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Brașovii în 18 (30) Octomvre.
„Egemonia nfistră numai atunci își va câș

tigă simpatii în întru și în afară, dâcă o vomit 
folosi-o „spre apărarea și lățirea culturei și a li
bertății. “

Aceste cuvinte, ce le-a pronunțată campio- 
nulă liberalismului ungurescu, Balthasar Horvat, 
în discursulă său din dietă, despre care vorbirămu 
în numărulti de eri, suntu fărte seducătăre.

„Lățirea culturei" — pdte fi ceva mai su
blimii de câtă acăsta? „Apărarea libertății" — 
p6te să’și alâgă 6re unu poporh o țintă mai fru- 
m6să ca acăsta?

Căi ce nu cunoscu relațiunile interiăre ale 
sfatului ungarii voru aplaudă. Noi însă, cari 
scimă ce va să cjică la Maghiari lățirea culturei 
și apărarea libertății, remânemu nemișcați și ca 
unii, cari nu dorimu răulu nici unei naționali
tăți, sâmțimă că viitorulil egemoniștiloriî noștri 
de acll este fărte amenințată.

Avemu unele esemple mai nouă despre mo
dulă cum lățescu egemonii maghiari cultura în 
țeră.

In dilele de 8, 9 și 10 Octoure s’a ținută 
în Peșta conventulă generală alu celoru patru 
superitendențe evangelice din Ungaria de conf. 
augsb. Dintre cei ce se țină de acăstă confesiune 
abia a patra parte sciu să vorbăscă unguresce. 
Cu tăte astea în adunarea conventului n’a fostu 
vorba de alta, decâtă de maghiarismu și de limba 
maghiară.

înainte de tăte accentuă inspectorul^ gene
rală Pronay în discursulă său de deschidere, că 
biserica protestantă din Ungaria este chiămată a 
Zdp cultura națională maghiară. Superintenden- 
tulă districtului Tisei, Czekus, face apoi propune
rea ca tăte matriculele să se părte în limba ma
ghiară. Legea dă voie comuneloră bisericesc! de 
a’șl alege ele limba, în care să se părte matri
culele, dăr, (jlce Czekus biserica evangelieă din 
Ungaria face parte constituitivă din națiunea ma
ghiară, de aceea matriculele trebue să fie duse 
în limba maghiară.

Unu membru ală conventului se redică și 
se pronunță în contra acestei nelegale siluiri. 
Atunci vlădica evangelieă Czekus se răstesce că
tră elă și strigă, că Slavii evangelici nu suntă 
buni patrioți, dăcă nu primescă propunerea lui.

Eată dăr că într’o adunare bisericăscă, în 
numele culturei maghiare se atacă legea și se in
sultă acei indivizi, cari își ridică glasulă spre 
apărarea ei.

De geaba fantasăză Horvat de libertatea in
dividului, ca principiu fundamentală ală libera
lismului ungurescă, dăcă Maghiarii și Maghiaro- 
nii potă să arunce în fața ori și cărui nema
ghiară, care le face oposițiune, imputarea că nu 
este bună patriotă.

Unde rămâne libertatea individuală, dăcă in
dividului nu-i mai este ertată de a avă opini- 
unea și voința sa propria?

Etă cum înțelegă egemonii unguri apărarea 
libertății.

Câtă pentru lățirea culturei avemă destule 
esemple în ce modă se face ea la noi. Vedemă 
cum se introduce cu forța pretutindeni limba ma
ghiară și cum se prigonesce și se scăte din in
stitutele de învățământu limba română.

Ună casă mai nou ni lă oferă maghiarisa- 
rea scălei în Panciova. Școlarii sârbi și români 
dela acestă gimnasiu voiescu se rămână ceea ce 
suntă, ei nu ceru cultură mf ghiară. Dăr liberalis- 
mulă ungurescă nu cunăset decâ^u cultura ma
ghiară și are sensă numai pentru lățirea acestei 
culturi.

S’a introdusă în gimnasiulă de stată reală 
din Panciova limba maghiară ca limbă de pro
punere. Nu-i destulă. Influința maghiarisătăre 
a gimnasiului numai atunci va fi satisfăcătăre, 
dăcă se va creâ și ună seminară ungurescă lângă 
elă. Se cere dăr înființarea unui seminară ma
ghiară.

O asemenea procedere pentru lățirea cultu
rei din partea egemoniloră unguri numai simpatii 
nu le va câștigă, căci ea lovesce în față intere
sele cele mai sânte de cultură și de libertate ale 
nemaghiariloră. Dăcă esistă ună adevărată periculă 
pentru esistența statului ungară, atunci acestă 
periculă este supremația maghiară. 

CRONICA POLITICĂ.
Bugetulă comună ală Austro-Ungariei pe anulă 

1885 cuprinde următorele cifre: Cererea brutto a minis
terului de e s t e r n e e de 4, 380,000 fl.; a arma
tei permanente e de 102,235,135 fl.; a 
marinei de răsboiu e de 10,738,589 fi.; a minis- 
teriului comună de finance e de 1,972,570 fl. Cererea 
estraordinară pentru trupele din provinciele ocupate e 
de 6,360,000 fl. Bugetulă adrainistratiunei Bosniei și 
Herțegovinei e de 7,892,639 fl.

*
Prințulă de coronă germană a deschisă Lunia tre

cută noulă consiliu de stată prusiană printr’ună 
discursă, în care accentuâză problemele consiliului, pro
bleme ce să referă mai alesă la legislațiune. Regele vo- 
iesce se ceră părerea consiliului de stată asupra propo- 
sițiuuiloră ce se facă dietei, asupra proiecteloră de or
donanțe imperiale, asupra proiecteloră ce le face Prusia 
in consiliulă federală, asupra cestiunei cum să se dă 
vbturile Prusiei în consiliulă federală și asupra unoră a- 
faceri importante ale legislațiunii imperiale. Totodată își 
reservă regele de a cere sfatulă consiliului în costiuni de 
administrațiune. Prințulă de corână sperâză că consi
liulă va sprijini cu esperiințele sale guvernulu în lucră
rile sale pregătitbre, că va esaminâ de aprbpe proiec
tele de lege, mai alesă va cercetă decă corespundă tre- 
buințeloră țării; dăcă mijl6cele suntă suficiente decă le
gea își pote ajunge scopulă câtă se pote mai ușoră. 
Consiliulă de stătu va avă se esamineze și redacțiunea 
legiloră.

*
Noulă cabinetă belgiană trebue în fine să cedeze 

curentului ce a isbucnilă în contra nouei legi școlare. 
.L’Independance Belgc« comunică, că ministerulă are 
intențiunea să facă două modificări în lege șî anume:
1) la scăîele clericale, îndată ce se declară de scăle co
munale, să se instaleze numai Belgian!, ca astfelă se se 
împedece streinii d’a se îndesa la posturile învețătoresci;
2) instîtutoriloră puși în disponibilitate se li se înărescă 
salarulă viageră, pentru care scopă să se trecă în bugetă 
o sumă de 6 pănă la 7 sute de mii de franci. Ni se 
pare însă că liberalii nu se voră mulțămi cu aceste mo
dificări, mai cu sămă acum când la alegerile comunale 
au avută o atâtă de mare isbândă.

