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Amil vorbitu eri de dmenii de inimă ^i amil 

esprimatu dorința, ca între noi Românii să se 
afle câți mai mulțl de aceștia și să se grupeze 
cu toții împrejurul^ stogului egalei Îndreptățiri 
naționale.

Ce înțelege Roinânulti, când dice omă de 
inima? înțelege elă 6re numai curagiulă său 
sentimentulu individualii ori așteptă mai multă 
dela unii asemenea omu?

Unii omu de inimă, cum și-l ti închipuesce 
Românul u, întrunesce în sine tdte calitățile unui 
cetățânu bunu, unui patriotă adevărată. N’a- 
junge ca elă să aibă inimă pentru totă ce e 
justă, bună și frumosă, ci mai trebue afară de 
acăsta să și fie cu inimă în tăte întreprinderile 
sale și'n tote situațiunile vieței sale. Acăsta pre
supune nu numai o judecată sănătăsă a minții, 
curagiulă și energia cuvenită, ci presupune tot
odată o pătrundere mai adânca a datorieloră sale 
patriotice, multă bună-voință si îngrijire în îm
plinirea loră față cu conaționalii și compatrioții 
săi.

Motorulă fapteloră unui omu de inimă tre
bue să fiă prin urmare câtă mai multă des- 
brăca.tă de caracterulă individuală și trebue să 
părte' timbrulă neînteresatei și neobositei stăruințe 
pentru binele de aprăpelui său. Dela ună omă 
de inimă să mai cere așadâră ca să se scie ab- 
negâ, să fie capabilă de a se jertfi pentru alții. 
Ca să fie în stare a face acăsta este de lipsă ca 
elă să aibă o țintă nobilă și mare, ună ideală, 
care să-lă însuflețăscă și să-lă îmboldăscă la luptă 
cu elementele distrugătăre.

Cei ce nu snntă în stare de-a se însufleți 
pentr’ună astfelă de ideală, nu potă fi ămeni de 
inimă și — <jis’amu — nouă Româniloră ne 
trebuescă ămeni de inimă.

Avemă trebuință de ămeni, cari să fiă în- 
grijațl de sărtea poporului, să-lă sfătuiască și să- 
lă sprijinăscă în toți pașii săi cu iubire și cu bu
năvoință și să fiă gata a aduce cele mai mari 
sacrificii pentru redobândirea drepturiloră năstre 
politice-naționale.

Nouă Româniloră desmoștenițl ne trebuescă 
6menl cu mare inimă românăscă, cari să-și pună 
chiar și viața când voră pretinde acăsta intere
sele năstre generale naționale.

C’ună cuvântă să cere să fimă Români de 
inimă.

Românii de inimă însă nu voră cresce nici
odată în atmosfera infectată a cultului persăne- 
loră. Numai sub cerulă senină ală cultului prin- 
cipieloră voră pută ei trăi, se voră pută desvolta 
și înmulți.

Din nenorocire la noi Românii a domnită 
pân’acumă mai multă idolatria personală și acâsta 
ne-a causată mari stricăciuni și perderl în viața 
politică, pentru că idolii noștri erau idoli muți 
și surijl. Ei, în cele mai multe cașuri, n’au avută 
curagiulă de a apără drepturile Româniloră în 
fața adversariloră și prin oportunismulă și șo
văirea loră au adusă mare confusiune în șirurile 
năstre.

La o parte dăr cu cultulă persăneloră)
Să nu ne mai preocupe întrebarea, că cine 

a întreprinsă ceea sâu a lucrată ceea, ci numai 
că ce a îutreprinsă, ce și cum a lucrată.

Pe câtă timpă nu vomă fi capabili de a 
judecă numai după fapte, nu putemă fi Români 
de inimă. Pentru că dela Românii de inimă se 
cere ca ei să fie una și nedespărțiți în ideile și 
întreprinderile loră, se cere să fie uniți în cugete 
și’n sâmțiri și acesta nu se pote sevărși decâtă 
numai sub stăgulă principiiloră naționale.

La o parte dăr cu idolatvia personală săcă 
și enervătăre și să înăltămă stăgulă principieloră.

Nu importă cine este celă ce Română se 
numesce, ci să ne dovedăscă prin fapte dăcă 
merită să se fălăscă cu acestă nume.

