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Brașovti, 2 (14) Martie 1885.
„Deși guvernulă britanicii și celă rusescă 

păstrâză încă in relațiunile lord diplomatice for
mele cele mai conciliante, totuși situațiunea este 
și remâne fărte încordată. “

Astfelă e cuprinsulă celui mai nou buletină, 
ce’lă aducă foile inspirate în cestiunea conflic
tului anglo-rusescă din Asia centrală. Ele ne mai 
comunică următorele detailurl: cabinetul!! anglesă 
a cerută dela celă rusescă, ca să retragă trupele 
rusesc! și turcomane din posițiunile dela Zuli- 
ficară și Acrobată, ce le-au ocupată în timpulă 
din urmă apropiându-se totă mai multă de He- 
rată, dar Rușii n’au făcută până acum nici o 
concesiune și nici nu arată nici o disposițiune 
de a părăsi posițiunile, de curândă, ocupate până 
la linia dela Saracă, cum ceră Anglesii.

Răspunsulă guvernului britanică la acesta 
îndărătnicia rusâscă este destulă de clară. Tele
grama din Londra, ce amă primit’o ac|I, ne spune 
că ministeriulă de răsboiu din Londra a luată 
dispoBițiunl de-a se mobilisa două corpuri de ar
mată, compuse din 72,000 6menl infanteria și 
cavaleria.

Probabilă, că pregătirile de răsboiu ale An
gliei n’au deocamdată altă scopă, decâtă a face 
destulă sentinței de precauțiune care <|ice: „Dacă 
vrâi pacea, pregătesce-te de răsboiu.“ Pdte că gu- 
vernulă anglesă crede, că este bine să le arate 
Rușiloră, că nu-i de glumă, cu scopă de a-i face 
a mai lăsa din cerbicia loră. Dar marea între
bare este: ce voră face Rușii, partea ofensivă, 
ceda-voră său nu? De aici depinde totulă.

Bine că în urma misiunei comitelui Herbert 
Bismark la Londra, ce avă uuă resultată atâtă 
de strălucită pentru diplomația germană, s’a res
tabilită buna înțelegere între Londra și Berlină. 
Dar este acăsta o garanțiă, că cancelarulă ger
mană are și dorința de a împedecă isbucnirea 
răsboiului între Rusia și Anglia?

Nu cumva o asemenea încăierare între cele 
două mari puteri în Asia centrală să fie tocmai 
binevenită planuriloră germane, din causă că 
printr’însa s’ar paralisă acțiunea Angliei și a Ru
siei în Europa?

Francesii, cari nu încătă a urmări cu 6re- 
care temere și neîncredere pașii diplomației ger
mane — și pdte că nu fără temeiu — se sâmtă 
și de astădată fdrte neodihniți din causa furtu- 
nei, ce se redică în depărtatulă Orientă. Ei par’ 
că au presimțită, că isbucnirea răsboiului an- 
glo-rusescă ar aduce cu sine ună mare periculă 
pentru Europa și în specială pentru Francia.

Organulă celă mai bine acreditată ală di
plomației francese „Journal des Ddbats“ scrie în 
privința acăsta: „Espedițiunea rusă în interio- 
rulă Asiei nu ar aduce nici ună folosă echili
brului europănă. Rusia devenindă totă mai multă 
putere asiatică, n’ar mai trage multă în cumpănă 
pentru Occidentă. Acăsta ar fi pentru momen- 
tulă de față fdrte neoportună. Cei din Pe- 
tersburg ară trebui să se ferăscă de-a comite o 
asemenea erdre bătătdre la ochl.“

Intr’adevără, este aprdpe de mintea omului, 
că dacă Anglia și Rusia s’ar bate pe viață pe 
mdrte pentru Afganistană, Germania ar deveni 
prin acăsta, din putere predomnitdre ce este, 
stăpână absolută peste Europa și acăsta eventua-

; In unele locuri fiindcă nu auijiau clopotele trăgen-
I du-se la biserici, au credută că se serbăză parastase în 
i ascunsă, cu ușile închise, deci se ducâu pe la ușile bi- 
sericiloră și ciuliaujcu urechia! Noroculă nostru că sfin-l T -1

; ții închiși prin biserici sunt muți, fără graiu, și nu cântă, 
care mai pdte țină c^n(j sunt e, de ej, njcj siăVescă marea înțelepciune a 

pdte contribui la 1 guvernului nostru; căci la din contră, ce mai șeii, orga
nele voinicosului guvernă, precum nu sciu nici pricepă

litate nu pdte insuflă nicidecum încredere diplo
mației francese.

Mai resultă încă din vorbele (jiarului fran- 
cesă, că în Francia astădl Rusia este considerată 
ca singura putere europănă, 
în frâu pe Germania și mai 
susținerea echilibrului europănă.

Dar dacă Francesii s’ară înșelă și dacă Ru- limba română, erau dără în stare să-i ia și pe dânșii în- 
sia arii fi pe deplină înțel&& eu Germania? In baioaete sS" ba8e culare !“căPere de 00rect|- 

totă casulă, ni se pare că ar fi mai folositoru 
pentru echilibrulă europănă <" 
alianța naturală a puteriloru occidentale Anglia,! — și nici habară n’avea de cjiua morții martiriloră din 
Francia și Italia. Dar succesulă celă mai mare opincă și pentru opincă; pre când alții ără, încuindu-li-se 
ală diplomației germane este tocmai acela, de a uȘ^e bisericii dinaintea nasului, se rugau lui D-(jeu în 
fi desbinată aceste puteri!

une ori să’i trimită Escel. sale spre moralisare!
..... Precâd o mare parte de Români dormiau som-

dăcă s ar restabili nu^ dulce ală nepăsării — fiă Qisti spre rușinea loră

inima loră, în încăperile loră private său sub ceriulă li- 
. „ j.» A x j i • x 'beră; și pre când nici unii nici alții n’aveau în cugetă

Acum se pare, că diferitele state desbmatei ., , ,. c IX , \r . a comite vr o faptă rea față de stată ori de Maghiari,
voră căpăta de lucru și prin desnodarea dînnou^— p’atunci puterea statului prin baionete ascuțite îi îm- 
â cestiunei orientale. Mișcările din Albania i-au punge quasi în minte și în inimă și le aduce aminte de 
dimensiuni totă mai amenințăfdre și cine scie^ua în care a1' trebui să se deștepte! 
din care parte va isbucni mai întâiu foculă !

O

Parastasele întru pomenirea martirilortî 
noștri din 1784—85.

