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BrașovH, 22 Febr. (6 Martie) 1885.
Foile maghiare, pe câtă scimă, au luată mai 

tdte notiță despre acelu numără ală fdiei năstre, 
în care amu jălită amintirea eroiloră libertății 
poporului română, cu ocasiunea solemnă a ani
versării de o sută de ani a morții lorii, dâr n’au 
făcută nici o observare din parte-le.

O voce interidră trebue că le-a șoptitu, că 
nu potu fi 6meni slabi și fără de caracteră a- 
ceia, cari sciu să-și prețuiăscă trecutulă națiunei 
loru și memoria mariloră bărbați din sînulă ei, 
de aceea s’au sfiită de a-ne face imputări, pen
tru că amă dată espresiune unui sentimentă no
bilă de pietate.

Numai ună singură cjiară n’a putută tăcă 
nici în fața unni momentă atâtă de serbătorescă 
și acela este neîmpăcatulă „Ellenzâk“ din Clușiu.

In locă de a ne respunde, precum este da
toră, la provocarea ndstră din filele trecute, acestă 
c|iară estremu surprinde pe cetitorii săi prin ună 
articulu întitulată: „Ună cadru negru“ (egy 
gyaszkeret), în numărulă său 49 dela 28 Febru
ariu, cu următdrele espectorări tendențidse:

„înaintea ndstră se află ună (Jiară înca
drată în negru. Acestă diară este „Gazeta Tran
silvaniei/1 fdiă cuotidiană, ce apare în Brașovă....“

(Aici reproduce în traducere maghiară inscripția de 
pe pagina primă a foiei ndstre din 16 (28) Februarie și 
face sumarulă articuliloră, ce i-amă publicată în acestă 
numără în memoria martiriloră noștri dela 1785, apoi 
continuă astfelă):

„Eată, pănă unde amă ajunsă! In contra 
Ungariei vestesce o parte a propriiloră săi cetă
țeni apoteosa răscdlei, a crimeloră, a trădărei 
de patria, a tâlhariloră (rablă zsivânyok) o ves
tesce în foi cotidiane....“

„Ori una ori alta.“
„Ori că cultulă lui Horiă însdmnă reînvie

rea memoriei acelei fatale răscăle țărănescl (pre
cum nici nu p6te însemnă altceva, înaintea omu
lui cu mintea sănătăsă), ori că elă nu însămnă 
acâsta.“

„Dăcă nu însămnă acâsta, ceea-ce de alt
mintrelea ar fi de neînțelesă, atunci acâsta ser
bare aniversară a trădătoriloră de patriă români 
n’ar avă absolută nici ună sensă.“

„Său că ea are ună sensă și atunci tătă fes
tivitatea nu este altceva,, decâtă rebeliune pe față 
sub masca reminiscinței istorice, ațîțare neruși
nată în contra statului maghiară, a națiunei ma
ghiare, a regalității maghiare și în contra consti- 
tuțiunei.“

„Ei bine, a suferi mai departe așa ceva 
este sinonimă cu sinuciderea, atunci națiunea ma
ghiară să renunțe de a mai avă o patriă, pentru 
că nu are, deărece țăra, ce a câștigat’o cu pre- 
țulă sângelui său și ea însa-șl a apărat’o 1000 
de ani, nu este patria ei, ci ea e a Româniloră, 
a Sașiloră, a Slovaciloră, a Sârbiloră, a Croați- 
loră; țăra este ună bună răpită, care de aceea 
nu s’a reîntorsă în posesiunea drăptă a proprie- 
tariloră ei, pentru că le-a lipsită puterea. îndată 
ce proprietariulă legitimă va avă destulă putere, 
în acelașă momentă voră isgonf pe usurpatorulă 
de 1000 de ani.“

„Ei bine, eată cestiunea; este destulă de 
clară pusă. Este o cestiune de viață de mărte. 
Este o cestiuue pentru presentulă și viitorulă 
națiunei maghiare/1

„Și față cu acăstă cestiune, nu mai este și 
nu mai păte fi la locă șovăirea, marinimositatea, 
liberalismulă, ecuitatea.“

„Trebue să alegemă definitivă. Tristele es- 
periențe de 18 ani au putută să convingă pe 
Maghiari despre aceea, că față cu agitatorii na- 
ționalitățiloră, cari năsuescă a se rumpe de Un

garia, numai o singură armă păte fi cu efectă: 
arma puterii; numai o singură politică: poli
tica conservării proprie naționale, și numai o sin
gură cale ne păte duce la consolidarea statului: 
calea unui regimă energică și neîndură
tor ă.

„Inimicii patriei serbăză și divinăză memoria 
rebeliloră. ErI juriulă din Sibiiu a sancționată 
proclamarea pe față a rebeliunii; (piele acestea 
o adunare comitatensă (a comitatului Bistriță-Nă- 
săudă) a pronunțată anatema ei în contra socie
tății de cultură maghiară trăgendă chiar în tină 
năsuințele ei; în fiecare <ji pressa naționalitățiloră 
sumuță pe Sași, Români, Slovaci și Croați în 
contra statului maghiară și a națiunei. “

„Asemeni stări sunt numai printr’ună firă de 
pără despărțite de rescăla armată, de rebeliune 
și de răsboiulă civilă. Asemenea agitațiuni, ca 
cele ce le facă necurmată de 18 ani încăce în 
Ungaria fanaticele (pare șl fanaticii naționali, 
sprijinindu-se pe lucrarea de soboli a asociații- 
loră sociale, publice și secrete, și pe agitațiunile 
și doctriaile dușmănăse patriei ale ceteloră uri
așe de șcăle poporale confesionale, învățători po
porali și preoți, sunt tocmai de ajunsă spre a 
submina în scurtă timpă tătă Ungaria. Atunci 
n’are să urmeze decâtă ună amestecă moscovită, 
decâtă o lovitură din afară: și Ungaria va avă 
sărtea Turciei. “

„6re energiculă „patriotică“ și petrioticulă 
„energică “ regimă ală lui Tisza, sub a cărui 
domniă gloriăsă de 10 ani lucrurile au ajunsă 
așa departe, ajunge-va acesta?

„Dăcă o va ajunge; atunci partida guver
nului iubilantă nu putea să afle pentru cununa 
de lauri la aniversarea de 10 ani a ministrului- 
președinte ună cadru mai demnă decâtă cadrulă 
negru ală „Gazetei“!“

In ce stă prin urmare rebeliunea, de care 
vorbesce „Ellenzăk“ în articululă de susă?

Elă ni-o spune destulă de clară: In aceea 
că voimă să fimă și să rămânemă Români și că 
voimă să avemă și noi o patriă între marginile 
acestui imperiu.