Să ne întrunimă dăr sub stăgulă principii
loră esistenții năstre naționale toți Românii ade- 
vărațl, cari luptă cu lealitate, cu consciențiositate 
și cu abnegare pentru triumfală causei drepte ro
mânesc].

Acăsta sântă causă nu va pută triumfa 
pănă atunci, păuă când nu se va înrădă
cina cultulă principiiloră între noi. Să lucrămă 
dăr cu toții ca să întroducemă regimulă princi
piiloră în sînulă poporului nostru. Numai ast- 
feliu ne vomă pută curățl de rugina cea vechiă, 
pregătindu-ne pentru o viață nouă, mai liberă 
și mai fericită.

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

In cestiunea ajutorului de stată.
Bine amă (Jisu, când amă (jisă, că Metro- 

politulă din Sibiiu observândă o atitudine ne
pronunțată în afacerea ajutorului de stată și pu- 
indu-se astfelă la mijlocă, va fi trasă de cătră 
unii în drăpta, de cătră alții în stânga.

Scimă că sinodulă estraordinară a primită 
suma de 4000 fl. pusă la disposițiuneă Archie- 
piscopului cu adausulă, ca se o redice și să-o 
împartă „conformă principiiloră cuprinse în pră- 
înalta resoluțiune dela 29 Maiu 1861“. Aceste 
principii ceră, ca împărțirea să-o facă archiereulă 
în înțelegere cu consistoriulă.

Se’nțelege că toți câți respectăză constitu- 
țiunea bisericăscă pretindă, ca hotărîrea sinodu
lui să fie esecutată cu consciențiositate și Archie- 
piscopulă primindă cele 4000 fiorini, să satisfacă 
hotărîrei sinodului.

Guvernulă dice: eu am pusă cele 4000 fl. 
numai la disposițiuneă Metropolitului și nu voiu 
ca consistorulă să aibă nici ună amestecă la îm
părțirea loră. Numai Metropolitulă să dea soco- 
tălă și numai elă să fie responsabilă pentrn ba
nii împărțiți.

In sensulă acesta (j'arele maghiare se silescă 
a îmbărbătâ pe Prea Sânția Sa de-a lucră de ca- 
pulă lui și de a nu mai țină contă de sinodă. 
Foile guvernamentale au publicată deja mai 
multe comunicate, cari au de scopă a desavuâ 
restricțiunile ce le cuprinde votulă sinodului și 
a pregăti tărâmulă pentru escamotarea întregei 
sume de 24,000 florini în mâna Metropolitului, 
cu menirea de a fi împărțită de Esc. Sa fără nici 
ună controlă din partea organeloră legale ale 
bisericei.

Noi (jicemă, că afacerea împărțirei ajutoru
lui de stată este o afacere publică a bisericei, 
ăr șoviniștii dela putere pretindă susă și tare, că 
ea este numai o afacere personală a Metropoli
tului și că nici nu se ține de competința sino
dului.

Pe basa acâsta capulă archidiecesei române gr. 
or. este îmbărbătată din partea presei maghiare, 
ca să procădă de capulă său, să nu lase a fi te- 
rorisată de foile române și să facă cum îi dic- 
tăză judecata și simțulă bău „patriotică.“ Cu 
alte cuvinte să ia banii ce i s’au pusă și ce i se 
voră mai pune pdte la disposițiune și să-i îm- 

parță fără înțelegere prealabilă cu consistoriulă, 
pentru susținerea „vă(jei“ sale și lățirea „senti- 
menteloră patriotice. “

Avă-va Metropolitulă destulă tăriă de a re- 
sistâ cursei, ce i se pune din nou în detrimen- 
tulă bisericei și a constituțiunei ei ?

Dorimă să-o aibă și ne tememu multă ca 
nu cumva presiunea din partea guvernului, să-lă 
facă să se depărteze de pe cărarea singură mân- 
tuităre a adevăratului constitutiunalismă biseri- 
cescă.

Sinodulă, după noi, a comisă o mare erăre, 
că a contribuită prin votulă său în privința ce- 
loră 4000 fl. la crearea acestei situațiuni primej- 
diăse. Multă mai bine făcea, dăcă respingea și 
acăsta sumă, căci atunci creâ o situațiune clară 
și nu mai deschidea nici o portiță slăbiciuniloră 
și intrigeloră.

