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Certa dintre primatele Simor 
și ministrulu Tret'ort, ce a datu 
nascere lungei scrisori, prin care 
a respunsu celu dintâiu la cunos- 
cutulft rescripts ministerialii în 
afacerea scolei din Tyrnau (Sâm- 
băta-mare) și pe care amu repro- 
dus'o și noi, a stîrnitu o viuă dis- 
cusiune în pressa ungurescă.

E naturală că, deorece aici se 
tracteză de importanta cestiune a 
dreptului de inspecțiune. a statului 
asupra școliloru confesionale, pre
cum și de atitudinea celui mai pu
ternică dintre prelații din Ungaria 
si Transilvania țață cu guvernulu, 
afacerea trebue se ne intereseze și 
pe noi.

Cetitorii noștri sciu cum s’a is
cată așa numitulă conflicts între 
ministrulă de instrucțiune și că
petenia bisericei catolice ungu
resc!.

Directorulu preparandiei din 
Tunau s’a opusă ingerinței in
spectorului școlară reg. la esame- 
nulă de cualificațiune a acestui 
institutu susțiindu, că elă n’are 
îndreptățirea a lua parte la esa- 
mene decâtă numai în modă pa
sivă .și disputându-i în specială 
dreptulă de-a subscrie procesulă 
verbală și testimoniile.

Organulă domnului Treiort s’a 
opusă și în urma acesta au cerută 
și unulu și altulu instrucțiuni dela 
autoritățile loră superidre.

Urmarea a iostă, că și direc
torulu preparandiei și inspectorulă 
școlară au primită aprobațiunea 
superioriloră loră. Afacerea a ră
masă der pendentă nesupuindu-se 
nici unulă, și nici altulă.

A urmată apoi rescriptulă mi
nistrului de instrucțiune în aface
rea școlei din Tyrnau. In acestă 
rescripts adresată primatelui mi
nistrulă pretinde ca dîrectorulu 
preparandiei din vorbă se fiă as

pru dojenită, căci la dincontră va 
fi destituită. Mai departe cere ca 
se presenteze diplomele spre a fi 
subscrise de inspectorulă școlară, 
căci altfelă voiă fi anulate.

Față cu acestă pretensiune Si
mor se adreseză cu multă politeță 
cătră ministru, căutândă a justi
fica procederea sa, der nu amin- 
tesce cu nici ună cuventă că ar 
fi gata se urmeze provocărei mi
nistrului de a dojeni pe directo
rulu preparandiei, și de-a trimite 
inspectorului școlară reg. diplo
mele spre subscriere.

Din contră, primatele se pro
vocă la legi, la ordonanțele mi
nisteriale și la praxa de pănă a- 
cuma și negă îndreptățirea proce- 
derei ministrului. Acesta este totă 
divergența dintre punctulu de ve
dere ală ministrului și ală prima
telui, căreia ’i dă espresiune acesta 
din urmă în scrisorea sa, cum- 
pusă de altmintrelea cu multă di
plomația.

Au dreptate foile guvernamen
tale decă susțină, că în casulă de 
față nu e vorba de-o luptă prin
cipială, ; că primatele recunosce 
în scrisorea memorată apriată drep- 
tulu de inspecțiune ală statului în 
înțelesulă ce i-lă dă guvernulu.

Intrega nemulțămire, de care 
este cuprinsă primatele se reduce 
la afirmarea, că ministrulă nu s’a 
purtată cu respectulă cuvenită față 
cu densulu și nu l’a prevenită la 
timpă despre intențiunile sale. Nu 
era de lipsă, (jice primatele, ca 
ministrulă se se eșofeze așa de 
multă tocmai față cu preparan
diile unguresc! catolice, ce se află 
sub îngrijirea lui, deorece aceste 
institute încă înainte de ce s’a tre
zită ministrulă a aduce legi pen
tru maghiarisarea școleloru, și-au 
împlinită chiămarea, ce le-a dat’o 
însuși primatele, de-a maghiarisa 
pe Slovacii din acele ținuturi.

Pasagiulă din scrisorea prima

telui, în care acesta desfășură ac
tivitatea, ce-a desvoltat-o pentru a 
face din preparandiile sale nisce 
pepiniere pentru maghiarisarea Slo- 
vaciloru, er în deosebi afirmarea, 
că preparandia confesională cato
lică din Tyrnau e mai maghiară 
decâtă cea de stată din Modoră, 
pentru că aici se propune încă 
limba slovacă, pre când în cea 
dintâiu de multă s’a eliminată, ne 
arată chiar că primatele ungurescă 
emuleză cu guvernulă în ceea ce 
privesce tendințele de maghiari sare.

Și acestă parte a scrisorei pri
matelui ne intereseză pe noi în 
specială. Ne intereseză se scirnă 
că capulă bisericei catolice ungu
resc! nu numai că aprobă, der 
sprijinesce și conlucră din răspu
teri la fatala direcțiune, ce a luat’o 
politica nngurescă mai alesă dela 
1879 încoce, pentru desnaționali- 
sarea popbreloră nemaghiare.

Ne intereseză se scimă ce prin
cipii se profeseză în institutele de 
cultură catolice ungurescl și la ce 
ne putemă aștepta dela crescerea 
ce-o primescă unii dintre cle
ricii români uniți, ce se trimetă la 
aceste institute.

Organulă d-lui Tisza, „Nemzet“, 
dice, satisfăcută asupra asigurări- 
loră, ce le face primatele spre a- 
pgrarea maghiarismului seu, că 
scrisorea lui delătură oi! ce bă- 
nuelă în simțulu de fidelitate că
tră legi, ce-lă posede centrulă ca
tolicismului ungurescă.

Noi sciamu, că legea de națio
nalitate nu admite maghiarisarea 
Slovaciloră, cum se practică ea 
în diecesa Strigoniului. Cum ar 
pute der trece primatele ungu
rescă ca fidelă susțiitoră ală le- 
giloră, când se laudă, că întrece 
chiar pe cei dela guvernă în ni- 
suința de a ignora și călca legea 
de naționalitate ? Și cum se unesce 
acesta procedere cu principiile 
creștinismului ?

„Nouvelle Revue“ și Bismarck.
Eată în resumată caracteristi

cul respunsu, ce l’a dată d-na 
Adam, proprietara Revistei Noue 
din Parisu, (jiareloră germane, cari 
negă autenticitatea raportului se
cretă ală principelui Bismarck, ce 
s’a fostă publicată în acestă re
vistă:

Afirm pe onora, dice d-na Adam, 
autenticitatea acestui documente, după 
cum afirmă, și autenticitatea secretului de 
statu publicate în „Nouvelle Reeueu de 
contele Vasili, după cum afirm și au
tenticitatea documentelore bulgare.