Nu înțelegemă de ce ar trebui să pără na
ția ungurăscă dacă și Românulă va avă pa
triă.

Ori una, ori alta:
Ori că este indiferentă pentru Români de-a re- 

mână ceea ce suntă și de a avă și ei o patriă ca 
Maghiarii — atunci nu-i mai importă dacă Horia 
va fi declarată de ună păcătosă și tălhară;

Ori că Românii voiescă se rămână Români 
în veci și să aibă și ei patriă și atunci Horia 
trebue să le apară ca ună sfântă.

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

Parastasele întru pomenirea martiriloră 
noștri din 1784—85.

M. Lechința, 19 Faurii 1885.
Domnule Redactoră! Duminecă în 17 Faură 

v. s’a slujită aci ună parastasă întru memoria 
martiriloră dela 1785: Horia, Cloșca și Cri- 
șană. Parastasulă a fostă oferită de d. George 
Cioclană, proprietară. J.

Valea-Galdei, în 6 Marțiu 1885. 
Domnule Redactoră!

In 27 Februariu st. n. se pomeni judele 
din Intregalde cu adjunctulă preturei dela Ighiu 
Koncz Albert însoțită de pandurii și cinci 
gendarmi..

In aceea sără pandurii și gendarmii au fostă 
împărțiți în trei părți, o parte a fostă îndreptată 
ca pază în crîngulă NecrelescI, a doua pază în 
crîngulă GhioncanI, ală treilea a fostă ca dela

judele pănă din josă de scălă. Fiecare pază a 
fostă însoțită de ună jurată. Tăte trei păzile au 
umblată prin comună în susă și’n josă pănă în 
gorile cailei.

In 28 Februariu d-lă adjunctă se înfățoșă 
în șcălă, însoțită de judele corn, și ună jurată. 
Păusândă câteva minute, ascultândă răspunsurile 
eleviloră, din limba maghiară și matematică. In 
fine a fostă întrebată de cătră învățătoră, că cu 
ce ocasiune a venită în Intregalde și când merge 
acasă? Răspunsulă fă: „că pentru facerea u- 
nui conspectă de esploatare a păduriloră,“ — 
a venită; — acasă nu merge pănă mâne 
fiind că-lă apucă năptea pănă în Ighiu 
și locurile sunt rele — cu tăte că ar fi putută 
să mărgă, fiind că nu era la amă^ă-^i, apoi că
lătoria pănă la Ighiu nu te costă mai multă ca 
4 ăre pe josă.

A fostă întrebată și gendarmeria de mai 
mulțl indivizi și chiar de cătră jurați, că de unde 
au ordinulă și ce caută? Răspunsulă fă: că au 
ordinulă dela comanda supremă din 
Clușiu, ca în 27 Februariu săra să se 
afle în comuna Intre Galde și că pen
tru ce, nu sclu.“

In 28 săra ăr’ ca în năptea trecută au um
blată prin comună, însă acum fără jurați, pănă 
Duminecă diminăța.

In 1 Marțiu au fostă întrebați de nou: că 
pentru ce au venită în comună, și ce e causa 
venirei și că stau pe spesele judelui 5 persăne 
și doi cai vr’o trei (jile (?). Dară răspunsă n’am 
căpătată, ci în fine își căutară de drumă, fără 
de a spune măcară judelui că pentru-ce au ve
nită în comună.

Lucrulă este cunoscută acum, că respectivii 
6spețl au fostă prevegetori aniversărei lui Horia 
și Cloșca și că pentru aceea au adusă gendar
meria în 27 pela amă(jl, să împedece pregătirile 
de serbare pe (jiua de (28) 16 Februariu. Ei au 
crezută că poporulă munteană va face luminațiă 
ca 1? aniversarea (jilei de 3 (15) Maiu din anulă 
espirată, pentru care au fostă inculpate 
vre-o patru persăne, dintre cari trei au fostă 
mântuite, ăr învățătorulă Domșa a fostă judecată 
la o amendă de 50 fi. și 10 (jile închisore; ăr din 
partea tribunalului reg. din Alba-Iulia a fostă 
absolvată.

Eată ce au ajunsă urmașii eroiloră, cari în 
tătă viăța loră s’au luptată pentru ușurarea săr- 
tei nefericitului poporă, — ba au murită frânți 
în rătă pentru bietulă țărână. Acum urmașiloră 
suntă opriți a aduce sacrificiu și rugăciuni pentru 
sufletele loră, ba încă suntă păziți prin gendar- 
meriă ca să nu pătă impărțf milă la sărmani. — 
O Dămne! Caută din ceriu și vecji! Opinoa.

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

Vocea unui plugarii.
De lângă Beție ană, Mărișorii 1885.

Domnule Redactoră/
Lasă-mă și pe mine, ca pe ună plugară să 

(jică o vorbă așa cum voiu sci eu. De nu ți-am 
grăi noi, petrile ar trebui să-ți grăiăscă. Bine
cuvântată să fii de D-(jeu și de nâmulă româ- 
nescă veci pururea, că, dămne! ce pomenire fru- 
m6să ai făcută în Gazeta D-tale pentru Horia, 
Cloșca și Crișană!

Dintr’aceea cunoscă, că nu i-omă pută uita 
niciodată, că încă când eram mititelă și mă ju= 
cam eu și alți copii de română cu Ungurașii în 
colbă, de câte-ori ne sfădiam lao-laltă totă mereu 
ne poreclâu: Hore. Noi eram mai mulțl ca ei 
și dâcă vedeamă, că ocărăscă pe Horia, apoi ne 
mâniamă, le stricamă jucăriile și-i băteamă bine.

Rugatu-ne-amăcu toții din tătă i- 
nima pentru Horia și soții lui precum 
ni-ai spusă și d-ta, și se voră rugă copii de co-
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țire se pote învinge. Combate pe cei ce se temă 
de representarea naționalitățiloră în camera magnațiloră 
și cari dică că acăsta’i ună periculă pentru statulă un
gară. Acesta’i o vătămare a multoră milione de cetățeni 
cari ceră aceleași drepturi egale cu rasa domnitbre și 
cari nu vreau să fiă bănuiți și atacați din causa năsuin- 
țeloră loră legitime naționale. Ciudată democrațiă e a- 
aeea care cere pentru camera magnațiloră dreptulă de 
numire esclusivă, dăr care vrea să rămână la granițele 
rasei domnităre. Ministrulă președinte lucrăză totă în a- 
cestă sensă așa că cuvintele binevoitore ale lui Jokay, 
d’a se lăsa cursă liberă nisuințeloră de cultură ale ne- 
maghiariloră, au numai o valăre fârLe academică. Drep
turile acestora din urmă l’au recunoscută în discursurile 
loră numai Desider Szilagy și Achaz Beothy. Ar fi o stri- 
căcibsă învățătură pentru statulă ungară, ca să se ba- 
seze numai pe una din naționalitățile sale. Totalitatea 
loră l’au susținută pănă acum, ea și’lă va susțină, căci 
acăstă totalitate nu este numai o mână de ămeni, cum 
a afirmată ministrulă președinte despre rassa domnităre. 
De aceea totalitatea cetățeniloră, fără deosebire de 
naționalitate, trebue representată în camera magnați
loră. Numai așa acăstă cameră va fi o colănă a statu
lui ungară.