Buciumă (Munții apuseni) 26 Februariu v. 
Domnule

Din mai multe
relatată despre

Redactoră!
părți, precum am cetită, vi 
ținerea de parastase pentru 
noștri Hor ia, Cloșca și

0 Dămne, ce bine ar face organele guvernamentale 
dacă mai adesea s’ar îngriji astfelă de poporulă româ- 
nescă celă încă în mare parte adormită, și dacă l’ară 
împunge cu ascuțitele baionete și atunci, când elă 
nu-și validităzădreptulă său constituțională 
legală! Și câtă de binefăcătâre ar fi aceste împunsă
turi în cdstele aceloră bivoli, cari cu mândriă și bravură 
pOrtă jugulă rușinosă pe îngroșata loră cerbicel*

s’a 
sufletele martiriloră 
Crișană. ’Ml iau voiă a vă comunica, că și în 
Buciumă s’au ținută parastase pentru sufletele 
aceloră martiri naționali la trei biserici, anume: 
Buciumă-Cerbu, Buciumă-Isbita și Bu- 
ciumă-Poieni.

’Ml iau voiă a vă comunica mai departe, că 
la 16 (28) Faură solgăbirăulă (pretorele) cercului 
Roșiei de munte a colindată în persdnă, spre a 
se convinge despre ținerea de astfelă de parastase, 
pe la mai multe parochii precum C ă r p e n i ș ă, 
Abrudă-sată și B. Cerbu. La cea din urmă 
a ajunsă tocmai când preotulă eșise din biserică 
pe care l’a întrebată solgăbirăulă că de unde 
vine ? și că și Sâmbătă face serviciu divină ? dăcă 
a ținută predică la poporă? etc. După ce veți 
sci, că parochulă respectivă e descendentă 
din familia lui Horia, vă puteți închi
pui că ce răspuns i-a dată solgabirăului.

De aci cu tdte că i-a (Jisxx parochului că va 
face; visitațiuni școlare!! totuși n’a mai visitată 
nimică, ci fiindă timpulă înaintată s’a dusă acasă.

Credă că veți fi sciindă, Domnule Redac- 
toră, că noi pe aici suntemă spionați și urmă
riți la totă pasulă din partea autoritățiloră poli! 
tice, ca și când ne-amu afla în stare de asediu -

Mă bucură, că cu tdte astea măcară în nu
mitele trei sate amă putută să ne împlinimă 
sânta datoriă de pietate cătră marii martiri aisânta datoriă de pietate cătră marii martiri 
libertății ndstre.

Eternă să le fiă amintirea între noi!
—a.

----- o-----
Oprirea parastaseloril pentru

Bănatiî.
„Luminătorulă“ dela 1 Martie 

următdrele rânduri ce spaimă a cuprinsă pe „pu
ternicii “ noștri adversari auijindă că și prin Bă- 
nată se voră oficiâ parastase întru amintirea 
martiriloră noștri dela 1784—85:

»Câtă de multă s’a fostă îngrijită onor, nostru gu
vernă despre (jiua de 28 Februariu! Ne vină încunos- 
cințărl din tăte părțile bănățene, cumcă în numita «Ț 
toți gendarmii, pretorii și subpretorii și D-(jeu mai seie 
câți haiduci, plăiașl etc. au fostă puși în mișcare și tri
miși prin satele românesci, ca să spioneze și observe: 
ține-se liturghiă în biserică ori ba? este parastasă ori ba?

Hori a în

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

CRONICA POLITICĂ.
Comisiunea de trei a camerei magnațiloră a pri

mită proiectulă delege asupra reformei a- 
cesteia ca basă a des baterei speciale. Oposi- 
țiunea a renunțată la modulă de a se alege o parte din 
membri de cătră comitate, âr în schimbă guvernulă e 
gata ca aceea hotărîre a legii, care-lă împuternicesce a 
creâ în’noua cameră a magnațiloră a patra, mai târtjiu 
a treia parte din numerulă totală ală membriloră pe 

! calea numirii, s§ o modifice într’acolo, ca pe calea acăsta 
i numai trei-decl de membri să ajungă în camera magna- 
j țiloră, 6r în cursulă celoră patru ani viitori alți douăzeci 
de membri, așa că .în acestă modă se ajunge maximulă 
de cincl-deci de membri, peste care numără nu se pote 
trece niciodată. Acei membri ai camerei magnațiloră, 
cari în urma introducerii censului și a altoră calificațiuni 
conținute în lege își perdă drepLulă de a ocupă locă în acăstă 
cameră, alegă din mijloculă loră odată pentru totdeuna 
cincizeci de membri, cari voră rămânea câtă voră trăi 
în camera magnațiloră. Numirea de »tabla magnațiloră* 
în locă de numirea de pănă acum are să se mențină și 
episcopii titulari nu voră fi membri af camerei refor
mate. Se (jice că cardinalulă primate Simor ar fi decla
rată, că acăsta nu e o cestiune care ar putea hotărî să 
facă episcopatulă oposițiune principială reformei. Baronulă 
Pronay a vorbită in contra legii, (jicendă că este pentru ale
gere de cătră comitate. Baronulă Iosef Vecsey se esprimă în 
contra acelei intențiuni a proiectului ca fișpanii să se es- 
chidă din camera magnațiloră; prin acăsta perde multă 
posițiunea fișpaniloră și chiar camera. Se crede că pro
iectulă de reformă se va primi cu modificățiile de mai 
susă.

arată prin

*
Din Sofia se comunică, că Ța rulă Rusiei a răs

punsă la telegrama ce i-a adresat’o Sobran- 
jaîn privința Bulgariloră din Macedonia. 
Răspunsul s’a îmânat președintelui camerei bulgare prin agen- 
tulărusuKajander. Țarulă face cunoscută în răspunsulăsău, 
că espresiunea de supunere și iubire a poporului bul
gară l’a mișcată adencă și că situațiunea creștiniloră din 
peninsula balcanică, care formeză objectulă grijei sale ne
întrerupte, a atrasă deja atențiunea sa asupra ei. De a- 
semenea au răspunsă cornițele Ignatieff, prințulă Dondu- 
kofl-Korsakoff și Laveleye, la telegramele ce li s’au a- 
dresată, în modă fărte simpatică. Aceste răspunsuri au 
încuragiată fărte multă pe Bulgari, cari atâtă în Bulgaria 
câtă și în Filipopole țină meetinguri în tavărea Bulgari-
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lorii din Macedonia. — Tâte semnele suntă în defavârea 
păcii, ce privesce mai cu sâmă peninsula balcanică. Re
volta din Albania se întinde, ciocnirile dintre AlbanesI și 
trupele turcescl suntă totă mai dese, așa că guvernulă, 
turcescă s’a văzută silită a ruga și pe Austro-Ungaria, 
ca să interzică trecerea de arme în Serbia veche. E 
probabilă că Țarulă Rusiei ’și va ridică vocea pentru 
creștinii dela Balcani, dacă nu chiar și armele. Numai 
o încăerare cu Anglia l’ar pută împedecă dela acâsta 
pentru câtva timpă. In casulă unei întrevenirl rusesci, 
Austro-Ungaria n’ar stă cu mânile în sînă și atunci sor
ții păcii dispară.