*
Regele Mii an ală Serbiei este încântată de im- 

presiunile ce le-a adusă cu sine din străinătate. »Potă 
constata cu bucuriă,« (j’se cătră primaruiă Belgra
dului, că acele cercuri cari esercită o influința decisivă 
asupra destineloră Europei, cresce pe di ce merge în
crederea în Serbia și în misiunea ei, de a fi ună 
pioneră ală culturei în peninsula balcanică. Ultimulă

nostru împrumută dovedesce mai bine, dice Milan, ceea 
ce crede Europa despre Serbia. Amă cerută 40 de mi- 
libne și ni s’au oferită 4 miliarde. Politica mea, adause 
Regele, dela tractatulă de Berlină încăce are de scopă 
de a face din Serbia o țără cu cultură modernă și totă 
mai multă mă convingă, că țera numai pe acăsta cale 
p6te să-și asigure ună frumosă viitoră. Reorganisările 
cele mari, ce are de gândă a-le face comuna Belgradă, 
este o parte din acăsta mare operă.

*
Sesiunea Sobranjei bulgare s’a deschisă de cătră 

principele Alexandru printr’ună discursă, în care constată 
că în țeră domnesce liniștea, că puterile suntă binevoităre 
Bulgariei, dar mai cu sămă Rusia. Discursulă comunică 
diferite proiecte de legi financiare, atrage deputațiloră 
atențiunea asupra legărei căiloră ferate bulgare cu cele 
serbescî și turceșci, pentru care a sosită timpulă, și în 
fine își esprimă speranța, de a vedâ câlă mai curândă 
înlăturată conflictulă cu Serbia.

Ceea ce e mai interesantă din discursă, e pasa- 
giulă privitoră la relațiunile cu Rusia. Discursulă tro
nului dă o desmintire categorică celoră ce susțină, că 
Rusia nu îngrijesce ca o mamă de fica sa Bulgaria. Și 
nici că va renunța vr’odata Rusia la acăsta, când mari 
planuri nutresce.

*
Jn cestiunea Congului, guvernulă portugesă între- 

buințâză tăte mijlocele spre a-și validita în conferință 
drepturile sale în Africa vestică față cu associațiunea in
ternațională a Congului. După o scrisbre din Lissabona 
ună rege ală Congului ar fi protestată în contra tracta
tului privitoră la suzeranitatea asupra unoră teritbre Ia 
Congulu de susă și încheiată de locotenentulă Van der 
Valde Liesen, în numele associațiunei africane internațio
nale, cu principele din Palabala; totu de-odată ar fi de
clarată că nici acum nici în viitoră nu va recunăsce altă 
suzerană, decâtă pe regele Portugaliei. Să bănuesce că 
acestă protestă e făcută la îndemnulă Portugaliei, care 
are la spatele sale pe Anglia ca susțiitore. fiarele ger
mane aștăplă cu nerăbdare să văt^ă atitudinea Portuga
liei în< conferința, ce se va întruni în Berlină în primele 
dile ale luneî Noemvre.

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

PRIMIREA SOLEMNELÂ A DELEGAȚIUNILORU.
Marți primi Maiestatea Sa în audiență dele- 

gațiunile. Monarchulă răspunse la discursurile 
președințiloru delegați uniloră cu următărele cu
vinte :

,Asigurările de supunere credinciosă, care tocmai 
le-ați adresată cătră Mine, Mă umplu de mulțămire sin
ceră.«

Când v’amă văzută pentru ultima ără adunați îm- 
prejurulă meu, Mi-am putută esprimâ speranța, că Eu
ropa se va bucură de bine-cuvăntările păcii. Acăsta spe
ranță s’a împlinită și potă se dică în liniște, că după 
tote prevederile și pentru viitoriulă următorii este spe
ranță îndreptățită pentru o epocă a păcii, a lucrării ne
turburate și a bunăstărei poporului, ce se desvoltă neîn
cetată. Relațiunile nostre cătră tote statele europene și 
mai cu sămă cătră statele vecine sună cele mai 
bune.

Întâlnirea ce am avut’o mai dăunădi cu Maiestatea 
Sa împăratulă Rusiei și cu împăratulă Germaniei 
nu mi-a oferită numai dorita ocasiune, de a-MI renoi 
relațiunile Mele cordiale și cătră casa î m p ă- 
rătăscă rusăscă, ci ne arată totdeodată deplina con
sonanță a celoră trei monarchi și a guver- 
nelorăloră, în a susține și de-a asigura basele păcii 
și ale liniștii, care suntă forte trebuincibse pentru binele 
popăreloră. Acăstă consonanță, basată pe păzirea trac- 
tateloră și pe încredere reciprocă va forma o ga- 
ranțiă împunătăre a păcii, ale cărei efecte salutare voră 
căde bine nu numai nouă, dară și tuturoră popăreloră.

Guvernulă Meu, aprețiindă pe deplină situațiunea 
financiară a monarchiei, s’a silită de a restrînge recerința 
totală pentru armata permanentă, încâtu a concesă în
grijirea, ca armata să fie totdeuna bună și gata de 
răsboiu.

Asigurarea maî efectivă a teritoriiloră nostre Iile 



rale reclamă, ca să creămă mijldce moderne de apărare 
și sumele necesare pentru anii primi le pretinde de astă- 
dată guvernulii Meu.

In Bosnia și în Herțegovina a desvoltatti guvernulii 
Meu în tăte ramurile administrațiunii o activitate mai 
mare. Se și arată o desvoltare îmbucurătare în aceste 
provincii. Creditulă recerută pentru trupe se pretinde 
într’o măsură mai mică din causa reducerei contingen
tului loră. Unii adausil din mijlocele comune pentru ad- 
ministrațiunea acestoră țări nici de astădată nu s’a avuții 
în vedere.

Sperezii, că D-vdstră cu zelii patrioticii și cu în
țelepciune veți împlini datorințele D-v6stre. Deplina mea 
încredere vă însoțăscă la tate lucrările D-v6stre cu es- 
presiunea căldurăsă a acestei încrederi și cu grația mea 
împărătăscă. Vă salută pe toți cordială.»

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

Din dieta Croației.
Despre decursulă ședinții dietei croate dela 27 Oc- 

tomvre ne-a relatată corespondentulă nostru din Agramă. 
Prin urmare vomă da aci în resumată declarațiunea ce 
a făcut’o Banulă, și parte din discursulă lui Mazzura.