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

Crisa ministerială, englesă și Turcia
Scirea despre retragerea cabinetului Gladstone a 

produsă o mare bucuriă în Constantinopole. Opiniunea 
publică e favorabilă ministerului toristO, numai de nu 
s’ar schimba bucuria Turciloră în întristare, căci după 
cele mai nouă sciri din Londra, abia ajunsă Salisburyla 
putere și deja se și clatină.

Turcii speră, că cu noulă cabinelă se va schimba 
și politica Angliei în Egiptă în sensulă dorințeloră și ve- 
deriloră Porții. Părerea acăsta este întemeiată pe decla- 
rațiunea lui Churchill, care doreșce o cordială înțelegere 
cu Turcia și o resolvare câtă mai grabnică a cestiunei 
egiptene. Chiar și Bismarck, (Jicîî politicii turci, va con
tribui la acăsta, fiindcă prin venirea conservatoriloră la 
putere se îmbunătățescă și relațiunile dintre Anglia și 
Germania, și apoi acăsta e și bună amică a Turciei.

Forte bine însă observă corespondentulă din Con
stantinopole ală făiei „N. fr. Prese“, că Turcii își facă 
ilusiunî cu- noulă ministeră, care nu va lucra altfelă de
câtă cabinetulă Gladstone; politica Angliei va rămânea 
aceașî, și afară de acăsta nu trebue să se ia verbală 
totă ce se declară în discursurile ministriloră englesl, 
cari se îndrăptă după situațiunea parlamentară. Antăiu 
să vedemă la lucru pe noulă cabinetă și apoi să ne 
esprimămă asupra politicei sale esterne, dice corespon
dentulă ; de aceea și Turcii să nu’șl facă ilusiunî.

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

MIȘCAREA BULGAR1LORU IN MACEDONIA.

Amă comunicată deunăcjile cetitoriloră noștri, că o 
bandă de vr’o 80 de Bulgari, cari trecuseră peste gra
niță în Macedonia cu scopă de a agita acolo în contra 
stăpânirii turcesc!, a fostă bătută și împrăștiată de tru
pele turoescî. Conducătorulă ei, colonelulă rusă Kolmi- 
kov, a fostă omorîtă în luptă împreună cu 30 de Bul
gari, ăr alții împreună cu cavasulă consulatului rusă din 
Monastir au fostă prinși.

Acăstă împrejurare a provocată ună conflictă între 
autoritățile turcescl din Salonic și între consulatulă ge
nerală rusescă de acolo. E vorba de o cercetare a poli
ției turcesc! în magazinulă comerciantului bulgară Michov, 
care e supusă turcescă. Hârtiele ce i s’au confiscată a- 
cestuia din incidentulă celoră 80 de brigand!, parte omo- 
rîțl parte prinși la granița Macedoniei, au dată pe față 
că numitulă comerciantă este agentulă financiară ală co
mitetului revoluționară din Filipopole.

In momentulă când era se’ncâpă visitarea domici
liară, unulă din fii lui Michov se opuse, sub pretestă că 
elă însuși este ună asociată ală casei și dragoman ono
rară ală consulatului rusescă, de aceea magazinulă e in
violabilă și poliția turcâscă nu pote pătrunde în elă fără 
asistența unui delegată ală consulatului rusescă. In urma 
acetora, guvernatorulă generală Hakki pașa adresă ime
diată o scrisâre consulatului • rusescă, provocându’lă să 
trimătă ună delegată. Intr’aceea însă, ală doilea dra- 
gomană ală consulatului rusescă, însoțită de doi cavasl 
armați și de presupusulă dragoman Michov jun., fără să 
țină semă de cererea autorității locale a deschisă maga- 
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zinulii și a postată la intrare pe cei doi cavasi cu or- 
dinulă d’a nu lăsa pe nimenea înăuntru. Michov în 
timpulă acesta făcu să dispară hârtiile căutate de poliția, 
ăr consululă rusă scrise guvernatorului generală, că’lă face 
responsabilă de totă ce s’ar întâmpla în casă cândă po
liția ar pătrunde în magazinulă lui Michov. Hakki pașa 
referă asupra cașului la Constantinopole, unde acum se 
tratâză acăstă afacere între Portă și ambasada rusă.

