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Nou abonamentu
Ia

„ Gazeta, Transilvaniei “
Cu 1 Aprilie st. v. 1885 se începe unft non 

abonamentu, la care învitămâ pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulă abonamentului:
Pentru Anstro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
,, ș6se ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 9 franoi 1 în aurii seu în liâr- 
„ ș6se „ 18 „ > tiă cu adausulu a-
„ unu anu 36 „ j giului.
Ragămu pe domnii abonenți, ca s& binevoiască 

a-șl reînoi de cu vreme abonamentul^, ca se nu se 
întrerupă espedițiunea diarului.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei "

Brașovu, 21 Martie (2 Aprilie) 1885.
Rareori a văzută camera francesă o ședință 

atâtă de turbulentă ca cea dela 30 Martie n. 
Furtuna ce s’a ridicată în cameră în contra ca
binetului Ferry a fostă efectulă luptei dela Lang- 
Son, unde numărulă preponderantă ală Chine- 
siloră a sdrobită cu desăvârșire trupele francese

T6te tribunele camerei erau pline, întregă 
corpulă diplomatică din Parisă a asistată la a- 
cdstă ședință, în care oposițiunea a repurtată o 
victoriă complectă. Și nici că putea fi altfelă, 
când întregă Parisulă era în picidre, amenințândă 
cu revoluțiune, dacă Ferry cu întregulă cabinetă 
nu va demisiona.

Când s’a cetită votulă dată de cameră a- 
supra moțiunei lui Clâmenceau, prin care s’a dată 
votă de blamă cabinetului, maioritatea a părăsită 
camera în strigătele oposițiunei, care n’a cruțată 
nici cuvântulă de „trădătoră“ pentru Ferry. Gra- 
țiă tactului politică ală ministrului președinte, 
care văcjândă situațiunea cea grea în care se află 
ș’a dată demisiunea chiară atunci în cameră, nu 
s’au întâmplată scene regretabile nici în cameră, 
nici înaintea edificiului parlamentului care era a- 
sediată de lume, și nici ravolta nu s’a putută 
înscena.

Totă tactului său politică are a se mulțămf și 
respigerea de cătră cameră a moțiunei bonapar- 
tistului Delafosse, prin care se cerea darea în ju
decată a ministerului. Astfelă după o durată de 
doi ani de dile cabinetulă Ferry, care fusese 
chemată la guvernă totă în o asemenea grea 
situațiune politică esternă, și-a sfârșită cailele toc
mai în momentulă, când Ferry își propusese să 
desvdlte o energiă, care să înspăimânte pe China, 
reparândă t6te greșelele de până acuma.

Oposițiunea, ce’i dreptă, a mersă prâ de
parte împutândă ministrului Ferry trădare. Ceea 
ce i-se pdte împutâ este singurulă faptă, că so- 
cotindă prâ slabi pe Chinezi, n’a luată dela în
cepută măsuri energice, ca să se trimetă trupe 
îndestulitore în Tonching. Cu tdte acestea cre- 
demă, că în acâstă grea situațiune se putea în
lătură trântirea cabinetului, căci prin perderea 
dela Lang-Son armele francese n’au suferită nici 
o desondre. Nimenea nu pdte pretinde, ca o 
mână de trupe să iasă victoridse dintr’o încăerare 
cu ună dușmană înzecită de mare.

Singurulă rău ce resultă din aedstă perdere 
a Francesiloră, este că pacea între Francia și 

China s’a mai amânată pentru câtva timpă, căci I 
de o victoriă a Chinei asupra Franciei, mai cu 
sdmă după sosirea trupeloră întăritdre francese, 
nici vorbă nu pdte fi.

Ministeriulă Ferry era destulă de tare ca 
să pdtă scdte Francia din aedstă grea situațiune 
și luase chiar hotărîrea să ceră ună credită de 
două sute de milidne, cu scopă de a mări nu- 
mărulă trupeloră francese din Tonking și de a 
termina câtă mai curândă acest răsboiu, care 
cere atâtă de enorme jertfe și în dmeni și în 
bani.

Mai multă ca oposițiunea însă a contribuită 
la căderea ministerului amărîciunea ce a cuprinsă 
întrăga poporațiune în contra lui Ferry punân- 
du-i alternativa: său demisiondză seu revoluțiunea 
isbucnesce. Patriotismulă lui Ferry îi impunea 
să cedeze acestui curentă publică, dacă nu voia 
să vddă pdte întrdga Franciă în ferbere — o si
tuațiune care în timpulă de față, când nu se 
vorbesce decâtă de viitdre îneaerări și transfor
mări, numai bine nu putea aduce Franciei.

Ce privesce cestiunea Tonchingului, căderea 
lui Ferry nu are tocmai mare însemnătate, de 
drece ori ce guvernă i-ar lua loculă, răsboiulă 
cu China se va continua, căci aci nu e vorba 
numai de ondrea armeloră franceze, ci de vada 
Europii față cu depărtatele state orientale.

Căderea lui Ferry are însă însemnătate din 
punctulă de vedere ală politicii europene. Se 
scie, că Ferry a lucrată pentru menținerea 
păcii, a legată strînse relațiuni cu Germania, 
și foile germane au dreptate să' aștepte cu 
încordare formarea noului ministeră. In casă că 
acesta ar fi radicală, atunci esistă temerea, că și 
politica europdnă a Franciei ar lua o altă direc
țiune; dar temerea acesta dispare în fața împre- 
jurărei, că maioritatea camerei o formdză partida 
regublicană moderată, din sânulă căreia, a eșită 
și cabinetulă Ferry și din sînulă căreia va eși 
și noulă ministeră.

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

CRONICA POLITICĂ.
»Daily News* anunță din Petersbnrg, că ambasa- 

dorulă germană ară fi informată de curăndă pe domnulă 
Giers, că Germania doresce o aplanare pacinică a con
flictului afgană. Giers, se spune, că a dată ună 
răspunsă fârte liniștitorii și în modă indirectă ’l-ară fi 
dată să înțelegă, că Rusia are credință în bunele ser
vicii ale Germaniei, în casă când conflictulă nu se va 
aplana directă între Rusia și Anglia. Ambasadorulă ar 
fi răspunsă la acesta, că Germania nu se dă înapoi, 
când i se ceră serviciile ei, și ară fi esprimatu credința, 
că evenimentele viitore le va face netrebuitore acele ser
vicii. De altă parte află »Daily Telegraph», că înalta Portă 
ară fi respinsă alianța oferită de Rusia.