Banulă protestăză în numele guvernului în contra lățirii 
ideiloră de răsturnare din adresa lui Hincovici, cari îm
pingă țâra la peire. E datoria guvernului și a dietei de 
a crea măsuri legale, spre a se împedeca astfelă de es- 
cese. Banulă declară că ia răspunderea pentru cuprin- 
sulă întregului rescriptă regală. Espresiunea »unitate* 
din rescriptă e sinonimă cu «legătură de stată* și se 
referă la afacerile comune conformă pactului. Sub 
cuventulă garanții, se înțelege ceea ce e în pactă 
Acesta crează ună câmpă întinsă de activitate pentru ri
dicarea bunei stări spirituale și materiale a țării. Ba
nulă a mai declarată, că elă niciodată n’a disă, că va 
guverna și fără dietă, va sprijini însă din tate puterile 
partida g-uvernamentată.

După declarațiunea Banului, vorbi Mazzura ca ra
portară ală minorității. Respinge sinonimitatea es- 
presiuniloră «unitate» și ,comunitate de stată.* E nea
devărată că guvernulă comună ’șî baseză activitatea sa 
pe lege. Guvernulă ungurescă n’a procedată legală când 
cu sistarea, ci a violată art. XXI de lege din 1867. Ma
zzura Qice, că nu doresce ca Ungaria să vină în posiți- 
unea Croației, dăr în faptă calea e arătată acuma. «Ho- 
die mihi, cras tibi.» Banulă a tjisă, că n’a putută contă 
pe încrederea poporului când a venită aci. Dar elă sciâ 
că încrederea poporului e cea mai tare basă, pe care 
trebue să stea orice guvernă parlamentară; și dăcă Ba
nulă a adausă, că n’a <|isă nici odată, că va guverna și 
fără dietă; dăcă a observată însă imediată după aceea, 
că maioritatea încetulă cu încetulă s’a grupată împreju- 
rulă lui, elă admite indirectă, că ar fi guvernată și fără 
maioritate. Oratorulă amintesce adresa Starcevicianiloră 
și declară, că cu partida drăptă s’a procedată în modă 
violentă și ilegală. O dietă trunchiată ca cea de adl, 
n’are dreptă să creeze legi.

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

ZDin Croația.
(Coresp. particulară a «Gaz. Trans.»)

Agramă, 27 Octomvre.
Domnule Redactară! Cunăsceți dicala: Lăutarulă 

să nu întindă cărdele lăutei prâ tare că se rumpă. Ma
ioritatea guvernamentală dela noi a înăsprită regulamen- 
tulă dietală astfelă ca să potă scdte afară din dietă pe 
ori și cine, care nu vorbesce după placulă ei.

In ședința de astădi a spălată ablegatulă de par
tida independentă Mazzura pe baronulă Zivcovici cu 
săpună de cărămidă într’ună discursă, care a durată cinci 
cuarturî de oră. Mazzura i-a reflectată Iui Zivcovici multe, 
cari nu le va pute uită acesta câtă va trăi. Intre altele 
i-a dovedită baronului, că Croația a fostă independentă 
și că la 1791 a încheiată legătură cu Ungaria reservân- 
du-șl apriată independența ei. Mazzura declară mai de
parte că procederea președintelui și a maiorității față 
cu Starcevicianii a fostă violentă și nelegală. Dieta, 
4ice elă, este adl trunchiată și nu mai păte aduce legi 
valabile.

După ce a vorbită Mazzura cum disei peste o oră, 
întorcându-se cătră președintele dietei și cătră toți cei 
presențl declară în numele său și ală partidei oposițio- 
nale moderate a Independențiloră, că-șl retragă proiectulă 
loră de adresă și că totodată voră părăsi acăsta 
dietă, în care nu mai domnesce decâtă voia și capri- 
ciele maiorității.

Și într’adevără după acesta declarațiune toți mem
brii partidei independente părăsiră dieta punctă la 12 
ăre din di-

Președintete Hrvat și maioritatea nu numai că erau 
surprinși de acăsta, ci deveniseră chiar forte perplecși. 
Caracteristică este că împreună cu membrii oposițiunei 
ca și când ai sclipi din ochi au părăsită și spectatorii de 
pe galerii locurile loră. Insă mai înainte cu trei minute 
nu scia în maioritate și pe galerii nimeni de intențiunea 
partidei oposiționale moderate. Hotărirea independențiloră 
de a eși din dietă a fostă pentru toți ceilalți ună secretă 
pănă în ultimulă momentă, fiind-că altmintrelea i-ar fi 
retrasă președintele Hrvat lui Mazzura cuvântulă înainte 
de a-șl pute termină declarațiunea. Mazzura se află în
tr’o disposițiune forte bună, vorbea blândă ca mielulă și 
să pronunța în termini cuvioși și la timpă așa că pre- 
ședintele-dictatoră n’a putută prevedâ ce va fi sferșitulă

Acum e dieta — senza oposizione, făr’ de nici o 
oposițiune și scîți cum dice Maghiarulă:

«Konnyu ottan a vităzsâg 
A hol nincsen ellensâg.»

SOIRILE DILEI.
.România* scrie: «Albumulă lui Iloria va apără 

negreșită Vineri de sub țipară, cu portretele martiriloră 
din 1784 fotografiate. Prețulă frumosului albumă e nu
mai de 2 lei noi.»

—0—
La curia regală în curândă se voră face mai 

multe schimbări în personalulă judiloră. Mai mulțl ju<|l 
ajungendă deja ală 70-lea ană ală e.ăței, după lege nu
mai la provocarea ministeriului potă servi mai departe. 
Provocarea însă nu s’a făcută. Afară de acăsta mai 
mulțl judi intenționeză a cere pensiune. Se dice, că cu 
ocasiunea acestoră schimbări se va ocupă șî postulă ală 
unui președinte la Curiă.

—0—
Ambasadele japonese din Europa au fostă încunos- 

ciințate, că Micado, împăratulă Japoniei, a instituită o 
nobilime înaltă națională, care constă din 11 principi, 
24 marchisl, 76 comiți, 324 vice-comițl și 74 baroni. 
Acăstă aristocrațiă nou creată va forma senatulă viito
rului parlamentă japoneză.

—0—
Despre primirea episcopului Carolă Szasz de mo- 

narchulă Franciscă Iosifă spune «Hircs* urmă tarele: Regele 
a cerută înformațiunl dela Szasz despre relațiunile Dis

trictului său (diecesii sale) Maiestatea Sa a întrebată: 
Suntă credincioșii din disțrictulă Domniei Tale toți Ma
ghiari? Szasz răspunse , că maioritatea precumpănitare 
este de naționalitate maghiară, numai în comitate’e, care 
se mărginescă cu Austria și cu Croația suntă și Nemți 
și CroațI. «Și se maghiarisăză?» întrăbă mai încolo 
monarchulă. «Da, răspunsă Szasz și toți suntă supuși 
credincioși ai Maiestății Văstre.* , Acăsta o iau cu plă
cere la cunoscință,* răspunse regele.

