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BrașovH, 4 (16) Iunie 1885.
ț)iarele maghiare se ocupă de unîi nou dis- 

cursii, cu care a debutată ministrulă de instruc
țiune Trefort înaintea alegătorilor^, săi din Pojunu.

„Trefort face multe și vorbesce multe“ (Jice 
una din foile pestane.

De obiceiu cei ce vorbescu multe făcu pu
ține. La. ministrulă Trefort este însă contrarulu. 
Dânsulu face și întreprinde multe când e vorba 
de a pune buturugi în calea desvoltărei firesci 
a naționalităților^ nemaghiare în cultura loiu 
națională și vorbesce multe când se cere se mai 
îmbete puținu cu apă rece pe conaționalii săi a- 
doptivi, cari credă că au dobândită dela Dum
nezeu sântulă monopolulă asupra culturei.

Este și de lipsă să li se dea curagiu celoră 
ce sunt nerăbdători de a cuceri Orientulă cu 
cu cultura loră, pentru că e vorba de votarea 
unui budgetă grasă. „Dați-mi banii cei ceră — 
dice d-lfi Trefort — apoi celelalte se voră des- 
voltâ, după cum mulțămită Domnului să și des- 
vdltă."

In acăsta culminăză programa de instrucți
une a d-lui Trefort.

„Părinții patriei" o voră înțelege. Ei suntă 
Maghiari și potă fi d’inainte convinși, că totă ce 
voră vota din dările comune, se va folosi directă 
său indirectă numai de cătră Maghiari și pentru 
scopuri maghiare.

Ministrulă de instrucținne 4^ce ca are unu 
ideală politică. „Inteligență, avere și sănătate 
— esclamă elă — în aceste culminăză politica 
mea, în urma căreia trebue să ridicamă. multe 
scdle de stată pentru desvoltarea poporului 
nostru."

Ciudată omă mai e d. Trefort. Elă vor
besce de desvoltarea poporului, par’că acestă po- 
poră ar fi compusă totă numai din Evrei de pe 
la Pojunu, cari în comerciulă loră au învățată 
câte două limbi: nemțesce și unguresce 1

Aceea că esistă în acestă stată mulțime de 
poporă, care nu birue cu limba maghiară nu ’lu 
importă pe dlă Trefort, pentru că elă pornesce 
din presupunerea, că aici numai Maghiarulă are 
îndreptățire de a trăi și de a se cultivă în lim
ba sa națională.

Nu scimă dăr cum o se p6tă escamotâ mi- 
nistrulă de instrucțiune „inteligența, averea și 
sănăt’atea" în mijUculă masseloră poporului ro
mână și slavă, dăcă „lucrurile se voră desvoltâ 
totă ca acum“ și se voră înființa totă numai 
scoli maghiare.

D-lă Trefort vrea o a treia universitate; 
elă vrâ îmbunătățirea învățământului secundară 
și primară în privința cualitativă; elă cere să 
se dea o mai mare îngrijire instrucției industriale. 
Cum o să se p6tă desvoltâ însă comerciulă și 
industria între milidnele de Români și Slavi prin- 
tr’ună canală obscură pentru ei, cum este ca- 
nalulă limbei maghiare ?

Acâstă este o problemă, ce apare înaintea 
oricărui omă cu mintea sănătdsă nerealisabilă.

„Am o politică duplă— dise ministrulă: 
politica mai înaltă și aceea a

Ei bine, politica înaltă a d-lui Trefort e clă
dită pe năsipă. „Bunăstarea și sanătatea" nu se 
câștiga cu apucături șoviniste. Câtă pentru poli

tica Zilei ne lovimă de ea pe fiecare (ji destulă 
de durerosă.

Totă de politica cjilei se ține și cestiunea 
prelungirei mandatului de deputată pe 5 ani și 
a modificărei legei de incompatibilitate.

D-lu Trefort speră., iară îndoiâlă că o se 
fie ministru dc culte câtă e lumea. Elă nu desvdltă 
nici măcară atâta filosofiă, ca să scie, că tâte tre
bue să aibă ună sfârșită, chiar și politica sa mai 
înaltă!

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

In cestiunea disciplinei în biserică.
Brașovă, 2 Iuniu.

Ună proverbă vechiu latinescă dice: ordo est anima 
rerum. Mai adevărată oâ acestă proverbă nu se pote, 
pentru că unde nu este ordine acolo trebue să domnâscă 
caosulă, confusiunea în lumea materială-fisică, âră în 
lumea socială etică unde lipsesce ordinea, acolo dom- 
nesce destrăbălarea, pasiunea, c’ună termină sociologică: 
anarchia. Și vai de societatea aceea etică, unde a în
cepută a’șl face locă spiritulă anarchică în inimile mem- 
briloră, cart constituiescă organismulă socială etică, 
pentru că acelă organismă merge cu pași repezi spre 
totala sa destrămare și dărăpănare, dacă cârmacii nu 
voră lua măsuri energice destulă de timpuriu în contra 
elementeloră distructore și nu le voră înfrâna poftele loră 
anarchice.

Amă văZută cu adâncă mâhnire sufletâscă din arti- 
cululă publicată în fruntea »Gazetei’ de astădl, că s’au 
aflată în sînulă bisericii greco-orientale preoți, cari după 
cum Zice corespondentulă, calcă în piciâre cu ună ci- 
nismă ne mai pomenită tâte. legile și tâte canânele bi- 
sericescl positive, sfărâmă ordinea cea bună și slăbăno- 
gescă disciplina bisericâscă.

Aceste porniri răsvrâtitâre continuându-se potă să 
ia astfelă de dimensiuni, încâtă să sgudue biserica din 
temeliă, de ceeace să ferescă Dumnedeulă părințiloră 
noștri biserica română gr.-or., care și așa este pismuită, 
suspiționată și clevetită cu totă felulă de bălăcăriturl și 
declarată de foile maghiare de o fabrică periculâsă, unde 
s’ară cresce numai șerpi ^veninoși pentru idea de stată 
maghiară.

Suntă pe deplină în acordă cu vederile, ideile și 
măsurile ce le recomandă corespondentulă, dar ună lucru 
nu l’a atinsă de felă și acesta este de mare importanță 
în cestiunea ajutorului de stată. Sinodulă archidiecesană 
din 1884 ia sub nr. prot. 52 conclusulă: că sub ast
felă de condițiunl, cum suntă cele cuprinse în hârtia 
ministerială susă pomenită, care vatămă adâncă auto
nomia bisericei nâstre, garantată prin legile patriei, nu 
pâte primi ajutorulă de stată de 24,000 fl., și acestui 
enunțiată să i se dea espresiune clară în representațiunea 
sinodului. In punctulă 3 se Z*ce Ș* limpede:
Consistorulă se însărcineză a încunosciința fără amânare 
pe preoțimea și comunele bisericescl din archidiecesă 
despre acestă condusă sinodală și a-le pofti, ca pănă la 
definitiva decidere a acestei cause să fie în așteptare.

