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Brașovu, 20 Febr. (4 Martie) 1885.
Intr’ună momentă, când șefulă puterei ese- 

cutive, d. Tisza Kalman, este salutată în Pesta 
de cătră căta fișpaniloră cu gravele cuvinte ale 
răsboinicului Romanii: Morituri te salutant;

când este ridicat în cerii, nu atât pentru-că ar 
fi condușii bine și spre folosul realu alu țării ad- 
ministrațiunea internă a Ungariei în timpii de 
Zece ani de când se află la cârmă, ci mai aleșii 
pentru că a condus’o în spiritu naționalii maghiarii;

când la banclietulă festivii, arangeatu totă 
de cătră fișpani, faimosulă pașă ungurescă Betlilen 
Gabor din Ternava mare îlu salută ca pre unii 
energicii și precauții politicii maghiară, a căruia 
politică națională o scie elă prețui mai bine ca 
fișpanii alu ținutului mărginașii ardelănă ;

într’ună asemenea momentă este de îndoită 
însămnătate limbagiulu foiloră maghiare, care 
suntu plătite să servăscă politica ministrului-pre- 
ședinte.

Una din aceste foi este „Magyar Polgâr“ 
din Clușiu, care esprimă ideile funcționariloru 
unguri din acelu orașă. Alături cu „Kolozs. Koz- 
lony“, agită acestă foiă în ruptulu capului spre 
a câștiga aderenți în țără pentru idea „reuniunei 
de maghiarisare“, ce voiescu să-o înființeze Clu- 
șienii.

Pănă acuma n’au răspunsă la apelulu aces- 
toru foi decâtu numai „năoșii“ Maghiari din Bra
șovă. Slabă speranță, dacă reuniunea de ma- 
ghiarisare se radimă numai pe umerii acestora!

Dar fie sorții acelei reuniuni mici său mari, 
uneltirile ce se făcu pentru înființareu ei suntă 
deja o cutezare atâtă de amenințătore pentru noi 
Românii ardeleni, încâtă și atunci, când ele nu 
ară veni din partea celoră dela putere, ar trebui 
s’avemu ochii -deschiși în patru și se vegliiămu 
cu încordare.

Atragemu atențiunea cetitoriloru noștri asu
pra celoră ce le scrie guvernamentalulă „Magyar 
Polgar“ în fruntea unuia din numerii săi cei mai 
recenți cu privire la curentul ă de maghiarisare 
pusă în mișcare dela Peșta:

. . . „In Brașovă invitarea la reuniunea de 
cultură maghiară a fostă priimită cu patriotică 
entusiasmu (?) de cătră Maghiari. Prin acăsta 
Maghiarii din Brașovă ni au dovedită, că sciu a 
se amancipă de sub influințele locale cu direc- 
țiurfe contrară și că sunt hotărîți și sunt harnici 
de a promovâ causa năstră, fie și numai pe cale 
socială/1

„De patriotismă și de tăriă morală avemă 
lipsă mai alesă în acele părți, unde suntemă în- 
cungiurați de naționalități. Acolo unde se is- 
bescă undele curentului inimică, este datoria Ma- 
ghiariloră, cari se află în minoritate, ca să se 
concentreze formându o stâncă tare. De aceea 
felicitămă pe bravii noștri frați din Brașovă și 
așteptămă ca esempluhi lorii se fie urmată de 
Maghiarii din tăte părțile ardelene....“

După acăstă mustră pe Maghiarii din Bis- 
triță-Naseudă, o mână de ămeni, (Jicendă că se 
așteptă la mai multă dela ei și că nu-și păte es- 
plicâ atitudinea loră passivă. Trebue însă să în
drepte greșăla, căci dice: „tăcerea, neactivitatea 
năstră de pân’acum a fostă interpelată ca o slă
biciune a năstră și ca și când Românii și Sașii 
ară pută face cu noi ce voiescă.“ După aceea 
„Magyar Polgar“ continuă așa:

„Numai în statulă maghiară se potă petrece 
lucruri ca cele din Bistriță cu națiunalitățile 

streme (sic/), ca ele să declare de năsuințe scan= 
dalăse și vrednice de compătimire năsuințele na- 
țiunei maghiare privităre la desvoltarea ei în cul
tură. Dar aceea ce potă face Sașii de ani în- 
căce și ce facă Românii d« multă timpii: aceea 
să nu ne fie permisă nouă, cari amu compusă 
acestă stată, cari amă dobândită fiecare bucată 
de pământă cu sângele nostru propriu și cărora 
și ei, Sașii și Românii, au de a mulțumi că tră- 
iescă, se des voltă și se întărescă ?....“

„Până când se mai respirămă aerulă aici 
din grația națiunei săsesc! și a nației române ?“

„Nu se păte negă că cutezanța cea mare 
a națiunalitățiloră își are sorgintea ei în agita
țiunile pressei, care de ună timpă încăce, gra- 
țiă împărțirei actuale a curțiloră cu jurați și 
toleranței procuroriloră, agită nepedepsită. In- 
frânarea Ziaristicei e neapărată de lipsă. Trebue 
să împedecămă lățirea flăcărei. Ori ce minută 
nefolosită periclită esistența năstră. Nu vorbimă 
de răsfrângerea libertății, deși în atitudinea națio
nalităților amă găsf cause destule și pentru 
acăsta. Avemă însă dreptulă de a sugrumă ori 
și ce ar amenință unitatea statului său pacea în 
urma agitațiunei națiunalitățiloră....“

„Publiculă patriotică din părțile ardelenesc! 
să desvălte o activitate câtă mai mare și mai 
bărbătăscă, ca să paternă paralisă uneltirile na
ționalităților, căci ăra a 12-a a sosită.

In fine făia maghiară ne spune că fișpanulă 
dela Bistriță, voinicosulă și patrioticulă br. Banffy 
Dezso, în interesulă libertății funcționarilor dela 
comitatu, de a luă parte la reuniunea de ma
ghiarisare, a insinuată recursă contra hotărîrei 
adunărei municipale, ca ei să nu participe la lu
crările acelei reuniuni, și încheiă așa:

„Ecoulă din Bistriță să fie semnalulă, care să 
adune sub stâgă pe toți adevărații patrioți, ca să 
nimicâscă pe agitatori, căci nu va fi pace, iubire 
și bună înțelegere între noi, pe câtă timpă nu 
vomă sterpi acăsta neghină!

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

Parastasele întru pomenirea martirilor^, 
noștri din 1784—85.

