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83. Sâmbătă 13 (23) Aprilie 1885.

Brașovu, 12 (24) Aprilie 1885.
Intr’una din ultimele ședințe ale sinodului 

din Sibiiu s’a discutată o câstiune de mare im
portanță pentru desvoltarea instrucțiunei ndstre 
poporale române.

A. fost vorba de premiile, ce au începută a 
le împărți autoritățile administrative precum și 
reuniunile de maghiarisare între învățătorii dela 
scdlele ndstre sătesc!, cari dovedescă succese es- 
traordinare în propunerea limbei maghiare, și de 
măsurile ce ar trebui luate față cu acăstă agita
țiune corumpătdre.

Unulă din membrii sinodului, d. Dr. Nico- 
lau Pop, pătrunsă, de îngrijire pentru relele ur
mări ce le păte avă acăstă agitațiune pentru 
învățământulă nostru poporală, a făcută în șe
dința de Sâmbăta trecută o propunere, cerăndă 
ca sinodulă să se pronunțe asupra amintiteloră 
uneltiri în modă reprobătoriu.

Acăstă patriotică propunere, ce o publicămă 
mai josă în tătă estinderea ei, a fostă for
mulată cu multă moderațiune. Propunătorulă să 
vede că și-a dată tătă silința de a-o îmbrăcă 
într’o haină, care să nu apară nicidecum răsboi- 
nică. De aceea d-sa a accentuată mai vertosă 
momentele pedagogice, arătândă, că nu merge 
nicidecum ca dintr’ună studiu copii să învețe 
prea multă și dintr’altele nimică.

Și într’adevără argumentele pedagogice sunt 
de ajunsă spre a documentă, că nu esistă nici 
umbră de îndreptățire pentru ună ală treilea 
d’a se amestecă în mersulă regulată ală in
strucțiunei din scălele năstre poporale și de 
a premiâ pe acei învățători, cari, dândă pre
ferință studiului limbei maghiare, conturbă e- 
chilibrulă dintre singuraticele obiecte de învăță- 
mântă. Căci este clară că prin acăsta se parali- 
săză însuși scopulă instrucțiunei nostre poporale.

Moderațiunea cea mare a propunătorului n’a 
putută împiedecă cu tăte astea ca cererea lui să 
fie caracterisată de adepții reuniunei de maghia
risare din Clușiu ca ună „atentată în contra lim
bei maghiare?1

Turburarea cea mare, ce a produs’o memo
rata propunere cu tătă moderațiunea ei între „ci- 
vilisatorii Ardălului“ din Clușiu, se păte ușoră 
esplicâ, dacă vomă avă în vedere, că reuniunea 
de „cultură maghiară" de curândă constituită 
prevede în statutele sale între altele și următărele 
puncte:

„Comitetulă dirigentă propune premiări și 
ajutore] comitetele provinciale recomandă pe cei 
cari au să fie premiațl și ajutorați și raportăză 
din șăse în săse luni despre progresulă făcută și 
despre trebuințele iminente.

Scimu că scopulă reuniunei din Clușiu este 
lățirea limbei maghiare, scimă și aceea, că „pre
miile" și „ajutărele" din cestiune suntă menite 
mai vertosă pentru învățătorii nemaghiari, cari 
s’ar oferi a cresce viitărele gencrațiunl în direc
țiune „națională maghiară" și în „spirită ma
ghiară" și a cultivă înainte de tăte și mai pre 
susă de tăte limba maghiară.

Se înțelege, că dacă autoritățile năstre șco
lare confesionale voră fi la înălțimea chemărei 
loră și voră sci să împedece propaganda maghiară 
între învățătorii noștri, ,,civilisatoril“ din Clușiu nu 
voră avă norocirea de a se bucura de nici o isbendă 
în potriva învățământului nostru națională.

Nu păte fi dar vorba de ună atentată în 
contra limbei maghiare, ci numai de a se împe- 
deca adversarii noștrii în planurile loră de dis
trugere a organismului nostru școlară. Numai 
aceste planuri trebuia să le aibă în vedere 
și sinodulă din Sibiiu, când s’a pronun
țată aspura propunerei amintite. Atunci n’ar fi 
venită în posițiune de a-șl luă refugiulă la o altă 
propunere mai multă ca moderată și cu totulă ne
definită a comisiunii școlare, care ca și oracululă 
dela Delfi te lasă în îndoiălă despre aceea, că 
ăre sinodulă reprobă său aprobă premiările, des
pre cari e vorba.

Părerea năstră este că în asemeni împreju
rări era datoria sinodului de a se pronunța ho- 
tărîtă și fără șovăire în cestiune.

Dar așteptămă să primimă informațiuni a- 
menunțite despre întrăga desbatere spre a pută 
reveni mai pe largă asupra acestei afaceri im
portante.

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

închiderea Reiclisrathului vienesh.
La 22 Aprilie n. s’a închisă a noua sesiune a 

Reichsratului, fundă de față ună forte numerosă publică, 
între caie represenlanții tuturoră misiuniloră și ambasa- 
deloră. M. Sa monarchulă, care a apărută în uniformă 
de mareșală, avendă la dreptă trei Arciere-garde, 6r la 
stânga trei garde ungurescl, purtândă marea cruce a or
dinului «St. Ștefană,» ceti discursulă tronului de închi
derea sesiunii.

In mesagiu se accentuăză, că s’au resolvată o mul
țime de proiecte importante, s’a pusă pe o basă mai so
lidă armata, s’au luată măsur* pentru invalizi,' pentru 
sprijinirea văduveloră și orfaniloră celoră căduțl în luptă, 
pentru ajutorarea familieloră celoră chemați în casă de 
mobilisare. Prin reforma electorală, ună însemnată nu
mără de cetățeni silitori și zeloși au întrată în celă mai 
importantă dreptă politică și s’a ușurată în Bcemia eser- 
citarea dreptului electorală. Multă s’a făcută pentru sco
puri de educațiune și cultură, înmulțindu-se numă- 
rulă instituteloră de învățămentă, și mai alesă pentru 
instrucțiunea industrială indigenă. De asemenea s’a 
ameliorată sortea clerului. Economia și comunicațiunea 
facă progrese. Prin întinderea teritoriului vamală gene
rală austro-ungară și prin revisuirea tarifului vamală s’a 
promovată comerciulă, încheindu-se și tractate cu statele 
amice. S’au votată sume însemnate pentru regularea Du
nării. Prin holărîrile luate asupra instituțiunei de inspec
tori industriali și prin modificarea ordinei industriale, s’au 
regulată referințele dintre stăpâni și lucrători și s’au 
luată măsuri de protegiare a vieții și sănătății acestora 
din urmă. S’a făcută legea pentru înfruntarea pestei bovine, 
legi de comassațiune, regulamente pentru diferite cursuri 
de apă în Tirolă, Carintia și Galiția. S’au Introdusă ca
sele poștale de economii, case de împrumută industriale 
și agricole, s’au adusă legi spre a se împedeca pagubele 
causate la institute de bani prin defraudărl. S’a făcută 
multă pentru desvoltarea rețelei de căi ferate. S’a ridi
cată creditulă statului ș. a.