*
In legătură cu conflictul dela hotarele af

gane se aduce acumă și o eventuală cooperare anglo- 
italiană în Egiptă. Roma ar trata adecă cu Londra în 
acelă sensă, ca trebuindă Anglia să ’și retragă trupele 
dela Nilă — dăcă s’ară naște răsboiulă cu Rusia — ar
matele italiene se ocupe Cairo și Alexandria. — Despre 
răsboiă ,Times’ se esprimă așa: ,Ună astfelă de răs- 
boiă noi nu ’lă vomă începe cu inima ușurată, deși cn 
încredere în sfărșitulă lui și cu tare credință în dreptatea 
causei naționale și în însemnătatea intereseloră statului, 
pentru cari se pdrtă. Țera nu are lipsă de spirită mi
litară, ea e de facto unită pentru sprijinirea politicei na
ționale și pentru aceea ea nu se va înspăimânta, de-ară 
trebui să se măsure singură cu Anglia. Pentru aceea 

nu trebue să se admită, că noi vomă fi fără aliați. A- 
numife puteri europene nu ar fi chiară indispuse să se 
răfuiască cu Rusia în căsulă ei de cercare; și dăcă pen
tru noi ar fi de lipsă să căutăm alianța cu Sultanulă, 
nu ară fi greu a’i oferi condițiunl admisibile. Dar aceste 
suntă conjecturi, cari numai mai târdiu ară putea ajunge 
la valâre.» — Ună altă diară engleză află că tote pu
terile aă trimisă instrucții ambasadoriloră loră din Lon
dra și Petersburg, se înduplece pe guverne a aplana 
conflictulă. Ambasadorii asigură, că guvernele suntă 
dispuse a urma sfaturile loră. Vorbindă de acestă con- 
flictă .Standard» face si o statistică a armatei engleze, 
ce ’i gata de bătae. Cavaleria e representată prin cifra 
de 10,000 6menl, artileria călăreță 2300, artileria de 
câmpă 6000, artileria de garnisănă 3800, trupele de ge
niu 2500, și infanteria 65,000; reservele și milițiele 
70,057 6meni.

*
Referitorii la răscola din P r iz re na se scrie din 

Pristina următorele: Primindă Ibrachim pașa, comandan- 
tulă Pristinei, sângeaculă Prizrenei a conchemată Scup- 
cina Arnăuțiloră și le-a cerută, să plătăscă erășl dările, 
ce nu s’au'mai luată de 19 anî, să dea ună contingență 
de recruți, ce n’au mai făcută până acum și să plătescă 
de capă ună piastru dajde. Arnăuții nn s’au învoită cu 
nici una din aceste cereri și neprimindu-se unele condi- 
țiur.î puse de denșii se resculară. Lupta o începură în 
Prizrena, și în cea dintâiu di căQură 5 nizaml și 300 
ArnăuțI. A doua (fi se bătură 7 căsurî. După alte câ
teva loviri, doi begi veniră cu 1500 âmenî la Prizrena 
și cercară să împace pe Ibrahim pașa cu Arnăuții, dar 
pașa nu a voită dicendă, că »Sultanulă nu voiesce să 
tracteze cu regi, atâtă mai puțină cu niște rebeli.» Begii 
Riza și Ahmed se uniră cu Arnăuții să alunge pe pașa 
Ibrahim; rupseră sîrmele telegrafice, pentru ca Ibrahim 
să nu potă să se înțelegă cu Constantinopolulă. Răscâla 
a fostă cu t6te acestea anunțată la înalta Portă și așa 
i-se trimise lui Ibrahim ajutoră. La acțiune ia o însem
nată parte și pașa Aii din Gusinje.

Parastasele întru pomenirea martirilor!! 
noștrii din 1784—1785.

Oarța de jostt, la 21 Martie 1885.
Domnule Redactoră! Noi locuitorii, adecă 

„biserica drept-credincidsă“ de Oarța de josă cu 
ajutorulă lui Dumnezeu amu făcută parastasă 
pentru martirii dela 1784—1785 Horia, Cloșca 
și Crișiană la 21 Martie n. a. c. „la ciasulă 11.“

ț)ică la „ciasulă 11,“ pentrucă de și în a- 
nulă trecută mi-am fostă însemnată, în inimă, 
dina tristă de 28 Faură din 1785, cetindă „Ho- 
ravilag“-ulă lui Szilagyi și altele, totuși, uitân- 
du-me în luminosulă trecută, eră am aflată diua 
tristă a martiriloră, și sperândă, că bunulă D-(jeu 
și la „ciasulă 11“ ne va primi fapta bună creș- 
tindscă, l’am rugată pe on. d. parochă locală, 
să facemă pentru martirii libertății ndstre Horia, 
Cloșca și Crișiană ună parastasă, la ce on. d. 
învoindu-se, am vorbită cu câți-va din fruntașii 
satului, ca sâ facemă o pomană pentru martirii 
noștri. Și apoi, ca să fiă lucrulă mai bună, m’am 
consultată și cu o femee aldsă despre pregătirea 
mâncăriloră, ce să se ’mpartă la dmeni sârmani.

Consultările cu toți, precum s’a văzută din 
reușita lucrului, au fostă într’ună ciasă bună.

Femeile ndstre ori-unde conveniamă cu ele, 
totă dd-una mi se arătau gata la serviciulă măreță.

Toți și tdte au așteptată cu mare doră (jiua 
de 9 (21) Martie.

Dimineța la 8 dre clopotele au chemată prin 
sunetulă loră credincioșii la parastasulă eroiloră 
Horia, Cloșca și Crișiană.

’Țl-erâ mai mare dragulă a privi poporenii 
cu prindsele subsudră, îmbrăcați sărbătoresce.

La acestă parastasă au participată dela frun
tașii satului, până la celă din urmă omă.

Numai la dile mari avemă așa frumosă pu
blică la sf. biserică, ca în <jiua aedsta.

La servirea parastasului, când s’au cântată
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ar încorona prin o listă de nume maghiare acea zidire, 
ală cărei fundamentă a costată atâta abnegare, trudă 
și ostenelă. E însă regretabilă, că cu tdte aceste do
vedi ale unui spirită bună, abia se află în Ungaria o 
corporațiune, unde să se ivescă atâtea nume streine, ca 
și chiar la personalulă forestieră. Spre a contrabalanța 
pe deoparte acestă anomaliă, er pe de altă parte și ca 
superiorulă d-vostre binevoitoră, care e convinsă despre 
aceea, că maghiarisarea numelui e împreunată și cu Pre
care favoră pentru d-vostră (hogy a nevmagyarosităssal 
egyenlo viszonyok kozott nâmi elonyok îs kapcsolatosak) 
îmi țînă de datorință — în favorulă d-vostre, — de a 
vă încuragiâ spre o mișcare în massă, de a vă provoca 
și de a vă însufleți cu cele mai bune intențiunî spre a- 
căsta. Vă provocă totodată, ca se răspândiți acestă spi ■ 
rită cu zelă și între pădurarii subordinațl domniiloră- 
vostre. Modalitatea esecutării maghiarisării de nume e 
ușurată întru atâta, încâtă are să se așternă simplu o 
cerere, provădută cu ună timbru de 50 cr., și instruată 
cu cărțile de boteză ale copiiloră și cu tabela de ser
viciu vice-comitelui comitatensă. In tabela de serviciu e 
de însemnată cu deosebire loculă nascerîi și ală ubica- 
țiunii, posițiunea și moralitatea. Clușă la 16 Deceirvre 
1881. Girsik m. p.«