Ștefan Keglevich nu vrea cu nici ună preță 
să fiă naționalitățile său chiar rassele represen- 
tate în camera magnațiloră, fiindcă elă nu păte 
accepta, că acestea ară putea avea deosebite interese 
față cu statulă, dăr nici represalii să nu se aplice față 
cu ele, deorece presiunea morală a progresului spirituală 
e singurulă mijlocă de amalgamisare.

Ministrulă președinte Tisza declară, că elă încă 
doresce să între în camera magnațiloră și astfelă de 
membri, cari după limba loră maternă nu aparțină na
ționalității, maghiare, dăr doresce ca respectivii membri 
să nu fiă credincioși numai naționalității loră, ci și sta
tului maghiară, ăr astfelă de membri se potă aduce în 
cameră numai prin denumire (Aprobări vii în drăpta). 
Ceea ce privesce statulă, de a zugrăvi pe 
păr etepedraculă năsuințeloră esclusivă na- 
ionalistice, trebue să mărlurisescă, că nu amă obi- 

ceiulă a face acesta; ba în multe cașuri, când s’a zugrăvită 
chiar cineva ca dracă (Ilaritate și aprobări) i-amă ridicată 
mantaua și amă arătată, că respectivulă nu e dracă, ci 
părtă numai masca lui. (Ilaritate și aprobări.) Ori cum 
îcl și colo se găsescă în adevără astfelă de diavoli; cu 
privire la acăsta socotescă că a mea e datoria să nu-j 
zugrăvescii pe părete, ci să-i strîvescă de părete, 
încâtă mai multă să nu se potă mișca. (Apro
bări generale.)

Benedikt GSndocs dice că nu e antisemită. Cu 
colegulă său deputată Paulă Mendel aflându-se mai de
unăzi în trenă, fu întrebată: »Ei, vă vomă trânti la votă, 
Reverendissime?» Gondocs i-a răspunsă: »Dacă vreți 
ca rabinulă vostru supremă să fie acolo, aduceți articolii 
credinței văstre; dacă stă în ei, că jidovulă iubesce pe 
deaprăpele său creștină, ca pe ceialalțl jidovi, că înșelă
toria este păcată și crimă, atunci și ura în contra vostră 
va încetă.*

Ședința dela 2 Marție. — D. V. Babeșă își 
desvoltă interpelarea, care e cunoscută cetitoriloră noștri.

Ședința dela 3 Martie (tjiua după jubileulă lui 
Tisza). — Alex. Csanady: Proiectulă de lege ală lui 
Koloman Tisza... (Ilaritate în drepta), De găba rîdețl. 
De mine nu mă zăpăciți. Proiectulă lui Koloman Tisza... 
Țljen în drepta) ală lui Koloman Tisza ... (Vii Eljen-url 
în drăpta) ală lui Koloman Tisza... (Furtunâse Eljen-uri 
în drepta). Voiu dice de dece ori, d’o sută de ori.

Președintele (sună) rogă camera să asculte pe 
oratoră.

Alex. Csanady: Proiectulă de lege ală lui Kolo
man Tisza n’are altă scopă, decâtă ca să dispună ne
condiționată de membri camerei magnațiloră, după cum 
domnesce elă în camera deputațiloră.

In ședința următăre se dă proiectului de lege a treia 
cetire.

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

SOIRILE PILEI.
Maiestatea Sa, monarchulă nostru, încă a feli

citată pe prim-ministrulă Tisza, cu prilejulă iubileului 
de 10 ani, prin următorea telegramă: ,Primesce cele 
mai căldurăse ale mele felicitări la Țua de astădi, în 
care cu recunoștință ’ml-aducă aminte de serviciile, ce 
mi-ai făcută Mie și țării în trecere de dece ani', asigu- 
rându-te de nestrămutata mea grațiă și încredere și din 
inimă dorindă, să ’ți facă încă mulți ani Dtjeu parte de 
putere, sănătate și tăriă în activitatea, ce-ai jertfită în- 
tr’ună modă deosebită pentru tronă și patriă.*

—0—
In momentulă de a încheiâ făia, amă primită scirea, 

că deputațiunea trimăsă de archidiecesa greco-orientală 
română la Viena în afacerea »milei împărătesei,» a fostă 
primită pră grațiosă eri Joi în audiență de Maiestatea

pii de ai noștri. — Numai suntemu noi țăranii 
cam năcăjiți, când vedemii că dreptatea pentru 
care au murită, ei, încă nici acum n’am dobân- 
dit’o cum se cade.

Ce gandesci, d-le Redactorii, sate mari, cu
rată românesc! ca Pătra, Cliiuza, Săsarmulu și 
mai sciu eu câte, unde Ungurii și Jidovii numai 
de semânță poți afla, totuși ei le părtă de nasu. 
Bietulu popă dăcă dice ceva, apoi îi răspundu 
domnii să tacă, că Românii nu potu fi în slujbă, 
dăcă nu sciu limba ceea a stăpânirei, pe semne 
limba ungurăseă.

Bunii! da căte sate suntu, unde o samă 
dintre Români sciu și unguresce și totu nu ca
pătă nici o pită! De pildă Betleanulu; Ungurii 
și Jidovii și cu Țiganii la olaltă nu-su câți Ro
mânii. Este în Betleană. cancelariă de solgabirău, 
este judecată, dar în cancelariile aceste nu găsesc! 
Români decâtu nisce scriitori puși acolo de adi 
pe mâne. Mai de unătji a fostă totă în Betleană 
alegere de birău. Vinarsulă a fostă capulă lu
crului. Două suflete — vedi bine că nu de le
gea năstră, s’au prăpădită. Birău s’a alesă ună 
Ungură, ăr birău mai mică spre rușinea lumii 
s’a alesă ună Jidovă.