Noi nu credemă, că monarchulă nostru s’ar bucura 
nu numai de contopirea unoră elemente, bătute de Dum- 
nedeu, în națiunea maghiară, dar nici de contopirea 
unei întregi națiunalitățL.— ceea ce va fi ad calendas 
graecas. Acăstă convorbire nu păte fi decâtă o falsi
tate ungurescă.

—0—
Cetimă în Românulă: încă o perdere din cele mai 

simțităre pentru România. Bunulă și nobilulă philo-ro- 
mână, Română, A. Ubieini a încetată din viață la 15 
Octomvre. De la 1848 elă n’a încetată d’a iubi țăra ș’a 
lucra pentru densa. A vorbită necurmată despre densa; 
și vocea lui era ascultată. A instruită câtl-va1 tineri ro
mâni, și instrucțiunea ce da era temeinică, era morală, 
era și patriotică. Ani întregi a adunată materialulă tre- 
buitoră pentru istoria ndstră; ani întregi a răscolită archi- 
vele biblioteceloră Franciei ș’ale ministeriului afaceriloră 
străine. Elă are mai gata o însemnată lucrare istorică, 
și dăcă n’a fostă încă sfârșită și publicată este numai 
lipsa mijlăceloră materiale care l’a oprită; căci noi Ro
mânii, vai! uitămă une-orl pe cei cari lucrăză cu iubire 
pentru noi. Plângendă împreună cu familia sea acăstă 
perdere durerăsă, îi d>cemă: — Românii nu voră uita 
pe Ubieini], și nu voră pută uita pe multă iubita sea 
familie.

—0—
Cetimă în «L’Indăpendance Roumaine:* «Doui stu- 

dențl militari Franguleu șî Dănescu s’au presentată să 
trăcă esamenele de anulă ală treilea la facultatea de me
dicină. Cu tate sfaturile ce le-au dată cameradii loră 
d’a se asocia la grevă, cei doui studențl n’au vrută s’as- 
culte, dar au fostă opriți d’a intra în sala rectoratului. 
Decanulă comunică cele ce se petrecău ministrului, care 
trimise câțiva ămeni, ca să restabilăscă ordinea. Acești 
ămenl erau de cei cari luaseră parte la scandalurile din 
piața teatrului și de la Orfeu. Studenții i-au scărpinată 
cum trebue. Trei dintre acei ămenl au isbutită să fugă, 
ăr doi dintre ei abia au putută fi scoși din mânile stu- 
dențiloră, trăgendu-i decanulă în sala rectoratului. In 
grabă sosi d. Tocilescu, directorulă ministerului; studenții 
îlă huiduiră și-lă fluerară, împedecându-lă d’a întră 
în sală. D. Tocilescu întrebă p’ună studentă: «De 
când îi este întercjlisă unui profesoră de universi
tate de a întră în facultate?* Studentulă răspunse: «De 
cândă profesorii trimită bătăuși la universitate, ca să cio- 
măgâșcăl pe studențl.* Unulă dintre bătăuși, anume 
Ursu, a mărturisită, că elă cu ămenii săi au fostă trimiși 
de, autoritate. Studenții se voră întruni la societatea 
«Unirea.» ca să se înțelăgă asupra măsuriloră ce au 
să ia. * -x.

—0—
Trupa germană de operete va jucâ astă seră piesa 

,Mit Vergnugen* (Cu plăcere), comediă în 4 acte.
—0—

Din Bruxela se scrie, câ regina Maria Henriette va 
veni în curendă în Austro-Ungaria, unde va sta mai 
multă timpă. Se pare că regina va sta pănă când se 
va pune capătă turburăriloră.

—0—

F O I L E T O N U.

Imperatulu. cailei.
Câtă de numerose suntă complîcațiunile, prin care 

se efectuesce comunicațiunea actuală a lumii întregi despre 
acesta de siguru orl-cine a meditată vre-odată. Multe mii 
de ămenl, spre esemplu, trebue să lucreze într’ună chipă cu 
totulă determinată, ca o scrisăre, pentru care plătimă pănă 
în America 10 crucerl, să ajungă la locuia destinațiunii 
sale ; funcționarii dela postă, personalulă călei ferate și 
ală corăbiei, constructorii mașiniloră, inginerii, lucrătorii 
care dau căile ferate și navele, toți trebue să ’șî 
facă datoria după normative seu instrucțiuni și să ne 
împrumute capă și mâni, ca să se espedeze scri.tarea, și 
ei cu toții au o parte determinată de a pretinde din cei 
10 crucerl, care îl plătimă pentru acestă serviciu, și în- 
tr’adevără omenirea le și dă acăsta parte, negreșită pe 
căi tarte complicate, așa că este greu de a stabili cu a- 
curateță, dacă acestă împărțire se face în modă justă. 
In tată casulă vedemă, cum este dependentă constrnc- 
torulă navei, inginerulă, funcționarulă dela poștă de 
scriitorulă scrisărei, precum și acesta nă ș’ar pută ese- 
cutâ afacerile și planurile sale, dăcă aceia n’ar esistâ.

Dăr cu multă mai complicate suntă procesele în na
tura cea mare. Spre a se produce ună muschiu neînsem
nată său o făptură infusorică, a cărei esistență numai 
arta perfecționată a opticului ni-a descoperit’o, trebue să 

lucreze tate forțele naturei. Spre a se cresce o plantă 
așa după cum ni se înfățișăză ea astădi, trebue să se 
compună globulă terestru dintr’ună numără cu totulă 
determinată de atome, căci o influință mai mare său 
mai mică a gravitațiunei asupra acelei plante ar eser- 
cilâ o influință straformătare asupra ei. Revoluțiunile 
cele mai grandiose în universulă celă întinsă determi
nară forma și mărimea planetului nostru, pentru ca să 
facă posibilă esistență acelei plante, și pământulă din care 
a crescută, a trebuită să se transformeze și să se fră
mânte, din petra cea primitivă mortă, prin munca a mi- 
ltane de ani, pentru ca planta să’și pdtă suge dintr’ânsulă 
adevărata sa hrană. Ce iconă nemăsurată să desfășură 
înaintea ochiloră noștri despre comunicațiunea universală, 
care o au planetele, lunile loră, stelele și constelațiunile 
unele cu altele! Fiește care stea dintre miile de stele, 
care le vedemă plutindă pe de asupra capului nostru 
lucrăză asupra celeilalte, tate se mișcă sub influință a- 
tracțiunii reciproce și formăză o sistemă compactă și, 
dăcă ună Dumnedeu ar pută stinge una dintre acele con- 
stelaținnl strălucitore de pe ceră, atunci tate cele-lalte 
ară trebui să’și ăsă din țîțîni și se formeze nouă conste- 
lațiunî, care nu mai sămănă cu cele vechi.