Sunt surprincjătPre, atâtă acusa din Clușă, câtă și 
aceea, care s’a făcută prin scrisorea dela Șemniț- Diln, 
și forte potrivite spre a escusa acusa, adusă de cătră 
reuniunile de maghiarisare în direcțiune agresivă asupra 
regresului și strâmtoririi naționale a meghiarismului! Spre 
propagarea culturei maghiare servescă șcdlele cele multe 
de stată, ale confesiuniloră, comuneloru, corporațiumloră 
și alte institute de crescere, a căroră limbă de propu
nere e în mare parte cea maghiară. Desvoltarea națio
nală a ființei maghiare e de totă liberă în țera acesta, 
unde totă puterea publică se află în mâna Maghiariloră. 
Decă deci vr’o naționalitate în țâra acâsta ar avă să 
se plângă de persecutarea și negligerea limbii sale, a- 
tunci de sigură nu e naționalitatea maghiară aceea.

Dâcă e cineva, atunci sunt cetățenii nemaghiari ai 
acestei țări îndreptățiți, de a arăta măsura inegală de 
drepturi și datorințe, deorece ei, deși supărtă totă acele 
datorințe. Totă acea contribuțiune de bani și sânge, ca 
și compatrioții loră maghiari, trebue să renunțe la între
buințarea venituriloră statului adunate prin prestațiunile 
tuturoră cetățeniloră și trebue prin urmare să renunțe 
la satisfacerea intereseloră loră culturale, pănă când din 
mijlPcele statului se subvenționâză teatre, academii, u- 
niversitățl, gimnasii și școle poporale maghiare, și limba 
poporațiunii nemaghiare e esclusă din oficiile de stată 
chiar și la cele mai inferipre instanțe, cari vină așa di
cendă în atingere cu poporațiunea poliglotă.

Aceea, că locuitorii țării, cari nu sciu limba, ma
ghiară, suferă mari desavantagii pe lângă folosirea ex
clusivă a limbii maghiare în ramurile administrațiunii 
publice, deorece ordinațiunl, hotărîrl, sentințe judecăto
resc!, admonițiuni de dare, prescrieri etc. etc.; sunt tPte 
maghiare și nu le înțelegă de locă, aceea se recunPsce 
indirectă și de cătră reuniunile de maghiarisare, spu- 
nendă, că prin răspândirea limbii maghiare voră să facă 
o mare bunătate civiloră nemaghiarl.

Bariera însă, care prin deosebirea de limbă e pusă 
între oficiu și poporă și înstrăinarea crescândă a unuia 
de cătră celalaltă, nu se va pute înlătura prin aceea, 
ca poporulă să se acomodeze scinții limbistice a biro
crației, — ci prin aceea se voră putea mai ușoră înlă
tura greutățile, dacă oficiulă se acomodâză celu puțină 
la instanțele, cu car! stă poporulă în imediata atingere, 
după limba poporațiunii,

Tropariele morțilorft efectulu jalei s’a obsevatu 
în t6te fețele.

După binecuvântare toți credincioșii au ple
cată într’ună mersă la o casă destulă de mare 
în apropiarea bisericei.

Intrându în casă, primadată amu făcută Sfeș
tania, apoi s’au întinsă șese mese; 35 de credin
cioși au contribuită din prisosulu loră la pomana 
eroiloră.

Nu potă crede, să se fi făcută undeva o 
așa frumâsă pomenire.

Toți mesenii au glorificată pe acei trei eroi 
Horia, Cloșca și Crișiană, cari au luptată cu cre
dința pentru libertatea ndstră.

După „vecinica loră amintire, “ cu o mare 
îndestulire și laudă s’au depărtată toți frații, între 
cari au fostă săraci mai mulți și din satele vecine.

I-am auditu dicendă, că asemenea pomenire 
voră face cu ajutorulă lui D-deu în totă anulă 
de aci înainte. -pr-

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

SOIRILE DILEI.
Ministrulă ungurescă de agricultură, industriă și co- 

merță a numită pe timpă nehotărîtă, pe fișpanulă comi
tatului Bistrița-Năsăudă, Banffy, comisarii guvernamentală 
pentru pădurăria acelui ținută.

—0—
La camera de comerță din Brașovu s’a alesă vice- 

secretară Drnd. Eugeniu Jekelius.
—0—

.Kolozsv. Kozlony* pledeză pentru înființarea unei 
reuniuni carpatine unguresci în Ardâlă. Numita făiă do- 
resce ca reuniunea seu să fiă neatârnjată, s5u să se ală
ture la reuniunea carpatină a țăriloră unguresci.

—0—
Tribunalulă de onore militară din Olmutz, esami- 

nândă plângerea sergentelui majoră, care a fostă con
damnată la morte fiindcă atentase la viața colonelului 
Sedlmayer, a găsită drăptă plângerea sergentului șiaho- 
tărîtă, ca colonelulă Sedlmayer, maiorulă Schwarz și că- 
pitanulă delicventului să-și percfă gradulă oficerescă. Li 
s’a asigurată însă pensiunea pe calea grațierii.

—0—
După cum se vorbesce prin Făgărașă, batalionulă 

din reg. de inf. Nr. 2, care ține garnisdna acolo, va fi 
pornită în curăndă în Bosnia.

Resoluțiunea 
representanței comitatului Sibiu în afacerea reuniunei 

de maghiarisare.
(Urmare).