Io cu mintea mea de sumană și de opincă 
nu potă pricepe, cum s’a putută face ună lucru 
ca ala, când între plugarii din Betleană suntă 
o samă, cari sciu vorbi și unguresce și nemțesce, 
ca și domnii din cancelariile loră, apoi sciu o 
țîră de scrisăre, ăca așa cum sciu și io și totă 
n’au fostă băgați în sărnă ? Io așă gândi multe, 
dar numai mi-se pare că aci nu-i lucru bună. 
Aveamă în sătulă nostru ună popă bătrână, D-ijeu 
să-lă erte, acela cândă vedea că poporenii lui 
în treburi de acestea sătenesci tragă câte odată 
scurta, le elicea, „băgați de sămă bmeni buni, că 
perirea vdstră și dela voi vine!“

Apoi încă una nu-mi vine la socotălă. Scdla 
cea mândră și frumbsă din Betleană, care mai 
nainte era încunjurată de Români, acum are totă 
vecini de altă lege. De o lăture a mai rămasă 
ună Română năcăjită. Dăcă va cădă și ograda 
lui într’o mână străină apoi Românii din Betleană, 
dăcă or vră să-și încălcjăscă scăla, ca să nu de
gere copii iărna de frigă, voră trebui să care 
în ograda scolii câte ună lemnă în spate prin 
tinda dascălului, unde biată dăscăliță își face 
câte o țîră de mâncare.

Mai ană m’amă fostă dusă la d. dascălă de 
acolo cu nisce bani de securații și amă vădută 
că vecinulă de cătră apusă ală scălei a făcută 
acolo ună pălantă (stoboră, uluci) din pismă așa 
de înaltă, încâtă ferăstra d-lui dascălă era îndo- 
sită cum se cade de cătră săre. Spună ămenii 
că a fostă putere, ca vatra aceea românăscă să 
ajungă ără la ună română, dară....  tacă.

Multe ar mai fi de scrisă, — dar eu nu 
mă pricepă așa bine la scrisăre, le-oră scrie 
păte alții. Numai una mai îngăduesce-mă, d-le 
Redactoră, să (Ș-ictl, c’apoi gată. Când scdla din 
Betleană va fi încunj urată de tdte părțile cu ve
cini , cari voră redica pălanturi în prejma fe- 
restriloră ei, 6re mai îndoise-va ori-cine despre 
aceea, că domnii din Deșiă nu voră avă destulă 
aliană, ca să (jică că scdla nu răspunde cu legile 
și trebue încuiată? Betleanu-i orășelă, la vreme 
va fi orașă și ddmne! peste mână ne-ară fi, când 
Românii betlenari și noi aceștia din vecini n’amă 
avă acolo o țîră de scânteiă romândscă!

Mă însemnă cu plecăciune
Sandu, plugară din vecini.

DIN DIETA UNGARIEI.
Ședința camerei deputațiloră dela 28 

Februariu. — Se desbate § 6 din proiectulă de re
formă a camerei magnațiloră, care hotăresce că membri 
pe viâță se numescă de cătră Maiestatea Sa cei ce și-au 
câștigată merite în viața publică, la propunerea consiliu
lui de miniștri.

Baronulă Hussar, deputată ardelenii, deși epentru 
reforme democratice, condamnă ori ce nouă instituțiune, 
fiă aristocratică seu democratică, pentru Ardâlă, și acâsta 
pentru că e adoratoră ală »ideii de stată ma
ghiară.» Demonstrațiunile dușmane (?) statului ale 
naționalitățiloră, ca d. e. în Năsăudă și Câmpeni, nu 
permită a se vota instiluțiunî nouă, care nutrescă agita
țiunile naționalitățiloră. Aristocrația ardelână să caute 
a nu perde pămentulă de sub piciărele ei, căci atuncia 
ungurismulă e periclitată și ar aduce după sine sfărîma- 
rea statului ungară. Elă nu e pentru alegere, ci vo- 
teză § 6.

Edmund Steinacker <fice> c& particularismulă 
provincială și națională numai prin egală îndreptă

Sa monarchulă, căruia i s’a îmânată representațiunea con- 
sistorului archidiecesană. M. Sa monarchnlă a bine voită 
a conversa cu fiecare membru ală deputațiunei.

—0—
Astăzi s’a deschisă în Brașovă sinodulă protopresbi- 

terală în sala de adunare a comitetului parochială dela 
biserica sf. Nicolae din Scheiu.

—0—
Duminecă în 24 Eebruariu v. sinodulă parochială 

ală bisericii sf. Nicolae din Scheiu va ț;nâ ședință. Să 
ia parte câtă mai mulți membri ai sinodului, deorece e 
vorba de verificarea socoteleloră.

—0—
Răspunsulă ce l’a dată ministrulă - președinte de

putațiunei Seghedinului, comitatului Torontală și prefec- 
țiloră ardeleni, bănățeni și din țăra ungurăseă, nu se re
feră decâtă numai la maghiarisarea și asimilarea națio
nalitățiloră nemaghiare.

—0—
Constituirea reuniunei ardelene de maghiarisare va 

fi la 15 Martie n. Ia 10 ore a. m. în sala redutei oră
șenesc! din Clușiu. La adunarea generală sunt convo- 
câți toți prefecții, viceprefecții maghiari, inspectorii șco
lari, deputății maghiari din Ardâlă, și ca representanțl ai 
pressei capitalei publiciștii Gustav Beksics, Carolă 
Eotvos și br. Ivor Kaas. ,Naturală, dice >Magyar 
Polgar*, se pote privi ca invitată la adunarea constitu
antă »orice patriotă.»

—0—
Ni să comunică, că între drumulă St. Ghiorghiuluj 

și Hăghicului, s’a găsită eri într’o vale ună omă mortă. 
Plecândă alaltaeri de la Hăghică la târgulă St.-Ghiorghiu- 
lui și luândă cu sine o sumă măricică de bani, a fostă 
întâmpinată de hoți, omorîtă, er banii luați.

—0—
In Cetinje se facă mari pregătiri pentru primirea 

prințului de corănă Rudolfă. S’a angajată și o musică 
din Cattaro, nefiindă nici o orchestră în Cetinje.

—0—
Profesorulă Thomas Cropstone-Archer, directorulă 

museului de arte și sciinje din Londra, asislândă la 23 
Februariu n. la îmormentarea fiicei șale, se aplecă la pă- 
mentă ca să depună o corănă pe mormentulă ei, dar nu 
se mai ridică: murise.

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

O armă în contra maghiarisărei.
Brașovă, 20 Faură 1885.

Din di în di nu numai că suntemă în totă chipulă 
șicanați și apăsați de Maghiarii dela putere prin imposite, 
legi, procese de pressă, etc., dar răbdarea nostră cea pră 
mare îi încuragiazâ totă mai multă de a face pași se
rioși și pentru a ne maghiarisâ.

Fantasia stăpâniloră statului maghiară este atâtă 
de mare, încâtă din statulă poliglotă care’lă'stăpânescă 
astădi, ar dori să formeze ună stată .curată maghiară, 
cu o singură națiune și limbă — adecă maghiară. Ei, 
orbiți de fanatismulă loră, urmărescă acea idee fărte ze- 
losă, formândă în fiecare orașă reuniuni de maghia
risare.

