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BrașovCL, 8 (20) Iunie 1885.
Nelinișcea și mânia, ce-i cuprinde pe adver

sarii egalei ndstre îndreptățiri de câte ori vedu 
că naționalitățile din țâră se unescu la o acținne 
comună, fie cu scopu de a dobândi ceva în fa- 
vdrea intereselor lor sâu spre a și le ap&râ când 
suntu amenințate și violate, — acesta neliniște 
și mânia arată învederată și neîndoiosu, câtă de 
multă au greșită și greșescă aceste naționalități 
politicesce, dăcă în cestiunile de comună interesă 
nu mergă mână ’n mână.

Despre acăsta ni s’a dată ocasiune a ne 
convinge și acum de curândă.

Trei județe: ală Brașovului, ală Sibiiului și 
alu Bistriță-Năsăudului s’au pronunțată categorică 
în modă reprobătoră asupra nisuințeloră reuniu- 
niloru de cultură maghiare. In tdte aceste trei 
comitate Românii au votată împreună cu Sașii 
în contra sprijinirei aceloră reuniuni.

Procederea acdsta solidară a Româniloră și 
a Sașiloră se ’nțelege că nu a fostă pe placulă 
teroriștiloră și a șoviniștiloră unguri. Contrarii 
noștri comuni politici și naționali sciu, că afară 
de forța brutală a puterei de stată nu esiste de-

ei noă, stabilindă în loculă respectului Jegei și'
alu egalităței de dreptă liberulă loră arbitriu, și [U|uj șj apoi ale Galiției să procâdă în tote afacerile
acestă unică mijlocu este întriga și desbinarea.

In t6te potă sS fie inferiori contrarii noștri, 
ba după esperiențele ce le-amu făcută dela 1867 
încdce trebue să credemă că sunt chiar necapa
bili de a guvernă ună stată cu atâtea trebuințe 
și năcazuri ca acesta. Intr’o privință însă ei ni se 
presentă ca neîntrecuți maeștrii: când adecă se 
tractăză de a țese intrigi și a desbinâ elementele 
nemaghiare din țâră.

Dâcă nu erau atâtă de dibaci în astă pri
vință, Maghiarii astădi la putere nu ar fi avută 
satisfacțiunea de a vedâ Transilvania îngenun- 
chiată la piciârele loră și drepturile politice na
ționale ale popdreloră ei cu desăvârșire distruse. 
Atunci Românii și Sașii ară fi mers mână’n mână în 
tdte cestiunile de interesă comună națională și 
în cestiunea de autonomia și ori câtă de mare 
ar fi fostă presiunea puterei de stată, nu putea 
niciodată să ajungă lucrurile pănă acolo, încâtă 
peufru ca să ni se recundscă cetățenia în stată 
să avemă lipsă a fi botezați din nou de fișpa- 
nulă Banfîy și a produce testimonii de bună 
purtare „patriotică11 dela inspectorii de scdle re- 
gesci unguresc!.

Despre aceea, credemă, nu se va mai în
doi nici ună omă cu minte, că după atâtea pier
deri și după atâta umilire, nu le remâne națio
nalităților altă cale spre a repară răulă, a’și 
recâștigă vâda și a face să li se respecte drep
turile, decâtă numai lupta solidară și energică 
în conți a uneltiriloru dușmane.

Numai printr’o alianță strînsă Nemaghiarii 
mai potă pune stavilă astădi nenorocitei porniri 
de magliiarisare și de distrugere a totă ce nu 
este pe placulă celoră dela putere.

Dâcă dâr nisce diare de frunte maghiare, 
după ce au văzută procederea unanimă a Ro
mâniloră și a Sașiloră ardeleni în afacerea 
„Kulturegylet“-ului din Clușiu, vărsă focă și 
pară pentru că „Sașii s’au aliată cu Românii 
în contra Maghiariloră,“ atunci ele nu constată 

decâtă o necesitate politică ce a devenită 
neîncungiurabilă în împrejurările de față.

De s’au aliată Românii cu Sașii de faptă 
și în tdtă forma său nu, y,orba e că aceste două 
naționalități suntu adl într’ună felă amenințate 
și prin urmare și apărarea loră nu pdte fi decâtă 
totă ună felă.

Se nasce însă grava întrebare, că 6re din 
punctă de vedere politică, după ce odată 
lucrurile au ajunsă așadeparte, este său nu consultă 
ca Românii și Sașii să înainteze numai paralelă 
spre scopulă loră comună său să cere, ca să 
se sfătuiască împreună și să procâdă în cause 
comune în comnnă, după ună plană bine chib
zuită ?

Rutenii în Reiclisratli.
»Myr«, organulă Metropolitului Sembratovici, dice 

în privința atitudinei deputațiloră ruteni, mai vârtosă a 
celoră trei cari au fostă aleși prin influința partidei ru- 
tene, între altele:

^Deputății ruteni nu potă să facă parte nici din 
clubulă Poloniloră, nici din clubulă Ilohenwart său Co- 
ronini; din clubulă Poloniloră chiar de aceea nu, pentru 
că acesta representă numai interese specifice polone. 
To(i deputății ruteni, să formeze ună grupă de sine stă- 
tătoră, care avândă în vedere interesele generale ale sta- 

economice galifiane în înțelegere cu clubulă polonă. In 
cestiunl naționale însă, cei cinci deputați ruteni trebue 
să fie solidari, apărândă cu cea mai mare energiă limba 
rutănă și conservarea religiunei și a ritului greco-ca- 
tolică.

> Gazeta Narodowa* nu e mulțămită cu acăsta, 
pentru că ar fi așteptată ca Rutenii să formeze ună 
grupă în clubulă polonă, der se mângâie cu aceea, că 
organulă Metropolitului combate cu tătă tăria nisuin- 
țele centralistice ale partidei germane și-și esprimă 
simpatia față cu stăruințele partidei celoră din drăpta 
pentru egala îndreptățire.

Crisa ministerială in Italia.
Scimă că cu ocasiunea desbaterei generale asupra 

bugetului ministeriului afaceriloră străine, ministeriulă 
Depretis-Mancini a învinsă cu o maioritate numai de vr’o 
20 de voturi. N’a trecută însă multă și acăstă victoriă 
s’a prefăcută într’ună desastru completă. Discusiunea 
specială, pe paragrafi, a urmată în totă liniștea pănă 
după votarea secretă. La cetirea voturiloră o iritațiune 
mare cuprinse pe toți deputății, căci voturile date încon- 
tra bugetului erau multe, în fine publică președintele re- 
sultatulu: dintre 322 de deputați, cari au luată parte 
Ia votă, 163 s’au declarată pentru și 159 contra primirei 
bugetului ministerului de esterne.