Bunele raporturi cătră celelalte puteri 
justifică așteptarea, că monarchia va trăi ne
turburată și mai departe în pace.

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

Conflictul!! ruso-englesh
«Daily News* scrie, că în urma discursuriloră 

ce le-a ținută Gladstone și Granville, a mend ou ă par_ 
lamentele și-au perdută multă din speranța, 
că conflictulă se va resolva pe calepacinică. 
Rusia stăruesce pe lângă pretențiunile sale. Acăstă îm
prejurare, precum și raportulă lui Lumsden dau situa- 
țiunei o deosebită seriositate. >Morning Post< află, că 
Thornton, ambasadorulă englesă, a trimisă din Petersburg 
o comunicare de caracteră forte seriosă. Tăte 4>are 1e 
judecă situațiunea ca periculăsă. «Standard*

anunță, că cabinetulă englesă a trimesă la Petersburg o 
telegramă, în care cere desaprobarea lui Komarov.

«Național Zeitung* aduce din Petersburg cuprin- 
sulă telegramei d-lui Giers cătră guvernulă englesă, care 
e următorulă:

«Telegrama generalului Komarow, ală cărei cuprinsă 
vi l’am comunicată, conține lămuririle dorite asupra in
cidentului de deunădile. N’avemă nimica de adăogată 
la acelea, dară apelămă la înțelepciunea guvernului Marei 
Britanii, să cumpănăscă situațiunea, ală cărei caracteră 
și pericule suntă puse în cea mai clară lumină prin a- 
cesiă incidență ... Nu vremă să cercetămă natura acti
vității comisiunii englese, dar nu putemă trece cu vederea, 
că unii oficerl, cari formau o parte din suită (comisiunii 
pentru regularea granițeloră), au condusă mișcările Afga- 
niloră și că răsunetulă întâlnirii dintre Emirulă și vice
regele Indiei, precum și atitudinea dușmană ce s’a espri- 
mată prin aceea, au contribuită de sigură a ațîța pe 
Afgani într’atâta, încâtă au făcută pași provocătorl, ce 
nu s’ar fi putută suferi de autoritățile militare ruse, fără 
a’șl călca datoria loră . . . Singura conclusiune ce o fa- 
cemă este necesitatea imperiăsă d’a se pune capătă unei 
situațiunl periculâse . . .«

țliarele din Paris consideră starea conflictului anglo- 
rusă, ca fărte rea. Consiliulă de miniștri englesă, care la 
21. Aprilie n. s’a ocupată cu telegrama Iui Lumsden. a 
făcută cunoscută în Perersburg, că Rușii au fostă 
atacatorii în lupta dela Ak-Tepe, din 
care causă guvernulă englesă se vede 
silită a cere desaprobarea procederei lui 
Komarov.

Totă la 21 Aprilie n. marchisulă Salisbury a ți
nută ună meetingă ală conservatoriloră, în care a dfed 
că Rusia caută, ună punctă de sprijină, din care să pdtă 
sili pe Anglia d’a se mulțămi. ca Rusia să ocupe 
Constantino polulă.

0 nouă telegramă a lui Lumsden din Tripulă răs
punde la afirmările, lui Komarovă In privința incidentului 
dela granița afgană și declară că Afganii, departe de a 
provoca pe Komarov, prin neîncetatele încercări ale Ru- 
șilbră d’a provoca ostilități, se convinseseră că acăsta e 
singurulă scopă ală Rușiloră. La 27 Martie n. înaintară 
două despărțăminte rusesc! în același timpă. Cavaleria 
sub Abkhanov trecu peste Pul-i-Chisti, pe când infanteria 
înaintă cătră flanculă dreptă ală posițiunei afgane. Alik- 
hanov se retrase numai atunci, când i s’a tăiată drumulă 
de cătră cavaleria afgană, âr infanteria s a retrasă numai 
după ce comandantulă afgană a făcută cunoscută ofice- 
rului rusă, că se va vedea silită să dea ordină de îm
pușcată, dacă Rușii nu se retragă. In (jiua următâre in
formă șefulă statului majoră generală ală lui Komarov 
pe căpitanulă Yate, că înaintarea lăi Alikhanov a fostă 
ună simplu marșă de plăcere. La acăsta a răspunsă 
Yate, că Afganii consideră acestă marșă multă mai se
riosă. Lumsden accentuăză modetațiunea și răbdarea 
Afganiloră față cu provocațiunile neîncetate ale Rușiloră 
în timpă de două luni. Când trupele rusescl au înain
tată la 30 Martie, Afganii au fostă siliți să se apere. 
Lumsden năgă, că Englesii, când Komarov a adresată 
Afganiloră somaținnea, ară fi dată acestora sfatulă d’a 
nu se retrage.

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

Imormentarea lui C. A. Rosetti.
(Coresp. part, a «Gaz. Trans.*) 

Bucuresci, 11/23 Aprilie.
In acestă momentă mă întorcă cu inima sdrobită, 

cu ochii scăldațl în lacrămi, dela cimitirulă Belu, unde 
amă dusă la veclniculă locașă pe marele publicistă ro
mână C. A. Rosetti.

Multe manifestațiunl amă văzută în viața mea, dăr 
o ovațiune națională ca cea de astăzi, n’am văzută de 
când sunt pe lume.

încă de atjl diminăță poporulă furnica pe strade. 
Prăvăliile erau închise, tricolorulă română, învălită 

în pânză nâgră de jale, fâlfăia pe tăte casele. Felinarele, 
înfășurate în vălă negru și aprinse, ofereau o priveliște, 
care îmuia inima chiar și a celui mai tare omă 
de fire.
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tată corpulă oficeriloră din stațiune în mare ținută la 
locuința noului brigadieră.