Nici o stea nu’i liueră. Ea depinde dela celelalte 
stele din universă, trebue să servăscă ordinului despotică 
ală forței, care înfluințeză asupra ei. Dar și ea dom
nesce tată deodată peste tate celelalte stele după măsura 
ferții ce o are. Și în totă universulă nu se află nici 
ună atomă, care ar fi cu totulă fără putere, ală cărui 
votă nu cade cu aceeași greutate în urnă ca ori care 
altă atomă, care decide despre alegerea ordinii de stată 

a stelâloră. Suntă republici și monarchii în Universă. 
Dar monarchiile au tete o estindere' mai mică, pe când 
natura a alesă o consituțiune republicană, când e vorba 
ca se țină deodată o armată mare de sori în freu.

Sistema nășiră solară este guvernată monarchicesce, 
de aceea și suntă pe pămentă cu multă mai multe mo
narchii, decâtă republice. Autocratulă este împăratulă 
dilei, a cărui mărime decide asupra deplinei sale puteri. 
Dar sărele nu guvernâză despotice, căci elă să supune 
în tate legiloră acelora, prin care se administreză impe- 
riulă său. Elă predominâză nurnaî prin preponderanța 
sa, pe care i-o recunoscă cu tată respectulă vasâlii săi. 
Prin aceea loculă centrală ală tuturoră administrațiuni- 
loră din nemijlocita sa apropiere este dependentă și dela 
sine. Centrulă de gravitațiune se află de regulă în cor- 
pulă sdrelui. Dar nu totdâuna. Sărele tocmai descrie ca și pla
netele sale ună drumă împrejurulă centrului generală ală 
forței și de aceea se păte întâmplă, ca acestă punctă să 
se strămute pe ună timpă chiar afară din suprafața să- 
relui, ceea ce se întâmplă atunci, când lucrăză forța ce- 
loră doi mâi mari principi vasali: Joe și Saturnă, pen
tru ca se-șl afirmeze influință loră asupra domnitoriului. 
Drumulă sărelui împrejurulă centrului de gravitațiune ală 
imperiului său este fărte mică șî în câtva numai ună tri- 
bută, care-lă plătesce dreptului generală. însemnătatea 
acestei rotațiuni împrejurulă centrului generală, care pro
duce pentru planete schimbarea anotimpuriloră, prin ur
mare se amestecă tare în administrațiunea specială a a- 
cestoră lumi, pentru săre a dispărută cu totulă. Sărele 
nu are de lipsă schimbarea anotimpuriloră pentru sine. 
Sărele este sorgintea luminei, căldurei, mișcărei și a vieții



La esposițiunea agricolă din Făgărașă, dini re Ro
mâni au fostă premiat! cu b a n I: comuna Satu-nou, pen
tru untt taurii cu 10 fl.; Iac. Socaciti din Mândra, pentru 
ună vițelă cu 3 fl.; Ticolau Toma, pentru porci cu 4 fl.; 
lână Nicodimă, pentru pielăria cu 3 fl.; Maria Porum- 
bană din Perșanî, pentru broderiă albă, cu 3 fl.; Gâr- 
bacea Smaranda din Brană, pentru industria de casă cu 
5 fl.; Ludovica Stoichiț.a din Porumbacă, idem, cu 3 fl. 
Cu diplome de onâre: Iacobă Botta, pentru ună 
mânză; Satu-nou pentru boi; Valeria Alutană și Maria 
Rață din Brană și Rafira Aronă, pentru țâsâturi de ca
să; N. Bâdacu, pentru brânză; Satu-nou și B. Stăneiu, 
pentru pâme, legume și flori; d-na Chiorniță din Cuciu- 
lata pentru compoturi.

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

DEPRETIAREA PAMENTULUI IN ROMANIA.
f

„Românulil11 ocupăndu-se în revista sa de 
Miercuri cu esaminarea causeloru deprețiării pă
mântului în România scrie între altele:

, Avemă credită fonciară rurală și urbană. Pro
prietarii de moșii și de case găsescă la aceste instituțiunl 
bani în condițiunl ușâre. Pănă la sfirșitulă anului 1883, 
ei au împrumutată. Pe moșii 96 miliâne. Pe case 37 
miliâne. Și mulțime de cereri au fostă respinse, pentru 
că nu esistă acte de proprietate în regulă. Împrumutu
rile de ipotece la particulari trebue să fie celă puțină 
d’aceeașl sumă. Și mai că nu este di, în care să nu se 
vândă asemeni proprietăți pe prețuri de nimică,. pentru 
că proprietarii nu suntă în putință d’a face față îngagia- 
minteloră luate.

Ună faptă neîndoiosă însă, și de cea mai mare gra
vitate, merită să ne atragă atențiunea. Escepțiunî fârte 
rare suntă proprietarii, cari au întrebuințată fie măcară 
o parte din sumele luate cu împrumută pentru a spori 
productivitatea imobileloră loră. Unii, cu aceste sume, 
au anulată ipoteci anteriâre, său a micșorată suma loră. 
Cei mai mulțl însă au consumată acele sume pentru sa
tisfacerea trebuințeloră actuale.

Ună altă faptă. Să scie că creditulă fonciară n’a- 
cârdă, pentrn o proprietate, decâtă jumătate din valărea 
cu care a fostă prețuită. Cu tâte acestea, au fostă pro
prietari, cari s’au găsită în absolută neputință d’a-șl 
plăti ratele, și creditulă, punându-le moșiele în vânzare, 
a fostă silită de a le luâ chiar elă, pentru că prețurile 
oferite la licitațiune nu acopereau sumele împrumutate. 
Aslfelă, creditulă rurală are moșii penrru 868,61b lei; 
âr celă urbană case pentru 85,815 lei. Ce âre pâte 
dovedi acăstă deprețiare a pământului decâtă că îngriji- 
tOre este siluațiunea în care ne găsimă?

Anulă trecută, peste una sută moșii au fostă puse 
în arendă de creditulă rurală, pentru neplată de rate. E 
sigură că nici ună singură proprietară n’ar fi admisă 
a i se arenda moșia de cătră credită, adică silită 
dâcă în putință ară fi fostă s’o arendeze dânsulă 
d’a dreptulă, în condițiuni favorabile. Numai de ne- 
voiă dâr au primită dânșii ca sâ renunțe la venitulă 
moșieloră, în favârea creditului, pentru că altă mijlocă 
d’așl plăti datoriele ipotecare n’au mai avută.

£că, în tâtă orârea iei, situațiunea economică în 
care ne găsimă. Și toți, proprietari de moșii ipotecate, 
sâu neipotecate și în genere toți locuitorii țârei trebue sâ 
ne îngrijămu de vreme ce răulă asupra tuturoră se va 
răsfrânge și pe toți ne va cuprinde într’o solidaritate de 
feră.