Cu câte Bismarck va spune mai multe 
minciuni, cu atâte inimicii lui vore fi mai 
veseli, pentru că va fi sdrobite mai tare 
în diua când în sfârșită va fi înfundate 
cu totule.

Am probe despre tote minciunile lui 
Bismarck, și decă eu nu voi mai fi, alte 
mâni, alte pene vore eși la ivelă pentru 
a lovi pe cele mai nerușinată mincinosă 
de pe pămentă.

In raportulă publicate de mine și a 
cărui autenticitate o contestă, cancela
riile a mințită împăratului său pentru că 
documentele bulgare suntă adevărate.

Bismarck a mințită când a făcute pe 
împăratule Wilhelm Ise jure Țarului, că 
documentele bulgare erau false.

Bismarck a mințită când a făcută 
pe împeratulu Frederik III să afirme Ța
rului, că documentele bulgare au fostă 
fabricate.

împăratule Rusiei are elă cunoscință 
de înșelătoriile lui Bismarck? Nu șciu. 
Insă în privința secretului de stată, tre
bue să fi fostă deșteptată prin strania 
negare a foiloră germane, cari negau 
tratatulă germano-belgiană.

D. de Bismarck, contele Herbert și 
regele Leopold șciu, că ceea ce a fostă 
publicată de contele Vasili asupra tra
tatului militară germano-belgiană e exată, 
însă nu mă voiu adresa la ei ca să măr- 
turisescă acesta.

Nimicu n’a fostă mai curiosă pentru 
aceia, cari împreună cu mine cunoscă se-

FOLLETONULtJ „GAZ. TRANS.“

Despre gradinele de copii-
Conferință ținută la ateneulu din Craiova.

(Urmare.)
Ocupațiunea copiiloru este joculă, 

o ocupațiune forte seriosă pentru ei. 
-Mai alesă joculă în societate cu semenii 
lor și în sînulu naturei, este fericirea 
copilului. Rari suntu copiii, cari să nu 
arate o pornire iresistibilă pentru jocă; 
și aceștia suntă seu bolnavi fisicesce, ori 
au vr’unu defectă intelectuală; seu decă 
nu. simtă copii așa numiți prodigioșl, 
în cari inteligența predomină, și lucra
rea ei absorbe în mare măsură acea pu
tere de vieță, care la alțl copii se ma
nifestă într'ună neastemperă continuu și 
în plăcerea jocului.

Câtă de seriosă este joculă pentru 
copii și câtă de iubitele suntu jucăriile, 
mai alesă decă suntu creațiuni proprii 
ale loră. putemă observa când le luămu 
sen le nimicitnu aceste jucării, cum e 
o păpușă, unu cărucioru seu o grădiniță 
lucruri în care ei și-au pusă totă perso
nalitatea loră. Uopilulă atunci, decă nu 
pote resista, se pune pe plânsu și cu I 
nimicu nu’lu poți împăca; este inconso- |

labilă, întocmai ca ună omă adultă, că
ruia i-ai nimicită averea ori i-ai aprinsă 
casa.

Când n’are jucării, seu n’are din 
ce’șl face, când n’are unde se alerge, 

, unde se se joce și cu cine vorbi, co- 
pilulă sufere: și uneori întrebă tristă pe 

[ tatălu său, pe mamă-sa: „cu ce se mă 
b jocă 611?“ - „Ce se făcu eu acum ?“ — 
j alte ori ne face nenumărate întrebări 

despre lucrurile din casă; er când este 
în umoră rău, plânge și face stricăciuni.

Activitatea este trebuința fundamen
tală a firei copilăresc!. Și decă acestă 
trebuință nu e îndestulată într'ună modă 
rațională, conformă inteligenței și apli- 
căriloră copilului, ea degenerezi într’un 
instineă de stricăciune; asemenea unui 
rîu, ală cărui cursă nu pote fi oprită, 
și decă nu e regulată, se revarsă peste 
maluri și răpesce totă ce află în calea 
sa. Er decă firea copilului e mai do
molă, singurătatea și neocupațiunea îlă 
deprinde cu trândăvia, vițiu care, înră- 
dăcinându-se de mică în elă, devine is- 
vorulă multoru rele, și-lă lipsesce de 
mijlocele necesare pentru desvoltarea 

I corpului și a sufletului.
In activitatea copilului se manifestă

boldurile caracteristice naturei omenescl 
în generală, bolduri a căroru îndestulare 
și desvoltare au ridicată neamulă ome- 
nescă, în cursulă veacuriloră, pănă în 
trepta civilisațiunei de astădl. Idealulă 
educațiunei în generală, și în specială 
ală grădiniloră de copii, este de-a urma 
calea firescă a acestei desvoltărl, cu a- 
cea deosebire, că tinerimea, prin ajuto- 
rulă sciinței și conducetoriloră săi, este 
scutită de greutățile, rătăcirile și peli
culele, căroru a fostă și este espusă o- 
menirea adultă pe calea culturei.

Primulă boldu seu prima trebuință 
a copilului, afară de trebuința nutrirei, 
este aceea a mișcării. Acestă holdă se 
manifestă la începută fără o țintă anu
mită. Mai târdiu elu se arată ca trebu
ință de-a se ocupa cu ceva : de-a didi 
casă, de-a face grădină, de-a săpa pă- 
mfîntulu, de-a tăia liârtiă, de-a împleti, 
de-a cOse, de-a face haine păpușiii : tot 
imitațiunl de lucrări ale omeniloru adulțl 
și, în același timpă, bolduri moștenite și 
înăscute încă în primii omeni, prin tre
buința de a-șl căuta nutrimentulă, de a-șl 
face haine să-și acopere corpulfl, și lo
cuințe, unde se se adăpostescă.

Boldulă mișcării, pentru a cărui 

mulțumire e destinată în scolă gimnas
tica, e întîmpinatu în grădinile de copii 
prin jocurile de mișcare. Boldulă de-a 
se ocupa este îndestulată prin felurite 
obiecte de jocu, cum este mingea, cu- 
bulă, materialulu de clădită, de împle
tită, de modelată ; prin cultivarea de 
mici straturi cu flori și legume în gră
dină, și prin alte ocupațiunl.