—0—
Miniștrii aflați în capitală au făcută în corpore o 

visită de condolență familiei Rosetti. D-nu Dim. Sturdza 
a înmânată D-nei Rosetti următorea adresă în numele 
Consiliului de miniștri:

.Dâmnă! România încercă adi o pierdere nere- 
parabilă în unulă din cei mai iluștri ai săi fii. In tim
puri întunecate și durerose, societatea română a dată 
nascere acelei generațiuni, a cărei una din cele mai vii 
expresiun! este C. A. Rosetti. De aprope ună jumătate 
secolă Rosetti și iluștri săi amici au ținută o luptă gi
gantică pentru țera loră. Nu au fostă fapte mari, la a 
cărora pregătire și esecutare elă să nu fi participală. In 
epoca desceptării, 1836, în 1848 când poporulă mărini- 
mosă se mișcă, în 1857, când tâte clasele societății ară
tară voința națiunei, în 1859, 1866, 1878, 1881, când 
România afirmă și puse ea însăși în esecutare a sa 
voință, unire, guvern constituțional, independință, regat, la 
tote aceste mari acte Rosetti se găsesce între fruntașii condu
cători. In totdâuna Rosetti a învățată pe Români respectulă 
ce se datoresce omului; în totdâuna elă a căutată să-i 
deprindă cu ideile mari de libertate și de progresă. Cu 
afabilitatea lui, cu energia lui, cu patriotismulă lui pură 
și desinteresată, elă a ajunsă să vedă în țâra lui reali- 
sându-se tote acele dorințî, cari la începută păreau a fi 
numai visuri. Iacă pentru ce, dâmnă, perdei'ea lui Ro
setti este atâtă de simțită. Ca Români, ca guvernă, ca 
membri ai partidului liberală, dați-ne voiă să ne asociămă 
durerii de care ești pătrunsă, adl când întrega societate 
română portă doliulă pentru perderea nemuritorului ce- 
tățână C. A. Rossetti.

»Generalulă I. Fălcoianu, G. Lecca, D. Sturdza, R. 
Mihaiu, C. Nacu.«

—0—
Studenții români din Viena au depusă, prin d. Ale

xandru Ciurcu, directorulă »Independenței române,* o cu
nună de flori pe cosciugulă lui C. A. Rosetti.

—0—
Consiliulă comunală ală Bucuresciloră a luată 

hotărîrea, să deschidă o subscripțiune publică pentru ri
dicarea unei statue ilustrului cetățână C. A. Rosetti. Pri
măria va subscrie suma de 10,000 franci.

—0—
Br. Nicolau Wesselenyi a dăruită reuniunii ardelene 

de maghiarisare 2000 fi. în acții. Ore cu bani de aceș
tia, aruncați în ventă, nu s’ar pute alina durerile popo
rului săracă? Dâr șovinismulă numai pentru desnaționa- 
lisarea altora are inimă.

—0—
O telegramă de erl ne-a adusă scirea, că teatrulă 

din Szeghedină e în flăcări dela 2 ore după amâcji. Cele 
mai nouă amărunte ne spună, că coperișulă și tâtă în
tocmirea dinăuntru au arsă, nerămânendă decâtă păreții 
goli, nici chiar garderoba diretorului nu s’a putută scăpâ. 
Paguba comunei este de celă puțină 300,000 fl. Teatrulă 
este asigurată cu 400,000 fi., âr garderoba cu 35,000 fl. 
Teatrulă a fosă construită în 1883. La medulă nopții 
teatru ardea încă.

—0—
Din Bistrița ni se comunică, că pe la oficiele de acolo 

nu se mai vădă hârtii scrise decâtă în limba maghiară. 
Acâsta-i măsura luată în contra hotărîrii comitatului Bis- 
trița-Năsăudă cu privire la reuniunea de maghiarisare.

—0—
In 11 Aprilie n. comitatulă Mureșă-Turda și-a ți

nută adunarea îndatinată. După cum ni se scrie, mem- 
brulă comitatensă Berzenczei Lajos, pentru espresiuni 
vătămătore la adresa comitelui supremă br. Banffy Zol- 
lan, a fostă trasă la răspundere, âr din partea fiscalului 
comitatensă Ferencz Albert s’a făcută propunerea, ca 
Berzenczei să fiă pedepsită cu 80 fl. Atunci Berzen
czei începu a amenința cu pumnulă pe fiscalulă, dicen- 
du-i că, dacă nu-și retrage propunerea, atunci îlă va în
văța elă minte. Fiscalulă de frică și-a retrasă propunerea, 
âr Berzenczei a rămasă nepedepsilă rîdendă în pumni.

—0—
Făgărașulă se va lega cu Ilomorodulă printr’o cale 

ferată. Chelluelile se evalâză la 1,250,000 fl., adecă 
32,885 fl. 22 cr. de chilometru. Stațiuni voră fi în Fă- 
gărașă, Șercaia și Comâna de josă.

—0—-
In Caratna, comitatulă Trei-Scaune, s’a omorîtă o 

famibă: fata pentru Imputările ce i le făcea în fiecare 
cji mama sa, tata de supărare pentru mortea ficei sale, 
âr mama de supărare pentru mortea amenduora.

’ -0-
In Orăștiă s’au furată unui jidovă mai multe lucruri 

de valâre în sumă de 500 fl. și bancnote în sumă de 
1350 fl. Suntă bănuite persâne de aprâpe cunoscute.

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

La ârele 1 după amâdi, cortegiulă funebru s’a pusă 
în mișcare din locuința nemuritorului Rosetti, strada Doro- 
banțiloră, și a eșită la Episcopiă, traversândă strada Vic
toriei, Bulevardul^, strada Colții, strada Dâmnei, Lipscanii, 
strada Șelari etc.

Sute și mii însoțâu carulă mortuară și de deci de mii 
de omeni s’acopereau stradele pe unde trecea cortegiulă. 
Cea mai perfectă ordine a domnită și ’țî era mai mare 
dragulă a vedea pe țăranii români înșirați pe amândouă 
părțile cortegiului, cu ce tactă, cu ce simțămentă de 
demnitate țineau ordinea într’o cumplită îmbulzâlă.

înaintea carului funebrală mergeau școlarii cu stâ- 
gurile loră, societățile, corporațiunile cu frumose cununi 
atârnate în prăjini. Erau apoi trei cară, pe dricurile 
cărora erau formate piramide de scânduri Iote acoperite 
de susă pănă josă cu cununi de flori și cu tricoloră na
țională.

Intre acestea cară și între carulă funebrală mergea 
ună preotă de miră îmbrăcată în ornamentele bisericesc!, 
însoțită de ună cantoră săteană. Ună altă săteană du
cea înaintea preotului ună felinară atârnată într’o prăjină 
văpsită tricoloră.

Corpulă marelui patriotă Rosetti era aședată pe ună 
camionă (cară deschisă fără loitre). Cosciugulă era aco
perită de flori și de cununi, IJiarulă «Românulă* era 
aninată pe cosciugă deasupra capului, și o coronă fă
cută de condeie galbine de metală era pusă deasupra 
iubitului seu diară. După carulă funebrală erau fii lui 
Rosetti, Vintilă și Horia, Cornea și alțî membrii ai fami
liei. In urma loră mergea societatea pressei române, 
societatea lipografiloră, comercianții capitalei, delegațiu- 
nile județeloră și mai multe mii de suflete românesc!.

Imprejurulă cosciugului erau și de o parte și de alta 
colaboratorii, administratorii, lucrătorii tipografi și împăr- 
țitorii ^Românului», însoțindă cu toții pe prea iubitulă 
loră părinte pănă la mormentă.