Indeplinit’a consistorulă archidiecesană acestă con
dusă sinodala cu tâtă sfințenia și făcutul-a destulă de 
timpuriu cunoscută tuturora preoțiloră și tuturoră comu- 
neloră bisericescl din tâ'tă archidiecesa prin circulare 
câtă și prin protopopii tractuall ca organe administrative 
și esecutive? Și încâtă ș’au înplinită protopopii cu sfin- 
țeniă și cu consciințiositate misiunea și obligamintele loră 
mergândă din comună în comună și luminândă preo
țimea și poporulă nepricepătoră pe deplină despre starea 
lucrului, nu potă sci. Dar ceea-ce sciu este, că în unele 
protopopiate preoțimea s’a adunată în sinodă sub presi- 
diulă protopopului loră și s’a declarată sărbătoresce, că 
salută cu bucuriă conclusele sinodului archidiecesană în 
privința ajutorului de stată și nu voră să’lă primăscă în 
condițiunile oferite de ministrulă ungurescă. Cum s’a 
întâmplată, de numai în câteva protopopiate preoțimea 
a declarat că aderă la conclusele sinodului? Nu sciu. Și apoi 
cine portă vina în prima liniă, că nu s’au declarată 
tâte protopopiatele cu o gură și cu o inimă pentru con
clusele sinodului archidiecesană din anulă trecută?

Nimeni altulă, decâtă protopopulă, care nu și-a 
făcută sfânta datoriă, ci a privită lucrulă cu o indolență 
și ună fatalismă orientală. Aici zace totă răulă, penfru 
că dacă părinții protopopi adunau pe toți preoții la re
ședința protopopâscă și le vorbea la inimă și totdeodată 
arătau preoțiloră Șurmările cele rele, ce le va avea 
neascultarea loră de poruncile bisericii, atunci de sigură, 
că astăZi biserica română gr.-orientală n’ar fi avută de 
a înregistra în analele sale cu litere negre acâstă apari- 
țiune ne mai auZită. Așa dară în prima liniă pârtă 
vina, după convingerea nâstră, acei părinți protopopi, 
cari n’au sciută să apere cu autoritatea, cu tactulă și 
cu energia loră, preoțimea de draculă celă ce umblă în 
amiada dilei și caută să amăgâscă pe âmeni.

Apoi nu înțelegemă, cum de consistoriulă n’a 
luată tâte precauțiunile, ca să nu se potă întâmpla ceea
ce s’a întâmplată. Nu înțelegemă, cum s’a putută în
tâmpla, că ministrulă Tretort să nu fi așternută petițiunile 
preoțiloră recurențl consistoriului și capului bisericei spre 
informațiune ? Apoi decă ministrulă a așternută lista 
concurențiloră Archiepiseopului, acesta ce măsuri a luată, 
ca să se păzâscă vada autonomia și instituțiunile bise
ricescl neștirbite? Ce măsuri a luată consistorulă în 
contra preoțiloră cari peste hotărîrea sinodului au aler
gată pe căi ascunse după ajutorulă de stată consistorială, 
care în alte cașuri mai puțină însemnate este fârte scru- 
pulosă și nu permite nici în cause civile preoțiloră și 
comiteteloră parochiale să-și caute dreptulă loră la ju
decătoria civilă. Față cu acești păcătoși preoți trebuia 
consistoriulă să aplice cu t6tă rigârea canânele biseri
cesc! și astfelă să restitue ordinea ascultătâre și disci
plina în biserică. Dacă consistoriulă a avută demultă 
cunoscință de pașii făcuțl de preoții aceia păcătoși și 
pănă acuma nu i-a trasă in cercetare disciplinară atunci 
și consistoriulă s’a făcută culpabilă de complicitate în 
acâsfa causă celebră.

Representanța cea mai supremă bisericâscă Marți 
să întrunesce în Sibiiu și dacă d-nii deputațl voră fi la 
înălțimea misiunii loră, atunci îșl voră pronunța verdic- 
tulă asupra tuturoră câți suntă culpabili în acâstă cesti- 
une gravă.

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

Cehii și Maghiarii

.Narodni Listy <, organulă Cehiloră tineri, polemi- 
sâză cu »Pester Llovd* și ^ice, că dacă acesta ar fi 
mersă după simțământulă și priceperea națiunei cehe, ar 
vorbi altfelă despre peregrinii dela Welehrad, âr nu cum 
a vorbită în articululă său de fondă dela 11 Iuniu n. In 
Praga se pregătesce pentru serbarea dela Welehrad o 
imposantă espedițiune de patrioțl, pentru ca în unire cu 
compatrioții din Moravia să planteze pe mormântulă lui 
Metodiu stâgulă ideii naționale cehe și slave. Viena și 
Roma, continuă >Narodni Listy<, dorâu cu tâte acestea 
ca serbarea să nu fie nici națională-slavă, nici culturală- 
slavă. Națiunea cehă nu peregrinâză la Pesta, pentru 
că să facă acolo vr’o pocăință politică sâu de stată. La 
Pesta s’au dusă câți-va agricultori, conduși de câțiva no
bili, ca persâne private fără nici ună mandată sâu în
dreptățire de a representa acolo națiunea cehă. Organulă 
cehă atrage atențiunea Cehiloră, cari s’au dusă la Pesta, 
să esplice bine Maghiariloră lucrulă, să le spună cu deo
sebire, ce cugetă Cehii despre politica acelora față cu 
frații toră Slovaci, Sârbi și Croați, căci înființarea reu- 
niunei de maghiarisare între Slovaci nu le-o pote 
erta Maghiariloră nici unu Slavă credincioșii, nici 
ună Cehă de omenid.

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

SOIRILE DILEI.
Ni se scrie din jurulă Reghinului săsescă, că pe 

lângă multele năcazuri, ce îndură poporațiunea comit. 
Mureșă-Turda, a mai căZută și altă pacoste pe capulă 
ei și anume: în unele comune din jurulă Reghinului 
săsescă și Mureșiu-Oșorheiului s’au ivită câteva cașuri 
de bâlă între vitele cornute — neconstatate însă pănă 
acum — și din acâsta causă prin ordină vice-șpănescă 
s’a oprită ținerea târguriloră de săptămână, opriți fiind 
și âmenii de a mai duce vite la târgă spre vânZare.



Nr. 124. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Medicii veterinari ai statului Kovacs și Kauffmann 
au visitată din nou în Sibiiu porcii înapoiațl din Stein- 
bruch, găsindu’i deplină sănătos!.

—0—
Procesulă intentată de comuna Rășinari în contra 

comunei Cisnădia pentru o pădure de 400 jugăre și 
care a durată peste 20 de ani s’a terminată, dându-se 
pădurea comunei Cisnădia.

—0—
Eri diminăță s’a publicată în limba maghiară și 

germană sentința de morte prin ștreangă, în contra uci- 
gașiloră Kleeberg și Marlin. Robert Marlin a rămasă 
după publicare indiferentă, pe când Kleeberg ’și-a 
schimbată fața și a căzută la pământă, de unde păzito
rii temniței numai cu anevoiă ’l-au putută ridica în pi- 
ciâre. Presidentulă tribunalului a adresată apoi delicu- 
ențiloră următârele cuvinte: «Ați avută curagiulă să 
ucidețî, aveți acumă curagiulă de a și muri, din pocăință 
creștinescă*. Imediată după acăsta delicuenții au fostă 
transportați în două birjî în mijloculă unui careu de 
soldați, formată dintr’o companiă a reg. 82, la temnița 
orășenescă, unde au fostă executați adi de diminăță 
la 7 6re.

—o—
Ministrulă Szechenyi, care la 12 Iuniu n. se afla 

în Aradă, a luată parte la banchetulă ce l’a dată în 
onâre’i P. S. Episcopulă Mețianu.