Prin jocurile de mișcare se deprinde 
și se desvoltă corpulă cu tote membrele 
sale. Celelalte jocuri, care ocupă mai 
multă mâna, ochii și mintea copilului, 
au în vedere mai multă educațiiuiea a- 
cestoru organe, și pregătescă pe viitorulă 
omu pentru feluritele meserii seu arte, 
pentru care va ave o aplicare mai pro
nunțată și va fi chemată a le practica 
în vieță.

Astfțlă prin variata combinațiune a 
miciloră pătrate și cuburi de lemnă, 
pentru a face mobile și case, se nutresce 
aplicarea la architectură; prin crearea 
de obiecte cu felurite forme din Iută, 
prin zugrăvirea seu desemnarea pe hârtiă, 
prin tăierea bucățeleloră de cartonă seu 
de pentru hârtiă felurite scopuri, și prin 
alte asemenea ocupațiunl se nutrescă 
boldurile născute pentru artele și mese- 
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cretele lui Bismarck, ca schimbările pre
sei germane in privința raportului cătră 
împeratulu Friderică. Acele ale Gazetei 
de Colonia, care la începută au admisă 
autenticitatea raportului, apoi au negat’o 
șutită nostime de totă.

Suntemă siguri, dice foia germană, 
că autorulă cunosce raportulă. cu atâtă 
mai multă acesta, pentru-că elă a evi
tată tbte punctele caii se îndreptă con
tra politicei germane.

Scrisorea primatelui Simor cătră 
ministrulu Trefort.

(Fine,)

A.șaderă în tote legile și instrucțiu
nile aceste nu aflu nici o literă din ca- 
rear urma, că inspectorulă reg. ar ave 
dreptulă de-a subscrie diplomele de cua- 
lifieațiune dela prepandia din Sâmbăta- 
mare. In mina acestora am gândită, că 
doră veți ii tăcută în altă locă dispo- 
sițiunl și ordinațiunl cu privire la lucrulu 
acesta si anume în ordinațiunea din 23 
Decemvre 1885 Nr. 7079, și acesta cu a- 
tâtă mai vertosă am presupus’o, cu câtă 
adecă în rescriptulă Escelenției Vostre 
de dtto 8 Augustă a. c. Nr. 26,428 în
tre altele se cuprinde și aceea, că inspec
torii reg. s'au presentată regulată la e- 
sainenele de cualificațiune atâtă la prepa
randiile din capitală (B.-Pesta), câtă și la 
celelalte preparandii rom. cat. din țeră 
și că „celoru ce-au fostă supuși la esa
menele de cualiflcațiune li s’au pusă în
trebări din partea organeloră ministrului 
de instrucțiune publică; votulu loră a 
tostă decisivă la clasificări și ei au sub
scrisă atâtă protocolele și matriculele 
câtă și diplomele de cualificațiune“ ; am 
tăcută apoi erășl o reprivire asupra or- 
dinațiunei din 23 Decemvre 1.885 Nr. 
7079, der din acesta numai despre atâta 
m'am putută convinge, că de acum 
înainte în preparandiile catolice dreptulu 
de inspecțiune îlă are inspectorulă șco
lară reg. Neaflându nici chiar aici ab
solută nimicu privitoră la causa nostră, 
am luată în mână autorisarea dată de 
Escelenția Vostră inspectoriloră școlari, 
în care se cuprindă din cuvântă în cu
vântă următorele:

_Pe Domnia-ta te imputernicescă în 
viitoră ca în prepandia r. carii, să eser- 
citezi dreptulu de inspecțiune supremă a sta
tului, care constă in aceea: ca din când în 
când se visiteze preparandia, se asculte pro
punerile, se fiă present ti la examenele înche- 
iării anului și cu deosebire la esamenele de 
califieațiiine; st subscrie registrele de inve- 
iămentu precum și matriculele. St facă 
arătare împreunată cu obseriațiuni despre 
esamene; si în urmă recomandă mai aleșii 
ca cu, astfelu de ocasiuni se caute a fi în 
bună înțelegere cu respectiva autoritate, bi- 
sericescâ'1.

In ordinațiunea acesta ai binevoită 
Excelența Ta a esplica destulă de clară, 
cum trebue pricepută dreptulu de in
specțiune ală statului, și cum trebue e- 
sercitată acestă drepții din partea in
spectorului școlară, er eu din parte-’ml 
nici n’am întârdiată de a dispune încă 
la 1886 ca directorii preparandieloru 

puse în îngrijirea mea se caute a primi 
în modă onorifică pe delegatulă guver
nului și pentru ca acesta să-și potă e- 
sercita dreptulă și datoriuța mai cu succes 
le-am dată instrucțiuni, ca dina ținerii 
esameneloră de cualiflcațiune să o hotă
rască la olaltă, nu cumva esamenele să 
țină în astfelu de timpă când delegatulă 
guvernului ar fi împedecată de-a se 
presenta.

Și astfelă s’a și întâmplată. Inspec- 
torulă școlară din Strigoniu a visitată 
atâtă preparandia din Strigoniu câtă și 
cea din Sâmbăta mare a împlinită tote 
câte i-ațl dispusă prin susă numita or- 
dinațiune, tote le-a subscris, chiar și ma
triculele, afară de diplomele de cualifi
cațiune, pentru că acestea nu trebuia să 
le subscrie fiindcă n’a fostă provocată 
spre acesta din partea Exelenției Vostre. 
Directoratele preparandieloră aparțină- 
tdre cercului meu de supraveghiare ase
menea n’au primită nici o instrucțiune 
în privința acesta fiindcă Exelenția 
Vostră niciodată nu ml-a-țl făcută cu
noscută, că afară de ordinațiunea amin
tită mai susă, de dreptulă de inspecți
une a statului s’ar ține și subscrierea 
diplomeloră de cualiflcațiune.

Astfelă era starea lucrului până la 
fiuea anului scolastică 1887-8, când în
tre doi subordinațl ai noștri, directorulă 
meu și inspectorulă școlară ală Esce- 
lenței Vostre, se iscă o diferență încă 
înainte de începerea esameuului de cua
lificațiune în privința estinderei dreptu
lui de inspecțiune. Unulă dintre cano
nicii mei, Varga Mihaly, totodată și di- 
rectoră, a primită din partea mea ins
trucțiune pe cale telegrafică în care ’i 
spuneamă, că inspectorulă școlară are 
dreptă de inspecțiune, der nicidecum 
drept de disposițiune. Mai târniu ml-a venit 
înseiințarea tă Esc. vostră, totă pe cale 
telegrafică, ați fi instruată pe inspecto
rulă școlară să subscriă și diplomele de 
cualificațiune. Der fiindcă Escelența vos
tră pe mine, ca pe unulă ce suntă res
ponsabilă și competentă în afacerea a- 
cesta, niel-odată nu m’ațl încunosciințată 
până acum, nu am putută fi în plăcuta 
posițiune ca privitoră la acesta se co
munică cu Escelența vostră observările 
mele, de aceea am îndrumată pe direc
torulă din vorbă se rămână pe lângă 
cele espuse în ordinațiunea din 23 De
cemvre 1885 nr. 7070, amesuratu căreia 
inspectorulă școlară și cu ocasiunea a- 
cesta a ascultată prelecțiunile fără de 
nici o piedecă, a fostă de față la esa
menele de cualificațiune, a pusă între
bări, a influințată la darea classificărilor 
și subscrisă matriculele; i s’a dată în 
urmă spre subscriere și protocolulă, der 
inspectorulă a retușată fără de nici ună 
motivă subscrierea.