Carulă funebrală era trasă de doi cai albi, pe lângă 
cari mergeau optă săteni români, dintre cari doi țineau 
caii de frâne.

Nici ună polițaiă, nici ună gendarmă nu s’au vă- 
dută în totă percursulă stradeloră. Miniștrii și înalții dem
nitari însoțeau și ei cortegiulă amestecați printre poporă. 
Fiecare română muncitoră era îmbrăcată cu hainele, cu 
care (jlilnică muncesce. Cetățenii capitalei și sătenii ro
mâni au dovedită, că sciu să ție mai bună ordine decâtă 
poliția și gendarmeria.

Manifestațiunea acesta a fostă o mărâță ovațiune 
pentru neuitatulă Rosetti, care totă viața lui a susținută 
susă și tare, că poporulă română numai prin libertate, 
pâte înaintâ, numai prin libertate pâte deveni 
mare.

înainte de plecarea cortegiului, la locuința nemuri
torului Rosetti, au vorbită Nicolae lonescu în numele 
parlamentului română, Mucenică Dinescu pentru țâranulă 
română, Bordeanu în numele pressei române, Giani în 
numele cetățeniloră capitalei.

Ajungândă cortegiulă în strada Demnei, s’a oprită 
la redacțiunea .Românului.* Aici, iubitulă nostru amică' 
și publicistă I. G. Bibicescu a vorbită în numele colabo- 
ratoriloră »Românului* după cum urmâză:
Pre iubite invețătorule, neuitatule părinte și adorate amice!

Alții spus’au ce perde țâra prin mortea ta.
Noi, colaboratorii tăi, noi car! amă trăită, te-amă 

iubită și amă lucrată cu tine, nemuritoră te credâmă, 
căci nemuritoră ai luptată tu să fie poporulă, pe care 
atâtă de bine îlă simbolisai.

Lumea ’ntregă dară de-ar fi căzută peste noi, nu 
ne-ar fi uimită, nu ne-ară fi sdrobită mai multă decâtă 
mortea ta. Jertfa vieții nostre a tuluroră cu dragă amă 
fi făcut’o, spre a răscumpăra marea ta viață pentru țâră, 
pentru soția ta și mama nostră iubitore. Noi perdemă pe 
părintele dulce, pe dascălulă prâ iubită, care niciodată 
nu ne-a lăsată să vedemă pe șefă sub amică.

Du-te, dâr veghiază asupra țării și asupra nâstră 
și șopteșce-ne vederile tale.

Noi te-amă ascultată, te-amă iubită, te-amă înțelesă, 
și chiară prin pământulă rece, ce te va acoperi, glasulă 
tău va găsi drumulă inimei nostre și ne va inspira.

Du-te și împreună cu ceilalți martiri ai Românimei, 
tu care ai fostă apostolă, tu care ai fostă trâmbițașulă 
neobosită ală binelui, spune-ne ce otărîți voi, pentru ca 
.Românulă* tău s’o spună Româniloră.

Du-te, du-te inimă mare câtă inimile tuturoră Ro
mâniloră, dar privesce-ne încă odată, spre a ne însufla 
îndrăsnâla d’a încerca să călcămă pe urme’ți.

Binecuvintâză-ne, dulce tată, binecuvintâză-ne mare 
și mărite dascălă, binecuvinteză-ne și susține-ne, căci și 
mortă nemuritoră ești.

SOIRILE BILEI.
D. colonelă Paul Bernnat, care e numită co- 

mandantă de brigadă în Brașovă în loculă d-lui generală 
Fischer, a sosită Marți în orașulă nostru. Erl s’a presen-

Procesuln din Deva.
(Raportulă specială ală »Gaz. Trans.*)

Deva, 20 Aprilie 1885. 
(Urmare).

Alesandru Szocs, parochulă reformată din 
Deva, dice, că densulă nu cunâsce limba română, că a 
stată până la finitulă conferenței, dâr puțină a înțelesă 
din cele ce s’au vorbită acolo; densulă ca și unulă care 
adese vorbesce în publică și scie cum se compună vor
birile. din pășirea și din gesturile acusatului a dedusă și 
astfelă și-a închipuită, că acusalulă a bună sâmă a ți
nută o cuvântare agitătore contra națiunei maghiare (rî- 
sete). La întrebarea pusă, că de unde scie cele fasiu- 
nate, dice, că densulă scie numaj cele ce le-a audită 
dela alții, — persânele însă nu le scie numi,

Urmâză marlorulă Ioane Balomiri, jude în pen
siune.

Martorulă: Cere acusatulă să răspundă ungu- 
resce său românesce? (rîsete).

Acusatulă: Nu sunt președinte, (rîsete)
Martorulă iritată și confusă (j‘ce apoi românesce, 

că a participată la conferință, deși nu a fostă invitată, și 
că de ținerea conferenței a aflată numai din diare.

Preș.: Când a vorbită acusatulă?
Martorulă: Acusatulă a foriă ală treilea oratoră. 
Preș.: Scie martorulă, când a enunciată preșe

dintele conferenței primirea propunerei lui G. Secula, în
ainte sâu după vorbirea acusatului?

Martorulă: După vorbirea acusatului, fiindcă 
acusatulă a făcută ună adausă la propunerea antevorbi
torului.

Preș.: Nu vă aduceți aminte, dacă a fostă cu
prinsă în programă și adausulă acusatului ?

Martorulă: Nu sciu, că nu am căpătată pro
gramă.

Președ: Ce espresiuni a folosită acusatulă în 
vorbirea sa? pis-a, că Ungurii nu au învățată în 1848 
nimică ?

Martorulă: Cuprinsulă vorbirei nu-Iă sciu în- 
tregă, — deși vorbirea s’a publicată în 4‘are, dâr — 
adauge martorulă, eu nn dau nimică pe ce se scriu în 
diare, că și fasiunea mea au întortocat’o, — sciu însă 
atâta, că a vorbită de legi, de ordinațiuni și altele. Nici 
aceea nu sciu, că cum s’a esprimată în sâă dela 1848.

Preș.: In fasiunea d-tale ai disă, că acusatulă a 
vorbită mai multă la sentimente, decâtă la minte. Cum 
înțelegi acestea?

Martorulă: (cam încurcată) Vorbirea acusatului 
în mine nu a făcută impresiune decâtă mai multă la 
simță .... adecă pe mine nu m’a agitată.... ce a voită 
să di că Acusatulă eu nu sciu (rîsete.)

Preș.: Cum a fostă poporulă în urma vorbirei 
acusatului și ce a observată martorele?

Martorulă: Eu vorbirea acusatului nu o am 
ținută aptă de agitare. Că altora ce impresiune a fă
cută nu sciu.