—0—
,,P. Ll.“ comunică, că comunele reformate ungu

resc! în România se voră uni în curândă într’ună di- 
strictă biseric-escă deosebită cu reședința în Bucuresci. 
Mișcarea s’a făcută de cătră curatorulă superioră ală 
bisericei reformate din Bucuresci, Iohann Salamon, și de 
preotulă Iohann Bartalus. Idea, Zice ,,P. Ll.“, a aflată 
aprobarea generală și în curendă acâstă afacere se va 
desbate cu deamăruntulă în presbiteriulă bisericii refor
mate ardelene.

—0—
In sătulă Okrola din Moravia ună grâznică focă a 

prefăcută în cenușe 60 de case; mulți omeni ’și-au gă
sită mârtea în flăcări. Miseria e mare. Okrola numără 
600 locuitori.

—0—
Dela 25 Augustă n. pănă la 1 Septembre n. 

se voră face în Boemia manevre mari, la care voră 
asista M. Sa monarchulă, prințulă de corână, mai 
mulți archiduci și monarchi streini, precum și represen- 
tanții militari ai puteriloră streine. Voră manevra cor
purile 8 și 9, avândă în totală 27,000 infanteriă, 2880 
cavaleriă și 128 tunuri. Conducerea supremă e încredin- 
dințață archiducelui Albrecht. Concentrarea corpului 8 
se va face în ținutulă Rokytzan, a corpului 9 în ținutulă 
Horzovitz.

—0—
>Voința Națională* primesce din Paris 29 v. ur- 

mătârea scrisâre: Cu cea mai mare bucuriă Vă împăr- 
tășescă vestea, care ne mândresce pe toți aici, aceea a 
premierii, de cătră juriulă salonului de ăstă-timpă, a 
statuei lui Ștefană Ionescu-Valbudea, fostă elevă ală 
scâlei de frumâse-arte din Bucuresci și aZî bursieră ală 
Statului pem.ru desăvârșirea studieloră sale de sculptură 
aici. Statua lui Valbudea întitulata: «Mihaiu Nebunulă,< 
representă ună omă golă, mărime naturală, într’ună 
accesă de nebuniă. Condițiunile plastice suntă așa de 
frumosă și de bine menagiate, încâtă de deperte face o 
perfectă alusiune și instinctivă pare că-'țl vine să te dai 
cu milă în lături din «calea nebunului.* S’a discntată 
multă în sînulă juriului dacă să nu i să dea o medalia 
și numai causa, că tânărulă sculptoră este încă elevă a 
fostă care ’i-a conferită pentru astădată: «Mențiunea o- 
norabilă.* Valbudea este destinată a ajunge ună mare 
sculptoră, dacă abia eșită din scâla de Bucuresci, cu doi 
ani de studiu în Paris, a obținută o distincțiune, care, 
prin faptulă discuțiuniloră urmate asupra meritului statuei 
și prin deosebita atențiune a publicului, nu-’i răsplătesce 
nicidecum meritulă, dâr îi consacră talentulă pentru vii- 
toră. Țâra și foștii săi profesori potă fi mândri de ună 
astfelă de artistă.

—0—
«Curierulă financiară* din Bucuresci scrie: «Joi la 

10 âre diminăță, «Intim-Club* a deschisă salânele ex- 
posițiunei de Tablouri dinaintea miniștriloră plenipoten
țiari străini și a mai multoră membri ai Presei, invitați 
anume la acestă oră. La 12 ore s’a dată ună dejună 
și la ora 1 exposiția a deschisă porțile sale publicului. 
Peste trei sute de tablouri suntă expuse, și, aceea-ce ne 
bucură și mai multă este că tâte acele tablouri suntă 
producțiuni naționale. Din acestă punctă de vedere pu- 
temă Zice că tâte tablourile suntă superbe și demne de 
văZută. Judecândă după îmbulzeala ce a fostă 
ieri și alaltăer’, putemă afirma fără să asigurămă, că e- 
sistă și la noi ună publică amatoră de bele-arte.*

—0—
I se scrie din Chișineu, «Telegrafului* că Zilele tre

cute o furtună, care pâte să fi fostă ună adevărată cy- 
clon, a devastată partea nordică a ocolului cu acestă 
nume. Vițele suntă fârte compromise de grindina care 
a cădută după furtună. La PetricanI, pe unde a trecută

cyclonulă, 12 case s’au distrusă, omorîndu-se trei copii, 
în câmpiele Rîșcană o turmă de oi a fostă gonită de 
vântu în rîulă Bîcu, unde s’a înecată,

—0—
Același Ziar^ scrie, că după informațiunile culese 

în Basarabia și anume în viile renumite ale d-lui Roma- 
nescu se constată, că comisiunea universitară preșeZută 
de profesorulă Kowalewsky a declarată, că insecta care 
distruge viile Basarabiei este «filoxera,* âr nu o altă in
sectă necunoscută pănă acum.

—0—
In urma unei întâmplări nenorocite provenite din 

causa purtării bastonului în liniă orisontală, procuratura 
din Dusseldorf a dispusă, ca umbrelele și bastânele să 
se porte de aci înainte în liniă verticală. Contravenienții 
voră fi pedepsiți.

—0—
La sosirea generalului Lumsden în Londra, ună aju- 

tantă ală principelui de Wales, 3 mareșali, mulțime de 
generali, pairi, membri ai Camnrei comuneloră, cea mai 
mare parte conservatori, și alte persâne de rangă și 
distincțiune se duseseră pentru a întâmpina și saluta pe 
generalulă la gara de Charing-Gross. Nici ună represen- 
tantă ală ministerului de externe sâu ală ministerului 
pentru afacerile Indiei nu era de față. Imprejurulă gărei 
se adunaseră mii de omeni, cari au primită pe genera
lulă în aclamațiuni enlusiaste. Acestă scenă avea aprâpe 
caracterulă unei demonstrațiuni anti-guvernamentale.

Adunarea represeiitaiiței județului Brașovii.
Brașovă, 12 Iuniu. 

(Urmare).
§-ulă 2 din statutele reuniunei maghiare ardelene 

— continuă d. Lengără — ZIce: »scopulă societății este 
desvoltarea patriotismului prin crescere în direcțiune na- 
ționalăx* Conceptele patriotismă și națiune suntă mai 
multă de natură politică decâtă culturală. Ministrulă n’ar 
fi aprobată niciodată acestă §, decă era pusă în statutele 
unei societăți române. In Ungaria s’a falsificată de totă 
conceplulă de patriotismă, bărbații maghiari deciZâlorl 
au învățată și învață, că patriotă este numai acela care 
e Maghiară sâu se face Maghiară. Ună Română oricâtă 
și-ar iubi țâra și orice jertfă ar aduce pentru ea, elfi 
patriotă bună, după Maghiari nu este, fiindcă se ține 
că e Română și voesce să trâcă ca Română și faptele 
sale de românesc!. — După acesta oratorulă conti
nuă așa:

Noi Românii n’avemă trebuință să primimă învă
țătură despre patriotismă dela nici una din naționalită
țile conlocuitâre, fiind-că niciodată nu ne-amă resculată 
în contra domnitorului țării, n’amă vândută țera nicio
dată nimărui, nu ne-amă retrasă niciodată dela greută
țile țării, din contră în diyerse rânduri amă luptată 
pentru binele tronului și ală patriei cu jertfe de multe 
mii de âmenl cu o resignațiune, care ne-a făcută ună 
renume în armata țării, renume de care suntemă mân
dri, însă mândri ca Români și nu ca Maghiari, deșiiubimă 
patria Ungaria, care nu vă permitemă să Ziceți că este mai 
multă a d-vâstră, decâtă a nâstră. 0 iubimă și nu 
urîmă poporulă maghiară, dâr pretindemă dela dânsulă 
să ne respecteze mândria nâstră națională — kovetelek 
minden magyartâl hogy nemzetisegem buszkesâgâ elos- 
merje âs respectâlja. ■

Cu ce dreptă acâstă țâră să fie mai multă a Ma- 
ghiariloră decâtă a Româniloră? Dâră pentru că au 
luptată și în contra Maghiariloră. Da s’a întâmplată și 
asta, der acestă luptă oricâtă ar fi fostă de crudă a 
fostă sfântă, fiindcă a fostă pentru scăparea loră de 
sclăviă și ajungerea loră la libertate. Maghiarii arh tre
bui să fiă mândrii și de aceste lupte ale nâstre, fiindcă 
amă dovedită că avemă pricepere, sîmță și capacitate de 
jertfele ce se pretindă pentru libertate și naționalitate, 
cualitățl cari, dacă voră încetă de a fi și ale poporului 
maghiară — după cum arată curentulă de astăZi — de 
sigură are să le strice loră mai multă decâtă nouă Ro
mâniloră.

Trecă la cuvintele «în direcțiune națională.* 
Care națiune o înțelege Reuniunea maghiară din cestiune, 
cea politică sâu cea genetică? Dacă îuțelege națiunea po
litică, atunci .iese din terenulă culturală și întră pe celă 
politică și reuniuniloră de cultură nu le este permisă a 
se ocupa de politică. Dar să admitemă că li-ar fi per
misă, care este națiunea nâstră politică după statulă de 
astăZi ală legiloră maghiare? Art. de lege 44 din 1868 
o spune expresă: Intregulă alcătuită din tâte naționali
tățile din țară formâză națiunea politică ungară. Așa- 
dară din acestă punctă de vedere este falsă chiar și tit- 
lulă Reuniunei maghiare ardelene, fiindcă atunci ar fi tre
buită să se numescă cu considerare la numărulă naționali- 
tățiloră din Ardealh «Reuniunea română-maghiară-săsâscă 
din Ardâlă* și tâte disposițiunile statutare luate așa, ca 
fiecării naționalității să-i fie avisată cerculă propriu de 
activitate. Acâstă însă nu s’a făcută. Urmâză deci, că 
făuritorii statuteloră au înțelesă națiunea maghiară ge 
netică, adecă pe cei de sânge maghiară, și asta ar fi să 
și fie, fiindcă și numele corăspunde adecă «Reuniunea 
maghiară din Ardeală pentru cultură.* Cu admiterea 
acestui conceptă de națiune genetică se presupune că 
Reuniunea îșl va estinde activitatea numai asupra popo- 
rațiunei de sânge maghiară. In acestă casă însă a co
misă In stătută următârele greșeli: l-iu Au călcată le
gea, după care elementulă maghiară singură de sine for
mâză numai naționalitate nu națiune. 2-a Au presupusă 
că și Maghiarii sunt răi patrioți, fiindcă le spune că scopulă 
este a-i învăța patriotismă — asta însă, încâtă despre 
poporulă maghiară, cu escepțiunea celoră, cari au intro

dusă doctrina falsă despre patriotismă, nici noi nu o 
credemă. De aci se vede, că scopulă Reuniunii n’a 
putută fi nici instruirea naționalității genetice maghiare.

Ce dara a putută fi scopulă Reuniunii? Ută-ce! A 
identificată naționalitatea maghiară cu națiunea politică 
ungară, pentru care limba maghiară cuvântulă ungură 
este egală cu maghiară, acestă din urmă se aplică și 
la națiunea ungară politică și la naționalitatea maghiară 
genetică. Și ce vrea Reuniunea cu § ulă 2? Ea ne 
spune, că scopulă ei este sâ învețe pe tâte naționalitățile 
din Ardâlă a primi să fie bune patriote în tnțelesulă pa
triotismului falsă, adecă a se lăpăda de naționalitatea 
propriă primindă pe cea maghiară. Spre acestă scopă 
ne spună în §-ulă 3 ală statuteloră loră, că voră scrie 
și românesce și nemțesce pentrucă și unii și alții să în- 
vățămă cum să ne facemă Maghiari. Ba Zice mai multă, 
că adecă voră face și scâle froebeliane, ca să ne ma- 
ghiariseze de mici mititei, adecă ne amenință cu ma- 
ghiarisare șl în pântecele mameloră nâstre.

Pentru aceste apucături neumane noi ne vomă sili 
a fanatisa pe toți Românii pentru limha și naționalitatea 
română spunândă mameloră și copiilorh loră, că limbă 
mai frumâsă decâtă a nâstră nu esistă pe fața pămân
tului, că naționalitatea nâstră numai prin limba, portulă 
și datinele românescl se susține, că toți câți vrâu să ne răpâscă 
aceste tesaure suntă dușmanii naționalității române și cei 
mai răi patrioți, cari trebue desprețuițl, însă nu vomă 
uita a le spune și aceea, că patria să le fie scumpă fiind 
că ea este creată și susținută cu multă sânge de română, 
că prin urmare nu putemă să permitemă nimărui voe 
liberă a ni-o răpi dar nici a ne batjocori într’ânsa.

Vedeți d-lor că terminulh .neîncredere* întrebuin
țată în conclusulă comisiunei permanente îșl are sorgin
tea chiar în confusiunea redactărei Statuteloră. Și acâstă 
confusiune nu pâte proveni decâtă dinir’o ideă ascunsă 
căreia Reuniunea n’a avută curagiulă să-i dea espresiune 
pe față; acâsta nu este alta decâtă maghiarisarea, după 
cum cu prea multă sinceritate i-au dată espresiune Zia
rele maghiare și ministrulă Trefort la 6 Iunie a. c. Dum- 
neZeu să ne dea putere să ne apărămă de acestă actă 
neomenosă și de patriotismulă falsă ce se propagă!

Rescolă .valahă* în Doboli de josu.

Sub acestă titlu publică organulă Săcuiloră din S. 
St. Giorgiu o istoriă tragi-comică, ce i s’a împărtășită cu 
data de 9 Iuniu a. c. din Doboli și pe care o resumămă 
in următârele:

.După o înmormântare valahă a fostă în Dobili in
feriori mare cină. De aici âspeții, băuțl bine de rachiu, 
s’au dusă cu toții în prăvălia jidanului, unde au coman
dată bere și au băută multe de tâte. Efectulă a fostă că 
toți .valachii* adunați la jidovulă au începută să cânte 
în coră, că a «sosită timpulă ca să fie împușcați și ni
miciți toți Ungurii*. Conducătorulă acestui coră teribilă 
să fi fost cantorulă Ioană P o p o v i c I, elă sâ fi fostă secun
dată bărbătesce de Ionă Văsii și de frații Vancea, cari să 
se fi lăudată că unulă îsl ia asupră’șl șâse Unguri. Când 
furia loră era mai mare și când resvrătitorii hotărîră să 
încâpă «măcelărirea* cu notarulă cercuală ungură 
Magyari Ferencz, au intrată de odată ca și chiămați Ia 
jidovulă doi gendarmi unguri, cari au și salvată patria 
fără amânare. Despre .daskelulă* Ionă Popoviciu se 
mai Zice în hăzliulă raportă ală lui ,Sz. Nemzet«,că ar 
fi ținută ună discursh cătră «ficiorii valachl* ațîțându-i 
în contra Maghiariloră cu cuvintele: «a sosită timpulă să 
facemă să curgă sânge unguresch, căci destulă amă su
ferită dela ei!* Solgăbirăulă s’a presentath mai târZiu 
începândă cercetarea.*

Și care, credeți, este morala acestei tragi-comedii 
înscenată în cârciuma jidbvâscă?