De orece în casulă de față majoritatea făcea 162 
voturi, guvernulă a avută numai ună singură votă ma
ioritate și și acestă votă era ală ministrului Mancini, care 
a votată împreună cu colegii săi pentru bugetă. In a- 
semenl împrejurări cabinetulă Depretis-Mancini a trebuită 
să-și dică, că nu mai posede încrederea camerei 
și după o consultare seriăsă s’a decisă să-și dea dimi- 
siunea.

Alaltaerl a declarată ministrulă-președinte Depre- 
tis în cameră, că cabinetulă în urma votului dela 17 
și-a dată dimisiunea și că miniștrii voră sta la postulă 
loră numai provisoriu, pănă la numirea noului mi- 
nisteriu.

Astfelă cădu și ministerulă Depretis din causa po
liticei coloniale, tocmai așa precum a căzută în Fran- 
cia ministerulă Ferry și în Anglia ministeriulă 
Gladstone. Soirile cele întristătdre, ce soriră de
la Marea roșiă, unde se prăpădescă bieții sol
dați italian! prin totă felulă de băle fără de nici ună 
scopă, au produsă marea nemulțămire în țeră, care se 

îndreptă acum în contra cabinetului și mai alesă în con
tra ministrului de esterne Mancini.

Părerea generală, ce domnesce în Italia este, că 
primulă ministru Depretis nu pote fi ușoră înlocuită prin 
altulă. De aceea se crede, că minisleriulă se va recon
strui și că numai Mancini se va retrage definitivă de pe 
arena ministerială.

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

Nouliî minister!! englesescii.
După o încordată așteptare, adi putemu da 

lista noului cabinetu englesfl, care e compușii în 
modulă următoru: Salisbury prim-ministru și 
la esterne, Griffad lordu cancelaru, Northcote 
lordu președinte alu consiliului secretă, Hicks- 
Beach secretară de stată la interne, colonelă 
Stanley secretară de otatu ală coloniiloră, 
S m i t h secretară de stată la răsboiu, H a m i 11 o n 
ântâiulă lordă ală admiralității, Churchill se
cretară de stată pentru India, C a r 1 o f G a r n a r- 
v o n loc. lordă ală Irlandei, M a n n e r s șefă ală 
departamentului posteloră. Celelalte numiri suntă 
de ună rangă secundară.

Impresiunea ce a produs’o cabinetulă Salis
bury este în genere puțină favorabilă, trece mai 
multă de ună cabinetă provisoriu și se pare cu 
neputință, ca după nouăle alegeri în Noemvre 
sâ rămână în oficiu, celă puțină așa spune o te
legramă din Londra cătră „N. fr. Presse.“ Ma- 
ioritatea țării este liberală și radicală, și chiar 
conservatorii admită, că guvernulă lui Salisbury 
pdte esista numai câtă timpu îlă suferă liberalii. 
Se crede chiar, că se. va stabili o înțelegere între 
liberali și conservatori, dai’ discursurile lui Har- 
court și Chamberlain dovedescă contrarulă. Ilar- 
court a declarată luptă nempăcată politicei de 
aventuri a lui Salisbury și Churchill în afaceri 
esterne, pe când Chamberlain merge pănă la cu- 
țită în contra Toriloră și ce privesce Irlanda a 
declarai ă, că toți funcționarii englesi ară trebui 
să dispară de acolo și să se introducă o admi- 
nistrațiune curată irlandesă.

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

SOIRILE BILEI.
»Pești Naplo< ne spune, că în curândă vomă fi 

fericiți cu câțiva noi fișpani. (prefecți.) Se dice că fiș- 
panulă de acum ală comitatului Huniădărei se va re
trage de bună voiă și că în loculă lui va fi numită ves- 
titulă Barcsay Kalman, actualulă viceșpană; acesta va 
fi numită totodată membru ală camerei magnațiloră. Mai 
departe se dice, că în comitatele Bistriță-Năsăudă și ală 
Târnaveloră, cari suntă acum conduse 'de fișpanii altoră 
comitate, se va numi separată câte ună fișpană, fundă 
propuși pentru aceste posturi cornițele Bethlen Eduard 
și cornițele Lonyay Bela. Locuitorii români din co
mitatele numite potă fi der liniscițl, căci d-lă Tisza se 
îngrijesce d’a-le da fișpani unguri totă unulă ca unulăl^ 

—0—
Cu privire la afacerea bietului învățătoră din Do- 

boli, de josă, vedemă in foile maghiare o declarațiune 
subscrisă de mai mulți locuitori ai acelei comune, în 
care aceștia spună, că ei se deosibescă numai prin con
fesiune eră nu prin limbă de Uungurii reformați și că 
au acelășl simțăminte cu aceștia. Bate la ochi spiritulă 
în care este compusă acăstă scrisore. Ea a fostă scrisă 
negreșită de ună Maghiară, care numesce pe Românii 
din Doboli: >Săcui de religiunea greco-orienlală*.

—0—
Joi a cădută în Clușiu în timpă de șăpte minute 

grindină pănă în mărimea unui ou de porutnbelă.
—0—

La 12 și 13 Iuniu n. s’a ținută în Sighișdră tergă 
de vite. Din 15 comune din ținutulă Ternavei mari 
n’a fostă iertată ămeniloră să ducă vite la tergă din 
causa bălei de gură și de unghii ce bântue în acele părți. 
Prețurile au fostă fărte mici, ca pretutindenea a<jl, așa 
d. e. s’a vândută o vacă cu vițelă cu suma de 25 fl.
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Ni se scrie din Sângeorgiulă de lângă Rodna cu 
data 17 Iuniu n.: »Ducându-se astădi Donisa Gagea în 
pădurea Dosulă stâncei, pe când mânca vă^u o lupâică 
cu ună puiă în gură venindă dreptă spre elă. Gagea 
nu-șl perdu curagiulă, ci cum sosi lupoica lângă elă o 
lovi cu muchea săcurei de cătju la pământii amețită. 
Luândă apoi puiulă îlă duse acasă, fără să-lă fi putută 
ajunge lupâica, care se desmetecise și se luase după 
elă.« — M. H.

—0—
La 15 Iuniu n. nâptea a isbucnită în Tyrnau, co

mit. Pojunului, ună incendiu care a distrusă aprope 120 
case, perindă în focă mai mulți âmeni și numărose vite. 
Paguba se urcă la 200,000 fl.

—0—
Conflictulă dintre ministrulă instrucțiunii și biserica 

reformată în cestiunea subvențiunii șcâleloră medii re
formate e pe cale d’a se resolva. Conventulă bisericei 
reformate ținută în Pesta a primită la 16 Iuniu n. în 
esență umilitârele condițiuni ale lui Trefort, care face 
șcâlele medii reformate mai cu totulă dependințe de stată. 
Chiară foi unguresc! îșl bată jocă de hotărîrea con- 
ventului.