Părerea aceea, că sentimentulă patriotică ar atârna 
dela limba maghiară, e totă atâtă de volnică și trebue 
să ducă la escese, ca și opiniunea, pe care se basăză 
maghiarisarea numeloră, că adecă patriotismulă stă în 
legătură cu purtarea unui nume de familiă maghiară, — 
o opiniune acâsta, care apare deja cu greutatea unei 
presiuni oficiăse, precum o dovedesce și următorulă or
din presidială ală direcțiunii de foresteriă reg. ung. din 
Clușă, dată tuturoră administrațiuniloră de foresteriă cu 
data de 16 Decemvre 1881 Nr. preș. 161:

..... »Prin aceea s’ar justifica nisuințele cercuriloră 
conducătore mai bine, dacă corpulă funcționariloră de fo- 
resteriă mergendă mână în mână cu desvoltarea literatu- 
rei maghiare și cu manifestarea sentimentului patriotică,

A pretinde contrarulă dela acâsta într’o țâră poli
glotă, însemneză a pretinde ceva imposibilă și neumană. 
0 astfelă de țintă după natura lucruriloră nu numai nu 
se pâte ajunge, ci chiar și nisuința spre aceea însemnâză 
anunțarea unui resbelă de esterminare în contra caracte
rului poliglotă, și trebue să producă lupte desastrâse, — 
întocmai, ca în vecurile de mai înainte cugetele nebune 
de unei unități religionare, pe cari guvernele de odiniâră 
încă cugetatau să le folosâscă spre a crea statului cu o 
legătură mai multă, — întocmai precum și scrisârea ce- 
tățiloru montanistice Șemniță și Dilnă vede în învățarea 
limbii statului de cătră totă poporațiunea o legătură pu
ternică socială, care legă tâtă poporațiunea de acestă 
patriă< — trebuia să aprindă fâcliă grozavului resbelă 
religionară, care a causaLă rane adânci și cari s’au es- 
tinsă până în (filele nâstre.

Chiar cultura, care e legată de relațiunile h’mbis- 
tice existente și prin urmare, care și în Ungaria, dacă e 
vorba, ca dânsa să se lățeseă și înrădăcineze, cere cul
tivarea limbiloră nemaghiare, chiară acâstă cultură se 
vatămă prin tendența .Reuniunilor de cultură ma
ghiară*, deârece aceste îșl alegă cu preferență ca obiectă 
de încercare pruncii nemaghiari în vârsta fragedă, în care 
se deșteptă mână în mână cu formarea limbii, cu sune- 
tulă dulce ală limbii materne, puterile spirituale și mo
rale ale omului, și voiescă să’i răpescă dela »casa pă- 
rintâscă» — vatra limbii materne nemaghiare — prin 
scola maghiară, prin ună »institută», care nu pdte sub
stitui nici când influența educătdre și moralisatore a 
casei părintescl. »Scopulă reuniunii* --se dfîce în sta
tutele acestoră reuniuni (veefi § 3 al reuniunii de cul
tură maghiară din Unguria de susă) — ,e: a păstra și 
cresce în »poporațiunea nemaghiară» spiritulă maghiară 
și a respăndi cunoscința limbii maghiare ca limbă a sta
tului. Pentru ajungerea acestui scopă înființâză pe te- 
ritoriulă jurisdicțiuniloră, trase eventuală în cereală său 
de activitate, după putința mijldceloră sale banale pro
prii, asile de băieți, grădini de băieți froebeliane, scdle 
poporale elementare și mai înalte și respective le sprigi- 
nesce fără considerare la caracterulă loră: premiâză pe 
învățătorii meritați întru lucrarea în spirită patriotică și 
în răspândirea limbii maghiare, precum și pe școlarii, 
cari dovedescă ună progresă deosebită în însușirea lim
bii maghiare; provede școlarii sărmani cu cărți de învă- 
țământă și cu vestminte: — cu ună cuvântă întrebuin- 
țeză tdte mijidcele legale pentru împlinirea problemei 
sale.»

Mijldcele citate aci suntă evidentă destinate pentru 
a le răpi copiiloră născuțl din părinți nemaghiari limba 
maternă. »Asilele de copii și grădinele de copii maghiare» 
nu însămnă altceva, decâtă ca să se dedee copilulă cu 
limba maghiară în etatea, când începe mai ântâiu învă
țarea limbii și ca acăstă limbă se ocupe loculă, care îl 
compete în modă naturală limbii materne, astfelă încâtă 
pentru acâsta numai rămâne locă. Părinții apoi nu’lă 
mai înțelegă pe propriulă loră copilă, când se întârce 
la vatra păriniâscă din grădina maghiară de copii și din 
scâla maghiară. Prin premiarea învățătoriloră și a sco- 
lariloră, prin ajutorarea în miseriă cu mijldce de învă- 
țământă și de traiă are să se vîre în familie seducerea 
pentru a răpi copilului limba înnăscută.

A contribui- pentru aceste scopuri cu banii proprii 
și cu lucrarea propriă suntă recercațl locuitorii germani 
și români ai comitatului Sibiiu prin adresele din 
Clujă și Șemniță. Desconsiderarea vieței nemaghiare' 
provâcă indignațiune prin presupunerea negenată, că na
ționalitățile nemaghiare suntă capabile de a se sinucide- 

Nu mai puțină de condamnată e pretențiunea de a le

FOILETON U.

Martirii Crucii din ambele Dacii.

(Urmare).
St. Innulă, Pinnulu, Rimmulu.

(25—95 d. Chr.)
Cei dinteiu Daci creștini au fostă Innulă, Pinnulă și Ri- 

mmulă. Aceștia se vădă a fi trăită în timpulă regiloră 
Dac-I Cotisonă și Dura. Cu ocasiunea piopagării Evan- 
geliei de apostolulă Andreiu pe malulă dreptă ală Dună
rii, bravii noștri Daci, trecândă din partea stângă a 
acestui rîu în Missii, însoțiră pe apostolulă lui Christă în 
propagarea . Evangeliei printre poporele Dunării de josă. 
Acești glorioși Daci învățară dela sfântulă Andreiu cre
dința creștină și se botezară de cătră acestă apostolă. 
Când discipululă lui Christă vătfii pe clienții săi demni de 
misiunea apostolică, le dete binecuvântarea sa și-i liberă 
a se întârce în patria loră, ca singuri acuma să propage 
Evangelia între compatrioții loră, După ce Innulă, Pin
nulă și Rimmulă propagară creștinismulă în Dacia Tra- 
iană, și după ce făcură și ei discipull din compatrioții 
loră, fură apoi uciși de înșiși compatrioții loră; însă obs
curitatea limpuriloră în care au trăită ei a făcută, ca 
să nu se mai scie nici acurată anulă morții loră, nici 

loculă mart'riului loră, precum nici loculă înmormântării 
rămășițeloră loră mortale. Ferice voă, apostoli ai pa
triei lui Decebală! jVoi încenurățl a sămâna între Daci 
sămânța evangelică! Voi ocuparăți catedra lui Zamolcse 
și a lui Deceneu. Insă sânta doctrină ce propăgarățl în 
patria vâstră era prâ radicală pentru compatrioții voștri 
barbari, prin urmare mârtea urma să fie dreptatea pro
pagării ideiloră evangelice 1 Doctrina^ predecesoriloră voș
tri profeți (Zamolcse și Deceneu) urma să învingă deocam
dată noua religiune, ca și Mosaismulă pe Creștinismă 
la prima sa arătare în Palestina. Reforma lui Zamolcse 
și Deceneu era învechită între Daci și poporulă vostru 
era familiarisată cu ea de secol! întregi; de aceea com
patrioții vă sacrificară pe altariulă înălțată de voi înșivă 
în patria vostră! Românii însă vă suntă datori recunoș
tință pentru prima radă de lumină creștinescă ce voi 
ați răvărsată în ambele Dacii. Voi ați aruncată ântâia 
sămânță divină, care răsări peste puțină timpă atâta de 
frumosă și dete fructe atâtă de dulci și nemuritore. 
Onâre și gloriă voă, primii martiri ai crucii în patria 
lui Decebală.