A urmată apoi ascultarea D.-nului Lazară Petco. 
Procurorulă face escepțiune contra ascultării lui, deârece 
este apărătoră. — Dupăce președintele totuși îi pune 
câte-va întrebări neesențiale, relativă la unele convorbiri 
cu ună martore, se ascultă

George Nicâră, parochă gr. or. în Deva. Mar
torulă dice, că a participată la conferință și că vorbirea 
acusatului publicată în diarele române, conține totă aceea 
ce a disă în conferință. Iritațiune nu a observată, că 
în aceea conferință nu s’a voibită alia, decâtă aceea ce 
scie'totă lumea și se scrie în tâte foile. Alexandru 
Moldovană și Iuonă Filimonă, ambii din Deva, 
spună totă asemenea, adăugendă, că a fostă ordine și 
linisce esemplară.

Timpulă fiindă înaintată, președintele amenă per
tractarea pe după amâdi la trei âre.

După amâcji s’au cetită fasiunile martoriloră absenți. 
Prima dată a lui Ludovică Râty, inspectofă școlară 

în comit. Huniădârei, în care spune, că a scrisă ună 
articula în Nr. 62 din «Magyar Polgâr* din Clușiu des
pre vorbirile agitătore ținute în conferința Româniloră 
din Deva, cum s’au primită acolo propunerile și cum 
după vorbirea lui G. Secula s’a depărtată și deci a 
scrisă numai cele ce a audită dela Oliv. Krosznay și An. 
Torok, — apoi, că ce i-a spusă lui Dr. d. Petco în 
altă di, că elă scie românesce, că Sim. Horvath, procu
rorulă, s’a depărtată de acolo cu elă.»

Se citesce apoi fasiunea lui Anfoniu Torok din 
Aiudă, care din întâmplare era pe la Deva, când s’a ți
nută conferința, în care martorulă espune pe largă mai 
întrâga vorbire a acusatului, — firesce așa precum a 
înțeles’o elă. Acestă martore încă îșî basâză opiniunea 
sa pe gesturile și aplausele văzute și aurite și nu se 
pâte împâcâ cu idea, că acusatulă n’a entusiasmată po
porulă.

Fasiunea marforelui repausatăLudovică Miclos, fostă 
advocată în Deva, se basâză asemene mai multă pe au- 
dite dela alții, că martorele însuși recunosce, că nu a 
sciută bine românesce și că a audită vorbirile numai în 
parte, fiindă că era împresurată și departe de oratori.

Fassiunile martoriloră Alexie Olariu advocată 
în Deva, a lui Ni cui ae Oprea proprietară în Deva și 
a lui Petru Truța advocată în Baia de Crișiu nu au 
nici o însemnătate, căci nu se referescă la gravaminele 
din cestiune.

Se citesce o hârtiă a judecătoriei din Baia de 
Crișiu, după care acolo încă ar fi în curgere câte-va pro
cese pentru agitare și acele se aducă în conbinațiune 
cu actulă presentă, apoi se mai cetescă atestatele de mo
ralitate și de avere a acusatului și la propunerea apără
torului se jură martorii nejurați G. Nicâră, Al. Moldovană 
și 1. Balomiri.

Cu aceste se încheiă procedura de documentare.
Acusatorulă publică, cu puține adaugerl, re- 

petâză și espune mai pe largă motivele aduse în actulă de aeu- 
sațiune, accentuâză în specială acea, că nici martorii nu 
potă dovedi deplină, încâtă a fostă și a putută fi agită-



N-r 83. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

tore vorbirea acusatului, deci lasă în judecala tribuna
lului, ca din împregiurări și intențiunea, ce se pbte de
duce, să pronunțe verdictulă de vinovată. Procurorulă 
mai interpretez.! și § 172 din codulă penală și dice, că 
în înțelesnlă acelui § — nu se recere ca cineva să pro- 
voce la comiterea unei crime seu delictă, ci e de ajunsă, 
decă iriieză și agită. In consecință cere, ca acusatulă să 
fiă declarată de vinovată și pedepsită cu carceră de stată 
(âllamfoghoz) 1 ană de <Ji >e, 400 fl. amendă și suportară 
speseloră. (Va urma).

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

• Sinodultl din Sibiiu.
Sibiiu, 10 (22) Aprilie.

In ședința dela 6 (18) Aprile a sinodului d-lă de
putată Dr. Nicolau Popă a făcută următărea pro
punere :

Avândă în vedere că, dela introducerea limbei ma
ghiare în scâlele primare, au începută a se distribui 
premii aceloră învățători, cari se distingă în 
propunerea limbei maghiare;

șciută fiindă însă, că în genere rezultatele unui 
obiectă propusă cu preferință se ajungă cu scurtarea 
sporului în alte obiecte;]

avăndă în vedere, că atâtă normativulă, câtă ș 
legea de stată pentru scâlele poporale nu au de scopă 
instruirea unilaterală a unui obiectă, ci cualificațiunea 
harmonică în tăte obiectele;

Sinodulă reprobă astfelă de premieri și autorisâză 
pe consistoriu a supraveghia strictă pe învățători1 
noștri confesionali, și față cu acei învățători, cari voră fi 
premiați, să se pună la cale o cercetare, pentru ca să 
se constate, dacă nu cumva s’a ajunsă progresulă stră
lucită în limba maghiară în socoteala celorlalte obiecte 
de învățămentă.

Acâstă propunere s’a dată comisiunei școlare spre 
esaminare. In ședința de eri comisiunea școlară și-a pre- 
sentată raportulă său. Raportorulă I. Slavici face în nu
mele comisiunei propunerea, ca consistorulă să fie însăr
cinată a priveghiâ, ca nu cumva acei învățători români 
contes., cari voră primi premii pentru succesele dobân
dite prin propunerea limbei maghiare, să dobândâscă a- 
ceste succese cu negligerea celorlalte studii și ca învă
țătorii noștri să nu primescă asemeni premii 
fără de scirea autoritățiloră nâstre școlare con
fesionale.

D-!ă dep. A. Trombitașă se pronunță în contra a- 
cestoră propuneri ijicendă, că deărece studiulă limbei 
maghiare este regulată prin lege, primirea de premii seu 
alte daruri învălvă o imoralitate. Propune dâr, ca con- 
sistoriulă să procedă în contra aceloră învățători, cari 
voră primi asemeni daruri, cu rigore disciplinară.

După ce d. N. Popă se alătură la părerea comi
siunei, âr d. Trombitașă își retrase propunerea sa, se 
primi propunerea comisiunei.

Prima conferință colectivă profesorescă în Blașiu.