Casulă acesta ne dovedesce în destulă, ca și multe 
altele, că consulii ruși din Turcia sciu de tâte mișcările 
Bulgariloră, ba îi protegieză chiar luându-i sub scutulă 
loră. Nn trebue să nitămă că șefulă bandei a fostă ună 
colonelă rusă și că pe când unulă din fii lui Michov s’a 
pusă în acelă momentă sub protecțiunea consulatului 
rusă, pe celălaltă fiu nu l’a putută reclama autoritatea 
rusă, deși elă încă este compromisă în afacerea bande- 
loră bulgare, și că mulțî alțî Bulgari suntă căutați de 
poliția turcâscă, cari s’au stabilită în Macedonia sub di
ferite pretexte spre a agita poporațiunea de acolo. Se 
vede că consulatului rusescă îi era temă, că poliția tur
câscă putea pune mâna și pe alte hârtii, care ar fi 
compromisă fârte gravă pe consulii rusesci.

Din tâte părțile Macedoniei se semnalâză despre în- 
vasiunî de bande bulgare. Intr’ună punctă dela graniță 
acești presupuși brigand! au jăfuită ună deposită de 
arme și au dusă cu ei ună numără de pusei Martini 
și 10,000 de patrâne. Trupele turcesc! cutreeră neobo
sită locurile după aceste bande, dar pe când într’ună 
punctă le bată și le împrăștia, în alte dece puncte ârășî 
apară. Astfelă situațiunea devine totă mai grea și in
spiră mar! îngrijiri guvernului turcescă. In momentulă 
de față — spune o corespondență din Constantinopole 
cătră »N. fr. Presse* — comitetele din Sofia și Filipo- 
pole pregătescă împreună o mișcare revoluționară în 
vara acâsta, și mijlâcele nu le lipsescă ca s’o facă să 
isbucnâscă.

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

SOIRILE DILEI.
Ministrulă instrucțiunei Tretort a dispusă, ca cu 

începerea anului școlară viitoră studenții facultățiloră de 
medicină să fie pregătiți și pentru serviciulă de medici 
militari.

—0—
De câteva dile cade neîntreruptă plâiă peste Bra- 

șovă. Duminecă a fostă chiară o ruptură de noră, așa 
că stradele erau o vale dela ună trotuară pănă la celă
laltă. Prin Brașovulă vechiu au fostă ridicate de apă 
scândurile de peste canală.

—0—
Joi în 18 Iuniu nou s’a descărcată peste valea Bu- 

dacului, lângă Bistrița, o furtună violentă. O fată a fostă 
lovită de fulgeră, dar n’a murită. Totă în acea di a că
zută peste comuna Teaca grindină în mare cantitate, ni- 
micindă tâte fructele.

—0—
Ni se scrie dela Reghinulă săsescă, că de vr’o câ

teva dile plouă mereu p’acolo. Porumbulă și peste totă 
holdele suntă frumâse, fână însă fârte puțină.

—0—
Grindina, care a cădută peste Clușiu la 18 Iuniu 

în mărimea nucei, a spartă vr’o 5—6000 ochiuri de fe
restre. Multe pasări de curte au fostă omorâte, altele 
greu rănite. Ună soldată a fostă greu rănită la față.

—0—
Pe partea ostică a glaseului fortăreții din Alba-Iulia 

s’au desgropată de pionieri petre, cărămizi și colâne ro
mane.

—0—
Bală filatropică se va da la 12 Iuliu st. n. 1885 

prin curatorimea bisericâscă-scolară din Betleană. Veni- 
tulă curată e destinată în favârea bisericei și scâlei ro
mâne gr. cat. de acolo lipsite de mijlâce. Prețulă intră- 
rei de persână 1 fl v. a., de familiă 1 fl. 80 cr. Ince- 
putulă la 8 âre săra. Ofertele mărinimâse se voră cuitâ 
cu mulțămită pe calea diaristică.

' —0—
In Ciceu-CiurgescI o femee a născută trei băețT să

nătoși ca tunulă și bine desvoltațl. Părinții, fiindă săraci 
și mai avândă patru copii, suntă cam mâhniți de acâstă 
«îmbelșugare*. Mama băețiloră, cari nu se potă deosebi, 
atâtă de multă sâmână unulă cu altulă, le-a pusă semne 
ca să’i distingă.