St. Mercurie.
(221—250 d. Chr.)

Martirulă Mercurie era fiulă lui Gordiană, ostașă 
romană din Dacia lui Traiană. Acestă Gordiană se dice, 
că ar fi fostă de nemă Scită; însă născută și naturali-

*

sală în Dacia, încă din timpulă tatălui său, printre co
loniile romane de aici; însuși sântulă Mercurie mărturi- 
sesce acăstă origine a sa. Gordiană după ce se retrase 
din serviciulă militară (legiunea Martioniloră) se reîntârse 
la căminulă părintescă cultivândă pămentulă în loculă 
său natală din Dacia. Prin serviciile ce aduse patrii 
sale, elă căpătase dreptulă de cetățână romană și făcea 
parte din familiile cele mai însemnate ale Daciei. Intre 
alțl copii ai cetățânului Gordiană, celă ântâiu născută 
era Mercurie care, urmândă esemplulă tatălui său, apucă 
armele pentru apărarea patriei sale. Elă servea acuma 
ca oficeră, în legiunea Martensis din Armenia mare, sub 
comanda ducelui Saturnină. Mai în tote resbelele Ro- 
maniloră cu Goții și cu alți barbari, ce băntuiau Dacia, 
legiunea Martensis luă o parte activă, și Mercurie ca în
tr’o scolă de resbelă se perfecționă aci in arta militară 
Intr’una din bătăile Romaniloră cu barbarii, Mercurie 
desvoltă ună eroismă din cele mai mari: elă străbătu 
în taberele inimice și omorî singură pe unulă din capii 
Goțiloră, pe cari fugărindu-i îi aruncă peste Dunăre; cu 
ună cuvântă triumfulă acestei campanii Romanii suntă 
datori lui Mercurie. Decie împăratulă, luândă în consi- 
derațiune frumâsele succese militare ale lui Mercurie îlă 
ridică la demnitatea de duce ală legiuniloră din Dacia.

(Va urma). 
-------- O---------
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face pe »jurisclicțiunic organe de luptă pentru nisnințele 
acestoră reuniuni. Prin acesta nu numai că «adminis- 
trațiunea publică* se subtrage dela chemarea sa, ci se face 
chiar dușmana acesteia, dacă se păte presupune despre 
dânsa — după cum se face în numitele adrese, — că 
ea, care e chemată a servi numai binelui «tuturoră* 
cetățenilor-o, prin urmare nu tendențeloră unilaterale ale 
unei naționalități și cu atâta mai puțină unoră tendențe 
îndreptate în contra celoralte naționalități, ar fi în stare 
să sprigineseă activitatea acestoră reuniuni cu scopuri 
și mijlâce nemorale, care turbură pacea națională, și a- 
colo, unde puterea și seducerea nu suntă suficiente, să 
aplice puterea ei de presiune. Trebue avisate dar’ cu 
abusulă gravă de putere oficială și condamnate organele 
publice, cari s’ară pune în serviciulă acestoră nisuințe 
corumpelore.

Nisuințele de maghiarisare suntă acomodate a face 
din cetățenii nemaghiari aceea, ce nu suntă, dar cu ne- 
considerarea trecutului loră istorică și a dreptului loră 
civică de stată în adresa din Clujă suntă numiți «străini» 
în acâstă țară. Nisuințele de maghiarisare strujescă insti- 
tuțiunile interne ale statului, în locă ca să le întărâscă: 
ele nimicescă alipirea veche, moștenită cătră patriă a ce- 
tățeniloră nemaghiari vătămațl în simțemintele loră cele 
mai intime; ele împedecă aptitudinea de acțiune a mo- 
narchiei în afarâ și micșoreză însămnătatea aceleia în 
cerculă stateloră europene.

Naționalitățile nemaghișre posedă o consciință na
țională viuă. Pentru dînsele încă are valăre ceeace s’a 
Qisă în adresa dietei ungare dela 10 Augustă 1861: 
Dacă popârele ară fi fără vre ună simțimentă politică 
mai desvoltată și fără voință, în acestă casă ar fi ușoră 
a le contopi și a crea în lipsa unei unități naturale o 
unitate artiflciosă. . . Dar’ astăzi simtă deja naționali
tățile, simte fiecare clasă a peporului prețulă libertății 
politice și ală independinții legale, se alipesce de aceea 
cu pietate și arareori succede, cu delăturarea acestoră 
simțeminte și a acestei pietăți, a reforma popâre și țeri 
conformă teoriiloră politice contra voinții loră. Da, ast- 
felă de încercări suntă împreunate adeseori cu pericolă, 
deărece libertatea de voință e pentru singuratici o co- 
moră atâtă de scumpă, încâtă pe prețulă jertfirii aceleia 
nu primescă bucurosă nici chiar aceea ce de bună voiă 
ară fi fostă folositoră și în interesulă loră.»

Simțemântulă îndreptățită ală amărîciunii față cu 
astfelă de încercări se alimentâză prin aducerea aminte 
de trecută, care e cu atâtă mai nestersă din memoria 
naționalitățiloră nemaghiare, cu câtă e presentulă mai a- 
păsătoră, cu câtă e mai mare regresulă și scurtarea ce 
o simtă în drepturile loră acuma, în comparațiune cu 
timpurile de mai nainte.
Adresa comitatului Sibiiu cătră celelalte corporațiunt

Locuitorii nemaghiari ai Transilvaniei se simtă în
deosebi adâncă vătămațl, deărece caracterulă poliglotă
ală acestei țări află expresiunea de dreptă publică și în 
dreptulă publică ală Transilvaniei — abstrăgândă dela 
mărturia lui Verboczy Tripartitum pars III. lit. 2 și 3, 
că în Transilvania suntă în vigore regulamente, cari se 
abată dela regulamentele regatului Ungariei.