îndoiți, 2 Martie 1885.
Regimulă „constituțională“ a sciută a se în

griji, ca eu pentru eterna amintire a lui Hor ia, 
Cloșca și Crișană, în memorabila și jalnica 
Zi de 28 Februariu st. n., să nu celebreză Litur- 
gia și parastasă. Așa fiindu-mi mânile și piciărele 
legate ca se nu potă merge la biserică, ca îm
preună cu poporulă în modă solemnă să facemă 
rugăciuni pentru martirii națiunei române, ce să 
fi făcută altceva decâtă aceea că: în 1 Martie 
st. n. fiindă Zi de Duminecă, după săvârșirea 
cultului divină și a predicațiunei evangelice am 
Zisă poporului:

„Eri împlinindu-se o sută de ani, de când 
martirii națiunei române Horia și Cloșca au sufe
rită mărte pe rătă, ar fi trebuită ca întru eterna 
loră pomenire cu toții convenindă la biserică 
prin semne din afară să dămă espresiune condo- 
lenței năstre, să ne rugămă pentru sufletele și 
umbrele loră mărețe — însă durere și ărăși du
rere, așa ceva nu am putută pune la cale pen
tru că sunt oprită. Cine a fostă Horia, Cloșca și 
Crișană nu vă spună, pentru că acăsta păte mi 
s’ară socoti de crimă și păcată. Dară pen
tru ce să vă spun? când voi sciți prea bine din tradiți- 
une rămasă dela strămoși, moși, părinți că cine a fostă 
și dacă voiți a sci mai lămurită, cetiți Istoria 
edată de Densușianu și „Gazeta, “ și dăcă cele 
auZite din tradițiune cu cele cetite în Istoriă și 
în Ziare voră afla armoniă și locă în inimile 
văstre de Română, atunci mergândă acasă cu 
tătă familia rugați-vă lui DumneZeu, că dacă 

Siomtlă Domnului adecă Biserica stă închisă înaintea 
vostră*)  ne putemu ruga și afară de biserică, căci 
Dcleu în totă loculă se păte lăuda, — rugați-vă 
în acestă sfântă postă și dați milă la biserici, 
la scoli,- la săraci, căci ei au pătimită pentru noi 
toți!“

*) Cine a închis’o? Autoritatea politică n’a putut’o închide 
decâtti numai cu forța. Trebue așadâr că a închis’o autoritatea 
superioră bisericâscă. Lucrulă acesta nemai pomenită trebue să 
se lămuiAscă, lied*

Ca pe viitoră să potă încunjurâ multe ne
plăceri, ce mi se facă din partea autoritățiloră 
mai înalte, aflu cu scopă a face înaltului Regimă 
următărea interpelațiune:

1. Pentru ce nu e permisă în modă pacînică, 
fără demonstrațiunl scandalose ca cele din Clușiu, a 
prăsnui aniversarea de 3/15 Maiu 1848, ca ună eveni- 
mentă de mare însemnătate în viața națiunei române?

2. De ce nu-i permisă pentru pomenirea martiriloră 
din 1784—5 a celebra Liturgia și parastasă, pre când 
aceia au luptată pentru a mântui poporulă română de 
greutățile cele mai crâncene ale sclăviei feudale?

Dăcă Inaltulă Regimă constituțională câtă 
mai îngrabă nu va arătă căușele pentru cari 
unilaterală pune pedecă la serbarea serbă- 
toriloră naționale române, eu ca unulă care 
țînă susă și tare la naționalitatea mea, 
sciindă a respecta și naționalitățile conlocui- 
tăre, pe viitoră pe lângă tăte opreliștile, în 
modă pacinică și corăspunZătoră cu legile bunei 
cuviințe voiu prăsnui sărbătorile naționale.

Petru Ales. Vlassa, 
v.-protopopă gr. cat.

Dela polele Babiului, Februariu 1885.
Concentrarea poporului română pre vârfulă 

Babiului la anulă 1437 și rescăla lui de desro- 
bire contra apăsătoriloră feudali este identică cu 
mișcarea din 1784.

Descendenții luptătoriloră pentru libertatea 
și drepturile omului și ale poporului astăZi cu 
deosebire serbâză și voră serba în totă timpulă 
pia memoriă a acelora eroi și martiri ai româ
nismului.

In părțile nordice ale patriei năstre, pe înăl
țimile dela Babiu, Cibleșă, Ciceu —unde 
a petrecută odiniără Petru Rareșă, apoi dela Vodă 
și Șiatra, căminulă lui Pintea Eroulu, s’au 
întrunită în ună cugetă a dă cea mai viuă es
presiune serbărei amintite.

Românulă vrândă a serba o Z*  atâtă de 
alâsă și seculară, își îndrâptă mai ântâiu cugetele 
la DumneZeu concentrându-și cătră tronulă ce- 
rescă rugăciunile sale pii în biserică. Așa a fă
cută poporulă română totdâuna și tare în spe
ranța unui viitoră mai bună a înaintată mereu 
pe tăte terenele vieței sociale.

Regimulă actuală a așteptată negreșită, ca 
serbarea centenariului amintită să producă de 
acele efecte, spre a pută dă ocasiune tuturoră 
funcțiunariloră administratori și procuroriloră de 
a păși la mijlocă cu măsuri coercitive, pentru 
cari după cum se scie s’a și făcută toți pașii pre- 
parativi (veZi interZicerea mitropolitului Mironă 
în Nr 38 ală Gazetei) și ce să veZi? — pre 
când doi Români când se întâlnescă unulă cu 
altulă cu inima deschisă se înbrățoșâză Zicendă: 
eternă să fie memoria martiriloră ! iară strîngân- 
du-și mâna se ducă mai încolo, păzitorii ordinei 
publice își mușcă buzele, că somnulu loră per- 
dută nu le-au putută câștigă ocasiune de-a arestâ 
pe unulă și pe altulă dintre fruntașii români.

Poporulă română este consciu, că rugăciunile 
lui își au efectele dorite, pentru că dâcă acăsta 
nu ar fi așa întru adevără, atunci de ce 6re re- 
formații când cadă greu bolnavi la pată plătescă 
neîntreruptă liturgii pe Ia preoții români ? a bună 
sămă pentru aceea, căci și Maghiarii ori câtă de 
adversari ar fi libertății poporului română, ei
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credii totuși că rugăciunea preotului ro
mânii e ascultată în ceriu; de ce însuși 
Sașii cei mai cultivați — în suferințele lorii re
curgă la preotulu gr. orientală, — din Caila și 
păscălitoriulă din Cușma?

Eată o armă tare a poporului română în
delungă răbdătorii: puterea rugăciunei lui.

Eternă să fie dară memoria eroilor 
români martiri Hor ia, Cloșca, Crișanu și Pintea 
și a tuturoră cari s’au luptată împreună cu ei 
pentru sânta dreptate și libertate.

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

CRONICA POLITICĂ.
Bucuria lui «Ellenhâk*  cresce pe di ce merge. 