—0—
Er! s’a întrunită în Sibiiu consistoriulă evangelică, 

avândă a se ocupa cu cestiun! școlare și anume cu dis- 
posițiunea ministrului de a se introduce limba maghiară 
în scâlele evangelice începândă din clasa I primară.

—0—
Un trenă de plăcere, cu ună scădământă de 5O°/0 

din taxa de drumă, va pleca din Sibiiu la Petroșenl.
—0—

In Plasa Cubină, comit. Timișiu, bântue băla egip- 
tână de ochi în modă epidemică.

—0—
Trupa română, care s’a dusă la Cernăuți spre a 

da mai multe representațiuni, a repurtată acolo, scrie 
Românulă», celă mai mare succesă. Ea a dată mai ân- 
tâiu »Fântâna Blanduziei,» în care s’au distinsă mai cu 
deosebire d-nele Manolescu și Nottara. După cumă i 
se scrie d’acolo, tătă poporațiunea din Bucovina se grâ- 
besce a se duce la Cernăuți spre a vedea pe artiștii 
români. A doua piesă representată de trupa română a 
fostă ,Bărbatulă și Amantulă.» Artiștii au avută același 
succesă ca și în „Fântâna Blanduziei.11

—0—
Marea casă comercială A. Lauffer din Pesta a în

cetată plățile cu ună pasivă de 200,000 fl.
—0—

țiiarele din Spania aducă șcirea, că d-ra Teodorini 
a repurtată acestea la teatrulă celă mare del
Liceo din Barcelona ună succesă strălucită în „l’Elisir 
d’amore" a lui Donizetti. Succesulă artistei române a 
fostă cu atâtă mai mare, cu câtă publiculă era deprinsă 
a o privi a o cântărâță de genulă dramatică. Tâtă 
lumea era fârte curiâsă a vedea ce felă de Adina va fi 
domnișâra Teodorini, și de aceea succesulă artistei face 
atâta sgomotă în lumea artistică spaniolă. Iată ce elice 
în acâstă privință „la Peninsula" din Barcelona: „Cârda 
dramatică, care ne mișcase așa de multă în „Ugonotti11, 
„Aida“ și „Traviata11, a cântată într’ună chip mira- 
culosă în „l’Elisir d’amore", cu o admirabilă corectitu
dine, cu sentimentă plină de mișcare și cu o ingeniosi- 
tate, care a entusiasmată pe tâtă lumea.11 „Diario de 
Barcelona11, „la Publicidad11 și alte gazete conțină lungi 
articule în privința succesului din urmă ală tinerei ar
tiste române.

—0—
Citimă în diarulă italiană din Roma »Voce della 

Verită:* ,In biserica colegiului Urban, eminența sa car- 
dinalulă Simeoni, asistată de monseniorulă Iacobini și de 
monseniorulă Simoneschi, a consacrată Duminică, 24 Main 
pe monseniorulă Pavelă Iosită Palma, din ordinulă Pa- 
sioniștiloră, ca archiepiscopă catolică în Bucurescl. Pe 
lângă d. ministru ală României asistau la acâstă ceremo- 
niă eminenția sa cardinalulă Rieci-Paraceiani, monsenio
rulă Kerby și mai mulți prelați și episcop! italieni și 
streini, părintele generalulă Pasioniștiioră, elevii colegiu
lui Rutiană cari aparțină României și mai mulți d-nl și 
d-ne, rude și amici ai monseniorului Palma».

—0—
O telegramă anunță >Națiunei,« că în Mihăileni din 

județulă Dorohoiu a căzută petră fârte abundentă și 
în același timpă fârte mare; unele aveau mărimea unei 
nnci.

—0—
I se telegrafâză >Voinței Naționale*, că Marți sâra 

la 5 âre, o esplosiă a distrusă la pulberia dela Lăculețe 
noulă și vechiulă grăunțară, unde se grăunțâză pulberea. 
Ună lucrătoră a murită, âr altulă este gravă bolnavă.

—0—
Greva lucrătoriloră din Brunn a pricinuită escese. 

Lucrătorii au spartă cu petre, la 16 Iuuiu n. sera, feres- 
trile fabricei Sigmund Fischl. O companiă de soldați, 
care merse să restabilâscă ordinea, a fostă huiduită de 
cei 8000 de lucrători. S’au spartă apoi tâte ferestrile

fabriceloră Scholler și fiu, Low și fiu, Reibhorn, Kafka 
și Samek. Armata a fostă alarmată în casarme. S’a 
recvirată infanteria, vânători, cavaleriă și pompieri pen
tru restabilirea ordinei.

—0—
Guvernatorulă Alsației-Lotaringiei, generalulă-mare- 

șală de câmpă br. Manteuffel, a murită la 17 Iuniu n. 
în Karlsbad fiindă în etate de 76 ani.

—0—
Din motive economice, guvernulă grecescă a re

vocată pe toți ambasadorii săi din străinătate, afară de 
celă din Viena și Constantinopole, înlocuindu-i cu agențl 
diplomatici.

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

O nouă, scolă, română.
Cigmău, 10 Iuniu 1835.

Domnule Redactoră! Credă a nu fi prâ cutezată 
afirmatiunea, cumcă politica cea mai raționabilă și salu
tară pentru noi Românii în timpulă de acum este: a ne 
îngriji ca să avemă în totă loculă sc61e apte de a se e- 
duca într’ânsele viitorii cetățeni ai patriei în măsura ce
rută de spiritulă luminată ală secuiului nostru. Tendința 
de a propăși în sciințe este vechiă Ia Români, ea se 
pierde în întunecimea timpuriloră de tristă reminiscență, 
și totuși nu a perdută nimica din importanța sa. Pro- 
feticile cuvinte ale unui Cichindeală și altoră erudiți ne
muritori ne indigitâză și astăzi calea pre care să înain- 
tămă catră scopulă nostru.

Scâla formâză caracterele mari, eroii admirabili în 
lupte sângerâse ca și în cele politice și literare, scâla în
vață pre poporă a se feri de cursa șiarlataniloră, a-șl 
prețui și apăra drepturile civice și averea câștigată de 
străbunii săi cu sudori crunte, ea inspiră putere de viață 
unei națiuni, în scurtă: ea și numai ea e scutulă și sa- 
lutea nâstră. Nici o comună, nici ună călună română 
să nu fiă lipsită de acestă foculară ală fericirei. Lumina 
adecă cultura cea adevărată este ușa prin carea întrândă 
o națiune în paradisulă libertății altoră popâre civilisate, 
va trăi în veci.

Cu o satisfacțiune și bucuriă inesprimabilă deci 
vină a anunța On. publică ală veteranei nâstre sentinele1 
»Ga«. Trans.,» că românimea transilvană are cu o sc61ă 
mai multă.