.Daskelulă*, — căci acesta e ghimpele, nu can
torulă — a fostă arestată și trimisă la judecătoria de 
cercă din S. St. Georgiu.

Fatalitatea a voită, ca «valachii* din Doboli să ’șl 
pârdă limba în cea mai mare parte. Ei vorbescă ungu- 
resce, dâr inima le-a rămasă românâscă. Singurulă omă, 
care se străduesce să le redea prin scâlă graiulă româ- 
nescă, este «daskelulă* Ioană Popoviciu.

Acâstă împrejurare ne lămureșce tdtă situațiunea.
Preotulă din Doboli suntemă siguri că nu va în- 

târZia a face pașii de lipsă la autoritățile superiâre bise- 
riceșcl, ca să intervină în acâstă afacere durerdsă și să 
nu lase ca «daskelulă* să fie pâte chinuită pe nevino
vate, pâte numai pentru că ș’a dată espresiune senti- 
menteloră sale românescl, fără a vătăma pe nimeni!

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

MAGHIARISAREA SCOLELORtl POPORALE.

In nr. 118 ală fâiei nâstre amu amintită 
noua disposițiune a ministrului Trefort privitâre 
la scâlele poporale confesionale și amă arătată 
în același timpă câtă preță pune numitulă mi
nistru pe legile care nu’i convină. Dămu acum 
aci ordinațiunea ministrului în totă cuprinsulă ei, 
ca să se vadă care’i este ținta:

Articolulă de lege XVIII din 1879 a dispusă să se 
instrueze obligatoră limba maghiară în tâte șcâlele po
porale și deși am ordonată de repețite ori să se executa

pem.ru


Nr. 124. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

eliberată la preparandiile nemaghiare dela 30 Iuniu 1882 
încdcl fără de a fi subscrise de inspectorulă reg. de scâle 
seu substitutul^ său, și în generalii în înțelesulă §-lui 2 
sunt nevalide tâte diplomele, cari s’au dată dela acelă 
timpii închei individiloră ce nu ’și-au însușită limba ma
ghiară în scrisă și vorbire întru atâta, încâtă să o p6tă 
propune în scâlele poporale.

9. Institutele de învățămentă poporale, care nu co- 
răspundă — în privința planului de învățământă, a cua- 
lificațiunii învățătoriloră său a resultatului propunerii lim
bii maghiare, — art. XVIII din 1879, acele nu potă sa
tisface legii și se voră lua disposiții grabnice pentru su
plinirea defecteloră. Aceste disposiții se voră lua astfelă 
ca să suplinescă defectele și să potă începe prelegerea 
pe anulă viitoră scol. 18Q5/6. Dacă nu s’ar facenimică 
pentru suplinirea defecteloră, atunci în înțelesulă p. 3 ală 
art. de lege XVIII din 1879 se va ordona numai decâtă 
contribuția de 5°/0 pentru scâle. învățătorii, cari nu 
suntă cetățeni ungari, suntă obligați a se încetățeni; cei 
ce au obținută cualificațiunea în străinătate suntă datori 
a’și notifica diploma...

totodată

de lege 
nevalide

articlulă 
acesta de 
§-lui 2 ală legii, 
ajutători seu su-

punctuosă amintitulă articulă de lege când se numescă 
învățători și se pune limba maghiară în planulă de în- 
vățământă, totuși susțiitorii șcâleloră forte adeseori des
consideră disposițiunile legii exprese.

Făcându’i pe inspectorii reg. de șcâ'e din nou 
atențl la ordinațiunile mele de mai nainte și cu deose
bire la singuraticile puncte ale „Regulamentului11 de sub 
nr. 17.284 dela 29 Iuniu 1879 privitoră Ia executarea 
articulului de lege XVIII din 1879, — dispună 
următârele:

1. Trecendă terminii fixați în 
XVIII din 1879 §§ 2 și 3, declară prin 
și de nulă, ca o disposițiă contrară 
tâte alegerile de învățători ordinari,
plențî, cari au dobândită dela 30 Iuniu 1882 încoci ate
state de cualificațiune, cu tâte că nu ’și-au însușită 
limba maghiară în vorbire și scriere într’atâta, încâtă să 
o pâtă propune în șcâlele poporale, său cari au terminată 
pe cale privată, ori la institută în 1882 cursulă de pe
dagogia și nu suntă capabili a propune limba maghiară.

2. E nevalidă în înțelesulă art. XVIII din 1879 
§ 3 și numirea de învățători ordinari, ajutători seu su- 
plenți. dela 1883 închei a aceloră individ!, cari nu suntă 
capabili a propune limba maghiră și au câștigată apli
care în astfelă de comune, unde lecuiescă Maghiari și 
Nemaghiari amestecați, seu dacă dela 1879 pănă la 1883 
în astfelă de comune la ocuparea stațiuniloră de învă
țători, cu delăturarea celoră ce șciu limba maghiară, 
s’au aplicată de învățători individ! necapabil! de a pro
pune limba maghiară.

3. E nevalidă și nulă numirea ca învățători a 
aceloră indivizi, cari au terminată cursulă pedagogicăd ela 
1872—1881 și nu suntă capabili de a propune limba 
maghiară în șcâlele poporale și car! în contra disposi- 
țiuniloră §-lui 3 nu s’au nisuită a’și însuși limba ma
ghiară și n’au depusă examenulă de limba maghiară. 
Dacă respectivulă învățătoră ar fi în stare a depune 
acestă examenă și s’ar îndatora a’lă depune, atunci 
permită ca spre acestă scopă să i se dea ună termină 
de ună ană; la dincontră pote rămâne în funcțiunea sa 
numai în acelă casă escepțională, dacă pentru supli 
nirea lui se va aplica ună învățătoră deplină cualificată. 
Pre lângă acei învățători, cari au terminată cursulă 
pedagogică înainte de a. 1872 și au obținută diplomă 
de cualificațiune, dar nu suntă capabili de a propune în 
șcâlele poporale limba maghiară, suntă de a se aplica 
și învățător! cualificaț! în limba maghiară.

4. Pentru a se putea executa câtă mai punctuosă 
disposițiile art. de lege XVIII din 1879, inspectorulă reg. 
de scâle pâte cere documentele necesare și respective 
copia acestora pe calea autorității școlare dela învățăto- 
rulă din cestiune. E îndreptățită la acăsta cu atâtă mai 
vîrtosă, cu câtă în înțelesulă art. de lege XXXII din 1875 
învățătorii fiind îndatorați a se înscrie la institutulă reg- 
nicolară de pensiune, documentele loră se ceră și pentru 
a se stabili îndreptățirea loră de a fi admiși aci și pen
tru a se obține convicțiunea, că ăre posede învățătorulă 
condițiunile scrise în cualificațiunea din art. de lege 
XVIII din 1879. Precum e obligată inspectorulă reg. 
a’și câștiga imediată documentele cerute In sensulă ordi- 
națiunii de ddto 4 Iuniu 1875 pentru admiterea în insti
tutulă de pensiune, întocmai e datoră a cere și aceste 
documente.