—0—
Diarele din Bucureșc! spună, că ambasadorulă aus- 

tro-ungară din Bucureșc! br. Mayr va fi înlocuită cu con
tele Teleki.

—0—
Din Viena se anunță, că d-nii Fichtner și fiulă, fa

bricanți de produse chemice, au încetată plățile cu ună 
pasivă de 400,000 fior., din care 120,000 priveșce pe 
Banca priv. a țăriloră austriace.

—0—
Citimă în «Râsboiulă*, că la 5, 6 și 7 Iuniu s’au 

protestată polițele d-lor : A. H. Bufti, P. 0. Mincu, Io- 
han Flach, Frații Crețoiu și I. Brand din BucurescI, N. 

G. Stătescu din Buzău, C. D. Parascoveanu din Caracal, 
G. T. Filip din Teleormană și Nissim B. David din Ale- 
csandria.

—0—
»Telegrafulă« scrie, că primejdia care amenința bu

catele de ăst-timpă ale Dobrogei este cu desăvârșire în
lăturată. Lăcustele au fostă stârpite cu desăvârșire între 
Mahmudia și Dunăvăță.

—0—
«Marșulă lui Hori a» pentru piano, compusă de 

Iacobă Mureșianu, a apărută de sub țipară. Se gă- 
sesce de vânzare la librăria N. I. Ciurcu, Brașovă, pre
cum și la alte librării. Prețulă unui esemplară 45 cr. 
său 1 leu n.

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

Alegere de deimtatu în Reghinft.
De lângă Reghinulă săsescă 20 Iuniu 1885.

Domnule Redactară 1 In 17 Iuniu n., după cum 
v’am fostă cnmunicată în >Gazeta Transilvaniei,* în 
orașulă Reghinulă săsesce s’a făcută alegere de deputată 
dietală în loculă br. Coloman Kemeny, care este numită 
comite supremă ală comit. Albei inferiâre. Candidatulă 
a fostă br. contele Teleky Domokos din Șarpotocă din 
partea gouvernnlui, âr contra candidați ....nimenea, prin 
urmare susnumitulă per ^aclamationem* s’a și procla
mată între «eljenurl* ca deputată alesă la dieta din 
Peșta pentru cerculă de alegere Reghinulă săsescă.

îndreptățiți a alege deputată pentru cerculă Reghi
nului săsescă presta totă suntă 901, dar dintre aceștia 
puțini au luată parte, și anumită Sașii din Reghinulă 
săsescă de locă nu. Din Românii de rândă, o pi nea r ii, 
încă afară de jucjii comunali nu pre mnlți am vădută; 
după cum am observată, sârmanii noștri opincari au 
cam băgată de sâmă, că ce însemnâză în timpulă de 
acuma — a alege deputată la dietă.

Mai tare trebue să ne căimă și să ne plângemă 
în contra dascaliloră, preoțiloră și a altoră inteligent! de 
ai noștri «români,* pre cari vedându’i omulă că mergă 
în marșă a la «Rakotzi,* ținândă pași regulați doi cu 
doi cu steagurile tricolore maghiare, îți sângerâză inima; 
și aceștia au fostă la numără 21, pre cari și acuma 
nu-i numescă, ci îi trecă cu vederea și nu-i înregistreză 
în corespondența acesta, pentru ca dâră-dâră va veni 
vremea, încâtă singuri odată își voră cunâsce păcatulă.

După tâte apoi, alegătoriloră de rândă li s’a dată 
tocană, «szivarak* și vină în abudentă, eră nădrăgarii 
români cu părulă peptănată în o parte au mâncată la 
masă cu «domnii cei mari* dintr’ună blidă, — ba pre 
câțl-va dintre ai noștri i-ara vădută că, după ce s’au 
săturată și au băută bine, trăgâu la somnă cu capulă 
aședată pe masă, alții însă pocnindă din degete strigau 
ca banda se le tragă «românesce ‘

Sărmane Române, multă mai ții tu la omeniă!
— Tu.