Poporulă gr. cat. din comuna Cigmău în comita- 
tulă Huniădârei în (jilele aceste a întreprinsă cu entusiasmă, 
diligință și sacrificiu mare edificarea din materială solidă 
a scâlei sale întocmai după planulă prescrisă de regimă. 
Demne de amintire in respectulă acesta suntă frumâsele 
merite ale m. on. d. protopopă Augustină Blășiană, care 
cu perseverență rară și o stăruință infatigabilă a urmă
rită de multă realisarea acestui opă măreță, încâtă se 
împlinesce adagiulă: »gutta cavat lapidem non vi sed 
saepe cadendo». Lucrarea se continuă fără întrerupere, 
și zelulă cum și abnegațiunea poporului în acestă timpă 
de lipsă, ne îndreptățeseă a spera că cu ajutorulă lui 
D(|eu edificiulă se va termina și preda destinațiunei sale 
încă în decursulă acestui ană.

După ce însă împrejurări independente de voința 
nâstră au adusă cu sine, ca să se întețâscă încâtva lu
crarea pănă a nu fi deplină pregătiți cu tâte mijlâcele 
bănești necesare, din acâsta causă vomă fi constrânși a 
apela și la ajutoriulă confrațiloră noștri români din giură 
și aiurea, rugându’i să binevoâscă a oieri și de astădată 
dinariulă loră pre altarulă națiunei și patriei recunoscă- 
târe, fiindă apoi de datorința nâstră a cuita cu mulță- 
mită sumele donate. IoachimU Crișanit.

parochă gr. cat.
-------o-------

O alegere de adjuncții de notarii.
Chiusa, în 13 Iuniu 1835.

In 12 Iuniu a. c. s’a ținută în Chiusa alegerea unui 
adjunctă de notară. Multora se va părâ pâte acâsta în
tâmplare cu multă mai neînsemnată și de nebăgată în sâmă 
decâtă să aibă chiar publiculă vr’o cunoscință despre 
decurgerea ei. Dâcă vomă considera însă, cumcă în co- 
mi'atulă Solnocă-Dobâca, unde adjuncții notariali suntă 
sistemisați, aceștia pre lângă oficiulă de cancelaria mai au 
și datorința de a strînge darea în tâte comunele apar- 
ținătore la cerculă notarială — ună lucru nu neînsem
nată pentru poporulă de rândă în mare parte necunos- 
cătoră de carte — apoi că dânșii esplică tâte scrisorile 
și actele oficiâse în limba poporului și mai alesă dâcă 
vomă considera, că poporulă dela adjuncții notariali, ca 
dela unii, cu cari vine în atingere mai de aprâpe și in- 
mediată, în tâte afacerile sale cere stată și îndrumare 
și că în urmă, dânșii acestă sfată îlă dau lotdâuna așa 
cum îi trage inima; vomă afla, că dău o alegere de ad
junctă notarială nu este ună lucru atâtă de neînsemnată. 
Din acâstă causă și alegerea adjunctului notarială din 
Chiusa, aflu cu cale, Domnule Redactoră, a vi-o împăr
tăși. fită-o:

Abtjicândă fostulă adjunctă notarială ală nostru, 
Română, ne candidasemă numai decâtă ârăși ună Ro

mână din comuna nâstră și cu toții eramă gata a-lă 
alege. In diua alegerei, ne face presidiulă descoperirea 
cumcă concurențî suntă trei: ună Română (ală nostru.) 
ună Maghiară și ună jidană.

Românulă a fostă respinsă, sub pretecstă că nu 
cunâsce bine limba oficiâsă. Ori ce protestă din partea 
alegâtoriloră în contra acestei respingeri n’a ajunsă ni- 
mică. S’a alesă jidanulă, celă mai puțină calificată. Dar 
scițl cum ? Etă cum:

In una din comunele cercului nostru notarială, în 
comuna Pâtra, este ună jidană bogată. Acestă jidană, 
4'ce poporulă, când a venită în comună, a venită cu 
sdrențele în spate. Prin speculația jidovâscă, jidanulă din 
cestiune astădi a pusă mâna pe multe moșii întregi ro
mânesc!, alâtă din Pâtra, câtă și din comuna vecină Mi- 
reșiulă română. Pre cei mai mulți posesori, odată cu 
stare bună, i-a adusă la stare de cerșitorl. Acestă ji
dană aduse cu sine și pre candidatulă de mai susă. 
Pentru reeșirea lui a amăgită apoi pre alegătorii atâtă 
din Pâtra câtă și din Mireșiă de s’au presentată la ale
gere. M’am mirată multă de acâsta mai cu sâmă că 
la alegerea precedentă, când cu multă luptă amă alesă 
pe Românulă, și când chiar amă fi avută lipsă de ale
gători români câtă de mulți, Petrenii și Mireșienii se 
presentară fârte puțini. Se vede dar că de astădată mâna 
jidovâscă din sată a lucrată. Incepându-se votisarea, 
așteptamă că Românii nu voră vota. Dar ce să vetjll? 
Votisarea o începe preotulă I G. din Pâtră. Celă din- 
tâiu votă, care se dă, se pronunță cu numele jidanulu, 
Edelstein Herman. Era guta (damblaua) să ne lovescă. 
Urmâză apoi ceilalți membri din Pâtra. Unde a mersă 
păstorulă au mersă și oile. Mai aveamă încă speranță 
în votulă alegâtoriloră din comunele rămase. Intr’adevără 
că alegătorii din alte două comune toți au fostă contra 
jidanului, vină însă în urmă alegătorii din Mireșiu, filiala 
preotului din cestiune, și urmânuă și ei păstoriului loiăi 
ne-au majorisată. £tă dar că rizarului, de care Chiusenii 
îșl batâu jocă cu puțină mai nainte și rîdeau de dânsulă, 
trebue să-i clică ,domnfl.<

Amă totă audită că Petrenii și Mireșienii suntă în 
buzunariulă acestui jidană și nu credeamă. Dar nu e 
mirare când acestă jidană e primară comunală în Pâtra, 
comună curată românâscă, mai bine de <|ece ani spre 
rușinea loră. Prea multă lașitate!

Unulti din cei de față.

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

V. Alexandri și literatura română.
Citimti în „Revista literară11 din Bucurescl 

asupra publicațiunei germane „Karl Schratten- 
thalVasile Alexandri und Die rumaenische 
Literatur. Leipzig 1885.“:

>Dela o vreme ârecare se pâte observa în Ger
mania ună interesă din ce în ce crescândă pentru isto
ria, și literatura română. Spiritulă germană, tinde a 
crea, cum d.ice Gothe, literatura universală, în care să 
fie representate tâte literaturile din lume, elă caută și 
găsesce frumsețile literare, căci este mai bine dispusă a 
primi de pretutindenea. încă de pe la 1854, gasimă ba
ladele române traduse de Kotzebue , literatura populară 
este interpretată și tradusă de K. Schuller; cea dinteiu 
colecțiune de basme române o avemă numai în tradu
cerea germană a frațiloră Schoth Ia 1847. Nuvele, ro
mane, poesii, basme, au fbstă traduse în anii din urmă 
de dâmna Kremnitz, și airn în Bucurescl avemă de duoi 
ani deja o revistă germană „Bukarester Salon11 de I. 
Betelheim, care are uniculă scopă a pune străinătatea în 
posițiune de a cunâsce mai deaprope viața intelectuală 
română.