Acesta e starea lucrului. Ce s’a 
mai întâmplată afară de aceste nu pote 
fi decâtu afaceri personale ale delega- 
țiloră noștri. Decă prin tote acestea 
delegatulă Escelenței Vostră ar fi fostă 
vătămată, în ore-care modă, eu cugetă 
că îșl va primi satisfacțiunea.

Dice mai departe rescriptulă Esce
lenței vostre, că inspectorulă reg. ar fi 
fostă în deosebi îndrumată cu prilejulu 
acesta, ca se subscrie diplomele de cuali
ficațiune, de aici ar trebui se deducă, că 

și dealtădată a fostă instruată să facă 
așa ceva.

Permiteți-ml însă Escelența Vostră 
a vă declara hotărîtă, că precum despre 
cea mai nouă instrucțiune, întocmai nici 
despre cele de mai înainte n’am fostă în
cunosciințată de cătră Escelența Vostră. 
Și apoi preparandia rom. cat. din Sâm
băta mare nu e ună astfelu de institută, 
ca țață cu elă să se ia măsuri escepțio- 
nale, pentru că institutulă acesta ser- 
vesce cu credință intereseloră statului 
maghiară. Institutulă acesta dâ în fiă- 
care ană patriei o mulțime de învăță
tori cu sentimente și idei maghiare, cari 
răspândindu-se mare parte printre po- 
porațiunea slovacă, se facă totă ațâți a- 
postoll ai națiunei maghiare. Afară de 
aceea mai marii institutului suntă totă 
patrioțl probați, cari stândă în fruntea 
unei mari Reuniuni învâțătorescl ma
ghiare, prin asta susțină strînse legătu
rile de prietiniă intre elevii de odinioră 
și cei de acum și mijlocescă succese cul- 
turei maghiare. In urma acestora pre
parandia din Sâmbăta mare e vrednică 
de considerațiunea statului. Precum gim- 
nasiulă catolică de acolo a fostă o a- 
devărată vadă maghiară în ținutulă acela 
slovacă, precum asilulă pentru orfani și 
lipsiți de mijloce edificată de mine este 
ună institută de crescere maghiară, care 
are de scopă a da statului cetățeni ade
vărată maghiari — unde limba maghiară 
și-o însușesce fiăcare în primulă ană — 
tocmai așa acestă institută preparandială 
este unulă dintre ajutorele cele mai cre- 
dinciose statului în propagarea culturei 
maghiare, în apărarea intereseloră națio
nale — și tocmai pentru că așa este 
nu e nicidecum echitabilă ca puterea 
statului, afară de cele ce suntu prescrise 
prin lege, să ingereze asupra lui. — Seu 
și decă ar vrea statulă să 'facă asesta, 
celă puțină să comunice cu autoritatea 
supremă bisericescă, care e responsabilă 
de astfelă de institute și care cu dragă 
și inimă lucră pentru răspândirea culturei 
maghiare.

De altmintrelea asigură pe Escelența 
Vostră din nou, că catolicii maghiari ni- 
căirl nu împiedecă esercitarea drepturi- 
loră și datorințeloră inspectoriloră de 
stată și că puterea de stată se pote con
vinge fără multă ostenelă ce muncitori 
zeloși are statuia pe câmpulu descoltărei și 
culturei naționale în cetățenii crescuți in 
institutele de învețămentu catolice.

Primiți Escelența Vostră sincera es- 
presiune a depsebitei mele stime.

Strigoniu, 14 Augustă 1888.
Primatele loanu Simor m. p.

ftCliilLE UILEI.
Din Lugoșu ni-se scrie cu data de 

20 Augustă: Diua de ÎS Augustă s'a 
săvârșită în orașulă nostru cu mare so
lemnitate, fiindcă deodată cu sărbătorea 
Schimbării la față, ce-o serbătorimă noi 
Românii, cade în aceeași di, după cum 
este sciută, și aniversarea nascerii maies
tății Sale, a monarchului nostru. In pre- 
sera de 18 Augustă orașulă a fostă ilu
minată, er cu deosebire institutele pu

blice. unde au arborată și tricolorulă un- 
gurescă. - In cele două biserici româ
nesc! din locă s’a celebrată în acea di 
cultulă divină cu mare paradă și solem
nitate. Er în biserica catedrală gr. cat. 
la 91 2 ore a. m. s’a celebrată și de as- 
tădată sânta liturgiă ca în toți anii de 
cătră Ilustritatea Sa, Prea sânțitulă d-nă 
Episcopă ală Lugoșului Dr. Victoră Mi
halyi de Apșa cu asistința canoniciloră 
capitular! și preoțiloră gremiall, la care 
a asistată ună numerosu publică de tote 
naționalitățile, precum și tote căpeteniile 
autoritățiloră civile și militare din locă. 
După sferșitulă s. liturgii s'a cântată 
docsologia cea mare. La 1 oră p. m. 
Ilustritatea Sa d-lă Episcopă ca de o- 
biceiu a dată unu prândă de gală, la 
care au fostă întrunite peste 30 de per- 
sone, invitați fiindă anume toți șefii au
toritățiloră civile și militare din Lugoșu. 
Toaste s’au ridicată numai unulă, adecă 
din partea Ilust.rității Sale Episcopului 
pentru Maiestatea Sa și înalta casă dom
ni tore... “

** *

*) Din „Itevista Nouă". — A se vede ,,G. 
Tr.‘- Nrii 169, 170, 171 a. c.

