3). Maladiele de »uter« și tâte maladieîe in
terne care derivă din răcâlă sau sânge stricată din causa 
bâleloră rău curate, cum scrofule, stenos etc. etc. Vă 
recomandămă însă cu totă dinadinsulă a urma cura în 
timpă de-o lună pentru a curăți sângele cu desăvârșire 
de orice stricăciune. Cine pâte mai jmultă atâtă mai 
bine, deși nu se simte nevoie. In totă timpulă curei sunt 

! rugați toți fără escepțiune a nu lua alte medicamente in

16re, îi tae puterea. Să recomandă ca nutrimenlă pe 
totă timpulă curei: ouăle, laptele și tâtă bucătăria de 

Să nu se mănânce carne și să nu bea vinuri și

BIBLIOGRAFIA.

I

A eșită de sub țipară novela istorică Horia de I. 
P. Fior a n tin ă, profesoră de filosofiă la liceulă statului 
în Iași, (după istoria și documentele publicate de A. Pa- 
piu, și mai alesă Nic. Densușiană) conținăndă tinereța și 
pregătirile lui Horia, precum și luptele și căderea Iun

Cuprinsulă: Puiulă de leu. — Horitorulă. — Pre- 
cupețulă. — Biciulă sorții. — Pribegia. — Cuvântulă 
dată. — Horia inviată. — Apostolulă — Ciocniri. —
— Nouri adunați. — Pragulă morții. — Cerșitorulă dela 
Mestâcănă. — Crișană prinsă. — Călăulă copiiloră. — 
Căpitanulă Pană-Albă. — Tigrulă rănită. — Focurile 
culmiloră. — Tiranii pe drumuri. — Baterea cetății Deva.
— Răscâla nemeșiloră. — Ultimatulă lui Horea. — Horea 
prinsă. — >Vindeți pe Horea.» — Mucenicii dela Deva.
— Horea «împărată.» — Spionii — Șerpii. — Tă
ierea păduriloră. — Luptele urieșiloră. — Sabia lui Ho
rea. — Movilă scumpă. — Copoii unguriloră. — Cap
cana. — Venătore de âmenl. — Iuda. — Leulă prinsă.
— Inima lui Cloșca. — Horea încoronată. — Martirii.
— Prorocia. — Justiția.

La 10 esemplare, D-nii colectanț'i voră primi unulă 
ca mulțămire. Banii se voră plăti numai la primirea 
cărții

Editară: îacobii Mureșianu.

Redactară responsabilă: I>r. Aure-ft Mureșiann



Nr. 35. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Curaulu la bursa de Viena
din 24 Februarie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98.35
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.05
Imprumutulfl căiloră ferate 

ungare...........................147.25
Amorlisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostd ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.30

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 121.75

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 108.80

Bonuri rurale ungare . . 103.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi.............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel02.— 
Bonuri rurale transilvane 102.70

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

vină ung......................... —.—
Imprumutulii cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 118.70
Renta de hărtiă austriacă 83.55
Renta de arg. austr. . . 83.85
Renta de aurii austr. . . 107 20
Losurile din 1860 . . . 138 10
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 866.—
Act. băncel de credită ung. 316.75
Act. băncel de credită austr. 305.60 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesei................ 5.81
Napoleon-d’orI................ 9.80‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.55 
Londra 10 Livres sterlinge 124.30 i Bancnote austriace contra aură

ISiwrsa de BSiicurescî.
Cota oficială dela 7 Februariu st. v. 1881.

Cump. vend
Renta română (5%). . . • 89VS —
Renta rom. amort. (5°/0) . • 94Vt —

> convert. (6°/0) . 80V8 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . • 3P/a —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 100 —

» „ „ (5%) • . 86 V3 —
> » urban (7°/0). . • 977. —
> » (6°/o) • • 9O’/4 —
» » (5°/o) • • 843/< —

Banca națională a României 1180 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 300 —

« » » Națională . 240 —
Aură —

Cursulu pieței Brașovu
din 24^Februarie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . . Cump. 8.88 Vând. 8.90
Argint românesc .... . . > 8.70 8.75
Napoleon-d’orI................. . . » 9.78 > 9.80
Lire turcescl..................... . . » 10.98 > 11.—
Imperiali......................... . . » 9.98 > 10.—
Galbeni............................. . . » 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.50 > 101.-
Ruble RusescI................. . > 129.— » 130.—
Discontulă » . 7—10 o/o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 
ria lui I. ~

§ “1
:hisă

!

înștiințare.
Subscrisul^ are onârea a face cunoscută on. publică că a deschisă

aici ună W

A\

A5

CURSU
spre învățarea desemnului de eroielă și a croitului

pentru ixaine d.e dame
inslruândă după celă mai nou metodă parisiană și academică.

Elevii se instruâză 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 timpă se instrueză și în lucrări practice. 
Atestate numerâse se potă presenta. Fetele sărace primescă instrucțiă 
gratuită. Subscrisulă recomandându-se cu totă adinsulă publicului p, t., 
se r6gă 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.

Cu totă stima
«fi. <wi’:af, iustructoră de croită.

I
XC&

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

Adeverimii că am ti învățată dela d-lu J. Graf în timpă de 6 săptămâni com
pletă desemnulă de croită pentru haine femeescl și compunerea loră. Dreptă aceea ne 
simțimă atinse în modă plăcută, de a exprima dlui I. GRAF mulțumită nostră pentru 
oste îla și diligența sa și de a-lă pută recomanda pretutindenea cu privire la cunoș
tințele sale speciale și Ia metodulă său ușoră de cuprinsă.