*
Situațiunea din Asia centrală devine 

totă mai seriâsă. Cabinetulă englesă pare hotărîtă 
a nu se retrage nici cu ună pasă, din care causă a și 
luată cele mai grabnice disposițiunî de înarmare. Peri- 
cululă unui răsboiu între Anglia și Rusia devine totă mai 
mare. Emirulă din Afganistană trimite numerâse trupe 
la granița nordică, și colonelulă Lumsden se află cu 1000 
de EnglesI în Garlan (Girlin), prin urmare numai câteva 
milurî departe de anteposturile ruse dela Akrobat. După 
părerea unui oficeră englesă, Rusia pâte dirigea, în timp de 
77 <|ile, 23,000 âmenl spre Herat cuoreservă totă așa de 
puternică, care ar pută sosi acolo cu 40 până la 50 de 
dile mai târdiu, pe când alte 12,000 de ămeni în timpă 
de 20 de dile ar fi disponibile înaintea Heratului. Totă 
asfelă în timpă de 70 până la 100 de dile se potă di- 
rigea spre Kabul 13,000 de omeni cu o reservă totă așa 
de tare. Afară de acăsta Rusia păte trimite în 70 de 
(Jile 7000 de omeni la Chitral și alți 4000 Ia granița Ca- 
șimirului. Dar nu mai puțină Anglia păte, cu Emirulă 
Afganistanului, sâ’nfrângă ori ce atacă rusă. Imperiulă 
indiană are o armată numerăsă, bine organisată și în ar
mată, arsenale de rSsboiu, turnătorii de tunuri, fabrice 
de arme și munițiunî. Părerea generală e că numai 
prințulă Bismarck ar pută înpedeca conflictulă dintre An
glia și Rusia, și acăsta numai în casulă dacă relațiunile 
dintre Anglia și Germania voră deveni ărășl amicale.

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

SOIRILE PILEI.
In 28 Februarie a fostă alegerea de deputațî desti

nați pentru sinodulă archidiecesană din Sibiiu. Din cer- 
culă Brașovului a fostă alesă protopopulă Ioană Petrică, 
ăr din cerculă Vâlcelei, Protosinghelulă Dr. Ilarionă Puș- 
cariu. Ca comisari au fostă aleși, în cerculă I Protopo
pulă Ioană Petrică. în cerculă II. părintele Bartolomeiu 
Baiulescu. In amândouă cercurile au participată cam la 
30 persăne la alegere. Mâne se va face alegerea deputați- 
loră mireni pentru sinodulă din Sibiiu.

—0—
Alaltă-sără s’a comisă în Brașovulă vechiu, aprăpe 

de fabrica de chibrituri a lui Zeii, ună omoră. Trei ar- 
tileriști se preumblau cu trei servităre. Patrula dela in
fanteria întâlnindu’i le cerură săbiele, dar artileriștii 
refusară a le da. Doi dintre artileriștl se retraseră, ăr’ 
p’ală treilea punândă comandantulă patrulei, fruntașulă 
(Gefreiter), mâna pe elă ca să’lă aresteze, artileristulă 
cercă să se apere. Atunci fruntașulă îlă străpunse cu 
baioneta în costa stângă și artileristulă după ce făcu vr’o 
20 de pași cătju josă. Din Întâmplare ună sergentă de 
artileriă c’ună artileristă dândă peste rănită, îlă duseră 
la cea mai de aprăpe cârciumă, unde muri. Fruntașulă 
care, după spusele oficeriloră nu era în dreptă a comite 
acestă actă, a fostă arestată.

Cassierulă de cale ferată Ludovică Schlling, care 
delapidase din cassa stațiunei 27,000 fl., a fostă con
damnată de tribunalulă din Clușiu la 5 ani închisâre 
corecțională. Apărătorulă Dr. Isacă a făcută apelă.

—0—
Guvernulă croată, printr’ună ordină adresată pre- 

sidiului Academiei sudslave, a interzisă ținerea congresu
lui literațiloră sudslavl, ce se anunțase de Academiă 
pentru tâmna anului 1885.

—0—
In urma unui recursă, ce l’au adresată studenții 

ruteni dela universitatea din Lemberg ministrului de 
instrucțiune austriacă, acesta a decisă că ascultătorii 
greco-catolicI ruteni dela facultatea teolo
gică lin potă fi constrînși de a frecventă prelegerile ce 
se țină asupra pedagogicei în limba polonă. In urma 
acăsta obiectulă de învâțământă memorată se va pro
pune, începândă cu semestrulă viitoră, pentru alumnii de 
ritulă romano-catolică în limba polonă și pentru semi
nariștii de ritulă greco-catolică în limba rutână. — De 
aici ară pută sâ-șl ia ună esemplu și Archiereii noștri 
români uniți stăruindă a se țină prelegeri în limba ro
mână pentru teologii români uniți dela universitatea din 
Pesta etc.

—0—
Mercur! în 27 Februariu st. v. d. M e t o d i u L u ț i a 

a ținută în sala societății «Armonia* din Cernăuți prele

gerea anunțată despre .Sentinela română* a lui 
V. Alexandri.

—0—
«L’Indâpendance Roumaine» e informată că ună co- 

mitetă de inițiativă s’a constituită, sub președința gene- 
ralului-doctoră Teodory, în scopulă de a ridica o statue 
multă regretatului generală-doctoră Davila.

—0—
»Monitorulă oficială* din BucurescI publică decre- 

tulă regală prin care se promulgă legea: Scârța de co- 
pacă de coconari, necesară industriei tăbăcăriei, este scu
tită de taxa vamală la importațiune. Tote celelalte scorțe 
de copaci, prevâdute în posițiunea 232 din tarifulă con
vențională, remână supuse drepturiloră de importă

—0-
Regele Serbiei a grațiată, cu ocasiunea serbării 

proclamării Serbiei de regată, 665 de revoltanți, cari 
fuseseră condamnați la închisâre.

Prigonirea unui preoții românu.
Din Câmpiă 8 Martie 1885.

țliarulă clușiană »Ellenzâk* dela 24 Faură a. c. 
prin o corespondență anonimă din Șiermașă denunță în 
iotă chipulă ped. Alesandru Maioră, preotă română 
de acolo, atribuindu-i prin ficțiune nisce «crime» și «ile
galități» ne mai pomenite.

Ca unulă, care am studiată cu deamâruntulă situa
țiunea acestui bravă preotă și care am avută ocasiune 
de a mă convinge mai pe susă de orl-ce îndoiâlă atâtă 
despre zelulă și nobilulă lui sufletă românescă câtă și 
despre râua intențiune a acestei corespondențe, — îmi 
țină de datorință a aduce la cunoscință marliriulă acestui 
Română, pentru ca să vâijă și să scie dela mică și pân’ 
la mare că cuțitulă a ajunsă la osă și că pentru noi ac
tuala stare de lucruri e de nesuferită.