Odată descoperită «grâsniculă*  complotă — pe hâr- 
tiă, f6ia clușiană nu-și p6te înăbuși vocea și scrie mai 
departe în acâstă cestiune: »Așa dară «Tribuna» și pa
tronii ei nu vreu se aibă nici o solidaritate politică cu 
România. Plângerile și afacerile Româniloră, cari trăescă 
în țările corănei unguresc!, vreu să le răfuiască între 
granițele țării numai cu Ungurii. Asta-i fărte frumoșii! 
Deși «Tribuna*  a dată, prin articulii ei, ansă la multe 
Imputări, trebue eu tâte acestea să aprobămă atitudinea 
ei fată cu acăstă împrejurare, căci afacerile Româniloră 
noștri — dacă așa ceva esistă — suntă afaceri interne 
și nu aparțină cercului stateloră streine său elementeloră 
streine din afară. Acelea se potă resolva numai între 
granițele nâstre prin măsurarea puteriloră politice, prin 
esplicărl și prin capacitare reciprocă. Acâsta-i o con- 
cepțiune curată const.ituț’onală. Fârte liniștitâre este prin 
urmare și esplicarea «Tribunei,*  ce o face cu privire la 
luptă, că adecă pentru lămurirea afaceriloră Românii 
nici odată nu-șî voră lua refugiulă la mijlâce nelegale, 
provocăndă prin acâsta intervențiunea forței guveruului. 
Asta-i adavărata noțiune a unei lupte constituționale. A 
lupta pentru drepturi închipuite său reale în marginile 
constituțiunii, a stabili ună programă de partidă în in- 
teresulă patriei, a frățietății și concordiei: la acesta are 
dreptă orice cetățănă ală statului; dar celă ce se aliază 
cu elemente streine esterne, ca prin acestea să-și esecute 
și realiseze programulă său, acela păcătuesce în contra 
patriei. Vedemă în adevără o schimbare cu privire la 
viitorea atitudine a «Tribunei.*

*
Principele Ni chita a dată ună decretă, care su

pune Muntenegrulă la ună nou regimă în materiă 
de proprietate funciară. Nimeni de acum înainte nu va 
mai fi autorisată să cumpere mai multă de două-ijecl ar- 
pențî de pămentă. O disposițiune atâtă de escepțională 
este motivată prin emigrarea constantă a mahomeda-1 
niloră, cari nu se potă resemnâ a locui într’o țără unde I 
islamismulă nu se bucură de tâtă influența și prerogati-' 
vele lui. In districtele NicticI, Dulcinio, Antivari, Podgo-1 
rița, cedate Muntenegrului de cătră Turcia, mahomedanii 
au imitată pe coreligionarii loră din Bulgaria și Sârbia: 
și-au părăsită vetrele. Din acăsta a resullată că mulțl 
Muntenegreni au cumpărată cu prețuri de rîsă ^proprie
tăți d’o întindere relativă fârte mare. Se putea dar pre
vedea că, într’ună viitoră apropiată. ,s’ar fi formată în 
Cernagora o clasă de mari proprietari, cari ar fi căutată 
să continue tradițiunile de trândăviă ale foștiloră pose
sori ai aceloră pământuri. Contra acestui rău principele 
Nichita a voită să ia cuvenitele măsuri prin decretulă 
său, care mărginesce proprietatea și împarte pămentulă1 
în bucăți pe câtă se pbte de egale între toți locuitorii. 
Dacă o asemenea măsură s’ar fi luată și pentru Dobro- 
gea ■— scrie ,V. Naț.» — unde fapte analâge s’au pe
trecută și se petrecă, ce ar fi $isă unii din nouii mari 
proprietari Dobrogeni ?

*
Cabinetulă Gladstone a scăpată ca prin urechile 

acului d’a nu fi răsturnată. In camera comuneloră, 
după lungi desbaterî până săra târcjiu, votulă de 
bl a mă, propusă de Nortdhcote a seda cabinetului, abia 
cu 14 voturi a căzută, fiindă 302 pen’ru blamă, âr 288 
contra. Victoria lui Gladstone prin urmare nu se pâte 
nnmi nicidecum strălucită. Acâstă împrejurare îlă va 
face, precum se vorbesce, să-și modifice cabinetulă. fia
rele din Londra <|icCi, că e probabilă chiar, ca să demi
sioneze cabinetulă, deârece camera Iorcjiloră a primită 
votulă de blamă propusă de Salisbury cu mare majori
tate; în acestă sensă scriu nu numai fiarele oposiționale. 
ci și cele liberale, ba chiar organulă cabinetului >Dailv 
News.» Totă de aceeași părere este și «Times». Spe
ranța liberaliloră se radimă pe viitârele alegeri pentru 
parlamentă, care voră fi peste o jumătate de ană, că 
adecă decă se va retrage acum Gladstone, resultatulă 
nouăloră alegeri îlă va aduce ârășl la putere.

O interpelații a d-lui V. Băbești.
Cu poșta din urmă amu primită textulu 

interpelației, ce a adresat’o d. deputată Vincențiu 
Babeșă ministrului de justițiă și ministrului pre

ședinte ca ministru de interne în ședința came
rei deputațiloră dela 2 Martie st. n. după însem
nările steneografice ale camerei.

In numărulu de mâne vomă publica întrâgă 
acâstă importantă interpelațiă. Pentru astăzi ne 
mărginimă a aduce la cunoscința cetitorilor!! noș
tri cele două întrebări ce le-a adresată d. Babeșă 
ministriloră. D. Babeșă declară mai ânteiu că 
se alătură la interpelația deputatului Orbân Ba- 
lazs (privitore la strămutarea juriului din Sibiiu) 
din motive, pe care le arată mai pe largu, și 
apoi provâcă și rdgă:

1. Pe d. ministru de justițiă, ca atunci când va 
bine-voi a răspunde la interpelația d-lui deputată Orban 
Balazs, să espună înaintea onoratei camere sinceră și 
pe largă totă starea lucrului; să presinte în tra
ducere fidelă articululă incriminată (din procesulă .Tri
bunei») în totă cuprinsulă lui, âr nu numai unele părți 
scbse din elă și greșită traduse; să citeze asemenea e- 
sactă și pe largă momentele principale ale apărării în 
procesulă de pressă din cestiune, așa ca on. cameră se 
fiă deplină orientată și să’șl pâtă formă o judecată te
meinică asupra stăriloră ce se pretindă că esistă și că 
ceră lecuire.

2. Pe d. ministru-președinte, ca ministru de in
terne, asemenea îlă rogă, să binevoiâscă a spune ono
ratei camere, dacă sub guvernulă lui de 10 ani — în 
care timpă d-sa a dispusă de totă puterea țării și, pre
cum bine scimă, a urmărită cu încordată atențiune mai 
alesă mișcările naționalităț.iloră —, să bine - voiască a 
spune, dacă a descoperită vr’o conjurațiune 
secretă a naționalitățiloră în contra statu
lui ungară, și unde, când și ce felă de conjurațiuni ? 
și dacă a descoperită: în ce modă și cu ce succesă s’a 
străduită a le nimici? dacă însă nu s’au putută constata 
asemeni coDjurațiuni: 6re ce scopă și ce causă să aibă 
aceea, că totuși se născocescă și se denunță de acestea 
necurmată de cătră foile maghiare și de cătră politicii 
maghiari încă chiar și în camera deputațiloră?