»Ge minune deci, dacă găsimă în revista >Auf der 
Hohe,* care apare în Lipsea sub redacțiunea lui Sacher 
Masoch, ună studiu asupra unei figuri marcate din lite
ratura română, precum este celă despre V. Alexandri, pe 
care voimă să’lă aducemă la cunosciința publicului 
nostru.

»In acestă studiu se resimte influența lucrăriloră 
anteriâre, de cari amă pomenită. Este o lucrare seri- 
âsă, și bine a făcută autorulă d. Schrattenthal că s’a lă
sată să fie călăuzită și de ună studiu analogă al d-lui 
Dulfu scrisă în limba maghiară. In genere, când autori 
străini scriu ceva despre literatura română, scriu mai 
multă fantaziă și mai puțină știință în acea scriere. Se 
credă necontrolați, și lumea primeșce fără să mai caute 
dacă e așa sau altfelă. Acum însă, judecata asupra 
literaturei române s’a modificată puțină și studiulă lui 
Schrattenthal va contribui de asemenea la acâstă lu
crare.

^înainte de a vorbi de Alexandri, arată autorulă, ce 
e dreptă în modă rudimentară, originea și desvoltarea li
teraturei române; vorbeșce apoi de poeții puțină ante
riori și contimporani cu dânsulă, condițiunile sub cari 
au lucrată; vorbeșce de Heliade, Goleștii, Văcăreșcii de 
la începutulă teatrului națională, și rolulă ce l’a jucată 
Alexandri în renașterea literară și politică a României,
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»Activitatea literară a lui Alexandri o divide în li
rică, epică și dramatică, caracterisând’o și criticând-o, a- 
rătândă părțile frumâse artistice prin cari a ajunsă Ale
xandri să fie considerată ca fruntașulă literaturei române, 
dar nu mai puțină defectele cari ’lă scoboră de pe trâpta 
unde ’lă pune entusiasmulă.

«Iată cuvintele cu cari închee Schrattenthal stu- 
diulă său:

>»După cele spuse, Alexandri este poetulă celă mai 
populară ală României, escelentă pe tăremulă liricei, fe
ricită în poesia narativă — mai puțină importantă ca 
dramatică. Că a deschisă însă calea, ni se pare o faptă 
atâtă de mare, încâtă de sigură nu ’i-o va uita națiunea 
niciodată, dâră numai decă va voi să ’i fie 
cătâre.’»

,Ar trebui să fimă recunoscători d-lui 
thal pentru acestă studiu, și amă dori ca și 
ai literaturei nâstre să ’șl găsescă biografi și 
drepți în străinătate.»

/

nerecunos-

Schratthen- 
alți fruntași 
apreciatorî

Catastrofa dela tribunalulu din Thiers.

Etă după „Românulă" câteva amănunte asupra 
acestei catastrofe pe care ne-a semnalat-o o telegramă 
din Parisă:

In momentulă când se întâmpla accidentulă, era

Iu comuna Dusnocu, comit. Pesta, a fostă 
Luni und focu, care a distrusă 60—70 de case 
împreună cu dependințele loră. La 6 Iuniu n. 

. iîn comuna Șacali, comit. Abauj, au arsă 80 de 
o mulțime imensă de lume grămădită la palatul!) justi-| ca3e ; nnmer6se dependințe. paguba e de vr'o 
tiei din Thiers (Puy-le-D6me). TribunaluM coreoțtonala 5Q Qoo fl dar a cea mai t03t4 asi.
judeca pe soții Mercier, aeusațT, după sgomoluW publmfl, I e In Ma]ațca au ar3fl 
că omorîseră pe ună copilașă prin răulă tratamenlă. |

Acestă afacere pasionase opiniunea publică ; de aceea ' 
sala tribunalului corecțională fusese năpădită de o mare 
mulțime doritâre de a cunâsce desnodământulă.

Scara de pâtră ce conducea la ală doilea etagiu 
era asemenea înțesată de curioși, cari nu putuseră să 
apuce locă în sală. |

De odată se auZ'i ună sgomotă îngrozitoră: acestă 1 
scară se dărâmase. Toți acei nenorociți asistenți căZură 
unulă peste altulă în mijloculă unui potopă de petre și jn 
de cărămiZî. ' de

Spectacolulă era înfiorătoră, mutilările fngrozitâre; i 
numărulă victimeloră trece peste 120; în mijloculă dă- i 
râmăturiloră, vocile năbușite ale murinZiloră se ameste- 1 
cau cu strigătele sfîșietâre ale rănițiloră, cari nu pu
tuseră să fie scoși afară.

DIVERSE.
Comerțu miserabilă. — Adolf Knupfberg și Moritz

Cea mai mare zăpăcâlă domni câteva minute în Zilberstein suntă doi ovrei abia debarcați în România 
orașulă Thiers. Locuitorii alergau în tote părțile stri- din sfânta Rusiă, unde acest! emuli ai geșefteloră ilicite 
gândă și gesticulândă; fiecare se temea că a perdută inaugurară ună comerciu oprită de lege. Ovreulă Knupf- 
pj ună membru din familiă în acâslă spăimântătâre bergafost, precum scrie ,,Telegrafulă“ agentulă unei agenții 
catastrofă. din Odesa, care face trafică cu femeile, vântjându-le în

Medicii alergară și scâterea morțiloră și a rănițiloră robiă prin caselp publice din Smirna, Constantinopole și 
începu îndată. La nouă ore erau scâse deja de sub dă- chiar Alexandria și Cairo. Ancheta descoperindă acestă 
râmăturl douăZeel cadavre și șâse-ZecI răniți, cari au1 comerciu a arestată Zilele trecute la Odesa o mulțime 
fostă duși la spitală. S’au petrecută scene sfășietâre pe de ovrei inculpați a fi făcută comerciulă în cestiune, dâr 
timpulă acestei operațiuni. I pe când se făceau arestări s’a constatată că doi ovrei,

O altă versiune Zice, că pe când mulțimea aștepta agențl de frunte ai unei case fictive comerciale din Odesa,
pe scară deschiderea ușiloră de la sala de audiență, s’a locuiescă dela ună timpă încâce în Galați, unde au îna-
întâmplată acâsfă catastrofă. Două etage s’au scufundată ugurată o sucursală pentru miserabilulă loră comerciu. 
cu totulă. Vre-o cinclZecI de persâne au scăpată în sala Poliția din Galați, fiind avisată, a descoperită, că ovreii
de audiență, der tote acelea care se aflau pe trepte au în cestiune se află la BucurescI și în adevără ieri sâra
căZută sub petre și au fost striviți. j s’au arestată intr’ună otelă mică din calea Griviței doi

Operațiunea pentru scăpare a ținută o oră. Mai miserabili, cari s’au constatată a fi sus-numiții ovrei, 
tâte victimele suntă meseriași; printre dânsele suntă mai fugiți din Rusia. împreună cu acești ovrei, s’au mai a- 
multe femei. Trei săli ale spitalului suntă pline de ră
niți; ună mare numără au fostă luațl în orașă.