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

Monete antice.
«Românulă* a primită următarele amărunte dela 

unulă din abonații săi despre diferite1 monete antice gă
site în Moldova:

In urma celoră scrise, în numărulă .Românului* 
din 25 Maiu, de dr. D. Schuchhard, ilustrulă istoriografă 
germană, care într’adevără aducă încă o lumină în is
toria Română a secolului If-lea, credă de datoria mea, 
în interesulă acelora cari ară voi să facă cercetări la fața 
locului, și în interesulă sciinței istorice, a da informa- 
țiunile următâre, culese de mine personală în timpulă 
când locuiamă pe valea Tutovei, unde este situată să
tulă Avrămesci, despre care face mențiune scrisorea eru
ditului germană:

1. In sătulă TțcanI, la o depărtare de 20 kilometri 
de sătulă Avrămesci, s’au găsită în anulă 1852, o pă- 
reche de pinteni de argintă romani, și o brățară de 
bronză pentru partea supetiâră a brațului.

2. In același sată s’a găsită, mai pe urmă, ună 
numără de pesta 100 bucăți monede romane imperiale 
de argintă, conservate forte bine într’o solă de pământă, 
se mai află acolo și o pavădă.

3. In sătulă Budesci lângă Ițeam, în mai multe 
rânduri s’au găsită îngropate monede romane din timpulă 
imperiului și din timpulă republicei.

4. In sătulă Jurcani, numită și Plopana, lipită de 
satele menționate, s’a găsită în diferita rânduri ună mare 
numără (peste 800) monete de diferita epoce rep, și imp., 
dintre care forte puține rare. Monetele din sătulă Jur
cani s’au dată în mare parte museului din Iași, și altele 
museului din BucurescI, prin mijlocirea mai multoră per- 
sâne cunoscute, cari se ocupă de aceste lucruri.

Sătulă Jurcani formâză o înfundătură numită fun- 
dulă Tutovei. In acestă fundă pe câsta numită Jurcani, 
se află, într’o pădure, temelii de ruine antice acoperite 
cu pământă (tradițiunea dice că acolo a esisfată ună 
orașă.)

Nu depate de orășelulă Propalna, la localitatea nu
mită Cârciuma lui Damiță, unde s’a scăpată pentru a 
face ună reservoră de apă care alimentâză o mâră de 
aburi, s’a găsită la o adâncime de doi metri osăminte 
și diferite bucăți de bronză ocsidate de vechime, dintre 
cari și o păreche de cercei fină lucrați. Acestă reser- 
veră ar trebui bine esploatată.

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

De ce a cădută Gladstone?
In Anglia se dau diferite esplicărl căderii guvernu

lui liberală. Astfelă filele trecute se spunea, că depu
tății liberali au lipsită dela ședință, fiindcă convocarea ce 
li-se adresase era subliniată numai cu patru linii, în 
locă de cinci cum e regula în cașuri grave. Acâstă 
împrejurare, care se dă ca fârte esactă, pune de sigură 
într’o lumină ridicolă rutina disciplinei de partidă.

Cea mai nostimă însă din tâte socotelele ce s’au 
făcută, e fără îndoâlă cea publicată de cunoscutulă dia- 
ristă englesă Sims, în diarulă «Referae.* Iat-o așa cum 
ni-o aducă fiarele germane:

«Lord Salisbury va fi primulă ministru ală marei 
nâstre țâri și va putea sâ-șl realiseze vederile politice, 
fiindcă lord Lymington (deputată liberală) se afla în că- 
tatoriă de nuntă; pentru că sir W. Lawson era reținută 
la Nizza d’o afurisită de tuse; fiindcă sir S. Waterlow 
scăpase trenulă; pentru că d. Brown fu pe neașteptate 
apucată de colică; pentru că d. lones aștepta dintr’ună 
momentă în altulă, ca d-na fones să-iă fericâscă cu ună 
mică lones; pentru că d. Smith se sculare cu durere de 
capă; pentră că d. Robinson trebuia să visiteze pe bo
gata sa mătușă, pe care vrea s’o moștenâscă. Legea ir
landeză,- tacsa pe bere și rachiu: fleacuri, Adevărulă 
golă e că toryi vină la putere pe spinarea liberaliloră 
absenți dela ședință. Gândiți-vă, âmeni buni, că Anglia 
va fi aruncată într’ună răsboiu cu Rusia, pentru că sir 
Waterlow perdu trenulă, și că lord Churchill va putea 
să se jâce cu imperiulă Indiană pentru că lord Lemyag- 
ton era departe de Londra.... în luna de miere.*

Stațiunile balneare dela St.-Georgiu și 
Valea-vinului.