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

SOIRILE PILEI.
Foile germane din Ardeală, multe din cele ungu- 

resei din Ardeală și Țâra ungurescă, precum și cele ro
mâne de peste CarpațI au luată notă despre numărulă 
de Sâmbătă 16 (28) Februariu ală fâiei nâstre. Dintre 
cele ungurescl, «Kolozsvâri Kozlony*  a reprodusă în ca
dru negru inscripțiunea.

—0—
Sgomotulă despre atentatulă plănuită în contra mi

nistrului președinte Tisza s’a desmințitu. A fostă o farsă 
a unui funcționară polițienescă, care simțindu că se’ cla
tină în postulă său a căutată să și-lă asigure inventândă 
povești despre atentate. «Budp. Tagbl « <|ice, că deși 
Tisza e curagiosă, totuși două $ile n’a simțită pămentulă 
sub piciâre-i

—0—
Se vorbesce, din isvoră demnă de încredere, că 

ministrulă instrucțiunei Trefort a dată de curendă ordi- 
națiunea, ca scâla reală a sfatului din Odorheiu să se 
transfereze în Brașovă chiar la tâmnă.

—0—
La ordinulă comisiunei administrative a comitatului 

Pesta, scolele jidovescl neautorisate din comunele Uello 
și Mende au tostă închise cu forța, fiindă condamnate 
comunele a plăti câte 50 fi. amendă.

—0—
In suplimentulă de autografe ală diatului »Gil Blas,< 

pentru a 83-a aniversare a Iui Victor Hugo, regele Ca- 
rolă I. ală României a scrisă următârele rânduri:

Opes regum corda subditorum CAR0L.
Iar, regina Elisabela a scrisă următârea deliciâsă 

cugetare:
Ce ne sont que Ies sommets altiers, couvcrts de neige, 

qui jettent des flammes au soleil aouchant. (Numai vâr
furile mândre, acoperite de zăpadă, aruncă flăcări la sfin- 
țitulă sârelui). Carmen Sylva.

—0—
Monsignorele Ignațiu Paoli, archiepiscopulă catolică 

din BucurescI, a murită în Viena în urma unui atacă 
de dambla, în etate de 67 de ani.

—0—
In săptămâna trecută, dice «Democratulă*  din Plo- 

esci, o haită mare de lupi cu lupoice, fiindă în timpulă 
gbnei loră, trecendă prin pădurea Buda din plasa Fili- 
pesci, acestă județă, au Intrată chiar (jiua în turmele de 
oi ce erneză acolo, ale frațiloră IrimieștI din Băicoiu, și 
au omorîtă peste 70 dintr’ensele, fără să mănânce seu să 
ia vre-una. Cânii n’au putută să-i sperie, ci numai stri
gătele disperate ale păstoriloră au făcută ca prada loră 
să se oprescă numai la atâtă și să fugă urmându-șl calea 
înainte.

—0—
In săptămâna trecută sosi în Toffalu, lângă Alba- 

lulia, ună Slovacă tânără ca să’șl capete vr’ună serviciu.

Dâr fiindcă nu avea actulă de legitimare, fu trimisă cu 
gendarml la Prissaka. Aci se duse la ună țărână, unde 
i se dase cuartiră, dâr nefiind acasă, Slovaculă se culcă 
la ușa staulului. Sosindă țăranulă acasă, deșteptă pe 
sermanulă omă, îlă duse în casă și cu ajutorulă Iucră- 
toriloră săi, îlă arse și’lă tortură cu ună feră arsă, pănă 
ce nenorocitulă Slovacă ’și dete sufletulă, er cadavrulă 
ui fu ruptă de acei miserabili în două părți. Făptuitorii 
suntă dați pe mâna justiției.

—0—
Concerta filarmonica. Vrândă a împlini o dorință 

esprimată din mai mai multe părți, societatea filarmonică 
a decisă a arangiâ ună concertă în luna lui Martie cu
rentă (17 Martie st. n.) și se potă prenumerâ de acum 
pentru acestă concertă locuri numerotate (ă 1 II. și ă 
60 cr.) în librăria domnului Zeidner, în tergulă grâului.

Prigonirea limbei române și preoții noștri.
Din părțile Someșului Ungureantl, 25 Faură 1885.

Domnule Redactoră I In timpulă mai recentă, păr
țile Ungurene, der mai alesă comuna Sa tu mar el ui 
încă au devenită a fi cunoscute în publicitate, pentru 
lucrurile înscenate de cătră frații noștri Maghiari, ca tâte 
ținuturile locuite de vița lui Traiană.

Faptele săvârșite în presinte se pară a fi, numai 
exordiulă celoră ce au să urmeze. Certele de mai îna
inte se păreau a avă o colâre privată, pre când cele 
mai nouă îmbracă vestminte oflciose. Pâte voră fi unii 
cari voră cugeta și obiecționa, cum de asemeni certe se 
făurescă de cătră cei chemați a servi dreptăței? Acelora 
le răspundemă, da, durere în acestă stată, ce se laudă 
a fi liberală, tote suntă ertate și cu putință. Da la tâte 
popârele? Ba numai la patrioții buni de vița lui Arpad.

Cetâscă ori și cine organulă oficiosă ală comitatu
lui Satumarelui ,Szatmâr- megyei Kozlony' și va 
aflâ că acelă organă, care sa susține în mare parte din 
sudârea cruntă a comuneloră românesc!, e impusă prin 
oficianții comitatensi cu forța comuneloră române. Acestă 
organă poreclită oficiosă a degenerată, așa încâtă astăcji 
este periculosă, fiindcă turbură pacea și tinde spre îmul- 
țirea certeloră, mai alesă prin articlii de fondă eșiți în 
cjLilele acestea, despre cari credă că o până desteră se 
va ocupa mai pre largă. Acestă organă voiesce a fa- 
natisa pre totă Maghiarulă, uitândă că și așa au prea 
multă fanatismă, de care pălimescă ca de nesce friguri; 
apoi rabiații, în turburarea loră, ne timbrâză cu multe 
epitete, între altele spre onârea nâstră ne 4* că: daco
români ultraistl. Acestă organă atacă totă ce este 
română, încâtă nici Gonsistoriulă școlară 
Gherlană nu pâte rămână ne atacată și judecată de 
dânsulă.

Mai alesă se trudesce acea foiă a reprobă și a ju
deca cu tâtă furia ca nepatriotică pe D. Canonică Stef. 
Bilț.ă prin persâna căruia Consistor. scol, a esmisă 
două. cerculare cătră toți preoții diecesani, prin care 
circulare au fostă admoniațl învățătorii de-a nu abu- 
sâ de bunăvoință superioriloră loră naturali și le
gitimi.