Sub acești! titlu cetimi! în numărulu ultimă 
ală ,,F6iei scolastice11 din Blașiu următârele:

Ideea unei întruniri a profesoriloră dela tâte gim- 
nasiele românesc! din patriă e vechiă. In anulă 1875 fu 
resuscitată prin repausatulă Dr. Ioană Meșota, fostă di- 
rectoră la gimnasiulă românescă din Brașovă, carele în 
numele corpului profesorescă de acolo se adresă cătră 
Direcțiunea și corpulă profesorescă din Blașiu cu între
barea: dăcă s’ar pute țină în Blașiu pre 28 Aprilie ace
lui ană o întrunire a profesoriloră din Ungaria și Tran
silvania. Corpulă profesorescă din Blașiu în conferința 
ținută în 22 Martie 1875, considerândă momentuositatea 
obiectului și folosulă, ce ar urmă de aci pentru Înainta
rea instrucțiunei, primi în principiu acăstă ideă salutară, 
precum și programa propusă din partea Brașoveniloră 
pentru conferința preliminară. Intrevenindă însă între 
aceea unele împrejurări neprevădute pentru gimnasiulă 
din Brașovă, proiectata conferință se amână pe timpă 
nedeterminată

Cu tâte acestea ideia nu s’a dată uitărei, ci cu 
diverse ocasiuni s’a resuscitată și desbăiută. In 1884 
fiindă de nou resuscitată de cătră patronatulă gimnasiu- 
lui românescă din Năsăudă, carele luândă inițiativa și 
punându-se în conțelegere cu patronatele celorlalte gim- 
nasii românesc! din patriă, împreună cu acestea a conlu
crată spre realisarea acestei idei de multă dorite. Așa 
în urma coînțelegeriloră împrumutate, în 8 Aprilie a. c. 
st. n. representanții corpuriloră profesoresci dela cele trei 
gimnasii superiore gr. catolice române: Blașiu, Beiușă și 
Năsăudă, în urma concesiunei date din partea Escelenției 
Sale Domnului Ministru de culte și instrucțiune publică de 
dto 10 Martie a. c. Nr. 9217, se și întruniră în Blașiu la o 
conferință colectivă, participândă dela fiecare gimnasiu 
Directorii cu căte trei delegați, și anume: dela gimnasiulă 
din Blașiu: Revered. Domnă Ioană Antonelli directoră 
gimn., ăr ca delegați profesorii gimnasiali: Ioană Germană, 
Alex. Uilăcanu și losifă Hossu, dela gimn. din Beiușă: 
Rvd. Domnă Petru Mihuță direc. gimn., ăr ca delegat! 
profesorii gimnasiali: T. Roșiu, Vasiliu Leșeanu și Ioană

Buteanu. dela gimn. din Năsăudă : Domnulă Ioană Cio- 
cană dir. gimn.. âr ca delegați profesorii gimnasiali: 
Maximă Popă, Dr. Art. Alexi și Dr. Paulă Tanco.

In 8 Aprile la 11 ore convenindă toți în sala gim- 
nasială, Rssimulă Domnă directoră Ioană Antonelli, bine- 
cuveniândă pre membrii adunați, espune istoriculă aces
tei conferințe de multă dorite, precum și scopulă ei, 
care în prima liniă este edarea de manuale corăspuncjă- 
târe pentru gimnasiele române; Ia care Rssimulă Domnă 
Petru Mihuță răspumjendă propune, să se aducă mulțu
mită : Escelenției Sale Domnului Ministru de culte pentru 
concesiunea ținerei acestei conferințe, II. Sale Domnului 
Alesandru l’âll com:sară ministerială pentru esoperarea 
concesiunei; asemenea și Escelenției Sale Prea-sânțitului 
mitropolită Dr. Ioană Vancea pentru îmbrățișarea și spri
jinirea acestei conferințe. După acestea se pășesce la 
constituirea conferinței alegându-se de președinte Rssimulă 
Domnă I6nă Antonelli; de vice-președinte Rssimulă Domnă 
Petru Mihuță; ăr de notari Domnii: Dr. Art. Alexi, Io- 
sifă Hossu și Ioan Buteanu.

Membri conferinței se împartă în două comisiunl, 
una pântru limbistică, âr alta pentru sciințele reali și is
torice. Desbaterea puncteloră stabilite în programă s’a 
continuată în 9 și 10 ale curentei cu multă interesă, a- 
măsurată importanței obiecteloră. S’a proiectată ună 
plană de lecțiune pentru obiectele de învățămentă pro- 
punânde în gimnasiele române gr. catolice. — S’au adusă 
decisiuni cu privire la uniformitatea în manualele de scâlă, 
precum și cu privire la prelucrarea unoră manuale mai 
corăspundătăre din punctă de vedere didactică. S’a pre
lucrată ună proiectă de statute pentru înființânda reu
niune a profesoriloră dela tâte scălele medie; asemenea 
s’a făcută ună normativă pentru revisiunea și edarea ma- 
nualeloră de scolă.

In urma acestora în legătură cu edarea și tipărirea 
manualeloră de scolă, s’a atinsă și cestiunea ortografiei 
cu carea să se tipărâscă manualele pentru ca să fiă uni
formitate în tăte. Unii au apărută principiulă etimolo
gică, âr alții celă fonetică, fiecare din punctulă său de 
vedere.

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

Fapte bune.
Iclăndielă, în Martie 1885.

Domnule Râdactoră I Trecură peste trei ani, de 
când comuna năstră Iclăndielă îșl are în frunte ună păs- 
toră sufletescă bună, zelosă, activă în persăna onoratu
lui d. Romulă S. Orbeanu și spre a dovedi cele de susă 
vină a-i enumărâ vr’o câteva din faptele sale.

D. Romulă S. Orbeanu administrâză parochia Iclăn- 
dlelă de peste trei ani și ce a făcută în decursulă acela? 
prin vorbele-i blânde, cari totdâuna mișcă inima ori și 
cărui muritoră, a adusă poporulă acolo, câtă în Iclăn- 
dielă s’a ridicată o șură, grașdă, celară, grânară, s’a în- 
cungiurată internulă cu paiantă (stoboră, uluci) etc., cari 
mai înainte erau pe aci să nu se mal pâtă folosi de ni
menea. Tânărulă preotă d. Romulă S. Orbeanu a spe- 
sată mai totdâuna și din ală său, fără de a face preten- 
siune, viptulă îlă aveau măiestrii gratisă, fără de a-lă 
aruncă pre b’.etulă poporă, pre care-lă vede altcum des
tulă de apăsată în timpulă presinte; și ce a mai făcută 
în anulă trecut? Prin vorbele dulci, ce atingă totdâuna 
cârda cea mai fină a inimei, a adusă poporulă acolo, în- 
câtă s’au ridicată nisce case parochiale cu cinci odăi, pa- 
dimentate și acoperite cu draniță, de potă să esiste nu 
în mica comună Iclăndielă, dar în or! și care cetate. On. 
d. preotă Romulă S. Orbeanu din averea sa propriă a 
dată 150 fl. Totă în anulă acesta s’a adusă ună clo- 
potă frumosă la biserica nâstră prin d. Romulă S. Or
beanu.