D. Alexandru Maioră e ună strănepotă ală prea 
demnului și ilustrului istorică română Petru Maioră, dela 
care eretji nisce simțăminte în totă respectulă vrednice 
de memoria acestui mare omă. La pășirea d-sale în 
parochia Șiermașului aflase o hurubă numită .casa pa- 
rochială» D. Maioră scia însă că nu întru atâta din 
palate câtă mai vârtosă din hurube a isvorîtă salutea și 
mângâierea poporului românescă și de aceea mângâiată 
de speranțele unui viitoră mai dulce, se așecjA în acestă 
Iăcașă prăpădită luptândă cu perseveranță și abnegațiune 
infinită pentru binele și înflorirea iubitului său poporă. 

înainte de asta ’ml pare cu optă ani, întrasemă 
în casa acestui preotă și atunci mi s’a dată ocasiune 
de a admira pentru prima dată bărbăția și virtutea lui. 
Părintele era în fruntea mesei și slovenia la «Gazeta 
Transilvaniei», în drâpta avea pe badea Grigore Buzană 
ăr în stânga pe ună altă poporană ală său pe cari ii 
învață la cetită. Dumnezeu încununase cu succesă stră
dania bunului părinte și Badea Grigore astădl cetesce 
regulată «Gazeta Transilvaniei» storcândă admirațiunea 
tuturora domniloră din jură; — ună adevără acesta pe 
care nici dușmanii cei mai mari nu potă să-lă denege.

Mi s’a tânguită adese-ori sârmanulă preotă despre 
decădința morală și materială, la care fu redusă sărtea 
poporului său, căci poporulă din Șiermașă era odată 
avută, cu frica lui Dumnezeu și fericită după sărtea lui. 
Avea o porțiune canonică de 90 jugăre și moșii bogate, 
dar o comasare ce se făcuse în acele Qile, înghițise nu 
numai o parte mare din moșiile ămeniloră, ci chiar și 
din porțiunea canonică mai bine de 50 jugăre. Turma 
fără de păstoru caută să se risipâscă. Așa s’a întâmplată 
și cu bieții Șiermășeni căci ei deși avâu păstori nu 
erau în stare a se griji nici înșiși pe sine, necum pe 
poporă. Dările s’au mărită, năcazurile au crescută, în 
șelătorii s’au înmulțită și poporulă văijândă cu ochii a 
începută a sărăci, căci sub domnirea guvernului actuală 
(jeu nu mare preță se pune pe bună starea și fericirea 
poporului românescă.

Pe când d. Alesandru Maioră luase asuprași greaua 
sarcină de păstoră sufletescă peste acestă poporă nefe
ricită, ce era o adevărată pradă a curții — era ca și 
«Popa Tanda din Sărăcenl,» căci Șermașulă rămăsese 
ca de focă. Abia să mai află în tâtă comuna trei șuri 
amărite adecă trei moșieri micuți și vr’o alți 20—25 (?) 
cu câte 3 multă 10 jugăre. E de observată că popo
rulă română din Șermașă cultivâză ună teritoriu cam 
de 4500 jugăre dintre cari abia la 500 suntă în proprie
tatea săteniloră români și tâte celelalte suntă domnesc!. 
Subtragându-se locurile nefolositâre, comunal! și ecle- 
sialice resultă ună proletariată înfiorătoră, la care fu 
redusă poporulă română .din Șermașă sub părintesculă 
guvernulă ungurescă. Aceia car! cultivâză ună teritoriu 
de preste 4000 jugere, astîlcjl se hrănescă cu cucuruzi 
(păpușoi) necopț! și mucecji culeși de sub omătă, așa 
câtă de mirosulă loră te bolnăvescl. Pentru acâstă 
hrană durerâsă au slujită sârr» anii români, 
și au muncită ună ană întregă pe sâma curții.

Oricâtă de triste erau împrejurările acestea, d. Ma
ioră nu, s’a descuragiată, ci îndată după pășirea sa în

acâstă parochiă, a începută a lucra cu zelă la ridicarea 
poporului; n’a mai suferită să trâcă în mâna curții nici 
ună petecă de pământă românescă, pe poporă l’a dedată 
la cruțare și diligință urcândă în modulă acesta și pre- 
țulă (jileloră de lucru, și când bieții români de frica ju- 
cuțelului îșl duceau vițeii la curte ca să și-i vândă cu 
ună preță de batjocură, preotulă le eșia în cale și ajuto- 
rându-i cu risiculă propriu, îi mântuia de periculă. Ast- 
felă de purtare firesce îlă făcu pe preotă ne mai sufe- 
ribilă înaintea curții.

Ba dupăce d-lui Maioră i-a succesă a restitui Pre
care ordine în poporă, — vătjândă pericululă ce ame
nință scâlele nâstre — s’a jertfită cu deadinsulă causei 
naționale și uitându-ș! cu totulă lipsa imperativă a unei 
case parochiale, — se apucă de edificarea unei scâle cere 
prin frumsețea sa ar face onâre oricărei comune din 
Câmpiă.

Intre alte multe și-a mai arătată d. Maioră bărbă
ția sa și cu ocasiunea alegerei de notară din Cămărașă 
întâmplată acum 2 ani. La acâstă alegere s’au întâm
plată corupțiunile cele mai mari, cu ajutorulă cărora 
preste 6 comune pură românascl, spre rușinea nâmului 
nostru, a reeșitu de notară ună Ungură încarnată, care 
ne-ar sârbe în totă momântulă, măcarcă contra-candi- 
datulă acestuia era ună june română absolută de jură 
Nici unulă nu a desvoltată atâta zelă, atâta sacrificiu și 
abnegațiune cu ocasiunea acestei alegeri, ca d. preotă 
din Șiermașă, care deși avea să lupte cu ună inimică 
așa de puternică precum îi era curtea, nu s’a descura
giată, ci ca și din ghiarele unui tigru scoțândă poporulă
— cu risiculă propriu — îlă făcu să voteze unanimă 
pentru candidatulă română. Mișeliile unora și negligența 
altora însă oborîră pre Români, dar pentru aceea meri- 
tulă bravului preotă din Șiermașă a rămasă neștersă în 
inimile tuturoră iubitoriloră de dreptate.