Totă din acelă orașu ni se scrie: 
In 18 Augustă pe la 81 2 bre sera s'a 
descărcată peste Lugoșu și satele dim- 
prejură o -furtună mare împreunată cu 
grindină de mărimea nuciloră. Pagube 
mar! nu s'au causată, căci grindina a 
fostă rară și nu a ținută timpă îndelun
gată. De atunci avemă pe aici timpu 
norosă și clima s’a recită câtă de bine, 
încâtă noptea decă ar fi senină ar pute 
să cadă și brumă.

X *
Cetimă în „Telegrafulu Română": 

„încă din bună timpă s'au făcută pașii 
necesari din partea locuriloră compe
tente pentru de a se putea întruni con- 
gresulă nostru naționalii bisericescă la ter- 
minulu ordinară din 1 Octomvre a. c. și 
concesiunea pre înaltă a și sosită deja".

¥ *
La „T e D e u m -u 1 u“ oficiată în ca

tedrala catolică din BucurescI pentru 
aniversarea nascerii 31. S. împăratului 
Austru- Ungariei au asistată d-nii mi
niștrii Maiorescu și Barozzi, d. colonelă 
Voinescu prefectulă poliției Capitalei, 
d-nii ajutanțl regali Candiano și Perti- 
cari, d-nii representanțl ai legațiuniloru 
streine, d. generală Budișteanu și mulțl 
alțl înalț! funcționari civili și militari.

* -S *
Cetimă în „Epoca11 : „Ministrulu 

afac-eriloră streine ală Republicai l'ran- 
cese în România face cunoscută perso- 
neloră care dorescă se expue în secțiu
nea română a Krposiț-iunei universali dela 
Parish din ItWtf că pentru tote lămuri
rile de care potă ave nevoe în privin
ța acestui mare concursă internațională 
trebue se se adreseze de aci înainte, nu

riile corâspundâtdre, cum suntă pictura, 
desemnulu, sculptura, gravura și în spe
cială, pentru fete; croitoria, broderia ș. 
a. Prin formarea de mici grădini și prin 
cultivarea de plante se desvoltă plăcerea 
pentru cultura pământului și pentru gră
dinărită.

Plăcerea pentru poesia și mai alesă 
pentru musică, care are atâta influență 
asupra copiiloră și jdcă ună rolă atâtă 
de însemnată în educațiune, se nutresce 
și se desvoltă prin cântecele, de cari 
suntu însoțite multe din jocurile loră și 
mai cu semă jocurile de mișcare.

Prin aceste jocuri variate, după ca
pacitatea și plăcerea copilului, și prin 
continua comunicațiune cu natura, mai 
alesă în timpulă verii, se desvoltă în co
pilă simțemântulă frumosului în natură și 
în productele artei. Apoi, în strînsă le
gătură cu iubirea naturei și a frumosului 
stă simțămentulă religiosă și nesăturata 
dorință de-a șei.

Cine n'a observată, câtă de viu sim- 
țescă copiii trebuința de-a cunosce totă 
ce vedu. de-a afla însușirile, causa și sco- 
pulă lucruriloru. — Ce este asta? — de 
unde este ? — cine a făcut-o ? de ce ? 
și alte asemenea suntă îndatinatele în- . 

trebărl ce facă ei despre tote lucrurile, 
cu care vină în atingere. Și fericită co- 
pilulu, care se bucură de-o mamă cultă 
și inteligentă, seu de ună altă îngrijitoră 
în lipsa ei, care prin măsuri înțelepte 
și prin bogate mijloce îi șcie îndestula 
acestă trebuință. Prin acesta se pune 
temelia judecății sănâtose asupra lucru
riloru și a vieței: facultatea cea mai ne
cesară omului, pentru a-șl pute crea 
bună starea și mulțumirea sufletescă, și 
a nu greși calea destinațiunei sale.

Și se băgămă de semă. că copilulă 
nu întrebă decâtu despre lucruri ce vede, 
seu a vedutu, despre fenomene ce cadă 
sub simțurile sale; și niciodată despre 
idei abstracte, cari nu există pentru elă, 
nici despre lucruri ce n'a putută vede. 
Acesta e ună semnă, că nu cartea, ci 
natura este adevărata învățătore a co
piiloră ; că cunoșcințele copilului trebue 
să începă dela lucrurile și fenomenele din 
jurulă lui, pentru-că numai pe acestea le 
pote vede și pipăi, și numai cu ajutorulă 
simțuriloră se nască în mintea copilului 
intuițiunl și idei adevărate despre lucruri. 
Simțirile suntă basa inteligenței ; sciința 
și totă cultura intelectuală este înteme
iată pe sensațiunl și intuițiunl.

(Va urma.)

Ainiiitiil din pribegia fcă 1848.
de

IONU GHICA.*)  
(Urmare, i

In urina atitudinei ce luase Porta, 
după sfaturile ambasadorului Franciei, 
generalulă Gestersweiu a primită ordină 
să trecă înapoi Prutulu pe malulă stângă, 
luându-i-se comanda și dându-se gene
ralului Luders, aruncându-se vina căl
cării teritorului otomană asupra acelui 
comandantă, care de inimă rea s'a și 
sinucis ă.

Europa întregă era în ferbere și 
temerile de răsboiu și de revoluțiunl 
erau mai pretutindeni. Ambasada gene
ralului Aupick era o ambasadă mai multă 
militară. Osebită de personalulu civilă 
obicinuită, care se compunea de vicom- 
tele de Reculot, de marquisul de Ma- 
signac, de Edm de Bourijueney, și vre-o 
șese-șepte atașați și dragomani, Gene
ralulă adusese în suita sa mai mulțl ofi
țeri, pe colonelulă Margadel, ofițeră de 
stată-majoră, pe căpitanulă Dessain, o- 
fițeru de geniu, pe căpitanulă de artileria 

Sabatier, pe căpitanulă de cavaleria Le- 
francais; mai avea încă și trei alțl ofi
țeri, pe căpitanii Magnan. Dupreuil și 
Mouginot, cărora li se încredințase scula 
militară dela Taxim. Toți acești ofițeri 
erau ocupați a studia posițiunile strate
gice și mijlocele de apărare ale Constan- 
tinopolului, și erau •destinați ca la casă 
de trebuință să ia parte în armata tur- 
cescă, precum s a făcută mai târdiu cu 
ofițerii, cari întovărășise ambasada gene
ralului Baraguay d'Hiller.

Mai deodată cu pornirea lui Solei- 
man-Pașa spre Giurgiu, generalulă Au
pick a trimisă la BucurescI și la Iași pe 
căpitanii Sabatier, Dessain și Lefraneais.

La 7 19 Augustă acești ofițeri erau 
ajunși la Brăila, și după câteva dile se 
puneau la disposițiunea generalului Ma- 
gheru în tabăra din câmpulu lui Traianu.