5. Câștigându’ș! pe basa acestora cunoscință des
pre cualificațiunea învățătoriloră din scâlele nemaghiare 
său dela scălele mixte maghiare și nemeghiare, întru câtă 
există unulă dintre cașurile coprinse în punctele 1, 2 și 
3, inspectorulă reg. de scăle încunosciințâză despre acăsta 
pe autoritatea școlară supremă, o învită din nou ca să 
ocupe postulă de învățătoră și îmi raportăză despre a- 
căsta. Privitoră la cualificațiunea în limba maghiară a 
învățătoriloră adaugă, că aceea servesce numai ca ună 
suplementă la cualificațiunea cerută în § 133 din artic. 
de lege XXXVIII din 1868.

6. Față cu scălele private, care nu corăspundă §-lui 
5 ală articolului de lege XVIII, să se procădă strictă con
formă §-lui 6 punctulă 4 ală acestei legi.

7. In înțelesulă § 6 punctă 2 din art. de lege XVIII 
din anulă 1879 inspectorulă reg. de scăle, cerândă pla- 
nulă de învățămentă ală scăleloră poporale, va examina 
dacă limba maghiară e pusă în acesta în modă cores- 
puntfătoră legii și va îngriji despre modulă de propunere 
ală limbii maghiare în scăle. De ărece însă pentru scă
lele poporale maghiare amă stabilită planulă de învăță- 
măntă și l’amă trimisă la timpulă său autoriiățiloră 
competente, inspectorulă reg. de scăle va observa, dacă 
planurile de învățămentă 
tocmită conformă §-lui 
1879.

8. Inspectorulă reg.
preparandiile nemaghiare în înțelesulă §§-lor 1 și 2 ai 
legii și amăsurată părții a doua a .Regulamentului», a- 
vândă a așterne despre esperiențele făcute arătare. In 
înțelesulă § 6 p. 1 ală art. de lege XVIII din 1879 sunt 
nevalide lăte acele diplome de cualificațiune, cari s’au

Cu ce se ocupă consiliulă de miniștri, 
următhrele rânduri 
miniștri ținută nu

„Budap. Tagblatt“ scrie 
hazlii despre unu consiliu de 
de multu în Pesta:

In respectivulu consiliu 
Exelențele posomorite la masa verde și unulă 
după altulă se plânghu miniștri, că nu mai e de 
trăitu cu unulă din cei doi președinți ai esposi- 
țiunii. „Eu am spusă îndată, că unu președinte 
ar fi de ajunsă,“ observă unu ministru cunoscută 
pentru economia sa, dar nimenea nu băgă în 
sdmă acestă pretextă. Miniștrii, dar înainte de 
t6te ministrulă președinte și ministrulu de co- 
merțu, se plânghu asupra următhrei împrejurări:

Cu ocasiunea deschiderii esposițiunii a fostă 
provocată și redactorulă fdiei oficiale să ia notiță 
despre acestu evenimentu, cu tdte că fdia oficială 
nu obiclnuesce a înregistra întâmplări dilnice. 
F6ia oficială a și adusă, după două dile dela 
deschiderea esposițiunii, o notiță în care cetito- 
riloră nu li se mai împărtășia o soire nouă, că 
adecă esposițiunea a deschis’o regele. F6ia ofi
cială mai spunea, că regele a fostu însoțită de 
ministrulu președinte, de ministrulă de coinerțu 
și de președintele esposițiunii. Acestu președinte 
„c’o pătură“ în fdia oficială supără atâtă de multă 
pe unulă din cei doi președinți ai esposițiunii, 
încâtă elă colindă din ministru în ministru espli- 
cândă fiecăruia, că elă cere o rectificare în foia 
oficială și anume să se Țică: regele era însoțită 
de președinții esposițiunii și nu de președinte. 
In casă când nu s’ar corespunde pretențiunei sale 
— își încheia pretutindenea glăsuirea — atunci 
își va da demisiunea și p6te că va merge și mai 
departe. Sub prima impresiune a acestei sciri 
înspăimentătdre se convocă ună consiliu de mi
niștri. Dar ce să facă consiliulă de miniștri? 
Publicarea unei rectificări în fdia oficială ar fi 
fostă împreunată cu ună mică scandală. Foile 
oposiționale ar fi înhățată afacerea și scie D-deu 
ce nenorocire ară fi pricinuită. După o lungă 
desbatere, în care ministrulă președinte, amăsurată 
datinei sale, a luată de repețite ori cnvântulă și 
în cele din urmă — ca de obiceiu — repeția 
totă ce efisese deja; se hotărî să lămurâscă res
pectivului președinte ală esposițiunei, ca de astă- 
dată să dea grațiă dreptății. Ună ministru a 
fostă însărcinată să esplice președintelui ofen- 

împlinirea dorinței sale ar pute fi îm
preunată de astădată numai cu neplăceri pentru 
elă și pentru guvernă. Ofensatulu s’a și domolită.: 
n’a

de miniștri, ședhu
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(Serv. part, alii »Gaz. Trans.«)

Paris, 16 Iuniu. — Admirabilă Courbet a 
murită la 11 Iuniu pe bordulă corăbiei „Batirard".

Madrid, 16 Iuniu. — In provinciele Murcia, 
Velencia, și cu deosebire în Castellon și Alicante 
în cele din urmă 24 de 6re s’au bolnăvită de 
coleră 268 persdne și au murită 126 persdne.