După informațiunile de până acum, numărulă mor
țiloră este de 24, acela ală persâneloră greu rănite este 
de 14 și acela ală persâneloră ușoră rănite sâa contu- 
sionate este de 150.

o
MULȚĂMITĂ PUBLICA.

Domna Agnesă Dușoiu, patrâna stâgului nostru, cu 
ocasiunea maialului din anulă curentă a binevoită a ne 
dărui pentru sporirea fondului nostru suma de fiorini 
cincizeci (5O'i valuta austriacă, pentru care dară mări- 
nimosă i se aduce prin acâsta cuvenita mulțămilă 
publică.

Brașovă, 7 Iuniu 1885. COM1TETUL0
Societății lineriloră comercianțl 

români.
■o

; 2.

MULȚĂMITĂ PUBLICĂ.
La petrecerea aranjată de abiturienții din Blașiu în 

16 c. au binevoită a contribui următorii P. T. Domni și 
Dâmne. 1. Revs. d. Timoteu Cipariu preposită 5 fl.
D-na Ana F. Negruțiu 1 fl.; 3. D. Aureliu Florianu, 
prof. 1 fl.; 4. D. Emiliu Vlassa amploiată, 2 fl.; 5. D. 
Georgiu Tatu esecutoră, 2 fl.; 6. D-ra Uona Schedel,
1 fl.; 7. D. I6n F. Negruțiu prof. 2 fl.; 8. D. I. P. Re- 
teganulă docente 1 fl.; 9. D. Iuliu Nistoră cancelistă în 
curtea metrop. 1 fl.; 10. D. Georgiu Munteanu prof.,
2 fl.; 11. D. Iacobă Brendușanu advocată, 2 fl.; 12. 
D-ra Maria Rațiu 2 fl.; 13. D. Teodoră Onișioru propr. 
2 fl.; 14. D. Iosifă Richler comis, financ. 1 fl.; 15. D. 
Silivestru Nestoră prof. 2 fl.; 16. D-na Rosalia Solomon 
1 fl.; 17. D-na Cornelia Deacă 1 fl.; 18. D. Nicolau

Șerbană jur. de Pesta 1 11.; 19. D. Aureliu Popa reserv I ce se petrecură. Judele instructoră de pe lângă tribuna- 
sub locot. 1 11;. 20. D-na luliana Vaneea 2 fl.; 21. D-na 
Amalia Grama 1.; 22. D. Ștefană Pop paroch Mihalțiu, 
2 11.; 23. D. Victoră Schiozel farmacistă 1 fl.; 24. D. Ba- 
siliu Bucură agentă la Albina, 2 fl.; 25. D. Iosifă Salmen 
comerciantă 2 fl.; 26. D. Ștefană Popă cancel. în curtea 
metrop. 1 fl.; 27. D-na Maria Popa proprietăresă, 2 fl.;
28. D. Isidoră Domșia compactoră, 1 fl. Suma 45 fl. v. a., 
din cari substrăgându-se spesele de 34 fl. 59 cr. rămâne 
venită curată de 10 fl. 41 cr. v. a., care sumă conformă 
scopului filantropică, s’a donată Societății „Concordia" 
din Blașiu.

Blașiu,în 18 Iuniu 1885
Em. Ordeanu, casară, Oct. Popii, notară.

lulă Tutova, împreună cu procurorulă, transportându-se 
la fața locului, pare a fi dovedită și prinsă pe acești 
monștri criminali.

o

ULTIME SOIRI.
La facultatea filosofică din Pesta se voră 

înființa în anulă viitoru școlară trei catedre 
nouă, spune „Hir.“, și anume una pentru limba 
și literatura sârbăscă, alta pentru englesa și a 
treia pentru higiena generală.

tori. 
țite,

In Briinn s’au arestată o mulțime de lucră- 
S’au găsită la ei totu felulă de arme: cu- 

drugi de feru, boxuri ș. a. 
mai energice măsuri pentru 

esceseloră.

S’au luată 
împedecarea

Din Simla se telegrafiază, 
pămentu s’au repețită cu mai 
districtulu Muzuforabad au 

persdne.

că
mare
perittl 2000

cutremurile 
violință.

restată încă și nisce vagabonzi ovrei, ale căroră nume 
nu se cunoscă.

* * *
Tortură înspăimentătore, — Citimă în cjiarulă .Tu

tova’ din Bârladă: In cătuna Pleșa, plasa Târgu, jude- 
țulă Tutova, unulă din fruntașii locuitori ai satului, care 
se bucură de cea mai frumâsă reputațiune morală în tâtă 
plasa, și care posede o posițiune materială bine asigurată, 
a fostă (jilele acestea atacată nâptea, pe când intra în 
domiciliulă său, de mai mulțl bandiți criminali, prin^ăn- 
du-lă și gâtuindu-lă tocmai în momentulă. când descuia 
ușa de la intrarea casei sale, ca să intre în casă. Ban
diții criminali îngrămădindu-lă într’o odaiă a casei au 
începută a’lă mutila cu cuțitele și a’lă arde cu lumânări 
în modulă celă mai îngrozitoră, spre a’lă sili să le arate 
loculă unde i s’ară găsi banii; nenorocita victimă resistă 
la tote torturile bandițiloră, până când ’șl perduse sim
țirile, rămânăndă întinsă în mijloculă casei aprâpe mortă. 
Tâlharii cretjendu’lă deja mortă, căutară pretutindeni în 
odăi, ’i dărâmară soba din casă și găsiră 70 de napo
leoni de aură ascunși în sobă, pe cari ’i-au luată. După 
săvârșirea acestei atrocități criminale, hoții se depărtară, 
însă unulă din ei se întornă la pacientulă torturată să 
vadă daca mai dă semne de viață, spre a’i da o ultimă 
lovitură cu o secure ce o avea în mână; ună tovarășă 
ală acestui criminală, grăbită de a se face nevăcjută ’lă 
rechiamă, Zicendu’i să’lă lase să nu ’șl mai facă de lucru 
cu pacientulă, căci deja e mortă; apoi se îndepărtară. 
Spre Ziuă, nenorocitulă torturată revenindu’și în simțire, 
dă alarmă și lumea intervine de a se convinge din viulă 
său graiă de atrocitățile suferite de clă într’o nopte în- 
tregă, fără ca vecinii măcară să fi simțită ceva de cele