Ună Română așa de bravă nu mai pâte fi suferită 
pre pământulă acestei patrie, fără de a fi înghimpa'ă 
de vespii nâmului nostru. De aceea arândatorulă curții
— care este ca și ună despotă preste aceea comună 
nefericită — îșl află ună bună sbiciu în persâna d-lui 
diregătoră ală său: Kisgyârgy Samu, spre a’și putâ răs- 
buna asupra .popii* românescă. Acestă Kisgyârgy în
cepuse a’lă denunța la Blașiu cu totă felulă de scorni
turi. Blașulă ordonâză investigațiune prin protopopulă 
respectivă, care îndată și veni la fața locului. Atunci 
se au<|i o vâce strigândă preste sată că: «cine are 
ceva în contra «popii“ să vină se pârască.“

Aceste fu începutulă procesului. Ună simplu dire
gătoră era acusatorulă și lângă elă câțiva argațl ai săi 
cari erau nisce proletari peritorl de fâme. Dâcă și unii 
ca aceștia sunt în stare a târăi în cenușe pe ună preotă 
română din ură că e română; dâcă și unii ca aceștia 
potă apăsă asupra preoțiloră noștri până întru a’i sclinti 
chiar și în oficiulă loră, apoi <|ău, puțină speranță pu- 
iemă avea de pace și fericire! Ce e dreptă, Dumnezeu 
scosese pe inocentulă preotă din încurcăturile, în care 
fusese vîrîtă, dar cine’i va răsplăti desonârea, timpulă 
perdută, ostenâla, spesele și pata făcută? Vai de sârtea 
preoțiloră români, căci ei sunt bătuți cu două nuiele!

Ungurașii noștri se simțiau mândri de succesulă 
loră și credâu că au îmblânzită pe ,,popa“ românescă, 
dar când „popa“ românescă fu chiămată în cancelaria 
comunală spre a’și da cuvântulă că pe 12 Ianuariu 
va merge cu poporă cu totă la alegere de deputată în 
Coșiocna, prelângă tâtă pretinia și măgulirile mameluci- 
loră guvernamentali, bravulă preotă avu curagiulă de a 
le spune verde în față că: »e Română ardelână ș 
ca atare aderâză din inimă și sufletă la pro
grama din Sibiiu, pentru care e gata a Inptâ 
chiar și în fața morții.»

Cu ună atare răspunsă nu li-se prea păru domni- 
șoriloră noștri, ei îșl puseră capulă în petri ca să ducă 
pre poporă la alegere și fără voia peotului, dar s’au pă
călită amară, căci nici vinarsulă cu care i-au arvunită 
pre alegători, nici banii promișl și nici auctoritatea loră 
împreunată cu nesce apucături prea rafinate, n’au putută 
să-i aducă la alegere. Cu astă ocasiune d-lă Alesandru 
Maioră a fostă dintre toți preoții Câmpiei uniculă 
care atâtă de bine și-a sciută cruțâ poporulă său.

Față cu o atare procedură a bravului preotă, duș
manii pasivității se gândeau seriosă la ună mijlocă de 
răsbunare și anume, dupăce cu minciunile nu mai cute
zau a se îndreptă directă la Blașiu, pentruca de astă- 
dată se temeau că nu se voră mai prinde, au aflată de 
bine a se întârce spre <|iarulă clușiană «Ellenzâk/care 
altcum e și mai potrivită spre scopulă acesta.

Corespondenții tupilațl ai voinicosului «Ellenzâk» în 
Nr. 45 din 24 Februariu denunță pre bravulă preotă din 
Șiermașă de nesce «crime» ne mai pomenite ca comise 
în scăunulă mărturisirei. Să-mi ierte acei său acelă 
domnă corespondentă, dâcă i voiu spune că noi îi pri- 
cepemă intențiunea, îlă scimă cine e și ce plătesce și 
tocmai de aceea nu-i vomă da nici crecjământă. 
Pentru că ună preotă e bună română, noi spe- 
rămă că .Ellenzâk» nu va avâ putere de a-lă depune 
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din oficialii și beneficiulti său, pentru că .Ellenzâk* îm
parte pintenii, âră patrahirulă îlă primimă dela Vlădica 
nâstră.

Amă audită că dâră d. Protopopă ală Catinei, Ioană 
Moldovană îndată după publicarea din .Ellenzâk* ar fi 
și citată pe acelă preotă la sine pentru a-lă luă la pro- 
tocolă. Dâr noi nu credemă încă că d. Moldovană s’ar 
fi dimisă la așa ceva în urma unei denunțări unguresc!, 
dupăce d. Protopopă prea bine scie și cunosce intrigile 
dușmănâse urnite în contra acelui bravă preotă.

Din parle-ne felicitămă pe d. Alexandru Maioră 
pentru eroica sa atitudine și-i dorimă răbdare și cons
tanță în lupta ce o porta pentru justele cause ale nea
mului româneștii! De ar avă mulțî imitatori, de sigură 
poporulă nostru ar fi la culmea missiunei sale.

Unu Câmpenii. 
-------O-------

Din parlamentul^ românii.
(SenatulC).

Ședința dela 27 Februariu 1884. — D. Vergati 
îșl desvâltă interpelarea în privința închiderii granițeloră 
de eătră Austro-Ungaria; d-sa face ună mică istorică ală 
acestei afaceri și arată șicanele ce le face monarchia ve
cină cu închiderea granițeloră sub pretextă de epizootiă. 
Ună română Stoianovici, dice d-sa, și-ar fi dechiarată pe 
fiulă său de supusă austro-maghiară numai și numai ca 
să pâtă trece cu 1000 de porci peste fruntarii. Orato- 
rulă crede că trebue să se ia măsuri de represalii față 
cu Austria și râgă pe guvernă să dea esplicațiunl. D. 
Frumușeanu luândă cuvântulă arată însemnătatea a- 
cestei cestiunl economice. Cum ună poporă atârnă dela 
starea sa economică, datoria unui guvernă este d’a avea 
solicitudine pentru interesele economice ale țărei. Ve- 
nindă la închiderea granițeloră, d. Frumușeanu dovedesce 
cu convențiunea comercială în mână, cum Austro-Unga- 
ria a violată convențiunea.