acestea faptulă ce-lă vomă descrie mai Ia vale ne do- 
vedesce, că încă nu s’a stârpită cu desăvârșire sămânța 
celoră creduli în astfelă de săcăturl. Iată în resumată 
faptulă: In una din dilele lui Augustă, anulă espirată 
1881, se întâlnesce în târgulă Hărlău, jud. Botoșani, fata 
Ileana Th. Ghiroiu cu țiganca Ileana, și luându-se amân
două la vorbă despre măritișă și despre fericirile lumesci, 
acesta din urmă răuși a ademeni pe cea dintâiu ca să 
o vrăjâscă, promițându-i că va avea totă ce va dori. 
Astfelă mergândă amândouă la locuința țigăncei din nu- 
mitulă târgă (luândă mai ântâiu dela fată 15 ban! spre a 
cumpără ceară,) acolo țiganca luândă o strachină cu 
apă, o pune în capulă fetei și începe a o descânta prin 
diferite cuvinte ridicule, ținândă în mână mai multe bu- 
ruenl și busuiocă. După acăsta, luându-i mărgelele dela 
gâtă, cerceii din urechi și ună inelă de pe degetă, le-a 
pusă în strachina cu apă, descântândă mereu, unde pe 
furiși a turnată și puțină chinavară, prin care înroșin- 
du se apa, a arătat’o pacientei, spunându-i că i s’a fă
cută și de aceea s’a înroșită apa și că trebue neapărată 
să-i facă de desfăcută. Pentru acestă operațiune 
i-a pretinsă să-i lase fusta de pe ea și să plece acasă 
spre a-i aduce încă o fustă, o cămașă, ună brâu roșu, 
ună laviceră, două ștergare, o polcuță, ună șervetă, o 
găină năgră și 21 lei. In adevără, nu trecu ună timpă 
îndelungată și biata fată făcu ce făcu și aduse complectă 
tote obiectele pretinse de vrăjitâre (numai spre a se 
vedea în fine măritată, fiindă cam tomnatică.) Sărmana 
credea, că prin acăsta va fi bogată și fericită!? Țiganca 
vicleană, simulândă că scâte și ea 29 lei dintr’o ladă, 
se face că-i amestecă cu cei primiți, și-i pune pe toți 
într’ună boță de mămăligă, dar în realitate nu era de
câtă o piatră. Vrăjitârea depune în mâna fetei acelă 
boță și’i dise ca să ’lă îngrâpe la tulpina unui copacă 
remarcabilă, fără ca să se încerce vre-o dată ca să-lă 
desfacă și să-i vadă conținutulă, căci atunci i s’ar sgerc! 
mânile și piciârele, promițându-i că nu va trece multă 
timpă și va căpăta totă ce doresce, și că boțulă se va 
preface în bani. Biata fată vădândă că după o aștep
tare îndelungată iluziunile și visurile ei nu se mai rea- 
lisâză, în disperarea de care era coprinsă, a începută a 
se plânge pe la multe cumetre și prietene, care vătjând’o 
înșelată, au denunțată faptulă autorității locale, și ast
felă tribunalulă din Botoșani fiindă sesidată de acâstă 
comică afacere, a condamnată pe vrăjitârea la 4 luni de 
închisâre, iar Curtea, secț. II., judecândă din nou ac
țiunea după apelulă țigăncei, i-a redusă pedâpsa la 15 
(file închisâre, condamnând’o și la despăgubirile încercate 
de pacientă.

* **
0 luptă între unfl câne și ună somnu în Dunăre. 

— Marți săra servitorulă Domnului X.. se duse la Du
năre pentru a scăldâ cânii. Ună Terre-neuve mare 
se grăbi să se arunce în Dunăre, când deodată servito- 
rulă vede pe câne luptându-se în mijloculă valuriloră 
spumâse, fără să pâtă înțelege pricina. De două ori 
cânele de rasa Tejrre-neuve se scufundă, dar reuși 
de două ori să iasă la suprafață. Cu o ultimă opintire 
cânele numită P o r t o s isbuti să iasă la mală și în opin
tirea lui d’a se scăpa de necunoscutulă agresoră se dări 
eșindă din valuri corpulă unui somnă fârte mare. Câ
nele este mușcată rău la picioră și la mijlocă. Avisă 
amatoriloră de baiă în mijloculă Dunărei.

(Dunărea de josă.)* **
0 nascere ciudată. — »Romanu< spune, că femeia 

locuitorului IanușI Andrei, din comuna Sebăoană, jude- 
țulă Romană, a născută în (fiua de 27 ale curentei o 
fetiță, de ală căreia craniu se ține o bășică atârnândă 
care cuprinde creerii ce se constată a lipsi din craniu. 
Nenorocita ființă, care de altfelă se găsesce în tată 
starea normală, după cercetarea făcută de d-nii medici 
nu va trăi și dintr’ună momentă în altulă va înceta din 
viață, după care pâte că se va procede și la vre-o aul 
topsiă a acestui monstru anencefală.

* * *
Necrologul. — AlesandruPopă, parochulă 

gr. cat. ală Șiardului și Nadas. Ungurescă, a repauaată 
■în Domnulă Vineri în 12 Iuniu n. în urma unui morbă 
greu de plumânl în ală 38-lea ană ală vieții și ală 14- 
lea ană ală preoției și fericitei sale căsătorie. Rămăși
țele pământescl s’au îmmormântată Luni în 15 Iuniu n. 
în Șiardă.

Fie’i țărîna ușâră și memoria binecuvântată!
* **

Necrolog^. — Cristina Popovici după ună 
morbă greu și îndelungată, în etate de 23 ani, în flhrea 
vieții sale, la 1/13 Iuniu a. c. și-a dată nobilulă său 
sufletă în manele Creatorului. Osămintele defunctei s’au 
îmormântată Luni în 3/15, în Mercina.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria binecuvântată!
0 vrăjitore condamnată la închisore. — .Curie- 

rulă Balasan* din Iași povestesce următorele: 
se mai pută aștepta că și la finele veacului 
se voră găsi individ! atâtă de nerozi, ca să 
în farmece țigănesc! și descântece băbescl.

«Cine 6re 
ală 19-lea 
mai cretjă

Cu tâte
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Nr. 124.

Cursulu la bursa da Viena

din 15 Iuniu st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98.95
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.90 
Imprumutulfi căilorfi ferate 

ungare.......................... 147.50
Âmortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.30

Âmortisarea datoriei căi
lorfi ferate de ostfi ung. 
(2-a emisiune) .... 123.50

Âmortisarea datoriei căi
lorfi ferate de ostfi ung. 
(3-a emisiune) .... 108.70

Bonuri rurale ungare . . 102.75 
Bonuri 
Bonuri

mișfi
Bonuri 
Bonuri rurale transilvane 101.50

cu cl. de sortare 1C2.50 
rurale Banat-Ti-
.............................102.— 

cu cl. de sortarel01,50

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

vinfi ung......................... —.—
Imprumutulfi cu premiu

ung...................................116.70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119 25 
Renta de hărtiă austriacă 82.55 
Renta de arg. austr. . . 83.15
Renta de aură austr. . . 108 50 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  859.—
Act. băncel de creditfi ung. 287.50 
Act. băncel de creditfi austr. 288. — 
Argintulti —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.86
Napoleon-d’orI................ 9.86—
Mărci 100 împ. germ. . . 60.95 
Londra 10 Livres sterlinge 124.30

GAZETA TRANSILVANIEI

Bursa de Bucuresei.

Cota oficială dela 1

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

» convert. (60/0)
împr. oraș. Buc. (20 fr.)
Credit

>
»
>
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« >
Aură
Bancnote austriace contra aură

fonc. rural

urban

(7%)
(5°/o)

(6%)
(5%)

Iunie st. v. 1885.

Cump. vând.
— 90
— 93
— 88
— 31
— 103V
— 871/.
— 10J1/,
— 93
— 85^
1242 —
289 —
229^2 —
10.25(c'/o) —

4

1885.

Cursulu pieței Brașovu
din 16 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote românescl . . . Cuirip. 8.94 Vend. 8.95
Argint românesc .... . . > 8.80 * 8.85
Napoleon-d’ori................. . . » 9.86 1 9 87
Lire turcescl..................... . . » 11.10 » 11.15
Imperiali......................... . . » 10.10 10.15
Galbeni............................. . . » 5.80 > 5.84
Scrisurile fonc. »Albina < . . » 100.50 > 101.—
Ruble Rusesc!................. . . » 124.— > 125.—
Discontulfi > . . 7—10 °/0 pe ană.

Hii 20°|0 Tote prețurile scădute 20 
per comptantu.

__o 
o 
o 
CM

O 
H-=

o
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o
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"o
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OH-=
'O

__o 
o 
o 
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Wagaeitiu de tncăltăminte
alfi lui

loanu Săbădeanu
Fabricații propriu și străinii, solidu. și modernii. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute t6te felurile de încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
s6u după măsure fabricate.