* * .rr*
Secetă. — In împrejurimele orașului Bârladă cu 

întrâga moșiă a proprietăței orașului în întindere de mai 
multe mii de fălci, încă de pe la începutulă lui Maiu, 
n’a mai căZută nici o picătură de plâiă, scrie Z'arulă 
bârlădeană «Tutova.» Totulă are aspectulă uscăciunii 
ne mai veZute. Miile de vite de pe imașulă târgului nu 
au ce mânca, este o tristeță generală. De vre-o două 
Zile domnesce o arșiță teribilă însoțită cu ună vântă 
violentă, care usucă și ce a mai rămasă pe câmpă. Târ- 
gulă viteloră, care pănă acum era căutată în orașulă 
nostru, astăZi a devenită mai multă de câtă o glumă. 
VânZări nu se facă de locă, ba și ce se mai vinde, din 
vite, suntă mai multă dăruite decâtă vândute, oferindu- 
se nisce prețuri ridicule, mai puțină de câtă jumătate din 
valârea vitei. Dacă va mai continua încă o săptămână 
fără să avemă plâiă, mare parte din județulă nostru va 
fi amenințată de una din 
lipsă și sărăciă complectă, 
jumătate județulă nostru.

cele mai teribile nenorociri: 
Deja fână nu vomii avea în

* * *
Statua lui Darwin. — Archiepiscopulă de Canter- 

bury, primată ală Engliterei, a asistată la 10 Iuniu, cu 
principele de Galles, președintele societății Regale din 
Londra și tâte notabilitățile sciinței, literaturei, frumâ- 
seloră arte și ale lumei politice, la inaugurarea statuei 
lui Darwin în noulă Museu de istoriă naturală din South- 
Kensingnton. Statua lui Darwin este resultatulă uneia 
din subscripțiunile cele mai universale care s’a vădută 
vreo dată. Chiară procedura acestei subscripțiuni a fostă 
ună lucru ciudată. A doua Z1 după mârtea ilustrului 
naturalistă, suntă acum trei ani, societatea regală, care 
în altă parte ține loculă Academiei de șciințe, luă ini
țiativa unui meetingă publică chiară în ședințele sele și 
votă cu aclamațiuni ună apelă cătră toți admiratorii lui 
Darwin, pentru rădicarea unui monumentă demnă de 
dânsulă. îndată începură subscripțiunile din tâte păr
țile lumei: Francia, Germania, Olanda, Italia, Norvegia, 
Danemarca, Elveția, Belgia, Austria, Statele-Unite, repu- 
blicele Americei de Sudb, rivalisară, care mai de care, 
între ele. Intre tote țârile, Suedia se auătă mai entu- 
siasmată. Tote clasele fură representate pe listele de 
subscripțiune, dela milionerulă care trimitea o miă de 
lire sterline, și mediculă dela țâra care trimitea ună shil- 
ling, pănă la uceniculă de prăvăliă care trimitea 5 bani. 
Comitatulă esecutivă se găsi îndată în fața unei sume 
atâtă de mari, încâtă fu nevoită a o împărți în două: 
una pentru statute care s’a inaugurată, alta consacrată 
pentru crearea unui fonda specială, exiști fondulă Darwin, 
și care va fi întrebuințată, pentru totdeuna, sub direcți
unea societății regale, la încurajarea cercetăriloră bio
logice. Esecutarea statuei a fostă încredințată d-lui 
Boehm, ună sculptoră germană stabilită la Londra. Ea 
este de marmură și sâmănă 
după mulagele luate îndată 
sub direcțiunea a doi amici 
Huxley și sir Joseph Hooker.
capulă scărei de on$re, care duce la galeriile de zoologiă. 
Profesorulă Huxley a oferit’o din partea comitatului ese
cutivă așa numițiloră Trutees (fideli comisari) dela 
British Museum; principele de Falles a primit-o în nu
mele loră. Și unulă și altulă au pronunțată, cu acâstă 
ocasiune, câte ună mică discursă, profesorulă vorbindă 
mai cu semă de serviciile aduse sciinței de Darwin, și 
principele de caracterulă cosmopolită ală manifestațiunii. 
Museulă zoologică din South-Kensington este, după cum 
se șcie, ună paiață clădită de curândă pâ loculă esposi- 
țiunii din 1851, pentru a primi colecțiunile de istoriă 
naturală trimise de British Museum. Câtă pentru pa- 
latulă dela Russell-square, elă este reservată acum nu
mai colecțiuniloră archeologice și de stampe, în fine bi- 
bliotecei, cari au făcută renumele lui.

* **
Cutremuru de pămentu. — Din Tiflis se vestesce 

că ună mare cutremură de pământă s’a simțită în partea 
orientală a Caucasului. Orășelulă Sikuch, la nord-vestulă 
orașului Derbent, a fostă cu totulă înghițită. Parte din 
locuitori au fugită. Pretutindeni s’au iscată crăpături și 
deschizături fârte mari. Pagubile se potă evalua la mai 
multe miliâne de ruble.

* * _ *
f/-) Necrolog^. — Iosifă Fulepă, comerci

antă, în M.-Oșorheiu după o viață plină de neobosită ac
tivitate, în etate de 67 ani, și-a dată nobilulă său sufletă 
în mânile creatorului, în 17 Iuniu 1885 stilă nou. Ră
mășițele pământesc! s’au înmormântată erl în 19 Iuniu 
st. n. în cimitirulă gr. cath. din M.-Oșorheiu.

Fie’i țărîna ușoră!

fârte bine, fundă făcută 
după mârtea lui Darwin, 
intimi ai săi, profesorulă 

Statua a fostă pusă în
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Nr. 128.
Uuraulu la bursa de Viena

din 19 Iuniu st. n. 1885

Rentă de aură 4°/0 . . . 98 90 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.75 
ImprumutulQ căiloră ferate

ungare.......................... 147.65
Amortisarea datoriei căi-

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.20

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 123 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 108.75 

Bonuri rurale ungare . . 102.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști.............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.50

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

vină ung.........................—.—
Imprumutulă cu premiu

ung...................................117.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119 50 
Renta de hărtiă austriacă 82.55 
Renta de arg. austr. . . 83.25
Renta de aură austr. . . 108 30 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 858.—
Act. băncel de credită ung. 287.75 
Act. băncel de credită austr. 288.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.86
Napoleon-d’orI................ 9.85—
Mărci 100 împ. germ. . . 60.95 
Londra 10 Livres sterlinge 124.25

GAZETA TRANSILVANIEI
Cursuiu pieței Brașovu
din 20 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.94 Vând. 8.95
Argint, românesc .... . . > 8.80 * 8.85
Napoleon-d’orI................. . . > 9.85 » 9.87
Lire turcesc!..................... . . » 11.10 » 11.15
Imperiali......................... . . » 10.10 » 10.15
Galbeni............................. . . » 5.80 > 5.84
Scrisurile fonc. «Albina» . . > 100.50 > 101.-
Ruble Rusesc!................. . . > 123.— > 125.—
Discontulă » . .. . 7—10 °/0 pe ană.