Astfelă hotăra articolulă de lege I ală dietei Tran
silvane din 1846/7:

§. 4. T6te jurisdicțiunile, tote judecătoriile și ofi
ciile civile au să se folosâscă atâtă la pertractări și la 
redigearea protocoleloră, câtă și în raporturile și decre
tele loră în mijloculă națiunei maghiare și săcuescl, de 
limba maghiară; er in mijloculă națiunii săsesc!, de 
limba germană.

§. 5. Națiunea săsescă rămâne cu privire la co
respondență cu jurisdicțiunile și de aci înainte prelângă 
datina observată dela redactarea articolului XXXI din 
anulă 1791 încâce.

După o desvoltare progresivă și o aprețiare justă 
a principiului egalei îndreptățiri a naționalitățiloră s’a 
adusă legea despre folosirea celoră trei limbi ale țârei, 
și anume: a limbei maghiare, germane și române, în co
municarea publică oficiâsă, și s’a sancționată de cătră 
Maiestatea Sa la 5 lanuariu 1865.

Legea acâsta s’a executată timpă îndelungată și a 
corăspunsă, ca nici una pănă acum, pretențiuniloră lo- 
cuitoriloră poligloțl ai Transilvaniei, fără de a fi jignită 
câtuși de puțină acțiunea monarchiei în afară și unitatea 
statului înăuntru, posibilitatea practică a guvernării și 
a administrării și administrațiunea punctuăsă a justiției.

Cu atâtă mai durerosă a trebuită sâ atingă pe po- 
porațiunea germană și română din Transilvania regresulă 
pe terenulă egalei îndreptățiri naționale, cu câtă au fostă 
împedecate de a profită de egala îndreptățire a limbei 
loră prin legea .despre egala îndreptățire a naționalită
țiloră* (Art. de lege XLIV din 1868.), creată după efec- 
tuirea uniunii Ardâlului cu Ungaria, și au fostă silite a 
aduce jertfe însemnate în favorulă limbei maghiare, de
clarate de limba oficială a statului. De atunci li s’au 
impusă încă și mai multe jertfe și s’a restrânsă valărea 
limbeloră nemaghiare destulă de strâmtorate prin art. 
de lege 44 din 1868 și mai tare, ba s’a nimicită așa 

(jicândă cu tolulă, parte prin ordinațiunl de ale înaltului 
guvernă, de ale autoritățiloră administrative și de ale ju- 
decătoriloră, parte prin modificarea articolului de lege 44 
din 1868 de cătră legislatură. Așa de esemplu, ca să 
amintimă numai unele, judecătoriile de ântâia instanță 
— cu tote că legislatura n’a modificată nici n’a ștersă 
cu desăvârșire §-ulă 8 ală articolului de lege 44 din 
1868, ci din potrivă l’a garantată și pentru viitoră prin 
§. 6 lit. d) ală articolului de lege 4 din 1869 — și în 
provinciile nemaghiare nu resolvâză acusările și cererile 
partideloră nemaghiare în limba acelora, redigează pro- 
tocălele de instrucțiune, de ascultare de martori, de ocu- 
ațiune și de alte acte judecătoresc! esclusivă numai în 
imba maghiară, dacă partidele, martorii și experții nici 
nu o înțelegă: afară de aceste citațiunile nu se scriu în 
imba maternă a partidei citate seu în limba protocolară 
a comunei, în care locuesce. Totă așa se întâmplă în 
procesele criminale, că acusa, apărarea și aducerea sen- 
tinții cu prilegiulă pertractăriloră finale verbale, nu se 
efectuescă în limba maternă a acusatului, ci exclusivă în 
limba maghiară. Mai multe judecătorii de prima instanță 
au sistată prin simple hotărîrl j'udecătoresci folosirea lim
beloră nemaghiare cu privire la presentările advocațiloră 
purtarea proceseloră și publicarea sentenței, — fără nici 
o considerare la § 9 ală articolului de lege 44 din 1868.

Pe calea legislaturii s’a impusă naționalitățiloră ne
maghiare jertfe grele, în specială prin articolulă de lege 
XVIII din 1879, prin care se introduce propunerea obli
gată a limbii maghiare în «scâlele elementare* nema
ghiare, și anume se amenință prin numărulă dreloră dis
puse, pe calea ordinațiunii, instrucțiunea băiețilorti ne
maghiari cu atâtă mai vârtosă, cu câtă în urma rapăr- 
teloră ministeriului de instrucțiune ordinațiunile acele se 
execută în multe locuri astfelă, încâtă limba maghiară se 
preface în limbă de propunere alăturea cu ceealaltă limbă 
nemaghiară (cf. a vallâs es kozoktatâsugyi m. k. minis- 
ternek a kozoktatâs âllapotârol szolă es az orszâggyiilâs 
elâterjesztett tizenharmadik jelentâse 1882/3—1883/4 pag. 
58); totă astfelă de jertfe cere dela naționalități și arti
colulă de lege despre «seolele medii* XXX diu 1883.

Actele administrațiunei statului de Instrucțiune sunt 
mai multă potrivite spre a umple pe naționalitățile ne
maghiare de îngrijiri grele cu privire la viitorulă loră. 
Prin ignorarea prescrierii positive a §-lui 17 din artico
lulă de lege 44 din 1868, din visteria statului nu se în- 
ființâză scole poporale și medii nemaghiare, cu tote că 
și nemaghiarii contribue cu totă acele dări, ca și Ma
ghiarii, se înființâză însâ cu multe^cheltueli scăle de stată 
maghiare alăturea cu cele germane și române din comu
nele nemaghiare, cari se susținu singură numai din mij- 
lâcele naționalitățiloră respective. Și aci nu mai facemă 
nici o observare asupra raportului oficială ală dlui mi
nistru de instrucțiune, în care se face cu privire la gim- 
nasiulă do stată din Neoplanta declararea, că funcțiunea 
după chemarea sa e «maghiarisarea.* Regresulă scdleloră 
nemaghiare se constatâză în raportele oficiăse ale înal
tului ministeră de instrucțiune, presentate dietei, fără de 
nici o exprimare a regretului — așa scălele cu limba de 
propunere germană erau în Ungaria în anulă 1869 1232, 
âr’ în anulă 1880 numai 867, și în anulă 1883 
numai 690. — Relativă la raporturile școlare din capi
tală, unde pentru copii obligați de a cerceta scola ai 
celoră 120,000 locuitori germani, nu există nici o unică 
scolă poporală, se (Jice în raportulă ală d.ecelea ală dlui 
ministru de instrucțiune: »cele 14 scole cu limbă de pro
punere maghiară s’a înmulțită la 133, cele două scăle 
cu limba de propunere germană, cari s’au sortată din 
anulă 1869, au încetată cu totulă, eră numărulă scoleloră 
maghiaro-germane s’a redusă dela 28 la 6. Pe terenulă 
acesta a dovedită municipiulă capitalei ună resultată, pen
tru care merită cu totă dreptulă recunoscința națiunii,* 
(«a 14 magyar tannyelvti iskola folszaporodott 133-ra,
az 1868-ben volt 2 nâmet tannyelvu teljesen megszunt 
s a magyar-nemet tannyelvuek szâma 28-r61 6-ra apadt. 
E teren a fovâros kozonsâge oly eredmânyt mutatott fel, 
melyărt a nemzet hâlâjât mâltân kiârdemli.* A vallâs 
6s kozoktatâsugyi m. kir. ministernek a kozoktatâs âlla- 
potârâl szolă es az orszâgyulâs ele terjesztett tizedik je
lentâse 1879/80—1880/81 pag. 150). (Va urma)

tădî mandatulă de trei anî ală comitetului de suprave- 
ghiare; vă rugămă a face și alegerea acestuia.