Nu e greu d’a dovedi acâsta. Când creditulă fon
ciară a acordată un împrumută pe ipoteca unei moșii a

calculată că moșia, avendă atâtea pogâne, produce atâtea 
chile și chila vândânduse cu prețulă normală cutare ve
nitulă moșiei e atâtă incât.ă acopere celă puțină ratele 
împrumutului ipotecară contractată. Moșia însă nu mai 
produce atâtă, sâu mai esactă, chila nu să mai vinde cu 
prețulă prevădută, sâu nu se vinde de locă. In aceslă 
casă, arendașulă lasă moșia — și acâsta o scie tâtă 
lumea că s’a întâmplată la noi, particularii abia găsescă 
arendași. Apoi, clasa atâtă de numerâsă și de avută a 
arândașiloră acum e aprâpe stinsă. Așa fundă, venitulă 
moșiei să reduce, prin urmare proprietarulă nu mai are 
fondurile ce obicinuită avea pentru ale sale cheltuieli, și 
ca consecință, furnisorii lui nu mai facă deverulă celă 
făceau In economiă totulă să lâgă, nu sufere o parte 
fără ca întregulă să sufere. Gonclusiunile din aceste 
fapte Ie pâte trage ori-cine. Națiunea română, ca in
dividă în lumea comercială, aduce la târgă și vinde celor
lalți produse mai puține, în valâre, de câtă acelea 
pe care le cumpără dela dânșii. Lipsa — căci produsele 
să cumpără cu produse — trebue s’o acopere cu bani, 
cari — în comercială internațională — nu sunt de câtă 
o marfă, deosebită de celelalte numai prin aceea că e 
mai puțină de câtă oricare supusă variațiuniloră de va
lâre. Mine nu esploatâză țâra, prin urmare nu’șî pâte 
procura aurulu cu care trebue s’acopere acâstă lipsă de 
câtă din reserva metalică anteriâră, resultată ală unui 
schimbă de producte, care se balanță în favârea ei. Acea 
reservă, din care se ia într’una fără a i se adauge ceva, 
fatală să împuținâză. Prin urmare, formula care tra
duce esactă și rigurosă starea relațiuniloră nostre de co- 
merciu cu străinătatea e acâsta: *Dămu mai multil de- 
c citit luămu,*

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

Etudapesta, 30 Octomvre. — Secreta- 
rulu de stată baronulă Greza Fejervary fu numită 
ministru de lionvedl. Elă va depune acjl înainte 
de amedi jurământulă în mânile Majestății Sale.

5®aris, 29 Octomvre. — Lucrările pentru 
conferința Congului se voră termina în curendă. 
Cestiunea Nigerului nu se va desbate în confe
rință, ca să dovedâscă Germania și Francia bună
voința loră cătră Anglia.

ÎPetersJburg, 29 Octomvre. —- In urma 
turburăriloră studenților^ universitari din Chievă 
și Moscva, autoritățile de aci au luată măsuri, 
ca să se împedece astfelă de turburărl în Pe- 
tersburgă.

Roma, 20 Octomvre. — Alaltaeri s’au con
statată în totă regatulă 49 cașuri de bâlă și 27 
de mârte de coleră.

DIVERSE.
Onestitate perceptorîală. — După is’orisirea unui depu

tată croată >B. Tagblatt» spune o interesantă, dâr toto
dată și tristă întâmplare: Nu departe de sătulă croată, în care 
se află moșia baronului Rukavina pustiau — esecu- 
torii de dare. Bieții țărani din causa slabei recolte nu 
’și putâu plăti darea, și pentru aceea li s’au secvestrată 
tâte vitele ca să se vân^ă. La licitațiune fârte puțini 
cumpărători veniră și baronulă Rukavina cumpără cu 
ună preță fârte neînsemnată de 6000 fl. toți boii și tâte 

vacile. Despre cumpărare ceru certificată oficiosă dela 
comisiunea oficiului de dare, și în diua viitâre dădu în- 
dărătă ca împrumută tâte vitele biețiloră țărani, pentru o 
taxă fârte mică. Comisiunea oficiului de dare vânduse 
vitele fârte ieftină, și prin urmare suma încasată nu a- 
coperea pretensiunile, Ce făcă deci șirâta comisiune? 
Așteptă plecarea baronului Rukavina și în absența lui a 
secuestrată ârășl vitele date împrumută țăraniloră și 
anunță din nou licitațiune. Veniră măcelarii din tâte 
părțile și vilele se vândură încă odată cu câteva mii de florini. 
Baronulă sereîntârse din călătoriă. îndată ce audi de cele în
tâmplate grăbi la Agram și ’și înaintă causa șefului dela oficiulă 
de dare. Șefulă ascultă plânsârea adâncă indignată ; da
tele oficiâse adeveriră pe deplină pe ale baronului. Șe
fulă telegrafă la Budapesta și ministrulă de finanțe îi 
răspunse îndată, ca să se împace, să netedâscă lucrulă 
cu ori ce preță. Baronulă Rukavina îșl cerea boii și 
vacile înderetă, dar vii nimenea nu i-le mai putâ dă. I-s’au 
promisă 10.000, 20,000, 30,000 de florini, dar păguba- 
șulă nu s’a îndestulită decâtă cu 50,000 de florini; cu 
acâsta sumă cumpără vite, pe care ârășl le dădu țărani- 
loră împrumută. Pe când baronulă îșl punea banii de 
despăgubire în buzunară, șefulă oficiului de dare se a- 
dresă cătră dânsulă: .Spereză, că veți păstră secretulă.» 
Er baronulă îi răspunse: «Bucurosă l’așă păstră, dâcă 
așă sc'i, că d-ta sâu ministrulă de finanțe plătiți acâsta 
sumă din buzunarele vâstre proprii; dar deârece cetățenii 
țării plătescă culpabila ușurință a perceptoriloră de dare, 
voiu spune cele întâmptate la ori-cine va vrâ să le audă.

Fabricarea cesorniceloră în Elveția. — După o 
statistică publicată la Geneva, 40,000 de locuitori suntă 
ocupați în Elveția cu fabricarea câsârniceloră; cantonulă 
Neufchâtel ocupă 13,706 lucrători, fabrică în fie-care ană 
aprope ună milionă de câsârnice care represintă o valâre 
de 50,000,000 franci. In Vandois, suntă 7,700 lucră- 
tort, din cari o parte este întrebuințată la fabricarea mu- 
siceloră. La Perne sântă 10,000 lucrători, lucrători cari 
producă câsornice în valâre de 30,000,000 franci. Pro- 
ducțiunea totală a câsorniceloră în Elveția se urcă la 
1,600,000 a căroră valâre este de 88,000,000 franci. Es- 
portațiunea s’a urcată, în 1882, la 154,000 chilograme de 
câsornice, urcându-se pe fie-care ană cu câte 25,300 chi
lograme. Importațiunea eră de 46,400 chilograme con- 
sistândă din câsornice trămise pentru a fi reparate. D. 
Paul Kramer, din Neufchâtel a inventată ună nou câsor- 
nică pe care l’a întitulată «câsorniculă cu ace univer
sale,» căci elă arată ora diferiteloră capitale, cum de 
esemplu Parisulă, Suezulă, Bombay, New-York și San- 
Francisco.