Efectulă sosirei ofițeriloră f'rancesl 
în țeră a fostă mare. Câte speranțe deș
teptate în inimile Româniloră ! Ună ori- 
sontă întinsă și gloriosă se deschidea 
aspirațiuniloră naționale.

II.
Etă pe scurtă cum se petreceau lu

crurile în țeră:
In urma arestăriloră din diua de 
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la Legațiunea Republicei, ci Prințului 
George Bibescu. președintele și dele- 
gatulti comitetului naționalii românii 
(București, strada Mercură, 13) și acre
ditați! ca atare pe lângă d-lil Ministru 
ală comerciului Franciei, comisarii ge
neralii ahl Exposițiuuei.

* »
„Narodni Noviny“ spune, că unii altă 

transportă de patru orfani slovaci trecu 
prin Turoțil St. Martoml pe drumulă Ara
dului în 12 1. c. Numele orfaniloră sunt: 
1. Iosifă Fuzik din Trencin-Teplitz, de 
13 ani. Mama lui trăesce la băile de 
acolo. 2. loan Uliliarik din Suja de 13 
ani, a căruia mamă încă trăesce. 3. Veli
tei Nemcek de 10 ani, a căruia părinți 
trăescu în Frivald având o mică pro
prietate și ală căruia tată e măsară, și 
în fine mica copilă de 5 ani Catlii, care 
a uitatil numele părințiloră săi în decur- 
sulil transportului de „cultură11 la Aradă. 
— Și totuși îndrăsnescă încă foile din Bu
dapesta în fața astoril feliu de fapte a 
vorbi de „umanitate.u

** S?
„României libere11 ’i se scrie din 

Graefenberg : „Duminecă, 12 Augustă, 
a fostu o serbare (bazar) în orașulă Frei- 
waldau, de care se ține Graefenberg, 
arangiată de „Frauen-Wohltliatigkeits- 
Verein." — S a invitată M. S. regele 
României se presideze la deschidere. A 
fostă primită la21,', ore cu imnulu nostru 
naționalii, și aprdpe tote corturile (pră
vălii improvisatei erau împodobite cu 
stepuri vi colorile terci și tricolorul» 
nostru. La intrare în parcă ună mare 
stegă negru-galbenă și la drepta altulă 
românescu. M. S., însoțită de dr. Theo- 
dori, adjut. Odobescu și alții, a visitată 
tote chioșcurile, cumpărândă câte ceva 
și spunândă câte unu cuvântă grațiosă, 
Lumea a remasu forte încântată de afa
bilitatea M. Sale. Cu deosebire ună cortă 
era splendidă, celă unde se vedeau flori 
naturale, buchete și coșulețe admirabilă 
aranjate și care avea inscripția „Zur 
Carmen SglvaA

*
* *

9/21 Iunie, câțiva din membrii comite
tului revoluționară, isbutindă a se furișa 
și a scăpa de arestări, au alergată la 
Islazu, unde se afla maiorulă Tell și că- 
pitanulă Pleșoianti cu două companii de 
infanteriă. și acolo au ridicată stindar- 
dulă revoluționară, au proclamată Cons- 
tituțiunea și au dată de scire în totă 
țera, încunosciințândă și pe comitetulă 
din BucurescI.

Pretutindeni scirea resculărei a fostă 
primită cu m lțămire și entusiasmă. 
Țera întregă s'a deșteptată ca dintr’o 
letargia adencă.

Magheru, cârmuitorulu județului Ro- 
manațl, îusciințeză îndată din Caracal 
pe vodă Bibescu despre cele ce se pe
treceau și de marșa insurgențiloră spre 
Craiova. Bibescu îi răspunde ordonân- 
du-i să-și strîngă toți dorobanții, să por- 
nescă în contra rebeliloră, să-i lovescă 
și să împusce pe toți capii.

Mare agitațiune în BucurescI în urma 
sciriloră sosite dela Islază. Vodă Bi
bescu, voiudă să arate nepăsare, ese în 
plimbare la șosea în trăsură deschisă, 
însoțită de ministrulă său Villara ; atunci 
trei tineri înarmați se aruncă într’o birjă, 
ajungă trăsura domnescă, tragă asupra

Dlă dr. Zacltari Petrescu, profesorii 
de terapia și materia medicală la uni
versitatea din BucurescI, a făcută o co
municare la Academia de medicină din 
Parisă asupra principiului estrasă din 
Brionia alba (Brei populară) în tratamen- 
tulă vărsăriloru de sânge (liemoptisii 
etc.) Efectele acestui medicamentă simtă 
forte repedl. Breina și estractulă alco
olică în injecțiunl sub pele a dată re- 
sultate, cari permită a pune acestă me
dicamentă în capulă antihemoragiciloră 
celoră mai activi. Planta Brionia alba 
se întrebuințeză de babe și moșele dela 
țeră contra hemoragiilor^ uterine. Celă 
dintâiu, care a atrasă atenția doctori- 

loră asupra acestei plante a fostă, după 
cum scrie „Telegratiilă“ din BucurescI, 
d-lă dr. lilianu, care a observată, că 
moșele din județulă Oltă întrebuințau 
acestă plantă contra hemoragiiloră ute
rine. D-sa a atrasă atenția d-lui dr. 
Zacharia Petrescu asupra efecteloră si
gure ale plantei, le-a studiată și a tra
tată despre ele în tesa pentru doctorată 
în medicină. — Câte plaute nu între
buințeză cu succesă babele la diferite 
bole și despre cari doctorii n’au cunos- 
cință !

* *

înainte cu vre-o 10 cjile, se dice, 
că ună ursu de pe Cristiamdu-mare a sfâ
șiată o vacă de 4 ani din ciurda, ce 
pășcea la polele muntelui. Se crede, că 
acesta este ursulă, care a atacată îna
inte cu câte-va săptămâni și pe taurulă 
comunei Reșnovă, răniudu-lă forte gravă. 
S’au observată dilele acestea urme de 
ursă pe cărarea ce duce în valea Timi
șului.