Eată importantele circulare din cestiune:
Nr. 7062.

41. Circulariu cătră clerulii din întrega diecesă,
Reverendzssimzloru in Christosu, frați vicari for anei, archi- 

diaconl. Multu onorațiloră protopopi și preoții 
Dorindă acestă consistoriu, ca în scâlele nâstre po

porale să se păstreze nealterată caracterulă religiosă ală 
instrucțiunei punându-se o deosebită grije pe aceea, ca 
tinerimea școlară să capete crescere religiâsă morală, spre 
acestă scopă e de lipsă, ca între organele bisericescl, cărora 
este încredințată supraveghiarea scâleloră, și între învăță
tori să se păstreze cu scump ăi ate legătura 
aceea, care se recere la oricare instituțiune 
bine disciplinată, din care urmâză că învățătorii 
avendă înaintea ochiloră chemarea de învățători confe
sionali tâtă activitatea loră se fie astfelă dirâsă, ca de-o 
parte să se ajungă scopulă instrucțiunei relîgiâse morale, 
de altă parte să nu se atingă și slăbâscă legă
tura strinsă, ce o poftesce relațiunea dânși- 
loră față cu organele bisericescl școlare, ca 
imediata loră superiositate; și încâtă a venită 
la cunoscința acestui consistoriu, că ținuta unoră in- 
vețătorl nu corăspunde scopului acestuia, abătându-se 
dela legătura întonată mai susă față cu superiorii săi 
bisericescl și școlari și ignorândă starea loră de învăță
tori confesionali, lucrâză numai de capulă loră în altă 
direcțiune, nu care se prescrie de confesionalitatea scâ
leloră nâstre și în direcțiunea acesta conducândă și in
strucțiunea tinerimei.

Dreptu aceea, se concrede frățieloră vâstre a re
flecta pe învățătorii dela scolele. nâstre poporale, ca să 
fiă cu supunerea cuvenită față cu autoritățile bisericescl 
și școlare, năsuindu-se a’ș! împlini cu esactitate datorința 
și chemarea, ca învățători confesionali, nefăcândă de 
sine nimica, ce atinge scâla și învățămentulă — fără soi
rea și învoirea superioriloră săi confesionali și nici Ia 
nnă casă se nu lucreze contra intereseloră scâleloră nâs
tre confesionale, observândă strînsă ordinațiunile diece- 
sane și disposițiunile legei școlare.

Comunicândă ac-âsla ordinațiune cu învățătorii pe 
lângă reversală susternândă aici și îndatorindu-i a-o in
duce în protocolulă scâlei.



Nr. 41. GAZETA TRANSILVANIEI 1885

Din ședința consistoriului scolasticii ținută în Gherla 
la 17 Deceinvre 1884.

Nr. 7079. Venindă la cunoscința acestui consis- 
toriu că unii învățători nu observâză planulă de 
învăță mântă trămisă de aici pentru scălele năstre 
confesionale din acăstă diecesă, fără unoră obiecte de 
învăță mentă le dau preferință folosindfl pen
tru acelea timpă mai multă decâtă cum se 
prevede în plană și acesta o facă numai de capulă 
loră prin ce (le sine se înțelege, că se neglegă cele
lalte obiecte și așa nu se pote ajunge resultatulă la care 
țîntesce acelă plană.

Dreptă aceea se concrede Frățieloră Vostre a re
flectă pe învățători în privința acăsta, îndrumându-i a se 
ține strictă de planulă dată de aci pentru scolele nostre 
poporale nefăcendă nici o abatere dela acela și gr ij indă 
atâtă protopopii câtăși inspectorii t r actuali 
câtă și preoții, ca directori școlari, ca planulă 
să se observeze cu tătăacurăteța. Comunicândă 
acesta ordinațiune cu învățătorii pe lângă reversală sus- 
ternândă aici și îndatorându-i a-o induce în protocolulă 
scălei.

Din ședința consistoriului scolastică ținută în Gherla 
la 17 Decemvre 1884.

Stefanu Bilțiu, m. p., 
Vicariu gen. episcopescii.

Causa adevărată a măniei necumpătate din partea 
Maghiariloră se păte afla ușoră: este resistența de care 
și-au lovită fruntea, — în acelă momentă — când le- 
amă respinsă dragostea cu care vreau a ne chinui, 
atunci când n’amă primită a trece în triumfă în sînulă 
loră, pentru care distingere frățâscă nu dorescă ei mai 
mare recompensă — după (|isa loră — decâlă ca noi 
să ab^icemă de dulcea năstră limbă strămoșăseă.

Ei ne voiescă binele, se miră cum nu-i ințelegemă. 
Ei, adecă conlocuitorii noștri cei iubitori de Români, se 
află în acea mângăităre credință, că noi Românii sătmăreni, 
naționalminte suntemă morți, dăcă nu tocmai morțl, 
atunci aprăpe de grăpă. Bieții ce greu s’au înșelată!

Astăzi totă mai bine vădă zeloșii cu cine au a 
face, fiindă că la premiile anunțate pre 1885 de socie
tatea .părintâscă?!*  — .Szâehânyi*  după cum spună 
foile loră numai 10 învățători ar fi recursă din 153. 
Acăstă societate «iubitdre*  de Români voesce a da 
bani, cărți, tabele și tote cele de lipsă, pentru de a 
ușura terenulă la învățărea «limbei-statului;« și apoi ce 
poftescă ei pentru atâtea binefaceri? Nu multă!!! nu
mai să primimă limba loră, lăpădândă a nos- 
tră!!!

Insă fie așa că numai 10 învățători au ce
rută premii; rămâne întrebarea cum de s’au aflată 
și atâția? Eu firmă credă, că păstorii sufletesc! n’au 
fostă la culmea misiunei loră, și așa bieții de 
învățători în lipsă de înformațiuni lucră de capulă loră; 
după părerea mea individuală din judecata adusă 
asupra învățătoriloră cu totă dreptulă me
rită și preoții locali o dosă câtă de bună, — 
despre aceea putemă ijice că suntă asemenea simbria- 
șului din sânta scriptură, despre care se (i'ce: «Păsto- 
riulă celă bună sufletulă și-lă pune pentru 
oi. Eară simbriașulă și care nu este păstoră, 
vede lupulă venindă și lasă oile — și lupulă 
le răpesce pe ele.«

Eată cum stămă. Se aducă dovedi spre a argu
mentă cele dise. Mulțl dintre d-nii preoți nu cetescă 
nici ună diară românescă și așa în lipsă de înformațiune 
fără busolă plutescă cu inimicii nemului nostru, lucrândă 
alăturea cu ei, înțelegă pe acei preoți din ale 
căroră comune învățătorii și acum încă au 
cerută arginți pentru vânzarea sângelui.