O astfelă de reuniune e pe cale de a se formă și 
aici la noi în Brașovă, sub cuvântă că națiunea Olahi- 
loră amenință pe Maghiari.

Ar fi forte ridiculă a ne turbura câtă de puțină de 
acăstă reuniune de maghiarisare; puterea morală a Ro
mânului o cunâscemă, și lucrarea gigantică ce vrâu s’o 
începă o mână de Maghiari »nâoși«, o putemă considera 
de acum ca sdrobită de massa poporațiunei române și 
săsescl.

Nu, nu’i vomă da nici cea mai mică importanță. Nu 
avemă noi o puternică armă de apărarâ și talismană în 
contra maghiarisărei: a nu vorbi de locă limba ma
ghiară ?

Tocmai prin aceste șicane ni se trage atențiunea a 
delătura orice ocasiune de a vorbi limba maghiară.

îmi iau voiă a atrage atențiunea la ună râu care 
esistiă în societatea nâstră, pentru ca să’lă putemă des- 
rădăcina, și pentru ca să nu lăsămă să se’nvechescă.

Nu numai noi Românii dar și Sașii suntemă ser
viți de personală maghiară, care se recruteză ană de ană 
din Săcuime. Aprâpe fiecare familiă posede 1—2 fete 
servitore maghiare. — Nu că prin acestă faptă s’ar eso- 
pera ună modă de maghiarisare, dar în contactulă <jil- 
nică suntemă siliți a vorbi acestă limbă în familiă și 
în menagiulă nostru.

Insă este mai durerosă când aceste servităre de 
naționalitate streină au fdrte adesea sub îngrijirea loră 
copilașii Româniloră din cea mai fragedă etate. Cea 
dintâiu și gravă urmare a acestei împrejurări este — din 
norocire în puține familii — că acești copilași mai ân- 
tâiu începă a gângăni și vorbi limba »maghiară«, âr 
nu limba maternă. Mai vedem pe urmă pe micii copii 
în acea etate când orice istorisire, orice întâmplare îi 
impresionâză și se gravâză în memoriă păte pentru tătă 
viața, îi vedemă dică, adormițl în cântece ungurescl, și 
distrași prin basme maghiare.
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Nu avemă noi ore basmele nâstre poporale, pen
tru care și alte națiuni ne invidiază? N’avemă cântecile 
nâstre tradiționale? Deci să delăturămă și din acele pu
ține familii acestă rău câtă se pâte de curândă.

Seimă cu toții câtă este de deștept ii Românulă dela 
sate, scimii cu toții câtă este acestii poporii de năcăjită, 
incită emigrezi familii întregi în ospitala soră România.

Apeleză deci la tâte damele române și la toți Ro
mânii să depărteze serviciulă maghiară, înlocuindu-lă prin 
junele nâstre fete române, care prin inteligența Iotă na
turală, cu puțină ostenâlă voră întrece în curăndă ser- 
vitârele maghiare.

Apeleză Ia tâtă inteligenta nostră preoțime de aci 
și din sate, să indemneze pe junele fete române a intra 
în serviciulă nostru; să vorbimă în continuu limba nâstră 
amenințată, căci;

«Multă e dulce și frumâsă, limba ce-o vorbimă,
Altă limbă armoniosă ca ea nu găsimti.»

0 (lamă română.

Raportnlti secretarului generalii 
asupra lucrăriloră academiei române în decursuiu anului 

1884—1885.
w Domnilor# Colegi,

Amă onâre a vă presenta relațiunea lucrăriloră 
Academiei și a Delegațiunii în decursulă anului acade
mică espirată.

înainte de tâte țină a vă asigura, că Academia nu 
a suferită nici o perdere însemnată în urma nefastului 
incendiu, întâmplată chiar în timpulă sesiunii generale 
trecute. Neorînduiala în care au fostă atunci aduse co- 
lecțiunile nostre a încetată îndată după închiderea se
siunii, căci încă în vacanța Paștiloră s’au pusă în ordine 
biblioteca, colecțiunea manuscripteloră și a documentaloră 
iar Academia și-a putută țină ședințele ordinare în loca- 
lulă său. Făcându-se apoi cercetare amănunțită, s’a 
aflată, că perderea suferită de biblioteca Academei cu 
aceea ocasiune este de 133 diferite broșuri, din care 
multe se află în alte exemplare în biblioteca nâstră; în 
totală o perdere cu totulă neînsemnată. Mai multe amă
nunte în acestă privință ni se voră comunica de corni- 
siunea Bibliotecei prin raportulă seu anuală.

Singura colecțiune, care nu s’a pusă încă în orîn- 
duială, este colecțiunea numismatică. Căușele suntă două',: 
ântâiu greutatea de a clasifica din nou o colecțiune de 
monete adusă în desordine, și ală doilea lipsa de spațiu, 
căci armoriulă de astăzi numai pâte conține colecțiunea 
nâstră.

In acestă locă amă durerea de a vă comunica soi
rea întristătore despre mortea distinsului și cunoscutului 
filo-română Ubicini, membru onorară ală Acade
miei. Simțămintele lui de simpatiă pentru Români și 
îndelungata lui activitate pentru binele națiunei nâstre 
suntă de toți cunoscute. Prin mârtea lui amă perdută 
unulă din vechii luptători pentru înaintarea politică și 
culturală a Româniloră.

I. Ședințele ordinare de peste ană.
Ședințele săptămânale ale Academiei s’au ținută re

gulată și au fostă ocupate cu diferite cestiunl sciințifice 
și administrative.

1. Ședințele dela 15 și 22 Iunie au fostă ocupate 
cu lungi discuțiunl asupra unei propuneri formulată de 
colegulă uâstru d-lă Odobescu și trimâsă Academiei de 
ministeriulă instrucțiunei publice. Propunerea acâsta era 
de a se face în capitala nâstră în tâmna viitâre întrunirea 
congresului internațională de antropologiă și archeologiă 
preistorică. Cu ocasiunea discuțiunii acestei propuneri, 
amă constatată cu toții nesuficiența mișcărei literare și 
sciințifice în țâră Ia noi, și din acâstă causă ne-amă vă
zută în neputință de a aduna la noi pe învățații Europei 
și a-i primi în modă demnă și onorătoră pentru țâră. 
In răspunsulă dată ministerului instrucțiunei publice, prin 
care i s’a comunicată părerea academiei, amă atrasă tâtă 
atențiunea guvernului asupra relei stări de lucruri în care 
ne aflămă în privința sciințifică și asupra necesității de 
a se da ună impulsă solidă studiiloră sciințifice în gene
rală și celoră privitâre la țâra nâstră în particulară.