D. Frumușanu cere să se oprăscă Introducerea în 
România a haineloră care vină din Austro-Ungaria fă
cute din stofe vochi, cu care se înșâlă publiculă și care 
conțină în ele microbi de infecțiune; să se oprăscă im- 
portulă vinului care este falsificată și cuprinde în elfi dife
rite săruri de plumbă; să se oprăscă asemenea Intrarea 
cărnuriloră, șunceloră, păstrameloră. D. Mârzescu ur- 
cându-se la tribună este salutată prin numerâse aplause. 
D-sa protfestă contra calificărei de nedemnă ce a dată 
d. Sturdza Interpelării sale și regretă că colegii săi jăcă 
rolulă de mumii egiptene. D. Mârzescu face istoriculă 
cestiunei. D-sa citesce mesagiele regale din diferiți ani, 
în care se constată că relațiunile cu deosebitele puteri 
suntă din cele mai bnne. De cinci ani guvernulă repetă 
că România se găsesce cu Austro-Ungaria în raporturi 
din cele mai bune, ăr Austro-Ungaria lovesce neîncetată 
în interesulă economică ală României. D. Mârzescu arată 
că convențiunea a făcută mare pagubă și că în 1877 
România esporta în Austria mai multă ca în 1883. Aus
tro-Ungaria nu a esecutată disposițiunile convențiunii co
merciale, și în acestă casă, România e desfăcută la 
rândulă ei de obligațiunile convențiunii. D. Mârzescu 
termină întrebândă, care suntă căușele ce au fă
cută pe guvernă să sufere acâstă violare a convențiunei 
care în ordinea morală este o ofensă, âr în cea econo
mică o pagubă? D. Câmpineanu, după ce face să 
reiasă deosebirea între violința cu care fusese anunțată 
interpelarea d-lui Mârzescu și modulă cum a fostă des- 
voltată, întrebă dâcă crede d. Mârzescu că se va găsi în 
acâstă țâră ună singură omă care să vrea să difere a- 
părarea intereseloră țărei unui arbitru, unui areopagă 
europână? — Să ferâscă Dumnezeu pe acâstă țâră d’o 
asemene nenorocire! Se pâte ca ună membru ală mi
norității să ceară guvernului ca să convâce Camerile 
pentru a-le consulta în cestiunea neaplicării convențiunii, 
dâr când guvernulă se bucură de încrederea maioritățiloră 
din Parlamentă, când elă, întemeiată pe acâstă încredere 
a făcută acte și mai grave, a dechiarată chiar răsboiu 
fără a consultă mai nainte Camerele, cererea d-lui 
Mârzescu nu pâte fi, de sigură, primită de maioritate. 
D. ministru de esterne termină pură și simplu cerendă 
Senatului să voteze o moțiune de încredere în guvernă.

D. primă-ministru răspuntjendă d-lui Mârzescu 
caută a pune în contrazicere pe oratoră. ț)ice că gu
vernulă este destulă de morală pentru a face ca produ
sele vătămătore sănătății să fie oprite de a venî din 
Austria. In paivința epizootiei, d. Brătianu Zice că ea 
nu mai esistă și guvernulă va face posibilulă spre a se 
respecta convențiunea. D, Gr. M. Sturdza întrâbă pe 
primulă ministru ce are de gândă să facă în casulă 
când, și de astă dată, guvernulă austro-ungară va refusa 
să deschidă granițele? D. primă-ministru spune că 
va aștepta să vadă demersurile statului vecină: nu crede 
însă să răspundă nimică la întrebarea pusă de principele 
Sturdza. D. președinte dă citire unei moțiuni de încre
dere depusă la birou. In ea se spune că »Senatulă, în- 
creZ^toră în patriotismulă guvernului și sperândă că elă 
va sci să apere cu energiă drepturile țărei, trece la or
dinea Zilei-* Moțiunea se votâză,

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

Prâ Sfinția Sa episcopului Caransebeșului 
lână Popazu, îngrijatu de mortalitatea cea mare 
între copii credincioșiloru diecesei sale, a adresată 
următorului circulară:
Nru 32 Bis.

Prea on. P, P. Protopresbiterl și Administratori 
protopresbiterali I

Onorată preoțime parochială și iubițiloru învățători!
Deși sănătatea este averea cea mai prețiâsă a fie

căruia omă, bogată sâu săracă, tânără sâu bătrână, to
tuși s’a făcută trista esperiență, că căutarea și îngrijirea 
bolnaviloră la noi Românii, cu deosebire la locuitorii de 
pe la sate este fârte neglâsă.

Din causa necăutărei bolnaviloră se prelungescă și 
se lățescă morburile, se perde multă putere de lucru și 
numărulă morțiloră sporesce din ană în ană.

Se dovedescă aceste împrejurări prin datele statis
tice, adunate în mai mulțî ani în comitatulă Timișului 
cu privire la copii aflători sub vârsta de 8 anî.

In acestă comitată au murită:
In anulă 1880: 808J prunci, din cari n’au fostă 

căutați prin medică 4252 ;
In anulă 1881: 6366 prunci, din cari n’au fostă 

căutați prin medică 3502;
In anulă 1882: 7858 prunci, din cari n’au fostă 

căutați prin medică 4163 ;
In anulă 1883: 7103 prunci, din cari n’au fostă 

căutuțl prin medică 3729.
Dar cea mai tristă împrejurare este, că la acâsta 

mortalitate înspăimânfătore Românii dau contingentulă celă 
mai mare, deârece în acești 4 ani au murită necăutațl 
prin vre-ună medică 9,475 de copii de naționalitate ro
mână.

Pentru vindecarea acestui râu nespusă de mare 
oficiulă de vice-comite ală numitului comitată Timișiu 
prin ordinațiunea sa din 21 Ianuariu a. c. Nru. 1268 a 
și dispusă a se publică în modulă celă mai lățită dispo
sițiunile legei sanitare din anulă 1876, pentru căutarea 
prin medică a copiiloră bolnavi sub etate de 7 ani și 
anume:

1. Fie-care tată și țutoră este îndatorată în înțele- 
sulă §-lui 20 ală art. de lege 14 din anulă 1876 a căută 
prin medică vindecarea copiiloră bolnăviți sub etatea de 
7 ani.

2. Pentru căutarea copiiloră bolnavi sub 7 ani me
dicului îi compete numai jumătate din taxa statorită 
pentru visite, și săracii n’au să plălâsca pentru aceste 
visite medicului.

3. Antistiile sâu primăriele comunale suntă avisate 
prin vice-comite, ca dânsele să plătâscă lâcurile sâu me
dicamentele date săraciloră și după recerințele lipsei să 
dea cărătura grătuita (Vorspann) pentru aducerea medi
cului în comună.

4. Contra aceloră părinți și tutori, cari pe copii 
Ioră bolnavi nu-i voră căuta să-i vindece prin medică se 
va aplica tâtă asprimea legei și că unii ca aceștia se voră 
pedepsi cu bani eventualminte cu închisâre.

Deci pe când consistoriulă diecesană aduce Ia cu
noștința publică aceste disposițiunl mântuitâre și bine- 
voitâre spre luare la cunoscință și strânsă urmare, totă- 
deodată provâcă pe preoțimea parochială să publice po
porului nostru în biserică în Duminecă sâu serbătore a- 
cestă circulară ală nostru, repețindă publicarea lui de 
câte ori se ivesce vr’ună morbă între copii.

Mai departe atâtă preoții câtă și învățătorii la tâtă 
ocasiunea bine-venită va desluși poporului urmările cele 
binefăcătâre ale căutării copiiloră bolnavi prin medică 
iscusită și cunoscătoră de morburi, făcândă poporulă a- 
tentă la împrejurarea, că aceste disposițiunl sunt luate 
numai în folosulă loră și că numai așa voră putea mân
tui de mârte sute și âr sute de copii micuți în etatea 
loră cea mai fragedă.