(Va urmâ.)
-------- O---------

Asilulu Elena Domna.
Când sosesc! cu trenulă la Bucurescî, câteva minute 

înainte de a întră în gară, observi în apropierea călei fe
rate rădicându-se, în mijloculă unei desimi de arbori ce 
acoperă o colină, turnulă (în stilă renaissance) a capelei 
Elisaveta, ăr din josă clopotnițele vechei mănăstiri de 
Cotroceni, transformată astăzi în paiață regală de vară. 
Acăstă capela ce domină peste întrăga capitală, de unde 
prin urmare avemă cea mai frumăsă privelisce peste Bu- 
curescl, face parte din orfelinatulă Elena Domna și-lă 
complectăză atâtă din punctulă de vedere ală esteticei, 
câtă și cu privire la utilitate.

Mulțl se voră întrebă: ce este Asilulă Elena Domna?»
Vomă arată pe scurtă origina, deosebitele fase prin 

cari a trecută și starea lui actuală.
La 1792 a murită în Bucurescî ună bătrână vene

rabilă, mitropolitulă Filaret, bărbată neostenită în bine
faceri, darnică, forte bogată. Prin testamentă elă lăsă 
guvernului nemăsuratele sale averi, în pământuri și în bani 
și încă câteva locuri și case aședate în capitală, cu scopă 
ca din acelea să se redice scoli unde să învețe orfeline 
și băieți găsiți. Din nenorocire, testamentulă său rămase 
literă mărtă. Statulă a primită averile, dar le-a folosită 
cu totulă spre alte scopuri.

Fanarioții și răsbăiele din primulă sfertă ală aees- 
tui văcă absorbiseră mai tdte acele averi, când regula- 

mentulă organică din 1830 scrise de o dată din întune
cime testamentulă bătrânului filantropă. Multă s’au fră
mântată cum să facă folosităre ereditatea și să aducă la 
îndeplinire testamentulă lui Filaret și făcutu-s’au pro
iecte peste proiecte, cari însă au rămasă tăte neaplicate 
până la 1860.

In acestă timpă generalulă Davila, inspecloră gene
rală ală serviciului sanitară ală armatei, a luată pe sine 
sarcina de a îndeplini dorința bunului bătrână Filaret. 
Contândă nu numai pe guvernă, dar mai alesă pe opi- 
niunea publică și inima bună a dameloră române, elă 
luă la sine, în casa sa propriă, patrudeci de fetițe or
fane, în gândulă că țera va fl mișcată vădândă că ună 
simplu particulară face din modestele sale mijloce ceea 
ce de multă era datoră să facă Statulă din bogățiile ne
măsurate rămase după mitropolitulă Filaret. La 1862, 
principesa Elena Cuza declară în o epistolă adresată pre
ședintelui Consiliului de miniștri, d. N. Crețulescă, că 
dânsa deschide o listă, în fruntea căreia singură a în
scrisă 1000 galbeni, cu scopulă de a zidi clădirile de 
lipsă la lucrarea ce a luat’o însăși sub patronatulă său.

In scurtă timpă fu acoperită lista de subscripțiuni; 
bogați, săraci se întrecâu a concurge la acăstă operă de 
caritate. Se adună o sumă îndeslulătăre pentru ridica
rea celoră două aripi ale orfelinatului. Cam la vr’o 150 
copile fură primite făcându-li-se cursă de patru clase pri
mare. Prima directăre fu d-na Ana Davila (născută Ra- 
coviță). Dintre învățăcele, acelea cari nu arătau închi
nare spre studii seriose fură așezate (dar numai după 
sferșirea claseloră primare.) sub îngrijirea unei persone 
speciale, formândă atelierulă, unde avâu să învețe a căse, 
a broda, a croi, a lucra haine, etc.

Acestu stată de lucruri a ținută pănă la 1865. In 
acestă ană Eforia spitaleloră ceru să trâcă orfelinatulă 
sub direcțiunea sa și principele Alexandru lână I a îm
plinită acestă cerere prin ună decretă Domnescă. S’a 
dală totd’odală voiă Eforiei să înmulțâscă numărulă orfe- 
lineloră și să adaoge și cursuri de musică și limbi vii.

Dar evenimentele politice din 1866 făcură să se 
clatine existența Asilului abia născătoră. Princesa Elena 
părăsindă țera îșî lăsă lucrarea neîndeplinită. Regele 
Carolă, pe atunci încă principe, sosesce, aude despre e- 
sistența Asilului, se intereseză, dar nu ârtă să i se schimbe 
numele. Patru ani mai târziu elă luâ de soțiă pe prin
cipesa Elisabeta de Wied, femeiă de inimă, măreță și cu 
simțiminte nobile. Ea din parte’i făcu o listă nouă, sub- 
scriindă însasi 12,000 franci, și cu suma adunată lăsă 
să se ridice capela ce portă numele ei, de care fu vorba 
mai susă, și întrăga clădire grandiosă ce legă cele două 
aripi lăsate de predecesori. La 1874 fu terminată în- 
tregă Asilulă Elena Domna, în formă'*cum  îlă vedemă 
astăzi.

Dela sosirea sa în țâră, regina Elisabeta s’a îngri
jită să dea orfelineloră o crescere mai completă: Cătră 
ce[e 4 clase primare se mai adaose 6 clase superiore 
sâă normale, în cari studiele nu se deosibescă din cele 
din licee decâlă prin lipsa limbiloră latină și grâcă în
locuite la orfelinată cu francesă și germană ca cursuri 
obligătăre. Partea sciențifică, departe de a fi negligea<ă 
cum se întâmplă de comună la pensionatele de copile, 
a fostă augmentată și complectată păte mai bine ca la 
licee. Nu e dâr mirare că la esposițiunea universală din 
Viena la 1873 Asilulă Elena Dămna, preferită de juriu 
tuturoră celorlalte instituțiuni, a câștigată diploma de o- 
năre, aceeași diplomă au câștigat’o și la exposițiunea ro
mână «Concordia*  la 1880, âr în 1882 la Sibiiu a câș
tigată tăte premiele mari ale exposițiunei.

Asilulă, afară de cursulă de musică care a dovedită 
cele mai bune resuîtate, între altele prin corulă său, care 
fără îndoială este celă mai bună din Bucurescî, posede 
ună laboratoriu de chimiă, ună cabinetă de fisică, colec- 
țiuni de istoria naturală, o biblio:ecă bogată (fundată de 
domna Ana Davila), o scălă de desemnă, de aequarele 
și pictură în oleu, de xilografiă, apoi o scălă normală pe
dagogică, din care esă în flecare ană institutăre, răs
pândite prin întrăga țâră, pănă acum în numără de 200. 
Asilulă are astăzi peste 400 eleve între cari mai multe 
din Transilvania și Bănatti.