Furtii și omorii. Cetimă în »Posta» din Galați: 
Sâmbătă 13 Octomvre, ună bătrână numită Ionă Stoiană, 
șecjâtoră într’o casă veche și aprâpe ruinată din maida- 
nulă din fața gărei de pasageri, întorcându-se de afară 
din orașă, unde fusese dusă la lucru, găsesce pe bătrâna 
sa soțiă Ileana întinsă mârtă în mijloculă casei, aprâpe 
în putrezire și mâncată în multe părți de cânii ogrădei, 
ce se aflau închiși și ei în casă. Moșnâgulă Stoiană a 
declarată poliției și parchetului că i-s’au furată și 50 de 
galbeni, ce-i avea victima, precum și mai multe păserl 
domestice, cu crescerea cărora se îndeletnicea mârta. Au- 
torulă sâu autorii crimei nu suntă cunoscuți. Se bănu- 
ește totuși a fi însuși soțulă victimei Ioană Stoiană, pen
tru care e arestată.

Editoră: Iacobă Mureșianu.

Redactoră responsabilă: I)r. Aurel Mureșiami.

pentru ună cercă fârte mare, elă nu întrebuințeză lumina 
căldura și mișcarea pentru folosulă său și vieța încă nu> 
domnesce pe suprafața lui. Dar noi și pâte multe mi- 
liâne de alte ființe, depindă în modulă celă mai intimă 
de procesele cele grozave care, isvorândă din lăuntrulă 
lui cu o forță mare, umplu suprafața sârelui cu limbi de 
pară de focă într’o întindere de mai multe mii de mile. 
Voința sârelui se face petutindenea în imperiulă său lu- 
minosă. Voința lui! Dar are și celă fără de viâță voință? 
Legea naturală este voința materiei mârte, care creâză 
tâtâ cu o putere primordială și acâstă voință năzuesce 
după ordinea, frumseța și simetria formei, după măsurare 
drâptă a influinței forței fie-cărui individă după capacita
tea și după forța sa. Stă lucrulă altmintrelea cu 
voința în natura cea viă, cu voința omului? 
Și în lumea spirituală este voința numai efluc- 
sulă unoră legi determinate, care încă nu suntă 
enunțate, dar care cu atâta siguranță esista, ca 
legile lui Kepler, care guvernâză lumea mârtă.

Și cumcă aceste legi ale voînții consciente năzu- 
escă după aceste scopuri, ca și materia mârtă mișcată 
după ordine și după frumsețe, pentru ca să înțelegemă 
acâsta n’avemă lipsă să studiemă mai ântâiu teoretice- 
sce etica.

Așa dar putemă vorbi despre o voință a sârelui, 
și acâstă voință este voința unui domnitoră puternică. 
Cum voința unui omă se combinâză din mii de cuge
tări scânteiătore și capătă trupă și putere, acâsta vomă 
pulâ-o urmări numai în cașurile cele mai rari regresând 
și analisândă, totă asemenea este de greu, de a află eu 
siguranță legătura normală a tuturoră limbiloră scânte- 

iătâre de pară de focă pănă la acțiunea loră generală 
pecând numai încape nici cea mai mică îndoială, că noi 
și tâtă natura, care ne împresâră stămă sub influința 
sârelui și nu ne putemă substrage de sub aceea nici în- 
tr’ună chipă.

Sârele are multă de a face cu guvernarea. In in- 
teriorulă sârelui ferbe și clocotesce și multe elemente 
repugnante sunt de combătută, care se arnncă în susă 
și în josă cu flăcări grozave roșii și se revoltâză în con
tra ordinei domnitâre, Dâr din drocesele acestea puter
nice nu vede ochiulă celui nechemată nimica. Pentru 
dânsulă sârele este maiestatea aceea ne atacabilă, ne
maculată, gloriâsă, la care ochiulă muritorului nu se 
pâte uită, ca și în fața unui I)eu. Dâr când se apropiă 
domnitorulă de orisontă obosită de domnia cea lungă, 
ca și când ar voi sâ se scobâre de pe tronulă din în- 
nalțimea cea albastră și sâ amestecă în umblarea cea 
viă de pe pământu celă viu și verde, mai pe urmă când 
’și depune corâna sa de raze și se odihnesce în lumină 
lină pe orizontulă înfocată ca o parte a pământului, ca 
o bucată din noi , atunci descopere de multe ori 
ochiulă celă uimită ală omului pe fața lui cea 
frumâsă ceva ca lacrămi, pâte rotunde întunecate, 
care vorbescă despre chinulă, pe care âră din nou 
îlă ațîță în inima lui repugnanța atâtoră elemente 
luptătâre Cu ocheanulă se vâdă petele totdâuna. 
Acestea suntă locuri, unde furtuni grandiâse în atmos
fera solară au ruptă acoperementulă noriloră; care sâ 
pare a se compune dintr’o mulțime nenumărată de no
rișori grămădiți unulă lingă altulă ca o turmă de mie
lușei. Suprafața sârelui, adecă pătura aceea mai înaltă 

a atmosferă sale, pe care singură o putemă zări, pe când 
totă ce sâ află sub dînsa este .acoperită de acâstă pă
tură radiâsă, așa dar acestă vâlă norosă superioră este 
sâmânată de mii de pori mici, prin care trecă acei no
rișori creți îndesați, dar aceste amănunte delicate se potă 
observa bine în ocheană numai în momente de totă fa
vorabile. Atunci se arată ochiloră încântați fârte multe 
particularități, pori, mai mari și mai mici, pete mai mari 
luminâse, care suntă aședate ca nori lungi preste forma
țiunea generală a noriloră și se însemnâză ca .facle so
lare»; în fine complicațiunile acelea Me lumină și de um
bră, care se numescă pete solare și care prin vorbe nu 
se potu descrie destulă de bine, și tot.e acestea se află 
într’o continuă formațiune și disoluțiune; icâna sârelui 
nu este nici două momente totă aceea și nicăiri nu s’au 
putută stabili în sâre ceva constantă, permanentă. Tâte 
clocolescă, sâ înfuriază și se înviforâză unele peste al
tele. S’au vâcjută cum acele limbi de focă, care se ri
dică adeseori peste marginea sârelui, numite «protube
rante» (ridicături) de sâre au fostă aruncate cu o iufâlă 
de 36 mile geografice, într’o secundă pănă la o înălțime 
care întrece diametru pământului nostru de douâcjecî și 
șâpte de ori.

(va urma).

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



Cursulu la bursa de viena
din 29 Octomvre st. n. 1884.