Ghete de bărbați dela v.
Ghete de dame „ „
Pantofi și ghete de copii uoia w „ „ „
Pantofi de casă de piele, pîslă s6u stofă brodate 

flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susii.
Specialitate.

Cisme de copii în creții de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susii 
» » fetițe și băieți » » » , » » 4.50

Șoșoni de postavfi de pîslă și cu Gumă englesescî. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurți pentru voiagiori. = Galoci 
englesfi. — Sandale de gumă și 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare

>
»

a. fl. 3.60 cr. în
3-— „ „

60 .. ..dela

cu

» bărbați
, femei

>
>

dela
»
>

V.

»
»

Comandele «lin afară

de pîslă pentru dame,

a. fl. 2 în 
» » 5^2 » 
» » 4 ’

susii
>
>

se efectueză (lupă mesurile trimise promptă și cela nepo
trivite se iau îmlăretă in schimbă.

o Tote prețurile scădute 20°

de gumă 
bărbați și

>

*

» Națională

»
. » k- /«/ •

națională a României

» » »

dela MOHA

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potii cumpSra în tutunge
ria lui I. Gross.

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

Medalia de argintă dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883.
Medalia de brouzfi dela esposițiunea din TriestO 1882.
Diploma de recunăscere dela esposițiunea din Graz 1880.

IS VORULU

Conține cea mai însemnată cantitate de acidă carbolicu dintre tote 

Apele minerale ale Ungariei 
face escelente servicii la băle catarrhalice ale organeloră de mistuire și 
ale udului. In genere acâstă apă merită a se lua cu deosebire în consi- 
derațiune la tfite acele b61e, la care trebue a ajuta organele și a promovâ 

funcționarea sistemului nervosQ.
Cu vinu beută se bucură acesta de o popularitate mare. 
Depositulu principală Ț V" Liferantu alu Curții

singură numai la: UJrfJdwJiXU X X reg. ung.în Budapesta.
Asemenea se află la tâte farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiuni.

bbshsîes S’au espediatîi în. anulu 18S4 sesls

1,500000 butelii
MersulU trenuriloril

pe linia Fredealn-Budapesta și pe linia Teinșft-Aradă-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal u-Kudapesta ISudapesta—Predeală

BucurescI

Predealu

Timișfi

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfi
Hașfaleu

Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașfi 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi 
Teiușfi 
Aiudfi 
Vințulfi de 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Clușiu 
Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mez6-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susii

Oradia-niare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

( 
(

( 
(

(
(

(

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibua

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibu

Trenu 
de 

persine

Trenu 
omnibus

5’00 7.45 Viena -- • 7.15 — — —
__ 9 45 12.50 — Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.20 8.0J
__ 9.47 1.09 —- Szolnok 10.37 3.41 7.29 9.11 11.40

10.11 1.40 __ P. Ladăny 1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
10.44 2.27 Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28 —

6.22 10.51 2.55 Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 —
7.01 11.18 3.38 __ _ Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2.11 —
7.33 11.36 4.17 — Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34 —
8.01 11.51 4.47 _ R6v — 7.42 11.36 3.18 —
8.45 12.23 5.42 Bratca — — 12.10 3.41 —

10.10 1.19 7.37 _ Bucia — — 12.43 4.01 —
10.29 1.30 8.01 __ _ Ciucia — 8.31 1.31 4.26 —
10.39 1.37 8.21 _ _ Huiedin — 9.01 2.56 5.08 —
11.19 2.05 9.05 _ Stana — — 3.29 5.27 —
11.54 2.25 9.43 __ _ Aghiriș — — 4.00 5.50 —
12.12 2.36 10.02 _ Ghirbău — — 4.18 6.02 —
12.56 _ 6.20 _ Nedeșdu — — 4.36 6.24 —

1.30 3.13 6.59 __ — 10.01 5.05 6.43 —
1.45 7.15 12.05 10.16 — 7.03 —
2.11 3.40 7.43 __ Apahida 12.31 — — 7.26 —
2.55 4.01 8.29 __ Ghiriș 2.16 11.24 — 8.51 —
3.17 _ 8.55 __ CnfîArdAft ) 3.12 11.43 — 9.31 —
3.24 _ 9.04 _ 3.32 11.45 — 9.43 —
3.31 4.24 9.12 — Ui6ra 3.41 — — 9.51 —
4.09 4.49 10.23 _ Vințulfi de susii 3.50 — — 9.58 —
5.36 _ 12.32 _ Aiudfi 4.25 12.08 — 10.24 —
5.56 5.58 12.59 _~ Teiușă 4.50 12.22 — 10.44 —
6.08 6.08 — 8.00 Crăciunelfi 5.41 — — 11.28 •—

6.29 — 8.31 Blaștt » 6.02 12.57 — 11.44 —
6.45 _ 8.59 Micăsasa 6.40 — — 12.18 . —
7.00 — — 9.34 Copșa mică 7.00 1.27 —■ 12.36 —
7.26 — — 10.16 Mediașfi — 1.45 — 1.22 6.01
7.48 7.14 — 11.04 Elisabetopole — 2.06 — 1.56 6.40
8.28 7.43 12 17 Sigișdra — 2.31 — 2.34 7.20
8.47 __ __ 12.47 Hașfaleu — 2.50 — 3.02 8.01
9.06 __ _ 1.21 Homorod — 3.48 — 4.41 10.05
9.26 8 22 _ 2.05 Agostonfalva — 4.19 — 5.30 11.02

10 01 8.48 — 3.08 Apatia — 4.34 — 6.03 11.3:
10.20 _ 3.39 Feldiora — 4.53 — 6.35 12.14
10.30 _ — 3.55 ( — 5.20 — 7.14 1.09
10.37 9.13 — 4.05 Brașovă — 5.3r -— — 1.50
10.51 9.18 10.37 — Timișfi — 6.07 — — 2.48
12.37 10.31 12 59 _ „ , , „ (’ — 6.32 — — 3.23
2.58 12.07 4.45 8.22 Prodealu ' — 7.30 — — 4.56

o zr
6.00 2.10 10.05 10.30 BucurescI 11.35

6.35 2.45 10.50 —
3.00 8.00 6.05 —

Nota: Orele de nopte suntfi cele dintre liniile grose.

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teiușik-Aradik-Budapesta Budapesta-Aradu-Teiușu.

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

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 ♦ _ 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.00
Vințulă de joșii 12.20 — 4.53 11.02 3.44 11.40
Șibotfi 12.52 — 5.19 oZ 0111 OK / 11.12 4.02 12 00)
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațfi 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00;
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41 Gonopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin. 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 • — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopfi 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațfi 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.3’3 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 12.00 4 53 Șibotfi 10.43 — 12.53
3.16 12.14 5.10 Vințulfi de jostt 11.04 — 1.22

Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 Teiușft 12.05 — 2.24

Aradik-Tiia&ișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenu de Trenu de Trenu de Trenă Treniî
omnihnfl persâne persâne persâne omiilbua omnibua

Aradtt 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Araduiii nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegfi 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Grivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
Tlmișdra 8.42 3.40 10.06 P etroșenl 10.43 4.04 6.39

Timiș6ra-Aradft Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenu Trenă Trenu Trenu
persâne persone omnibus omnibus omnibus de pers.

Timiș6ra 6.07 12.25 5.00 Petroșeui 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.06
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.25
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegfi 9.31 12.17 8.02
Araduiii nou 7 40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradft 7.50 310 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