2. In ședința publică dela 1 Iunie, d-lă colegă B. 
P. Hașdeu, conformă decesiunii luate în sesiunea generală 
trecută, a presentată programa lucrată de D-sa pentru 
adunarea dateloră limbistice din graiulă viu ală poporului 
pentru a se ajuta la facerea marelui dicționară etimolo
gică ală limbei române, cu lucrarea căruia este însărci
nată. D-sa a arătată marea importanță ce au cercetările 
de acestă felă și resultatele bogate ce producă ele.

3. In aceeași ședință d-lă membru corespondentă 
Gr. G. Tocilescu a făcută o relațiune despre descoperirile 
epigrafice din Dobrogea precum și despre starea de atunci 
a săpăturiloră dela Adam-Glissi.

4. In ședința publică din 14 Decembre P. S. S’ 
episcopulă Melchisedecă a cetită ună memoriu istorică 
asupra bisericei Trei-IerarchI din Iași.

5. In ședința dela 1 Februariu P. S. Sa a cetită 
ună memoriu despre «escursiunea făcută în Bulgaria.»

6. In ședința dela 15 Februariu D-lă Hașdeu a 
cetită ca specimenă din Magnum Etymologieum Romaniae 
articolulă privitoră la cuventulă ariciu.

7. In ședințele săptămânale Acadnmia a fostă ți
nută continuu în curenLă cu mersulă lucrăriloră cari se 
făcâu în urma decisiunilnră luate în sesiunea generală 
trecută.

8. D-lă Colegă Floriană Porcius a presentată dis- 
cursulă său de recepțiune care are a se ceti în sesiunea 
acâsta. Cu răspunsulă s’a însărcinată D-lă Dr. D. Brândză.

II. Publicațiunile Academiei esecutate în 
anulă espirată.

1. Analele. Două volume din Anale rămăseseră 
neterminate^din anii trecuțl și anume:

Voi. IV. Secțiunea Il-a, conținendă memoriile și 
notițele pe anulă 1881—1882, a fostă completată prin 
tipărirea lucrării D-lui Dr. D. Brândză despre »Vegeta- 
țiunea Dobrogei.»

De asemenea s’a terminată și Volumulă V, sec
țiunea Il-a, cuprin^endu memoriile pe anulă 1882—1883 
prin tipărirea lucrării D-lui I. Sbiera despre Grigorie 
U vechie.

Memoriile cuprinse în aceste două volume s’au tri
misă separate, îndată ce s’au tipărită, membriloră și insti- 
tuțiuniloră cu cari suutemă în schimbă de publicațiunl. 
La încheierea volumeloră s’au făcută titluri și table de 
materii pentru volumele întregi și s’au espediată și ele 
celoră cari au primită memoriile în broșuri, spre a le 
putâ pune în ordine.

Pentru aceste două volume de memorii se anunța
seră două lucrări cari în urmă nu s’au putută publica 
în ele; una a mea asupra documenteloră găsite la Wies- 
baden și dăruite Academiei, alta a D-lui V A. Urechiă 
despre câteva documente în limba polonă asupra lui Mi- 
haiu Vodă Vitâzulă facsimilate de răposatulă A. Papiu 
Ilariană. Amă credută că nu ar fi fostă bine să mai fi 
ținută volumele acestea neîncheiate până se voră tipări 
și cele doue memorii, fiind-că erau deja destulă de în
târziate. Lucrările acestea se voră putâ publica într’ună 
volumă următoră.

Analele pentru anulă trecută 1883—1884 s’au ti
părită și împărțită tâte: Secțiunea I, Desbaterile, s’a îm
părțită în luna Ianuariu. Memoriile cari compună sec
țiunea a II-ua au fostă tipărite îndată după sesiunea 
generală din urmă și s’au împărțită îndată după tipărite. 
Volumulă s’a îuchisă cu memoriulă Dlui Gr. Stefănescu 
despre Coleopterele României.

In acestă modă amă ajunsă Ia (Ji cu publicarea 
,Ana!eloră,« ne mai fiindă nici o parte din ele în în
târziere.

2. »Colecțiunea de poesii poporale din Ardeală, a- 
dunate de d-nii 1. Jarnik și A. Bârsană» era tipărită încă 
la sesiunea generală trecută. In acea sesiune generală 
D-vostră ați aprobată ca glosarulă ce lucrase d-lă Jarnik 
pentru acâstă colecțiune să fiă tipărită la Praga sub în
grijirile d-sale1 D-lă Jarnik a supusă glosarulă întregă 
la o revisuire radicală, prin care lucrarea d-sale a fostă 
fârte multă îmbunătățită, lîna din schimbările ce a fă
cută în glosară este că semnificarea vorbeloră românesc! 
s’a făcută în limba francesă în locă de cea germană, 
cum era în redacțiuuea presentată Academiei. Revisiu- 
nea făcută de d-lă Jarnik, fiindă adeseori refacere totală, 
a ocupată multă timpă așa în câtă glosarulă nu este 
încă întregă tipărită. S’au tipărită pănă acămă 3 câle 
în 108 pagine.

Acestă glosară sistematică este de mare preță și 
va ridica fârte multă valârea colecțiunii de poesii popo
rale tipărită de Academiă, prin bogăția materialului pen
tru studiulă limbei române.

Colecțiunea se va precede atunci de o precuvân
tare, în care adunătorii ei voră esplica cu deamâruntulă 
cum, când și din cari anume regiuni s’au adunată poe- 
siile poporale din acea frumâsă colecțiune. Peste puțină 
timpă putemă spera, că colecțiunea va fi publicată dim
preună cu tâte aceste lucrări întregitâră. Pentru acope
rirea chieltueleloră de tipărire a glosarului s’au trimisă 
d-lui Jarnik ună acomptă de 900 lei,

3. Din »Istoria romană de Titu Liviu» în traduce
rea premiată d-lui N. Barbu s’a publicată volumulă I. 
cuprinZendă primele 6 cărți, a căroră tipărire era gata 
încă dela sesiunea trecută. In cartânele cancelariei se 
mai află traducerea cărții VII. Când traducătorulă va 
presenta materialulă suficientă pentru formarea volumului 
II. Academia va avă a luâ măsurile ce va crede de cu
viință pentru continuarea tipăririi. (Va urmă.)

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

Academia română.
Progrmna 

lucrărilor# sesiunii generale din anula 1885.
1. Raportulă Secretarului generală despre activita

tea Academiei și a secțiuniloră în decursulă anului în
cetată. (Art, 17 Statute și art. 12 Regulamentă).