(Urmare și fine).

După acestea premise în scurtă, voiu trece a arăta 
în puține cuvinte morburile, cari formâză obiectulă de 
tratamentă ală acestoră băi prețiâse. După cum am <|isă 
mai susă, scaldele dela Sân-Georgiu ta clasificămă de 
băi alcalino-muriatice. Aceste băi au prerogativele că, 
prelângă accidulă carbonică, conțină în mare parte și 
oxidulă de feră și mai cu sâmă isvorulă Nr. 1. Mai 
multă feră aflămă în isvorulă dela Valea-vinului. Ast
felă luândă în considerare și celelalte elemente, prea 
ușoră se stabilescă indicațiunile pentru aceste băi. Dela 
întrebuințarea acestoră isvâre în maladiile indicate putemă 
aștepta cu tată siguritatea resultatele cele mai bune.

Aci îmi permită a face indicațiunile după ordinea 
loră sistematică.

I. In primulă locă putemă stabili perturbațiunile 
în nutriția generală, așa d. e. anemia și clorosa. In a- 
ceste maladii isvorulă dela Valea-vinului și isvorulă din 
Sângeorgiu Nr. 1 dau cele mai bune resultate. Exis- 
tândă allerațiuni patologice în nutriția generală ca se- 
cundantă ală noduriloră emoroidale, atunci întrebuința
rea isvorului Nr. 1 și apoi a isvorului din Valea-vinului, 
promite succesă. Față cu acțiunea terapeutică a acestoră 
băi asupra morbului lui Bassedow, lasă ca competentă 
experiențele domniloră colegi făcute la isvoră.

II. In diversele forme de scrofulâsă, atâtă în for
mele eretice, câtă și torpide, obținemă cele mai bune re- 
sultate, compensândă remediile ce lipsescă în acesta is
vâre prin administrarea loră farmaceutică.

III. Scimă că diminuarea ricambiului materială în 
o -ganismulă umană favorisâză diversele forme de artrită, 
astfelă că în urma oxidațiunei imperfecte devine accidulă 
urică abundantă în diversele articulațiunl ale extremită- 
țiloră inferiâre sâu superiâre. Cunâscemă marea putere 
a litionului în disolvarea accidului urică. Astfelă apele 
litionisate amestecate cu ape alcalice au mare efectă vin- 
decătoră asupra artritei. Prin urmare isvârele din ces- 
tiune au putere vindecătâre asupra artritei. La cașuri 
mai ușâre e a se întrebuințâ isvorulă Nr. 3.

IV. Mutatis mutandis e a se <|ice și despre ma
ladiile rachitice.

V. Există unele forme de diabet — urinare ză- 
chărâsă — cari resistă ori și cărui tratamentă medicală 
și astfelă și balneo-terapiei. întrebuințarea apeloră dela 
Valea-vinului și schimbarea dietei conformă prescrieriloră 
lui Cantani întârce acâstă bâlă grea înspre bine. Aseme
nea efectă are usagiulă sistematică ală apei din Valea- 
vinului și asupra îngrășării.

VI. Formele tardive de sifilis, așa diversele forme 
de sifilis secundară și terțiară se tratâză cu bună succesă 
prin apele din Valea-vinului etc. etc.

VII. Discrasiele în urma intoxicațiunii cronice cu 
Mercuriu și plumbă, precum se observă ele la industriașii 
ce au a face cu astfelă de metale d. e. pălărierii, zu-
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gravii etc., îșl află loculă adrvărată de cură în băile din 
Sângeorgiu și Valea-vinului, întrebuințândă și zărulă etc.

VIII. Celă mai mare efectă îlă arată aceste isvâre 
minerale în morburile organeloră digestive și respirătâre. 
0 parte din acțiunea asupra acestoră maladii e a se 
căuta și în aerulă curată, ce carateriseză aceste regiuni 
pitoresc!. Apele alcalice au mare putere în afecțiunile 
organeloră respirătore. Astfelă la întrebuințarea buva- 
tore și în forma de băi estreme a acestoră ape la di
verse forme de ca tare faringiale, laringeale, inflamațiunl 
cronice și exudațiunl în cavitatea pleurelă, la astma esen
țială, etc. etc., apoi la infiltrațiunl pulmonare, tubercu- 
losă etc. putemă asera, că aceea ce Gleichenberg e pen
tru Stiria, aceea e Sângeorgiulă pentru Transilvania.