♦
4 £

In urma învitațiunei d-lui C. Esarcu, 
mai mulțl amici ai beleloră-arte, întru- 
nindu-se Vinerea trecută în sala Atene
ului din BucurescI, au luată următorele 
decisiunl: Se va face câtă mai ne în- 
târdiată o erposițiune generală în sălile 
noului paiață ală Ateneului de operile 
artiștilor» români: pictura sculptura, ar- 
chitectura, cu diversele loră ramificațiunl. 
Se va adresa pentru acesta o circulară 
cătră toți artiștii români cu ore-care re
nume, rugându-i a trimite șefului can
celariei Ateneului, d-lui Alex. Stăncescu, 
strada Franklin 5, o listă de tote ope
rile ce au executată și cari se află ac
tualmente seu în atelierile d-loră seu pe 
la diferiți particulari cari le-au cumpărată. 
Secretarulu Ateneului se va însărcina a 
transporta aceste opere în sălile palatu
lui și a-le clasifica și aședa cu ajutorulă 
unui juriu ce va fi numită într’o viitore 
adunare.

* X ■*
Cetimu în „Bârladulu;“ „Grânele 

dela noi au și voră ave mare căutare, 
precum am mai spus. Prețurile vor cresce, 
agricultorii noștri aflândă că în America 
și în India este lipsă și de unde Eu
ropa nu mai pote aduce grâu11.

In 2 Aug. v. e. au mai plecată din ora
șul» lași spre America vr’o 20 IsraelițI 
de ambe-sexe.

X X

Țăranii mușcațl de ună lupă turbată, 
cari au fostu duși în spitalulă Branco- 
venescă din BucurescI, au avută se su
fere dureri îngrozitore, mai alesă din 
causa călduriloră din ultimele dile. D-lu 
dr. Babeșă visiteză și inoculeză de 4 ori 

în di pe acești nenorociți. Umilă din- 
trenșii, care este mușcată gravă la gură, 
din care eausă nu pbte nici să mănânce, 
presintă dre-carl simptome îngrijitore. A- 
cesta nu se crede că va pute scăpa.

* $ *
S’au arestată la poliția din Bucu

rescI individii Aii Mustafa, Ramatz Ah
med și Roșu Iuliană, asupra cărora s’au 
găsită mai multe monede de aură false, 
pe cari s’au încercată să-le schimbe.

• :k- *
La 15 Septemvre se va deschide în 

Veneția ală 11-lea congresă inter
națională de literatură și arte. 
Se voră discuta următorele cestiunl: 
1) Studiuhl legei asupra proprietăței 
literare votată în Statele-Unite. 2) Asi- 
milațiunea traducerei în relațiune cu re- 
producțiunea. 3) Mai multe modificări, 
ce trebue introduse în convențiunea din 
Berna. 4) De a face circulărl la dife
rite state din Europa, care aderă la con- 
vențiune. 5) Drepturile și datoriile re
ciproce dintre autori și editori. Multe 
cestiunl forte importante, ce nu suntă 
încă specificate, voră fi asemenea discu
tate. Se voră face 3 serbări mari, or- 
ganisate de comitetulă congresului. In
tre protectorii congresului vedemă figu- 
rândă și pe M. S. Regina României. Ca 
membrii din partea României suntă d-nii 
B. P. Hajdiu, Dimitrie I. Ginea, George 
și Alecsandru Djuvara. Limba oficială e 
cea francesă. Oratorii suntă în dreptă 
să vorbescă în limba loră națională. Des- 
baterile voră fi stenografate. S’au luată 
măsuri ca toți membrii, cari voră sosi 
se aibă celă mai mare comfortu.

X *
Elveția încă va lua parte la e s- 

posiția din Parisă într’ună modă 
oficială. Peste o miie de persdne voră 
espune.

Concertă. După cum ni se comunică 
cunoscutulă artistă, d-lu L. JJVesf, din 
BucurescI va da Sâmbătă în 13 (251 1. 
c. ună concertă în Brașovă.

SCIRl TELEGRAFICE.
Budapesta. 22 Augustă. Minis

tru hi Trefort s’a bolnăvită erășl 
greu. Starea lui e forte îngrijitore.

Berlină. 22 Augustă. Imperatulă 
Wilhelm II a primită portretulă 
Tarului c.u o dedicațiune autografă, 
care reîmprospeteză aducerea a- 
minte de frumdsele cjile dela Pe
terhof.

Roma. 22 Augustă. După cum 
află cjiarulu oiiciosă italiană „Tri
buna11, scopulu principală ală în- 
telnirei dela Friedrichsruhe este 

stabilirea unei înțelegeri prealabile 
în privința unui congresă, europe»», 
care se fiă conchiămatu numai .și 
numai cu intențiune pacînică și 
spre regularea cestiunei bulgare. 
După acestă regulare ar ave se 
urmeze propunerea de desemnare 
generală. Decă Francia ar refusa 
se primescă acestă propunere, 
Ixdnhî că din congrcsidă de pace far 
nasce reshoitdă.

Budapesta, 22 Augustă. Minis- 
tridu Trefort a reposafti astăcțl la orele 
1 și minute după amaȚl.

DIVERSE.
Numărulu visitatoriloru dela diferitele 

băi. Ultimele liste arată următorele ci
fre : Aussee 4547, Baden lângă Viena 
9085, Franzensbad 6009, Gieshiibl 308, 
Gleichenberg 3621, Graefenberg (unde 
se află M. S. Regele C'arolu) 1738, Karls
bad 23.372, Marienbad 10.733, Reichen- 
hall 4528, Salzburg 20.892, Sylt (unde e 
regina României) €800, Teplitz-Schoenau 
4815, Gastein 3814, Gmunden 6314, Ischl 
8546, Norddermy 7418, Pyrmont 8967, 
Roemerbad 802, Salzbrun 3110, Tatra- 
Fured 2014, St. Wolfgang 859, Bistrița 
173 etc. etc.
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uursulu la bursa de Viena
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Renta de auru 4"/0..........................
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Despăgubirea pentru dijma de vinii 
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Imprumutulu cu premiulti ungureseti 
Losurile pentru regularea Tisei si Se- 

gliedmului ...... .’
Renta de hârtiă austriacă . . . ( 
Renta de argintă austriacă .... 
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Losuri din 1860.....................
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Dr. Aurel Mureșianu.

Domnului, pe care din norocire nu-lă 
nemerescă, sdrobindu-i numai epoleta.

In timpulă acesta Eliandu, Tellu și 
Ștefană Golescu pornescă cu cele două 
companii dela Islază spre Caracală, ră- 
dicândă satele și împlântândă stindardulă 
tricoloră pe biserici și pe casele publice.

Ajungendă glotă de mai multe mii, 
la marginea orașului Caracală cu strigă
tele de: să trăescă constituțiunea, să 
trăiescă libertatea, le-a eșită înainte pre- 
fectulă Magheru cu 600 de dorobanți 
înarmați; der, în locă de a-i întâmpina 
cu focuri, se arunca în brațele unii al
tora, strigândă să trăiescă libertatea și 
constituția, trăiescă guvernulă provi- 
soriu.