2. Alegerea comisiunii pentru esaminarea lucrăriloră 
făcute de delegațiune în decursulă anului încetată, — a 
Comisiunii pentru cercetarea compturiloră din anulă în
cetată și pentru combinarea bugetului pe anulă 1885— 
1886. (Art. 27 Regul.)

3. Darea de sâmă a d-lui Hașdeu despre lucrarea 
Marelui Etimologică ală limbei române.

4. Discursulă de recepțiune ală d-lui Floriană Por
cius și răspunsulă d-lui Dr. D. Brândză.

5. Raportulă Comisiunii însărcinate cu cercetarea 
cărțiloră Intrate la concursă pentru marele premiu Năs- 
turelă de 12000 lei și premiulă Eliade 5000 lei.

6. Raportulă Comisiunii însărcinate cu cercetarea 
lucrăriloră Delegațiunii în decursulă anului 1884—1885 
(Art. 27 Reg.)

7. Raportulă asupra stării financiare a Academiei 
(Art. 7 lit. b. Statute).

8. Cestiunea ortografiei. Continuarea discuțiunij 
asupra lui u mută finală.

9. Determinarea subiecteloră de pusă la concursă 
pe anii viitori (Art. 7. lit. a Statute).

10. Determinarea subiectului ce este a se pune la 
concursulă premiului Eliade-Rădulescu de 5000 lei pentru 
anulă 1888 (Art. 95 Regul.)

11. Alegerea unei ComisiunI pentru cercetarea co- 
lecțiuniloră de arii poporale române, cari se voră pre- 
sentâ la concursulă premiului Eeliade-Rădulescu de 5000 
lei pe anulă 1886.

12. Alegerea comisiunii de 9 membri pentru cerce
tarea publicațiuniloră ce voră intră la concursulă pre- 
miiloră anuale în anulă viitoră 1886. (Art. 7. lit. c. 
Statute).

13. Raportulă Comisiunei bibliotecei.
14. Formarea bugetului pe anulă 1885—1886. (Art. 

7 lit. m. si Art. 40 Statute).
15. DisposițiunI pentru facerea unei nouă edițiuni a 

Jstoriei Româniloră în epoca lui Mihaiu Vitâzulă de N. 
Bălcescu.»

16. Alegeri de membri onorari și corespondenți.
17. Propuneri diverse din partea secțiuniloră și a 

membriloră.
18. Alegerea delegațiunii pe anulă viitoră 1885— 

1886. (Art. 7. lit. i. și Art. 15 Statute).
19. Raportulă secretariului generală asupra lucră

riloră secțiunii generale. (Art. 12 Regul.)

DIVERSE.
Dărîmare de casă din cau«a zăpedei. — O tele

gramă din Petersburg, cu data de 22 Februariu, anunță 
următârele: >ErI sâră răsună strigătulă de grâză că o 
casă, numită a lui Wjasenski, s’a dărîmată. Acâstă clă
dire, locuită de mii de persâne, are o mare întindere, 
este rău construită și se bucură cu dreptă cuvântă de 
renumele ce’lă are în privința unei necurățenii ne mai 
pomenite. Din norocire sgomotulă era esagerată. La o 
aripă din curte se scufundase acoperișulă din causa prea 
marei zăpeZI căZută în cele din urmă Z>le, găurise po- 
dâla dela trei caturi, afundândă pe toți âmenii ce se a- 
flau prin camerele d’acolo, și nu se oprise decâtă la eta- 
giulă de josă, care era boltită. Saperii alergară îndata 
și începură a lucra cu facle spre a scăpa pe nenorociți. 
Pe câtă se scie pănă acum, numărulă celoră morțl este 
neînsemnată. După Zece minute dela întâmplarea aces
tei nenorociri veni însuși împăratulă la fața locului și 
visită tâte acele locuri întunecâse și murdare fiindă în
soțită numai de comandantele pompieriloră.»

* * *
Monuinentultt lui Washington. — Ceremonia inaugu

rării monumentului lui Washington s’a făcută la Was
hington la 21 corentă. O mulțime numerâsă a luată 
parte la acâstă ceremoniă. Monumentulă are 555 pi- 
ciâre înălțime și a costată 1.000,000 dolari, din cari 
900,000 au fostă dațl de guvernă. Construcțiunea este 
tn formă de turnă, care se vede la o distanță de mai 
multe mile și întrece Capitolulă. Se pâte urca în vâr- 
fulă monumentului printr’o scară interioră și printr’ună 
ascensoră.

* * *
Născocitâre mai sunt fetele. — Intre ținerile fete 

ale Uniunei este ună obiceiu fârte lățită, d’a scrie câ
teva rânduri fârte măruntă pe pliculă scrisârei și a lipi 
peste ele marca poștală. Astfelă fiica pâte da fără frică 
scrisârea să i-o citâscă buna sa mamă, să o întocmâscă îna
intea ochiloră ei și să-o dea servitârei ca s’o pună în 
cutia de scrisori. Se deslipesce cu băgare de sâmă marca: 
»Spune fratelui tău, ca se mă aștepte astă sâră la col- 
țulă sciută,* citesce amica care primesce scrisârea. O 
tânără, funcționară la poște într’ună orășelă, care cunos- 
cea de mai ’nainte secretulă și se folosise de elă, des
lipesce acum mărcile de pe scrisori dela dame cunoscute 
ei și după ce citesce pune alte mărci și peste ele sigi- 
lulă poștei. Așa a făcută cu o amică a ei, care aflândă 
despre acâstă violare a secretului scrisoriloră a acusat’o. 
E o cestiune de dreptă, dacă în casulă de față esistă 
său nu o violare a secretului scrisoriloră.

* «
NECROJjOGtî. — Iulia Dragoșă', născ. Gsillag, 

din Gerța-mică, în 5 Faură c. după o bâlă grea și-a 
dată sufletulă în mânile Domnului, fiindă în etate de 48 
de ani.

Fie’i țărîna ușâră!
--------O--------

Convocare.
Despățămăntulă I. ală reuniunei învățătoriloră rom. 

din districtulă ală X-lea Brașovă îșl va țină adunarea 
sa generală Sâmbătă la 9 (21) Marte a. c. în sala case- 
loră bisericiloră române din Săcele, în Satulungă dela 
9—12 âre a. m. și dela 2—5 p. m. Ia care suntă toți 
membrii cu stimă Invitați a participă.

Obiectulă va fi:
1. Constituirea despărțământului.
2. Desbaterea temei propusă de comitetulă centrală ală 

reuniunei nâstre: »Higiena în serviciul# educațiu- 
nei, — în speciala mijlocele prin care se pote pro- 
movâ în moda higienicu desvoltarea fisică a ele- 
viloril. *

3. Propuneri de sine stătătâre.
Satulungă, 18 Februariu st. v. 1885.

Ioanu Doroa, 1. Dariu,
președinte. notară.