ISursa de SSucwresci.
Rentă de aurti ungară6°/o 123.20
Rentă de aurti 4°/0 . . . 93.50
Rentă de hârtiă 5°/0 ■ • 88.90 
Imprumutulu căilord ferate 

ungare........................ 143. —
Amortisarea datoriei căi- 

lorCt ferate de ostO ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorit ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostu ung. 
(3-a emisiune) .... 104.75

Bonuri rurale ungare . . 101.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișii.............................100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.75
Bonuri rurale transilvane 99.90

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

vinii ung............................. 98.25
Imprumu tulii cu premiu 

ung.....................................115.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.90
Renta de hărtiă austriacă 81.05
Renta de arg. austr. . . 82,20
Renta de aură austr. . . 103.45
Losurile din 1860 . . . 134.50
Acțiunile băncel austro- 

ungare...........................861.—
Act. băncel de creditu ung. 286.75
Act. băncel de creditâ austr. 286.10 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesei................ 5.80
Napoleon-d’orI................ 9.72 */2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.65 
Londra 10 Livres sterlinge 122.35

Cota oficială dela 17 Octomvre st. v. 1884.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . . >
Renta rom. amort. (5°/0) . . »

> convert. (6%) . . > >
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . .

fonc. rural (7%) . .
> >

Credit
» „ „ (5%) • • n
> » urban (7°/0) . . » »
> » (6%) • • > >
> > (5°/0) • • > »

Banca națională a României 1406
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 368V2

« > » Națională . . 23872
Aură 7°/o
Bancnote austriace contra aură 2 07 2.08

Cursulu pieței Brașovd
din 30 Octomvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.06 Vend. 9.07
Argint românesc................. . » 9.— * 9.05
Napoleon-d’ori..................... . > 9.67 > 9.70
Lire turcesc!......................... . » 10.92 > 10.98
Imperial!............................. . » 9.90 > 9.92
Galbeni................................. . » 5,67 5.70
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.— > 101.50
Ruble Rusesc!..................... . » 122. 5 > 123.—
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
“X silvaniei" se potft cumpSra în tutunge- 

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

dela 1 Aprile c.,

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătiți! prețulu abonamentului pe jumătate de anu 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată 

care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Casse de Wertheim
ce resistă pe deplinu în contra focului și nici nu se 
potu sparge, din cele mai renumite fabrice de casse 

L. FLEISCIIER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițiunl și în tote mărimile.

Iitstinianu M. Gr ama, 
depositarulu fabricei în Brașovu.
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B61e
E CRETE

le vindeci! pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulă său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale pecateloră tinerelei (onania) slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bdlei.

5>r. Bella,
membru a mai mulloră societăți scientifice etc.

6. Place do la Nation, 6. — PARIS.

Mersulu trenurilorU
pe linia IPredealii-lShidapesta și pe linia Teiuștt-Aradil-Sudapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose'

--------------------- -------
Fredealii-lStidapesta .Budapesta--IPredealu

Trenu Trena Trenu Trenu Trenu Trend Trenu
de omnibus de de omnibus accelerat omnibus

persâne persone persone

BucurescI 7.15 __ _ — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timiștt 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36

i Brasovii 2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20

Feldiora 2.44 7.09 6.28 ( 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodti 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sighișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.0y 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —

Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —

Crăciuneltt — 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —

Tciusu 7 38 2 26 4 15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudtt 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințultt de susfi — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Ui 6ra 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —

Cucernica 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirisu 8.48 4.10 6.38 Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —
Clnsiii 10.08 5.59 9.18 Vințulă de susfl 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudu 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușu 1.15 11.32 9.40
Ghirbeu — 7.10 8.59 CrăciuneltL 1.44 12.03 —
Aghirișil — 7.25 9.35 BlașO 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10 16 Micăsasa 2.34 1.2.43 —
HuiedinQ 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediaștt 3.27 2.24 11.07
Bucia __ 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca __ 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15
Rev 12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.21 10.27 3.08 Ilomorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely -— 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
A ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44 i
Oradia-mare ( 1.54 11.14 7.30 ( 9.20 10.15 3.15
P. Ladăny 3.14 1.47 11.05 Brasovu >

’ ( — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișu — 6.57 4.03
Euda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu / .3^2 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI 10.25

Teiușii-Aradia-Budapesta Ba d apeși a- Aradd-Teiușâ.

Tipografia Alexi Brașovă.

Trenft de 
persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibus

Teiușu
Alba-Iulia
Vințulă de
Șibotă
Orășlia
Simeria (Piski)
Deva
Branicîca
Ilia
Gurasada
Zam
Soborșin
Bărzova
Conopă
Radna-Lipova
Paulișă
Gyorok
Glogovață
A radă
Szolnok
Budapesta
Viena

josă

(
(

2.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44
6.05
6.34
7.01
7.15
7.49
8.32
9.19
9.40

10.16
10.32
10.48
11.17
12.32
12.00
4.00

7.44
6.20

9.50
10.42
LI .09
11.43
12.13

1.22
1.48
2.21
2.54
3.09
3.48
4.37
5.30
5.58

8.20
9.10

Viena
Budapesta
Szolnok

6.38 8.24
6.56 8.41
7.15 9.01
7.48 9.30
8.05 9.45
8.45 6.10
2.10 7.27
6.40 —
— —

Aradd
Glogovață
Gyorok 
Paulișă
Radna-Lipova 
Conopă 
Berzova
Soborșin
Zam
Gurasada
Ilia
Branicîca
Deva
Simeria (Piski)
Orăștiă 
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușft

(
(

8.35

Trenu 
omnibus

Trenu de 
persdne

8.25
8.00 6.55

11.14 12.28
3.35 5.30
4.00 6.20
4.16 6.39
4.47 7.19
5.02 7.39
5.25 8.11
5.57 8.49
6.18

7.11
7.48
8.22
8.40
9.02
9.32

10.12
10.47
11.14
11.46
12.21
12.53

9.18
10.27
11.18
11.57
12.27
12.57

1.45
2.58
3.46
4.20
5.06
6.15

7.00

Aradu-'S'imișăra Simeria (Piski) I•etroșenl

Trenu 
omnibus

Trenft de 
persâne

Trenu 
omnibus

Aradă
Aradulă nou 
NemeLh-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva 
Tiinisăra

9

6.00
6.26
6.51
7.28
7.49
8.09
8.58

12.30
12.54

1.19
1.50
2.12
2.30
3.15

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița
P etroseaii1

3.08
3.45
4.33
5.19
6.05

6.43
7.00

Timișăra-Arad ă Petroșcni—Simeria (Piski)

Trenu de 
persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibus

Timisăra5
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradii

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5.00
5.56
6.16
6.50
7.11
7.44
8.00

Petroșeni
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă
Streiu

Simeria

8.56
9.3/,

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37