Luândă deci actă de raportulă nostru presentă, 
după-ce veți binevoi a ascultâ și raportulă d-loră censorl 
asupra esercițiului trecută, vomă ave onorea a supune 
decisiunei d-văstre.

a) aprobarea bilanțului încheiată la 31 Decem
vrie 1884;

b) absolutoriulă consiliului de Direcțiune de ges
tiunea sa;

c) distribuirea profitului curată șf ficsarea dividendei. 
Se dă apoi cetire următorului raportă ală comite

tului de supraveghiare:
Onorabilă adunare generală!

Subsemnatulă comitetă de revisiune, esaminândă 
conformă §§ 57 și 58 din statute contulă profitului și 
perderiloră, precum și bilanțulă institutului de credită și 
de economii »Albina» pentru anulă 1884, a aflată tote 
posițiunile în deplină consonanță cu registrele respective, 
purtate cu tată esactitatea.

Ne luămă dar voiă a vă propune, a aprobă com- 
putulă anuală pro 1884 și a da direcțiunei absolutoriulă.

In privința împărțirei profitului curată suntemă de 
acordă cu propunerea Direcțiunei, de a se împărți con
formă § 62 din statute (urmâză proiectulă de distribuire 
ca mai susă).

Sibiiu, în 22 Martie 1885.
Comitetulu. de supraveghiare alu institutului de creditu și 

de economii . Albina. *
Augustă Senor m. p., Dr. Aurelie Brote m. p. 
Michael Kabdebo m.p. Cornelie Tobias m. p, 

Ioană Crețu m. p.
Adunarea generală:

a) ia spre plăcută seiință raportulă anuală ală Di
recțiunei;

b) aprobă bilanțulă încheiată la 31 Decemvrie 1884;
c) dă absolutoriulă Direcțiunei institutului de ges- 

țiunea sa, trecută;
d) adoptă propunerile Direcțiunei pentru distribuirea 

profitului de 40,776 fi. 10 cr., în sensulă § 62 din sta
tute și ficsâză dividenda anului 1884 cu 10°/0, prin ur
mare cuponulă dela acțiunile institutului scăQătoră la 1 
Iulie 1885 se va răscumpără cu 10 fl,

Suma de 1,031 fl. 4 cr. resultată din bilanță în 
sensulă § 62 lit. e) din statute pentru scopuri de bine
facere, se distribue cum urmâză:

1. Fondului »Asociațiunei transilvane* 
pentru scola de fete cu internată .

2. Fondului pentru înființarea scălei ro
mâne centrale din Sibiiu ....

3. Reuniunei române de cântări în Sibiiu
4. Reuniunei sodaliloră rom. din Clușiu
5. Reuniunei pentru înfrumsețarea ora

șului Sibiiu....................................
€. Reuniunei pentru înfrumsețarea ora- 

, șului Brașovă...............................
7. Reuniunei de pompieri în Sibiiu .
8. Societăți de lectură Petru Maioră a 

tinerimei române din Budapesta
9. Societății «Concordia* din Blașiu .

10. Reuniunei de pompieri din Săliște .
11. Pentru înființarea unei reuniuni ro

mâne de agricultură.....................
Prețulă marceloră de presență pentru anulă 1885 

se ficsâză cu 4 florini.
In consiliulă Direcțiunei se realegă d-nii George. 

Barițiu și Gregoriu Mateiu, âr în comitelulă de 
supraveghiare se alegă d-nii Nicanoră Frateșă, pro- 
tosincelă, Corneliu Tobias, protonotară afă comita
tului Sibiiului, Dr. Aurelie Brote, ,directoră de bancă, 
Michael Kabdebo, bancherăși Ioană Crețu, vice- 
notară Ia oficiulă orfanală ală comitatului Sibiiului.

Cu aceste adunarea se încheiă.
------o------

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

Berlinft, 2 Aprilie. — împăratule, prințulu 
de cordnă și toți prinții presenți aci au gratulate 
pe Bismarck și cu cuvinte pătruntlStdre i-au îmâ- 
nate chipule împăratului și încoronarea din Ver- 
sailles. Mai târziu apărură consiliule federale, 
miniateriule de stătu, comitetule, care i-a îmânatd 
documentule prin care ’i dăruesce moșia Scbon- 
bausen, numeroși alți deputați. Herbert Bismarck 
primi ordinule „Vulturului roșu“ classa II.

Teatru de diletanți.
Marți 26 Martie v. (a treia 4* de Pașcl) se voră 

representâ în sala redutei de aici piesele: »Nino« de I. 
P. Cerchez și «După teatru* de T. V. Stefaneli. — 
înscrieri pentru bilete se potă face Sâmbătă 23 Martie v. 
între orele 2—6 la d-lă profesoră Iac. Mureșianu jun. 
Piață Nr. 22.

Editoră: Iaeobft Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurelă Mureșianu
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A XII adunare generală ordinară 
a Institutului de creditu și de economii >Albina* din 

Sibiiu, ținută în 27 Martie 1885.
(Urmare și fine).

Cu anulă 1884 a espirată și ală doile periodă de 
șâse ani, în care eșirea a doi membri din consiliulă Di- 
recțiunei în fiecare ană se făcea conformă alineei 2 a § 
36 din statute, prin tragere de sorți Fiindă prin urmare 
stabilită acum și ordinea vechimei în funcțiune a mem- 
briloră Direcțiunei năstre (encienitatea), astăzi mai ân- 
tâiu vine a se efectui eșirea după acestă ordine. Se con
sideră deci ca eșițl din consiliulă Direcțiunei d-nii Geor- 
giu Barițiu și Gregoriu Mateiu. Veți binevoi a în
tregi aceste vacanțe prin alegere. Asemene espiră as-



Nr. 66. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Cur anin la bursa de Viena
din 1 Aprilie st. n. 1885

Rentă de aură 4°/0 . . . 97.85 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.25 
Imprumutulfl căilorfl ferate

ungare.......................... 146.25
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.80 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) . . . .122.