Prea On. d. Nicolau Solomonă, protopopulă M. 
Ludoșului, a fostă rugată să vină, ca să facă sânțirea 
caseloră parochiale, ce s’a și făcută în adunarea întregei 
comune și a numeroșiloră participanți streini, după care 
serviciu Prea On. d. protopopă a ținută o cuvântare fârte 
căldurâsă, simțitâre și binevenită, apoi On. d. preotă a 
și întrunită la mâsa-i bogată vre-o 40—50 persâne, ri- 
dicându-se primulă toastă întru îndelungata viâță și feri
cire a Escelenției sale Prea Luminatului și Prea sânțitulu, 
Domnă Archiepiscopă și Metropolită Dr. Ioană Vanceai 
după care a urmată apoi și altele. Musica întonâ imnulă 
de bucuriă, care a durată pănăce toți ne-amă depărtată 
ducândă cu noi suvenirile cele mai plăcute. In fine 
amintescă și aceea, că întregă poporulă din comună ase
menea a fostă ospătată din partea On. d. Romulă S. 
Orbeanu.

Noi consătenii recunoscători-mulțămimă din inimile 
nâstre numitului d. preotă ală nostru Romulă S. Or
beanu pentru neobosita sa străduință întru binele și îna
intarea năstră și pentru donațiunea făcută în sumă de 
150 fl. v. a. D-deu să-i răsplătâscă faptele sale demne 
de tâtă lauda și esemplulă său să aibă mulțl imitatori. 

In numele consăteniloră gr. cat.
Basiliu Turcu 

proprietară.
-------o—-----

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz Trans.»)

Nagyenyed, 24 Aprilie. — Fișpanulă co
mitatului Albei de joșii, Carol Zeyk, a murită.

Londra, 24 Aprilie. — Intr’o cameră din 
edificiulu admiralității s’a întâmplată eri la 11 
6re a. m. o esplosiune. Unu funcționară dela 
admiralitate a fostă greu rănită. Esplosiunea a 
fostă produsă de bombe cu dinamită. Bănuiala 
planeză asupra unui individă, precum se pare 
lucrătoră, care a umblată mai multă timpă prin 
prejurulă edificiului.

Paris, 24 Aprilie. — O depeșă cătră dia- 
rulă ,,France11 anunță, că colera s’a ivită drăși 
în Cairo.

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

Rectificare. — In telegrama dela Berlină din nu- 
mărulă de eri s’a strecurată, prin eliminarea mai multoră 
cuvinte, o erâre pocită, care confundă cu totulă sensulă. 
Telegrama trebuie să sune astfelă:

Berlină, 23 Agrilie: — Camera deputațiloră a 
respinsă cu 169 contra 127 voturi propunerea de a se 
eliberă de pedâpsa pentru celebrarea de liturgiă (Messe- 
lesen) și pentru împărtășirea cu sfintele taine (Sakra- 
mentsspenden).

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

DIVERSE.
0 dramă corsicană. — Se scrie din Ajaccio dia- 

rului »Le Temps’ că, acum aprâpe o lună, o jună fată, 
d-șora Breslet, institutâre la Alata, a fost rădicată spre 
amiacjă din mijloculă satului de trei tineri cavaleri armați 
din capă până în piciâre. 0 crimă totă de felulă acesta 
s’a săvârșită la Cuttoli-Cortichiato. D-șâra Benielli, insti
tutâre în acestă sată, voindă să profite de vacanțele Pas- 
ciloră pentru a veni la Ajaccio să ’și vâdă părinții, a 
pornită pe drumă însoțită d’o femee bătrână Ea abia 
mersese câte-va chilometre, când le eșiră d’odată înainte 
patru indivizi armați. Unulă din ei, Chiappe, s’apropiă 
de dânsa, îi vorbi și ’! (Jise să ’i urmeze. Ea începu să 
strige și voi să se opună. Ajutată de fratele său, Chiappe 
o luă în brațe și fugi cu dânsa, urmietă de complicii săi. 
Tovarășa de călătoriă a d-șorei Benielli se întârse în fuga 
mare în sată și alergă să povestâscă aventura tatălui 
institutârei. Acesta împreună cu primarulă se puseră în 
urmărirea culpabililoră și după puțină timpă îi și găsiră. 
Atunci se petrecu o scenă mișcătâre. Primarulă voi să 
obțină prin autoritatea sa liberarea junei fete, dâr în za- 
dară. Văcfândă acâsta, fata se aruncă în genunchi în
aintea lui Chiappe și a compliciloră săi, pe când tatălă 
cu lacrimele !n ochi îi ruga să-i dea copila. Dâr totulă 
era nefolositoră. Chiappe rămase nemișcată și în cele 
din urmă 4lse '■ >Lăsați-mă în pace și retrăgeți-vă în
dată ; acum am totă sângele meu celă rece, până aci nu 
eram stăpână pe mine. Câtă pentru domnișâra Benielli, 
ea nu se va întârce în sată decâtă după ce o voiu luă 
de soțiă.« Atunci, nenorocitulă tată fu nevoită a-șl pă
răsi copila. La întârcerea sa în sată, primarulă preveni 
justiția, care urmăresce atjl pe culpabili.

* * *
Caritatea americană — O societate de binefacere 

dela Boston a avută o ideiă minunată: Ea trămise, în 
timpulă iernei, 4 croitor! să visiteze mahalalele sărace 
din orașă. Acești croitori suntă însărcinați de societate 
d’a cârpi, cu stofă dâsă, pantalonii găuriți sâu câtele 
haineloră, pe cari le pârtă sărmanii âmeni, cari nu suntă 
destulă de bogați ca să-și pâtă repara hainele. Nimică 
mai estraordinară decâtă acâsta. Dâr âcă unde acestă 
faptă caritabilă ia o turnură cu totulă americană: Bu
cățile de stofă astfelă cusute pe hainele uscate ale să- 
raciloră sunt de o bună calitate, dâr pârtă tâte, cu litere 
mari a căroră culâre variâză după stofa haineloră, anun- 
ciuri cari recomandă publicului ună purgativă, o pastă 
minunată sâu o agențiă matrimonială. Lumea nouă este 
în acestă faptă.

Cursulu pieței Brașovă
din 24 Aprilie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.70 Vând. 8.72
Argint românesc .... . . » 8.60 » 8.65
Napoleon-d’orI................. . . > 9.52 » 9.96
Lire turcescl..................... . . > 11.12 » 11.18
Imperiali......................... . . > 10.12 » 10.15
Galbeni............................. . . > 5.80 » 5.85
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 » 101.—
Ruble RusescI................. . . » 121.— » 123.—
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

088^ Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potil cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

Editoră: Iacobă Mureșiann.