Alba-Iulia, în Iulie 1884.
Popp Gyorgyne, Ince Sândornâ, Emilia Nicola, Irene Frdlicli, Ana Siebert, Cy 

Ida Lihv, Hermina Mendl, Irena Halasz. Și t6te elevele. M

B61e secrete
le vindecu pe baaa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva se fie împiedecată dela lucrulă său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale p^cateloră tinerelei (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bălei.

»r. JBella,
membru ală mai multoră societăți sciențifice etc.

6. Place de la Natiou, 6. — PARIS.

De observații.
Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescă ajutoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese.

Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de ămenl.

Proj. Dr. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalii! de aurii cl. I..

6. Place du Trone, PARIS.

Mersultl trenurilor!!
pe linia IPredealii-ISudapesta și pe linia Teiușii-Aradîi-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

IPredealoi-lBudapesta JSudapesta—IPredealii Teiușfi-Aradfi-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușfi.

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

peraono

București 
Predealu 
Timiști 

Brașovfi 

Feldiăra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelU 
Teiaștt 
Aiudti 
Vințulă de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velințe

(
(

susă

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

Nota: Orele

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

11.33
12.06

12.25
1.11

1.49
1.54
3.14
5.10
7.30

2.00

6.3C
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
559
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

6.20

Trenu 
omnibus

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
de 

perabne

Trenă 
omnibus

— — Viena 8.25 8.35
— 9.50 Budapesta 8.00 6.55
— 10.15 Szolnok 11.24 10.55
— 10.50 P. Ladâny 

Oradea mare j
2.01 2.04

5.45 4.11 5.13
6.28 4.21 9.37

7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45
7.42 Fugyi-Vâsârhely 4.40 9.59
8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28

10.52 Râv 5.46 11.41
11.56 Bratca 6.09 12.15
12.43 Bucia 6.28 12.48

1.23 Ciucia 6.52 1.48
2.07 Huiedin 7.32 3.21

■ 2.27 Stana 7.51 3.54
3.06 Aghiriș 8.12 4.34
3.22 Ghirbău 8.24 4.52
4.15 Nedeșdu 8.38 5.11
4.44 Clușiu 8.57 5.40
5.10 9.23 6.00
5.19 Apahida 9.50 6.29
5.47 Gliiriș 11.15 8.14
6.38 Cucerdea 12.04 9.49

8.51 Uiora 12.12 9.58
9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07
8.00 Aiudti 12.45 10.42

8.34 Teiușă 1.15 11.32
8.59 Crăciuneltl 1.44 12.03
9.35 Blașă 2.00 12.24

10.16 Micăsasa 2.34 12.43
11.04 Cop șa mică 2.52 1.22
12.17 Mediaști 3.27 2.24
12.47 Elisabetopole 4.01 3.06

1.21 Sigișdra 4.50 4.17
2.05 Hașfaleu 5.08 •?4.51
3.08 Homorod 6.47 7.07
3.39 Agostonfalva 7.36 8.10
3.55 Apatia 8.09 8.46
4.06 Feldiora 8.41 9.20
7.30

11.05 Brașovă >

Timiști

9.20 10.15
6.00

2.37 — 6.57
6.40 Predealu — 7.32

2.00 București — —

Trend 
accelerat

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

de n6pte suntfi cele dintre liniile grose.

t

Trenă 
omnlbua

8.00
2.47
6.36

10.09

I

Tipografia

Trenă de 
, persone

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Teiușfi 9.502.39 8.20
Alba-Iulia
Vințulă de josă

3.40 10.42 9.10
4.04 11.09

Șibotă 4.35 11.43
Orăștia 5.02 12.13
Simeria (Piski) 5.44 1.22
Deva 6.05 1.48
Branicica 6.34 2.21
Ilia 7.01 2.54
Gurasada 7.15 3.09
Zam 7.49 3.48
Soborșin 8.32 4.37
Bărzova 9.19 5.30
Conopă
Radna-Lipova

9.40 5.58
10.16 6.38 tl.24

Paulișă 10.32 6.56 8.41
Gyorok 10.48 7.15 9.01
Glogovață 11.17 7.48 9.30
Aradfi 12.32 8.05 9.45

12.00 8.45 6.10 I
Szolnok 4.00 2.10 7.27
Budapesta 7.44 6.40 --- !
Viena 6.20 — —

LUX Aj

Trenu de 
peraOne

Trend 
omnibua

Viena
Budapesta
Szoluok

Aradik
Glogovață
Gyorok
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conopă 
Berzova 
Soborșin 
Zam
Gurasada
Ilia
Braniclca
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștiă 
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia

8.25

(
(

8.35
8.00 6.55

11.14 12.28
3.35 5.30
4.00 6.20
4.16 6.39
4.47 7.19
5.02 7.39
5.25 8.11
5.57 8.49
6.18

7.11
7.48
8.22
8.40
9.02
9.32

10.12
10.47
11.14
11.46
12.21
12.53

9.18
10.27
11.18
11.57
12.27
12.57

1.45
2.58
3.46
4.20
5.06
6.15

7.00

Aradfi-Timișfira Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă 
omnibus

Trenă de 
peraâne

Trenă 
omnlbua

Aradft
Aradulă nou 
N6meth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișfira

6.00
6.26
6.51
7.28
7.49
8.09
8.58

12.30
12.54
1.19
1.50
2.12
2.30
3.15

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița
I* etroșeui

3.08
3.45
4.33
5.19
6.05

6.43
7.00

Timișfira-Aradfi Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de 
persdne

'Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Timișfira
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
N6meth-Sâgh 
Aradulă nou
Arad fi

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5.00
5.56

Pefroșeul
Banița
Crivadia 
Pui
Hațegă 
Streiu

Simeria

8.56
9.37

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37

6.16
6.50
7.11
7.44
8.00

>a