In fine preoții și învățătorii voră premerge cu e- 
semplu bună poporului întru căutarea prunciloră loră în 
cașuri de morburi, și acâsta cu atâtă mai multă, pentru 
că preoții sunt părinții, amicii și sfătuitorii cei mai de 
aprâpe și sinceri ai poporului, pe care ei au datorința, 
conformă chiămărei loră, de a’i păstori și lumină în tâte 
împrejurările cele grele ale vieței.

Caransebeșă, din ședința consistorială ținută în 
23 Ianuariu 1885.

Episcopulă diecesană: 
Ionii Popazu, m. p.

Nb. P. 0. PP. Protopresbiterl voră trimite neamâ
nată câte ună esemplară în fiecare comună bisericâscă, 
âr’ preoțimea și învățătorii voră petrece acâstă ordinați- 
une în protocolulă circulareloră.

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

Convocare.
Subsemnații venimă prin acâsta cu tâtă onârea a 

convocă pe tâtă inteligența română de ambe confesiunile 
din ținuturile nâstre, Ia conferința ce se va ținâ în sala 
scâlei gr. cat. din Chiachi-Gărbău la 7 Aprilă st. n. a. c.

Obiectele ce se voră pertractă suntă:

1) Constituirea în comitelă filială de primire pentru des- 
părțământulă ală XII. ală >Associațiunei Transilvane* 
ce-șl va ținâ adunarea sa generală aici în 1 Au
gustă a. c.

2) Alegerea unui președinte, vice-președinte, secretară și 
cassară.

3) Alte inevitabile.
Sperămă la convenirea câtă mai multora. 
Chiachi-Gărbău la 17 Februariu 1885.

Ioanu Hațeganu, Ioanu Șandoru,
v. - protopopii gr. cat. jude com. și curatorii prim.

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

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

Ijondon, 14 Martie. — Departamentului 
de răsboiu a dată ordinii ca arsenalele să aibă 
gata totă felulă de munițiune. Mai departe să 
se facă pregătiri pentru mobilisarea duoru cor
puri de armată, fiecare de câte 28,000 âmeni 
infanteria, câte 8,000 cavaleriă și câte 90 de tu
nuri. Admiralitatea pune în pregătire flota de 
transportă. Oficerii din garnisânele Cairo și Sua- 
chim au primită ordină să fie gata de plecare 
spre India.

Atena, 14 Martie. — Pentru primirea pă- 
recliei princiare de corână se facă mari pregătiri.

DIVERSE.
Cliarta plastică a Brașovului și a Munțiloră Bra- 

nului. — Profesorulă de desemnă dela scâlele luterane 
din Brașovă, d-lă Franciscă Hermann, a lucrată, după 
cum se spune la învitațiunea ministrului ungurescă, o 
chartă plastică, ce înfățisâză Brașovulă cu înălțimile, ce-lă 
încunjură începândă din partea nordă-vestică cu Dâlulă 
Sprenghiului și terminândă cu Straja din partea sud- 
ostică. — Acâstă chartă constă dintr’o singură piesă 
lungă de 2.5 m. și lată de 1.80 m. — Charta Munți- 
loră-Branului (Contumaz-Gebirge) constă din piese în lun
gime cam de 3 m. și înălțime cam 2.5 m. — Este de 
însemnată, că numirile topografice suntă în limba ro
mână, după cum suntă într’adevără și trebue să fiă, 
așa: Valea-oului, Cacova, După-iniștl, Pârta Șimonă, Mo- 
eciulă de susă. și de josă etc. — Incâtă privesce arta 
putemă afirma, fără a comite vr’o esagerațiune, că face 
onâre autorului și prin acâsta și Brașovului. — Tâte 
stradele, ba tâte colțurile suntă înfățișate cu o esactitate 
și desteritate rară. Totă asemenea putemă afirmă și 
despre tâte punctele din Munții-Branutui ori câtă de ne
însemnate s’ar părâ ele. Dlă Hermann și-a câștigată 
prin acâstă lucrareună merit necontestabilă, mai vârtosă, că 
chiar la marea esposițiune universală din Viena din a- 
nulă 1873, n’a fostă decâtă o singură chartă de felulă 
acesta, care înfățișă Constantinopolulă cu o privire preste 
Bosforă, de vr’ună peisagiu sâu munți, cum conține 
charta d-lui Hermann, nici urmă.

* >K *
Trichina. —. Intr’o familiă a unui dentistă din Ber

lină s’a dechiarată trichina. Dentistulă, soția Iui, fiulă 
și ună ajutoră ală său, duoi infirmieri și două servitâre 
s’au înbolnăvită de trichină. -Soția dentistului este fârte 
greu bolnavă; ună copilă de 4 ani, care n’a mâncată șuncă 
cruda, a scăpată. Acâstă șuncă a fostă trămisă familiei 
dentistului de cătră ună inspectoră forestieră din veci
nătățile Berlinului.

-------O-------
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Beiu, Vodă, Domnii, romană istorică deTeochar 
A1 e x i, au eșită pănă acum de sub țipară 22 de bro
șuri, avândă fiecare iluslrațiunl originale. Prețuia unei 
broșuri 1 leu sâu 40 cr. Tipografia Alexi, Brașovă.

Risunetulă, culegere de 153 cântece naționale pentru 
usulă tinerimei de ambe sexe. Editura tipografiei Alexi, 
Brașovă. Prețuia unui exemplară 25 cr.

Armonia, colecțiune de coruri pentru voci bărbă
tesc! e dată de .Armonia,* societate pentru răspândirea și 
cultivarea musicei naționale în Bucovina. Broșura I pe 
Ianuariu 1885. Prețulă 1 fl. 80 cr. sâu 4 fr. 50 bani. 
Tipografia archiepiscopală, Cernăuți.

Camandantulu de vardă, îndatoriri pentru subofi- 
cerulă și soldatulă de infanteriă la vardă și posturi în 
garnisână și în câmpă, după prescrierile din regulamen
tele de serviciu pentru armata c. r., edată de A. Koppen, 
maioră în ală 99-lea regimenlă de infanteriă. Sibiiu 
1884. In proprietatea traducătorului S. Blasiu, loco
tenentă în regimentulă Nr. 64.

La numărulu de față se alătură o listă de abo
namente la fabulele lui Cicliîndealft, carte forte 
prețiosă, ce se va retipări în Aradă cu litere latine.
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. 50. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Gurauln Ia bursa de Viena 
din 13 Martie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . , . 98.65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.80 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 147.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.90

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 123 25

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 110.50

Bonuri rurale ungare . . 102.75 
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

I

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

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

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

Tisei și Segedinului . 119.— 
Renta de hărtiă austriacă 83.20 
Renta de arg. austr. . . 83.55 
Renta de aură austr. . . 108 90 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  864 —
Act. băncel de credită ung. 308.50 
Act. băncel de credită austr. 300.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.81
Napoleon-d’orI................9.80 ‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.55 
Londra 10 Livres sterlinge 124.40

JSSursa de
Cota oficială dela 28

Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5°/0)

» convert. (6°/0) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit

»

»
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

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

rural (7°/0} 
„ (59/o)

urban (7°/01
> (6%) 
’ (5°/o)

națională a Români

fonc.