Pe lângă cursurile ordinare, ținute tăte de profesori 
distinși, se mai țină și cursuri suplimentare de profesorii 
dela Universitatea din Bucurescî, d. Spiru Haret, Grig. 
Tocilescu, Em. Davidă. Ce se ține de instalațiunea in
ternă a Asilului Elena Dămna, acăsta e una din cele 
mai solide; afară de materialulă școlară, de care s’a 
vorbită mai susă, are o distribuțiune de apă excelentă, 
o sală de băi și bucătării cu vapori, cari ar putea servi 
de modelă pentru familii.

Interesantă este âdministrațiunea internă a Asilului; 
ea se face de ună consiliu de profesăre în frunte cu di- 
rectărea. Afară de acestă consiliu mai esistă și ună co- 
mitetă de menagiu, alcătuită din câte 5 fete din clasele 
mai înalte. Acestă comitetă, instituită de prima di
rectăre a asilului, d-na Ana Davila, primesce pa
ralele pentru nutrimântă (68 de bani pentru fie
care elevă). Elevele din comitetulă de cine se 

ducă în târgă cu câte o istitulăre, țină comptabilifatea, 
primescă pânea și carnea și se îngrijescă de compl urile 
tuturoră furnisoriloiă. Ele îngrijescă de preparațiunea 
mâncărei loră și de împărțirea loră și se deprindă în tăte 
afacerile lucrătăre.

Directărea trebue să controleze celă puțin în câte 
5 dile o dată lucrările comitetului de cinci și mai alesă 
comptabilitatea.

Despre asilulă Elena Dămna, d. Spiru G. Haretă 
dice în raportulă său generală asupra învățământului, 
următărele: >

Asilulă Elena Dămna încă nu este prevăzută în 
lege; cu tăte acestea este cea mai bună scălă de fete 
ce avemă în țară, o adevărată scălă modelă. In spe
cială cele șâse clase normale formeză eleve escelente, 
cari posedă tăte consciințele ce se predau în scolele se
cundare de fete; pe lângă acăsta facă studii pedagogice 
minunate, însoțite de practică în scălă de copile mici, 
cari se află chiar în institută, ceea ce nu se vede în 
nici una din scălele centrale de fete, deși părtă numele 
oficială de Institute pedagogice de fete. Elevele eșite din 
clasele normale dau probă, de ceea ce sciu a face, în 
clasele primare din Asilă, unde profeseză chiar ele, și 
cari suntă aprăpe singurele clase primare de fete, ce cu- 
noscă, în care se aplică metoda intuitivă.

(Scola română.) V. P,

SOIRI TELEGRAFICE.
I*esta,  4 Mantie. — La îmormentarea 

deputatului Eber a luată parte o imposantă mul
țime de ămeni, mai mulțl miniștri, ministru-pre- 
ședinte, mai departe cornițele Sașiloru Brenner- 
berg, judele curială Conrad, deputatulă Bausz- 
nern ca representanți ai comitatului Sibiiu, res
pective acești doi din urmă, ca representanți ai 
alegetoriloră sași din Sebeșu.

Timișora, 4 Martie. — La postulă de 
primară s’a candidată locțiitorulă de pănă acum 
Carol Telbisz.

------ o-------
DIVERSE.

0 dramă într’o pădure. — Getimă în «Voința Na
țională:*  Iată o dramă din cele mai stranii și din cele 
mai îngrozităre care s’au putută vedea, și care a costată 
viața a 5 persăne. Scena se petrece lângă târgușorulă 
Olchauka, guvernamentalulă de Kursk (Rusia). Pădura- 
rulă dela Olchauka, care locuia cu soția și doi copii pe 
marginea pădurei, întetni, suntă câteva dlile, pe ună ță
rână, aprăpe înțepenită de frigă, care îi ceru să-i arete 
în apropiere vre-o locuință, unde ar pută să se încăl- 
(jâscă. Pădurarulă, omă fdrte bună, îi arată propria sa 
locuință așezată In apropiere. Necunoscutulă se îndreptă 
spre ea; după ce a băută și a mâncată bine, elă se 
adresă cu furiă la femeia pădurarului, cerându-i bani. 
Nenorocita, vădândă cu cine are a face, se înspăimântă; 
ea găsi ună pretextă pentru a eși din odaiă, și lăsândă 
pe cei doui copii singuri cu țăranulă se sui în podă 
și apoi pe acoperișulă casei, cu speranță ca să vâdă tre- 
cândă cineva pe șoșea pentru a-lă chema în ajutoră. 
Doi funcționari din comuna Olchauka trecâu tocmai a- 
tunci. Prin strigătele și gesturile sale, femeia isbuti să 
atragă atențiunea loră; unulă din ei pătrunse îndată în 
casă pentru a întreba de causa acestoră strigăte de spaimă, 
dar abia trecu pragulă locuinței și o lovitură de cuțită 
îlă pătrunse în inimă. Elă fuse lovită de necunoscutulă 
care era deja de trei ori asasină, căci elă gâtuise 
pe cei doi copii în lipsa mumei loră. Drama însă nu 
trebui să se termine. După o jumătate de oră de aș
teptare, ală doilea funcționară, care rămăsese pe șosea, 
începu să se îngrijască de tovarășulă său care nu mai 
venea. Intrândă la rândulă său în casă elă vătju cada- 
vrulă tovarășului său întinsă pe pământă. Dar abia îșî 
venise în simțire și fu apucată la rândulă său de asasin. 
Acesta, ascunsă după ușă, lovi pe noulă venită cu ună 
cuțită în falcă; din fericire, rana nu fu mortală. Func- 
ționarulă se arunca asupra asasinului și după o lup
tă înfricoșată, elă isbuti să ’i dea o lovitură de 
sabiă care făcu o tăetură largă în gâtulă miserabilului. 
Aici, acăstă afacere ajunge culmea tragediei. Pădurarulă 
întră deodată la elă. Se impedecă de cadavrele copiiloră 
șăi. Elă vede, luptându-se corpă la corpă duoi ămeni, 
dintre cari unulu, rănită la gâlă, este țăranulă pe care 
’l a întâlnită și care ’i datoresce ospitalitatea, iarcelalaltă 
ună funcționară pe care nu’lă cunăsce. Nici o îndoială 
că asasiunulă copiiloră săi este acelă funcționară care 
pare a avea superioritatea în luptă. Pădurarulă, rătăcită 
prin acăstă închipuire, apucă pușca, țîntesce pre funcți
onară și ’lă ucide, pe când adevăratulă asasină, rănită 
teribilă, ’și dă cea din urmă suflare. Cu greu s’ar crede 
ca o astfelă de istoriă să fie adevărată. Dâr chiar apa
rența exagerațiunei o face să fiă adevărată. Celă mai 
îndrăsneță romancieră nu ar fi inventată acesta.