MST* Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potu cumpăra în tutunge
ria lui I. Cwross.

seu cu ban
gata

110 procente
mai eftiirâ!

vândă ceasornice remontoir de aură și de argintă, pendule, ceasor
nice pentru salonă, odăi și cu musică, cântândă dela 1 până la 10 
piese, inele de aură și de brilantă, lanțuri de ceasă, medalione, cruci, 

brățări și garnituri, și adică cu plata în rate lunare.

Marfa se va trimite îndată fiecărui comandatoră, după tri
miterea primei rate. Vendare sub garanția. Tarife de prețuri ilus
trate, în cari se cuprindă și mărimile rateloră, dimpreună cu mos
trele pentru alegere, se trimită îndată franco, după trimiterea de 
20 cr. în mărci poștale seu bani gata. Singurulă locă de vendare 
de platce cu numeri, cari lumineză clară ndptea, patentate.

Totu felulă de reparaturi, oroldge și juvaeruri se efeptueză ■ 
eftină și promptă. Numai la producătorulă. — Adresa:

JTacob IFuclis, Uhren- und Goldwaaren Fabricant
(Firma înregistrată la tribunalulă de comerciu.)

WIEN I, Schulerstrasse Nr. 1 (Rotschild - Palais.)

Revolveru
(Ecritoir)

CU 1 fi
Ceva ne mai pomenita pănă acuma în 

istoria anunciurilord, oferă eu pentru ântâia- 
dată on. publică.

Eu dau adecă und revolveru în mări
mea naturală pentru 9 patrdne mm. cu patu, 
țdvă și casa ndgră pentru 6 patrdne, poleită 
finu și nichelată, numai cu 1 fi.

Acestd revolveru minunată este decdre j 
nu numai pentru salonulu milionarului, ci și 
pentru cea mai simplă locuință din clasa j 
mijlociă. Elă conține o cerusă (crayon, i 
Bleistift) ună păstrătoră de condeie și unu I 
cuțitașă de o construcția rară și frumdsă.

De observată. Nu vâ speriați de acestă 
mică cheltuială și comandați câtă mai iute, nu mai am 
multe în deposită și v’asigură că decă veți posede ună i 
asemenea revolveră nu’lă veți mai da nici cu 50 fl.

Trimiterea prin rembursă seu cu bani gata prin 
firma: MECHT

Komissions- und Importhaus in WIEN, 
INNERE STADT, K0L0WRAT-R1NG Nr. 9.

1885.

Anunțămu aceloru onorați cetitori, 
cari voru binevoi a se abonâ la fbia 
ndstră de aici încolo că avemu încă în 
reservă numeri dela începutulu anului 
1885, prin urmare potd să aibă colec- 
țiunea intrigă.

Administratiunea »Gaz. Trans.<

1 nnnintă (ouartirii) tn 8trada 
L.VUUlBlla teatrului Nr. 313, 
constându din 2 odăi cătră stradă, alte
2 odăi cătră curte, bucătăria cu o că
mară alături, podu, pivniță, șopronu 
pentru lemne este de încliiriatu dela 
Sf. Mihaiu încolo.

Informațiunl la proprietarului casei

Nicolae T. Oîurcu
33

MersulU trenurilorU
pe linia l*re<Ie;dii-lSiidapesta și pe linia Teîwșii-Aradu-Bud.apesta a cădei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealâ-Budapesta Budapesta—Predealîi

BucurescI

Predealu
Timișii

Brașovft 

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

Sigliisdra 

Elisabetopole 
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Grăciuneltt 
Teiușft 
Aiudtt 
Vințulti de 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștt 
Stana 
Huiedinft 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V ăsărhely 
Vărad-Velințe

susti

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

(

(
(

(
(

(
(

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnlbua

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibu

Trenu 
a de

persdne

Trenu 
omnibus

- 5-00 7.45 Viena — 7.15 — —
— 9 45 12.50 — Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.20 8.0 J
— 9.47 1.09 — Szolnok 10.37 3.4! 7.29 9.11 11,40
— 10.11 1.40 — P. Laddny 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 — — 12.42 4.01 —r
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 — — 4.3 b 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 _ Gliiriș 2.16 11.24 — 8.51 • —
3.17 — 8.55 — Cucerdea 3.12 11.43 — 9.31 - — .
3.24 — 9.04 __ 3.32 11.45 — 9.43 —
3.31 4.24 9.12 _ Uiora 3.41 — — 9.51 —
4.09 4.49 10.23 _ Vințulti de sustt 3.50 — — 9.58 —
5.36 — 12.32 _ Aiudfi 4.25 12.08 — 10.24 —
5.56 5.58 12.59 — Teiaștt 4.50 12.22 — 10.44 —

—ĂOS 6.08 — 8.00 Crăciunelă 5.41 — — 11.28 —
6.29 — — 8.3-1 Blașfi 6.0? 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 Mediașâ — 1.45 — 1.22 6.01
7.48 7.14 — 11.04 Elisabetopole — 2.06 -- 1.56 6.4C
8.28 7.43 — 12 17 Sigișdra — 2.31 — 2.34 7.2Q
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 — 5.2G — 7.14 1.09
10.37 9.13 — 4.06 — 5.3 — — 1.50
10.51 9.18 10.37 — Timișii — 6.07 — — 2.48
12.37 10.31 12 59 __ „ * ( — 6.32 — — 3.23
2 58 12.07 4.45 8.22 Predealu £ — 7.30 — — 4.56
6 00 2.10 10.05 10.30 BucurescI — 11.35 — 9.4i

6.35 2.45 10.50 —
3.00 8 00 6.05 —

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grose.

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teiușiî- Ar adft-B u dapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenfi
omnibus omnibus persdne persone accelerată omnibuf

Teiiișă 11.09 3.56 Viena 11.00 7.15 _
Alba-Inlia 11.46 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 0 1.1 ( 11.02 3.44 11.401
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOlllOK 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 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 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — «.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
Conopă 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
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena - 8.00 6.05 Tefîușik 12 05 — 2.24

Aradft-Tisifiiștfcra Simeria (Piski) Petroșeui

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnlbufl peradne persone perflone omnibus omnibus

Aradft 6.00 12.55 8.25 Sismeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nâineth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 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 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
Ttmișdra 8.42 , 3.40 10.06 F etroșeui 10.43 4.04 6.39

Tinsișdra-Aradft PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenti Trenă Trenu Trenă
peraâne perfldno omnibus omnlbufl omnibua do pers.

Tixniș6ra 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 Hațegă 9.31 12.17 8.02
Aradulă nou 7.40 2 54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradft 7.50 3 10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