A doua di glota, mărită cu omenii 
lui Magheru și cu orășeni din Caracală, 
înainteză spre Craiova, mărindu-se ne
contenită pe drumă pe unde trecea cu 
omenii sateloră. La apropierea loră, 
prefectulă de Doljă, Iancu Bibescu, cu 
maiorulă Vlădășană și două companii de 
infanteriă, părăsise Craiova, încâtă revo
luționarii intrară în oraș fără a întâmpina 
cea mai mică împotrivire.

Der peste di, în primirea făcută no- 
tabililoră de unii din membrii noului gu

vernă proclamată, aceștia au intrată în 
tratațiunl cu o comisiune trimisă de 
lumea reacționară din Craiova făgăduiu- 
du-le modificațiuul în unele articole ale 
nouei constituțiunl, dândă chiar ordine 
ca țiganii robi, deși declarați liberi, să 
se întorcă la slujba fo.știloră stăpâni, și 
țăranii clăcașl, declarați afrancațl de 
munca obligătore, să iasă la munca câm
pului boerescă. Aceste măsuri deși au 
îmbunată oreeum clasele avute, der au 
răcită forte multă zelulă populară, în
câtă reacțiunea, luândil curagiu, peste 
nopte casa ocupată de membrii guver
nului a fostu încungiurată și amenințată. 
Situațiunea devenea critică decă nu venea 
Magheru, care prin curagiulă său a îm
prăștiată mulțimea încungiurătoriloră și 
a deblocată pe membrii guvernului, cari 
au putută porni a doua di spre Bucu
rescI, întovărășiți de două companii de 
infanteriă și de 800 de dorobanți călări.

In BucurescI sosindă proclamația din 
9/21 Iunie dela Islază în diua de 11/23 
Iunie, tenerulă iuncără Niță Magheru, 
nepotulă generalului Magheru, găsindă 
ună esemplară, îlă citesce în piață în 
Lipscani. Lumea se adună și pornesce 
în glotă la paiață, unde vodă Bibescu, 

după puțină esitațiune, iscălesce consti
tuțiunea și numesce ministerulă cerută 
de poporil, der după trei dile părăsesce 
capitala, pleacă la Brașovă și țera ră
mâne pe manile guvernului proclamată 
la Islază, care intra triumfătorii în ca
pitală în diua de 16/28 Iunie.

Der, fie neesperiență a noiloră d- 
menl dela guvernă, fie dibăcia din par
tea reacționariloră, faptulu este că în 
diua de 19 Iunie 1 Iulie) comanda oș- 
tirei se găsesce concentrată în manile 
coloneliloră Odobescu și Solomonă, cari 
înconjoră palatulă cu ună batalionă de 
infanteriă, și membrii comitetului revo
luționară se pomeneșcă deodată arestați, 
der și de astădată er curagiulă și pre- 
sența de spirită a lui Magheru scapă 
situațiunea: elă trage sabia, trece printre 
năvălitori și se baricadeză într’o cameră 
în paiață cu câțiva dorobanți și ține 
bine pănă ce a putută sosi poporală 
condusă de Ionii Brătiauu și de popa 
Tună, care a deblocată guvernulă și a 
arestată pe cei doi coloneii, cari con
duseră ataculă palatului arestarea u 
vemului.

(Va urma).
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aducă 5% interese și oferă siguranța cea mai mare, fimdu v 
ele asigurate:

Institute de creiitt și de economii 
FILIALA BRAȘOVU.

Scrisuri fonciare de 5%
ale

Institutului de creditii și de economii „ALBINA
în Sibiiu.

o

83u
I
5

anulă. Ele se află de vemjare în cursulu (|ilei de H. 98.501a

Filiala din Brașovuc-J »
a „ALBINEI1-, instifutu de credits și de economii.

Q Oarele de birou simții dela S a. 111. până
J la 2 p. m.

1. Prin hipotecă mai mare ca întreită, care adecă în
trece siguranța pupilară usitată.

2. Prin pnu fondu specială de garanțiă prescrisă prin 
lege de fl. 200,000 elocate în efecte publice sigure.

3. Prin totă cealaltă avere a institutului.
Cuponii de interese se plătescă fără de nici o subtra- 

£ere, la semestru, în 1 Ianuarie și 1 Iulie la cassa insti
tutului în Sibiiu, la subscrisa filială în Brașovă și la „Banca 
comercială ungară1' în Budapesta. La cerere pe scrisurile 
fonciare se dau împrumuturi pănă la 9On 0 a valorei loră 
de cursă pre lângă 5'/., n/0 pe ană.

Scrisurile fonciare se rescumperă în valorea loră no
minală celă mult în 30 anî, prin tragere la sorți în totă

Aceste scrisuri fonciare notate la bursa din Budapesta r > 

fi 

fi
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0€>000-€>0-0-000-00-0-0-€>0
0

Giinstige Gelddarlehen
erhalten selbstăndige Personen, welclie eine ordentliche Jahres- 
wohnung mul regelmăssigen Verdienst oder Einkommen haben 
und zw. GewerbWreibende, Kaufleute, Beamte, Ofliziere, 
Privaticrs. Grundbesitzer u. s. w. je nach Verhăltniss von 50 
fl. bis 1000 fl. als Personalkredit gegen leichte monatliche 
oder dreimonatliclie Abzahlung mit 6°/0 Verzinsung.

Auf grundbiiclierliclie Intabulation gegen -1 ’/2('/(, und 5% 
auf Amortisation oder ohne solclie. Năhere Auskunft ertheilt:

G. A. STEINER, Budapest
Gr. Kărolyi-utcza 12.

Briefliclien Anfragen sind 3 Stiick Briefmarken beizuschliessen.

Câștip laterală fle 10 fl. pe fli 
fără capitală și fără risicu prin 
vencjarea de losuri plătibile în 
rate în sensulă articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta 
Adler & Comp., Budapest.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
â 5 cr. se potu cumpSra în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht & Zillicli.

Sosirea si nlBcam trswiloFii sl aostelorn în Brașoffi.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307 : 7 ore IO de minute sera.
Trenulă mixtu Nr. 315: 4 ore IO minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulu accelerată Nr. 302 : 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedi.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulu de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amed’i
Trenulti mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedi.
Trenulă accelerată Nr. 301 : 10 ore 12 minute sera.—y V w ' *' V y '' y V" ” V* ’• y UU.V V'V u V V ‘ț*“
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