Editoră: lacobu Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aui'elă %areșia»u



Nr. 41. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Curauln la bursa de Viena
din 3 Martie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 99.25
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 94.30 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 147.50
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostfi ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.25

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 122. —

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 109.60

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

mișă...............................102.50
Bonuri cu cl. de sortarel02.50 
Bonuri rurale transilvane 102.40

Bonuri croato-slavone , . 103, — 
Despăgubire p. dijma de

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

ung...................................119. -
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119 25 
Renta de hărtiă austriacă 83.85 
Renta de arg. austr. . . 84.20
Renta de aură austr. . . 108 30 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 866 —
Act. băncel de credită ung. 315.50 
Act. băncel de credită austr. 307. — 
Argintulu —. — GalbinI

împărătesei................ 5.80
Napoleon-d’ori.................. 9.79‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.40

SSursa de
Cota oficială dela 18

Renta română (5%). 
Renta rom. amort. (5%)

» convert. (6%) 
împr. oraș. 
Credit

»
>

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

« » > Națională
Aură..........................

fonc.
n
»

Buc. (20 fr.) 
rural (7%)

» (5°/o)
urban (7%)

» (6%)
’ (5°/o)

ei

XTlCllVl 1\J\J lllip. gL/lIll. • i \J\J |
Londra 10 Livres sterlinge 124.10 \ Bancnote austriace contra aură

UJULJMJ4XU i ii ■ i ■ —«rr1 mmawnnun —■ni .

Sluciiresci.
Februariu st. v. 1884.

Cump. vend.
92 —

• 943/.i
. 9P/4

32
. 101. —

87 —
97 —
89 —

• 851/*
i 1210

. 290
. 240

lOVA/o

Bancnote românescl . 
Argint, românesc . . . 
Napoleon-d’ori .... 
Lire turcescl ..... 
Imperiali.....................
Galbeni.........................
Scrisurile fonc. »Albina« 
Ruble Rusesc! .... 
Discontulă »

Cursulu pieței Brașovu 
din 4 Martie st. o. 1885.

. Cump.
»
>

>

>

>

>

*

7—

8.96 ’
8 80
9.78

11.—
10.—
6.70

100.50
128.—

10 °/0 pe

8.98
8.85
9.80

11.04
10.02
5.76 

101.- 
129.— 

anii.

Vând.

>

»

»

>

Numere singuratice din „Gazeta Tran-
J. silvaniei“ se potă cumpăra în tutunge

ria lui Grwss.

x Insciințare.
X Subscrisulă are onorea a face cunoscută on. publică că a deschisă
W aici ună

B K>

CURS tî
spre învățarea deseiunului de eroiclă și a croitului 

pentru Ixaine de d.am.e
instruândă după celîi mai nou metodă parisiană și academică.

Elevii se instruâză după ună metodă ușoră astfelă, îneâtă înșiși 
potă luă mesură și croi cu garanțiă și asigurare în timpulă câtă ține cur- 
sulă de instruire. In același timpă se 
Atestate numerăse se potă presenta. 
gratuită. Subscrisulă recomandându-se 
se rogă de cercetare câtă mai viuă. 
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
«f. Graf, iustructorft de croită.

insfruâză și în lucrări practice. 
Fetele sărace primescâ instrucția 
cu tofă adinsulu publicului p, t., 

înscrierea elevilorft se pote face

î>
Mulțumită generală din Viena, Peșta, Pojună, Aradfl, Alba- 

Iulia, Sibiiu.
Adeverimă că. amti învățată dela d-lti J. Graf în timpă de 6 săptămâni com

pletă desemnulfl 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 
ostenela 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 Gyiirgyne, Ince Sândornc, Emilia Nicola, Irene Frolicli, Ana Siebert, 

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

^x^x

ISII
I J

ISVORULU

AG N ES
dela M 0 H A

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

Medalia de argintă dela esposițiunea intern, pharmac. Vicna 1883.
Medalia de brouză dela esposițiunea din Triestă 1882.
Diploma de recnnosccre dela esposițiunea din Graz 1880.

Conține cea mai însemnată cantitate de acidă carbolicd dintre tote 

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

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

singură numai la: W «fa X reg. ung.în Budapesta.
Asemenea se află la tăie farmaciile, băcănii, hoteluri și resiaurațiunî.

ithwmbm S’au espedîatd im amilii 1884

1,500.600
EZZ

Mersulu trenurilorti
pe linia Predealfi-BSudapesta și pe linia TeînșA-Aradtt-BHdapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.____
Predeald-Hudapesta budapesta—Predealil

București 
Predealu 
Timișă 

Brașovtt 

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ohirisii 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Răv 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-maro

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

( 
(

Trenă
accelerat

Trenu 
de 

persăne
Trenă 

omnibus

7.15
1.09 — —
1.33 — —
2.06 — —
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27
7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22

7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19
8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 559 9.18
10.18 6.28 8.00

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
— 7.25 9.35
— 7.49 10.16

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

12.25 9.52 2.05
1.11 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— • 10.56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.3C
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Trenă 
de 

persone

9.50
10.15
10.50

Nota: Orele de nopte sunlă

Trenă 
de 

persone

Trenă 
omnibus

T renii 
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P, Ladâny

Oradea mare
( 
(, 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
Răv
Bratca
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
GhirbSu
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș 
Cucerdea
Uiora 
Vințulă de 
Aiudă
Teiustt
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișora
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiâra

( 
(

susă

Brașovă

Timișă
Predealu

București

s

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

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

8.00
2.47
6.36

10.09

cele dintre liniile grose.

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

Tipografia

Teiușii-Aradii.-Budapesta Budapesta-Aradii-Teiușii

Trenă de 
’ persone

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
persăne

Trenă 
omnibun

Teiușft 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10,42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

12.28Vințulâ de joșii 4.04 11.09 Szolnok 11.14
Șibotti
Orăștia

4.35 11.43 Aradfi 3.35 5.30
5.02 12.13 4.00 6.20

Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovații 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicîca 6.34 2.21 Paulișii 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 ■ Conopîi 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bârzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopîi
Radna-Lipova

9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
12.2710.16 6.38 8.24 Ilia 8.40

Paulișii 10.32 6.56 8.41 Branicîca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovații 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58

Aradft 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
4.2012.00 8.45 6.10 Șibotti 11.14

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulii de joșii 11.46 5.06
Budapesta Z4T 6.40 — Alba-Inlia 12.21 6.16
Viena 6.26 — — Teiușfi 12.53 . 7.00

AradA-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă do Trenfl
omnibus persane omnibus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulîî nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Ndmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Ttmișdra 8.58 3.15 P etroșenî 7.00

Timișdra-Aradd Petroșeaii—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu Trona
persdne omnibus omnibus

rS.'imiș6ra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

i Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegîî 11.26
AradulO nou 2.54 7.4-4 Streiu 12.06
AradrV 3.10 8.00 Sisueria 12.37

1 •«