Amortisarea datoriei căi
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 107.50 

Bonuri rurale ungare . . 102. — 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4. — 
Bonuri rurale Banăt-Ti-

mișfl...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 100 60

Bonuri croato-slavone . . 100.— 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung.............................97.—
Imprumutulfl cu premiu

ung...................................118.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.75 
Renta de hărtiă austriacă 82.30 
Renta de arg. austr. . ■. 82.75
Renta de auru austr. . . 107.75 
Losurile din 1860 . . . 139.—
Acțiunile băncel austro-

Bursa de Bucuvesci.
Cota oficială dela 19 Martie st. v. 1885

Cump. vând.

ungare........................  860 —
Act. băncel de creditfl ung. 295 70 
Act. băncel de creditfl austr. 292.— 
Argintulfl —. — GalbinI

împărătesei................ 5.81
Napoleon-d’orI................ 9.81‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.70 
Londra 10 Livres sterlinge 124.40

Renta română (5%). . . . 90^4
Renta rom. amort. (5°/0) . . 923/4

» convert. (6°/0) . . 88s/.t
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 31
Credit, fonc. rural (7°/0) . . 997b

„ (5°/o) • • 84^
> » urban (7%) . . 96

, (6»/0; . . 90
’ (5°/o) • ■ 81V3

Banca națională a României 1190
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 300

< » > Națională . . 225
Aură .................................... 13.’/3°/o
Bancnote austriace contra aură

Cursulu pieței Brașovu
din 2 Aprilie st. d. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.65 Vend.. 8.68
Argint românesc .... . . > 8.60 * 8.65
Napoleon-d’orI................. . . • 9.79 > 9.82
Lire turcescl..................... . . » 11.06 » 11.08
Imperiali......................... . . > 10.04 > 10.06
Galbeni............................. . . > 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. «Albina» . . > 100.50 > 101.-
Ruble Rusesc!..................... . . » 125.— > 126.—
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se potă cumpăra în tutunge- 

I ria lui I. Cîross.

I
Diplomă de argintă dela esposițiunea economică din 1884 a comitatului 

Torontală.
Medalia de argintă dela esposițiunea intern, pharmac.- Viena 1883.
Medalia de brouzft dela esposițiunea din Triestă 1882.
Diploma de recunoscere dela esposițiunea din Graz 1880.

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

aici ună

(Nr. 13)

I S V 0 R U L U

AGNES
dela M0HA

Conține cea mai însemnată cantitate de acidu carbolicu dintre tote 

Apele minerale ale Ungariei 
face escelente servicii la bole cafarrhalice ale organeloră de mistuire și 
ale udului. In genere acăstă apă merită a se lua cu deosebire în consi- 
derațiune la t<5te acele bole, la care trebue a ajuta organele și a promovâ 

funcționarea sistemului nervosă.
Cu vinii beută se bucură acesta de o popularitate mare.
Depositulu principală Ț Liferantu alu Curții

singură numai la: U £ reg. ung.în Budapesta.
Asemenea se află la t6te farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiunl.

C U R S U
spre învățarea desemnului de croielă, și a croitului

peixtrin. haine d.e dame
instruândă după celă mai nou metodă parisiană și academică.

Elevii se instrueză după ună metodă ușoră astfelă, încâtă înșiși 
potă luă mesură și croi cu garanțiă și asigurare în timpulă câtă ține cur- 
sulă de instruire. In același limpă se instruâză 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 p6te face 
dela 8—12 a. m. și dela 1—7 p. m.

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

Cu totă stima
J. <xraf, iustructoră de croitu.

K

S’asa espedîatu în amilii 1884
& __ _ _

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

Adeverimfl că amfl învățată dela d-lti J. Graf în timpii de 6 săptămâni com
pletă desemnulfl de croitfl pentru haine femeescl și compunerea lorii. Drepții aceea ne 
simțimfl atinse în modu plăcute de a exprima dlui I. GRAF mulțumită nostră pentru 
ostenela și diligența sa și de a-lfl pută. recomanda pretutindenea cu privire la cunoș
tințele sale speciale și Ia metodulu ;c ușorii de cuprinșii.

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

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

Mersulu trenurilor!!
pe inia ^Predealtt-Budapesta și pe linia ’E'eiușîi-A.radu-lSudapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

S*redealu-I5udapesta ISudapesta—S®redealîi

Trenă 
accelerat

Trenă 
de 

peraone

Trend 
omnibus

București
Predealu
Timișfl

Brașovă

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfl
Hașfaleu
Sigliișora 
Elisabetopole
Mediașfl 
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelfl
Teiușfi
Aiudii
Vințulfl de susfl
Uiâra 
Cacerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clnșiu

Nedeșdu
Ghirbău
Aghirișfl
Stana
Huiedinii
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mez6'-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe 

Oradia-mare j 

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta]

Viena

9.50
10.15
10.50

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

7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19
8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 5-59 9.18
10.18 6.28 8.00

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

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

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

2.00 6.20 2.00
i

Trenu 
de 

persdne

Trenu 
de 

persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenă 
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. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare * 4.11 5.13 3.20

1 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
Răv 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 —
Agliiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clnșin 8.57

9.23
5.40
6.00

7.08
7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Ui6ra 12.12 9.58 —
Vințulfl de susfl 12.19 10.07 —
Aiudfl 12.45 10.42 9.17
Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Crăciunelfl 1.44 12.03 —
Blașfl 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașfl 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 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
Brașovă js 9.20 10.15 3.15

— 6.00 3.25
Timișfl — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

București — — 10.25

Nota: Orele de nopte suntfl cele dintre liniile grose.

Tipografia ĂLEX1, Brașovu.

Teiușă-Aradd-Budapesta Budapesta- Aradfi-Teiușfi.

Trenu de Trenă Trenă Trenă de Trenă
persane omnibus omnibus persâne omnibus

Teiușfi
Alba-Iulia
Vințulă de josă

8.25 8.352.39 9.50 8.20 Viena
3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.5b
4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28

Șibotă
Orăștia

4.35 11.43 Aradfi 3.35 5.30
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
Radna-Lipova

9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27

Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Arad fi 12.32

12.00
8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20

Szoluok
Budapesta
Viena

4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
6.20 — — Teiușfi 12.53 7.00

Aradfi-Timișfira Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă
omnibus persâne omnibus

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

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.0b

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Tlmiș6ra 8.58 3.15 P etroșeui 7.00

Timiș6ra-Aradfi Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenă
peraâne omnibus omnibus

Timișfira 12.25 5.00 Petroșeni 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
Aradfi 3.10 8.00 Simeria 12.37