Editară: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurelă MureșiaisU



Nr. 43. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Curantă la bursa de Viena
din 5 Martie st. n. 1885.

Rentă de aură 4% ■ • • 98.90
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.95
Imprumutulti căilorti ferate 

ungare.......................... 147,40
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 122.25

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de osttt ung. 
(3-a emisiune) .... 109.25

Bonuri rurale ungare . . 103.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C3.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...............................103.—
Bonuri cu cl. de sortarel02.50
Bonuri rurale transilvane 102.30

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

vină ung......................... —.—
Imprumutulti cu premiu 

ung.....................................119.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.— 
Renta de hărtiă austriacă 83.60 
Renta de arg. austr. . . 84.20 
Renta de aură austr. . . 108 50 
Losurile din 1860 . . . 138.80
Acțiunile băncel austro- 

ungare......................... 868.—
Act. băncel de credită ung. 311.50
Act. băncel de credită austr. 303.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................. 5.80
Napoleon-d’orI.................. 9.797a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.45 
Londra 10 Livres sterlinge 124.25

15ursa de ISucurescl.
Cota oficială dela 21 Februariu st. v.

Cump.
1884
vfind

Renta română (5%). . . 92 —
Renta rom. amort. (50/0) . 95V, —

» convert. C6°/0) 90 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 32 —
Credit fonc. rural (7%) • lOP/i —

* >, ;> (5%) 86l/a —
» » urban (7 %) .
» » > (6°/0) •

97 —
91=/4 —

> » > (5°/o) • 841/, —
Banca națională a României 1200 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . 295 —

« » » Națională 218 —
Aură............................... lO-4O°/o —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovu
din 6 Martie st. d. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.92 Vând. 8.95
Argint românesc .... . . » 8.80 > 8.85
Napoleon-d’orI................. . . » 9.78 > 9.80
Lire turcesc!..................... . . > 11.— > 11.04
Imperial!......................... . . » 10.— > 10.02
Galbeni............................. . . » 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.50 > 101.-
Ruble Rusesc!...................... . » 128.— » 129.—
Discontulă » . ,. . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
"L silvaniei“ se potii cumpăra în tutunge- 
®^ria lui 1. Gross.

Minunea industriei
Huma! fi. 3.75

costă la mine de ad! încolo o escelentă, regulată și de sine luminătâre.

Pendulă cu bătaie
bate orele întregi și jnmetățile de 6re, cu 2 punți brouțați, 

în pervasurl pompâse, celă mai fină lustruite imitațiă de lemnă de nucă cibucită, 
cu tablă arătătăre prea frumosă, care este împreunată cu massă de luminată 
brevetată și IuminSză ndptea de sine, așa că se păte îndată vede la câte 

ciasuri e făr’ de a mai aprinde luminarea. Pentru puterea de luminată 
garautezik pe IO ani in scristt

tocmai precum garanteză pentru buna âmblare a ciasului. Eu sunt uniculă in- 
ventatoră ală acestoră ciasornice și le vendă numai de aceea așa de eftină, 
pentru-că am vre-o 1300 bucăți în deposită și am lipsă de bani gata. Giasor- 
nicele aceste au costată înainte cu 3 luni încă întreită decum costă a^I. Fie
care ciasornică e provădută cu patentă. Pachetarea se face în lăd!. Ceasor
nicele comandate se espedeză de 3 ori pe <|i prin rembursă s6u plătindă în
ainte. A se comanda la

I. H. Rabinovics
Calorica peziduleloriă luizxiixiătdra 
WIEN, Leopoldstadt, Schiffamtsgasse Nr. 20.

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

Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de dmeni.
Prof. Dr. Albert, 

distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică iranceșă 
cu marea medalia de aurii cl. I.

_____________ 6. Place du Trone, PARIS.__________________
Nr. 155 ex. 885.

ANUNCIU.
Societatea de împrumută și păstrare „ Aurora “ din Năseudă va 

țin6 adunare generală la 29 Martie 1885 st. n. în edificiulă scdlei nor
male din locă.

Obiectele ;
1. Raportulă directorelui, cassariului și comisiunei censuratdre.
2. Alegerea a doui membri de consiliu și a comisiunei consura- 

tdre pe basa statului.
3. Pertractarea propunerilor^. 
Năsăudă la 27 Faură 1885.

1—2 Consiliulii administrativii.

Mersulu trenuriloru
pe linia ^redealii-Hudapesta și pe linia Teiușii-Aradii-Kudapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grose.

l*redealu-38udapesta JBudapesta—IPredealii

Trenă Trenă Trenă Trenă1 Trenă Trenă Trenă Trenă
accelerat de omnibua de de omnibua accelerat omnibuaperaâne persdne persbne

Bucuresel 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timiști

(
(

1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovă
Feldiâra

2.06 — — 10.50 P. Ladăny
r

2.01 2.04 1.59 10.09
2.16 6.30 5.45 Oradea mare 4.11 5.13 3.20
2.44 7.09 6.28 ( 4.21 9.37 3.25

Apatia 3.03 7.41 7,07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodtt 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 
Sighișora

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

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașvi 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —

Blaștu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciuneltt —. 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —

Teiușfi 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu
(

8.38 5.11 —

Aiudti 7.55 2.48 4.44 Clusiu »
8.57 5.40 7.08

Vințulu de susti — 3.12 5.10 ( 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Gliiristt 8.48 4.10 6.38 Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida

(
(

— 5.39 8.51 Ui6ra 12.12 9.58 —
Clușiu 10.08 5-59 9.18 Vințulă de susti 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudti 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teinști 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciuneltt 1.44 12.03 —
Agliiriști — 7.25 9.35 Blașfi 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedinti 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediaștt 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v
Mezâ-Telegd

12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32

Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10,56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
Oradia-mare ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44

( 1.54
3.14

11.14
1.47

7.30
11.05 Brașovă

f1
>

9.20 10.15 3.15
3.25P. Ladăny — 6.00

Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timiști — 6.57 4.03
Buda-peata’ 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 Bucuresel — — 10.25 •

Teiuș^-Aradu-Budapest a Budapesta- Aradik-Teiușft.

Trenă de Trenu Trenu Trenu de Trenu
persâne omnibua omnibua peraone omnibua

Teiușft 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

12.28Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14
Șibotă 4.35 11.43 Aradik 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57

12.27Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradft 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

4.2012.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14
Szolnok 4.09 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta ÎĂT 6.40 — Alba-Inlia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradfi-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă
omnibua persâne omnibua

Aradd 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
N6meth-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
Tîmișdra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timișdra-Aradiit Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
peraâne omnibua omnibuB

Timiș6ra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

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

Tipografia ALEXT, Brașovu,