Redactori! responsabilii: Dr. Aurel Mnresianu,
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Cursuiu la bursa de Viena
clin 23 Aprilie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 93.65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.45
Imprumutulu căiloră ferate 

ungare.......................... 111.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorii ferate de ostfi ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96,60

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... —. —

Amortisarea datoriei edi
torii ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 104.25

Bonuri rurale ungare . .101.50 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi...............................101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 100.80

Bonuri croato-slavone . .101.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................. —
ImprumutulO cu premiu

ung...................................115 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.50 
Renta de hărtiă austriacă 80.80 
Renta de arg. austr. . . 81.35
Renta de aură austr. . . 105 10 
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  850 —
Act. băncel de credită ung. 279.— 
Act. băncel de credită austr. 281. -
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................. 5.89
Napoleon-d’orI.................. 9.98‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 61.50
Londra 10 Livres sterlinge 128.40

Cola oficială dela 10 Aprilie st. v. 1885.
SE ursa de IBiicuresci.

Cump. vend
Renta română (5%). . . . 85^ —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 87 —

> convert. (6°/0) • • 86 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 29i/2 —
Credit fonc. rural (7%) . . 98 —

> „ „ (5%) • • 83V2 —
> » urban (7%) • • 9672 —
> » (6°/o) • • 87V2 —
» > (5°/o) • • 81 Va —

Banca națională a României 1150 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 295 —

< > » Națională . . 220 —
Aură....................................
Bancnote austriace contra aurii

2 " Publicatiune.
Duminecă în 21 Aprile 1885 st. vecliiu la 

10 6re înainte de amiadi, să voril vinde prin 
licitațiune — și ddcă nu să voru afla cumpărători 
— să voru arenda pe unii anu: „grădinile Bise- 
ricei St. Nicolae de aci; aflătbre pe calea adâncă 
în Suburbiu Scheiu.“

Licitațiunea să va ținea în Casa de’ Ședințe 
a Bisericei amintite, și condițiunile să află pană 
atunci la Epitropulu I. A. Navrea, Suburbiulu 
Sclieiu în Brașovu.

Abonamente la „Gazeta Transilvaniei* se potu lace la 1 și la 1.5 ale fie-cărei luni.
Administr. „Gaz. Trans“

Kmunea isidiastriei,
Numai fi. 3.75

costă la mine de adi încolo o escelentă; regulată și de sine lmninătore.

ă cu
bate orele întregi și jumătățile (le orc, cu 2 punți bronțați, 

în pervasuri pompose, celă mai fină lustruite imitațiă de lemnă de nucă cibucită, 
cu tablă arălălore prea frumosă, care este împreunată cu massă de luminată 
brevetată și luminez ă ndptea de sine, așa că se p6te îndată vede la câte 

ciasurî e făr’ de a mai aprinde luminarea. Pentru puterea de luminată 
garantezi! pe 10 ani în scris!!

tocmai precum garanteză pentru buna âmblare a ciasului. Eu sunt uniculă in
ventatorii ală acestoră ciasornice și Ie vendă numai de aceea așa de eftină, 
pentru-că am vre-o 1300 bucăți în deposită și am lipsă de bani gafa. Ceasor
nicele aceste au costată înainte cu 3 luni încă întreită decum costă adl. Fie
care ciasornică e provădutu cu patentă. Pachetarea se face în lădl. Ceasor
nicele comandate se espedeză de 3 ori pe di prin rembursă seu plătindă în
ainte. A se comanda la

I IL Rabinovics
pend.'uleloriă luminător© 

WIEN, Leopoldstadt, Schiffamtsgasse Nr. 20.

i-

se

• - -

I Casse de feri
| sastemu Wertheim 

ce resistă pe deplinu în contra focului și nici nu 
potu sparge, din renumita fabrică de casse

•L.FL1L1SCHER 
X oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
H condițiunl și în tote mărimile.

lustinianu M. drama,
y'jf • • •

depositarulfl fabricei în Brașovu.

—

MersulU trenuriloru
pe linia Bredealii-Bsidapesta și pe linia Tei tușii-Aradu-Budapesta a călei ferate orientale de statii reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—IPredealii

Trenă 
accelerat

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

BucurescI
Predealu
Timiștt

( 
(

Feldiora
Apatia
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu
Sigliiș6ra
Elisabetopole
Mediaști
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciuneltî
Teiușfi
Aiudii
Vințulu de susti
Uidra
Cueerdea
Gliirisfi]
Apahida

Clușiu
Nedeșdu
GhirbSu
Aghirișd
Stana
Huiedintt
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mez6'-Telegd 
Fugyi-Văsârbely 
Vârad-Velințe

Oratlia-mare

P. Ladâny
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

10.08 559 9.18
10.18 6.28 8.00

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

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

12.25 9.52 2.05
1.11 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— 10,56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
de 

perfldne

Trenă 
omnibus

Trenă 
accelerat

Trenă 
oînnibue

Viena 8.25 8.35 3.30
1

8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladăny 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
Cneerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințultt de susti 12.19 10.07 —
Aiudii 12.45 10.42 9.17
Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Crăciunelâ 1.44 12.03 —
Blașd 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediaști 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
Feldiâra 8.41 9.20 2.44

( 9.20 10.15 3.15
Brașovă ) — 6.00 3.25
Timișâ — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

BucurescI 10.25

1

Nota: Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grâse.

Tipografia, ALEX.1, Brașovfi.

Teisișik-Aradîi-Bisdapesta SSudapesta-Aradîi-Teiușft.

Trenă de 
persdna

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
persăne

Trenă 
omnibus

Teiușft 
Alba-Iulia 
Vințulă de josă 
Șibotă
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicîca
Ilia
Gurasada
Zam 
Soborșin 
Bărzova 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață
Arad ii
Szolnok 
Bndajpesta
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
Kudapesita 
Szolnok

Aradik
Glogovață
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conopă 
Bârzova 
Soborșin 
Zam
Gurasada
Ilia
Branicîca 
Deva
Siineria (Piski) 
Orăștiă
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia 
Teiușii

8.25
8.00

11.14
3.35
4.00
4.16
4.47
5.02
5.25
5.57
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

8.35
6.55

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

2.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44
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

8.20
9.10

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
6.20

6.40 6.15
7.00

Aradii-TÎM»iș6ra Simeria (Piski) Petreșenl

Trenă 
omnibus

Trenă de
persâne

Trenă 
omnibus

Aradik
Aradulă nou 
Nămeth-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

Sissieria
Streiu 
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița
P etroșeni

3.08
3.45
4.33
5.19
6.05

6.43
7.00

Timișdra-Aradft Petroșeiii—Simeria (Piski)

Trenă de 
persdne

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga
Nămeth-Sâgh 
Aradulă nou
Arad ti

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5.00
5.56
6.16
6.50
7.11
7.44
8.00

Petroșeui
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă
Streiu

Simeria

8.56
9.37

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37