»

ei

Btucuresci.
Februariu st.

Cump.
92 
94V*

104
32

lOOVs
85Va
96^ 
91A
83 i/a

1199
293
219

12-°/o

V. 1884.
Cursulu piețe! Brașovu
din 14 Martie st. n. 1885.

vând. Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.80 Vând. 8.84
— Argint românesc................. . > 8 75 8.80

Napoleon-d’orI..................... . » 9.78 > 9.80
_ Lire turcescl......................... . » 11.— » 11.04
— Imperiali............................. . » 10.— > 10.02
— Galbeni................................. . » 5.70 » 5.76
— Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.50 » 101.—

Ruble RusescI..................... . » 127.— > 128.7a
— Discontulă » . . . 7—10 ®/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Trau- 
__ silvaniei“ se potă cumpăra în tutunge- 

ria lui S. Gross.

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

aici ună

Comande din provincie
se execută pu.n.otvLal'â.

CURSU
spre învățarea desemnului de eroi^lă și a croitului

pentru Ixaixie de cLazxie
instruândă după celă mai nou metodă parisiană și academică.

Elevii se instrueză după ună metodă ușoră aslfelă, încâtă înșiși 
potă luă mesură și croi cu garanțiă și asigurare în timpulu câtă ține cur- 
suhi de instruire. In același limpă se instrueză și în lucrări practice. 
Atestate numerose se potă presenta. Fetele sărace primescă instrucțiă 
gratuită. Subscrisulă recomandându-se cu totă adinsulă publicului p, t., 
se rogă de cercetare câtă mai viuă. înscrierea eleviloră se pote face 
dela 8—12 a. m. și dela 1—7 p. m.

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

Cu totit stima
JT. <xraf, iustructoru de croită.

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

Adeverimă că amu învățata dela d-lu J. Graf în timpii de 6 săptămâni com
pletă desemnulă de croită pentru haine femeescl și compunerea loră. Dreptă aceea ne 
simțimă atinse în modă plăcută de a exprima dlui I. GRAF mulțumită nostră pentru 
ostenăla 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.
P6pp Gyorgyne, Ince Sândorne, Emilia Nicola, Irene Friilicb, Ana Siebert, 

Ida Low, Hermina Mendl, Trena Halasz. Și t6te elevele.

eeesi Pentru saisonulu de primăvară eeb8b

de promenade, de mirese
<-«<4 și de casa

Mantale de ploie, Jaquete și Mantile după 
cea mai nouă modă

se confecționezi de grabă și cu prețuri moderate
la

ffîovdșznai fâeresztesy
_______________________

în salonulă lorii de confecțiunl de dame 

SSrașovâ (piața mare.)

Slostre se trimit u la cerere franco.
*

Mersulu trenurilorU
pe inia. l®redesi5îi-.S5ag«Itapcsta și pe linia Teîuști-Aradii-IBudapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

î^redealii-SSudapesta Budapesta—IPredealii

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
de 

perseme

București 7.15 — — —
Predealu 1.09 — — 9.50
Timișă 1.33 — — 10.15
Brasovă 2.06 — — 10.50

( 2.16 6.30 5.45
Feldiâra 2.44 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodă 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sighișora 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașă 6.00 12.11 1.23
Copsa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelă — 1.45 3.22
Teiușfi 7.38 2.26 4.15
Aiudă 7.55 2.48 4.44
Vințulă de susă — 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19
Cucerdea 8.24 3.36 5.47
Ghirisă 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Clnșiu ( 10.08 559 9.18

10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
GhirbSu — 7.10 8.59
Aghirișă — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedină 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
R6v 12.25 9.52 2.05
Mezft-Telegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-Vâsărhely — 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10.56 3.55
Oradia-mare J 1.49 11.04 4.06

1.54 11.14 7.30
P. Ladăny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-pesta 7.30 7.4-1 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

Trenă 
de 

persdne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Laddny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare / 4.11 5.13 3.20

( 4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11

8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uidra 12.12 9.58 —
Vințulă de susă 12.19 10.07 —
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișora 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44
„ ( 9.20 10.15 3.15
Brașovfi. S — 6.00 3.25
Timișă — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

București — 10.25

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teiiisik-Aritdjk-Budajpesta, ISudapesta-Aradft-Teiușft.

Tfenă de 
peraâne

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
peraâne

Trenă 
omnibus

Teiuștk
Alba-Iulia
Vințulă de josă 
Șibotă
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada 
Zam
Soborșin 
Bărzova
Conopă 
Radna-Lipova
Paulișă
Gyorok 
Glogovață
Aradft '■
Szolnok 
Rudapesta
Viena

9.50
10.42
11.09
11.43
12.13

1.22
1.48
2.21
2.54
3.09
3.48
4.37
5.30
5.58

Viena
Budapesta 
Szolnok
Aradtk
Glogovață
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conopă 
Bârzova 
Soborșin 
Zam
Gurasada 
Ilia
Braniclca 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștiă 
Șibotă
Vințulă de josă 
Alba-Iulia
Teiușft

8.25 8.352.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44

8.20
9.10 8.00

11.14
3.35
4.00
4.16
4.47
5.02
5.25
5.57

6.56
12.28
5.30
6.20
6.39
7.19
7.39
8.11
8.49
9.18

10.27
11.18
11.57
12.27
12.57

1.45
2.58
3.46
4.20
5.06

6.05
6.34
7.01
7.15
7.49
8.32
9.19
9.40

10.16
10.32
10.48
11.17
12.32
12.00
4.00

6.18
7.11
7.48
8.22
8.40
9.02
9.32

10.12
10.47
11.14
11.46
12.21
12.53

6.38
6.56
7.15
7.48
8.05
8.45
2.10

8.24
8.41
9.01
9.30
9.45
6.10
7.27

7.44 6.40 6.15
7.006.20

AradâL-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenă 
omnibus

Trenă de 
persdne

Trenă 
om ni bun

Arad ti
Aradulă nou 
Nemeth-Sâgh
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.00
6.26
6.51
7.28
7.49
8.09
8.58

12.30
12.54

1.19
1.50
2.12
2.30
3.15

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui 
Crivadia 
Banița 
1* etroșeul

3.08
3.45
4.33
5.19
6.0o

6.43
7.00

Timișdra-AradA Fetroșeni—Simeria (Piski)

Tronu de 
persâne

Trenu 
omnibus

Trenă 
omnibus

Timișâra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nâmeth-Sâgh 
Aradulă nou
Ariadft

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5.00
5.56

Petroșeuf
Banița 
Crivadia
Pui
Hațegă 

; Streiu
Simeria

8.56
9.37

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37

6.16
6.50
7.11
7.44
8.00