De asemenea resultate remarcabile suntemă siguri 
în afecțiunile tubului alimentară. Aci dămă loculă de 
ântâietate isvorului din Valea-vinului împreunată cu is- 
vorulă Nr. 1 din Sângeorgiu. Aci putemă înregistra sa- 
lirațiunea, dispepsia, catarulă cronică de stomacă, gas- 
tralgia, gastrodinia, venositatea augmentată, emoroide, a- 
fecțiunl de ficâtă, pr. iperemia, cirosa, gălbinarea, forma
țiunea de concremente biliare, etc. etc., apoi obstipațiunl 

i

Maladiile, pr. diverse fonie de inflamațiunl cronice 
de rinichi, morbulă lui Bright, gravela, apoi catarulă 
cronică de visică urinariă, inflamațiunea prostatică, for
mațiunea de concremente seu așa numita peatră de ve- 
sica etc. etc, cu ună cuvântă tâte morburile organeloră 
urinare se potă vindeca cu siguritate prin întrebuințarea 
susnumiteloră ape alcaline ; acâsta cu atâtă mai multă 
cu cât în isvorulă 
de lition.

IX. Maladiile 
vaseloră sanguine,
tismulă cardiacă, etc. etc., se tratâză cu succesă în băile 
dela Sângeorgiu și Valea-vinului folosindu-se și trata- 
mentulă idroterapică.

X. Apele dela Sângeorgiu și Valea-vinului au mare 
eficacitate în tratamentul^ morburiloră organeloră sexuali 
și consecențeloră acestoră morburi, așa d. e. catar cro

ULTIME SOIRI.
In sala comitatului din Târgulă Mureșului 

s’a începută alaltăieri procesulă în 
ficatoriloră de bancnote, asistândă 
blică. Acusatulă principală Barta 
mărturisirea, ce a făcut’o înaintea 
structoră.

vestei legale, și o maltratare crudă a unui copilă ală 
nevestei extralegale.

abituale etc. etc.

Ne. 1 observămă cantități respectabile

contra falsi- 
multu pu

și-a retrasă 
judelui in-

Mare sensațiune a produsă în sînulă popo- 
rațiunei din Briinn (Moravia) soirea, că direcțiunea 
poliției a oprită d’a se face conductulu festivă și 
primirea corporativă a dspețiloru cu 
aniversării de 25 de ani a reuniunii 
germane. (Mânner-gesang-verein.)

ocasiunea 
de cântări

Mișcarea lucrătoriloră în Berlină <------
(ji ce merge; afară de zidari și de lemnari, 
ceră acum și lăcătușii o sporire a plății. Poliția 
din Berlină amenință cu rigurâsa aplicare a legei 
șocialiștiloră.

cresce pe 
, mai

cardiace, apoi diversele morburi ale 
pr. palpitațiunl cardiace nervâse, ere-1

Foile italiane anunță, că Depretis va 
însărcinată cu formarea cabinetului.

In ședința dela 22 1. o. Baccarini a (jLisă, 
nu este constituționalii de a votâ bugetulă ■ 
nituriloră pe timpulă unei crise 
Crispi asemenea a declarată că nu se p6te votâ 
întregă bugetulu dacă nu esistă uuu guvernă 
responsabilă. Ministrulă președinte Depretis s’a 
rugată de cameră să voteze întregă bugetulă. 
După aceea maioritatea a decisă a discuta buge
tulă venituriloru pe 1885 și 1886. In cursulă 
votărei mai mulțl deputați au părăsită sala, 
se vedâ telegrama de mai josă dela Roma.)

fi

că 
ve- 

ministeriale.

(A

SCIEl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.<) 

Roma, 24 Iuniu. — Camera a procesă la

* * *
Datoria publică a Austriei. — După datele o- 

ficiale, totalulă datoriei publice austro-ungare era la 31 
Decemvre 1884 de 3.782.000.000 florini. Renta hârtie 
e coprinsă în acestă sumă cu 1.387 milione; renta ar
gintă cu 998 miliâne; renta aură cu 340 miliâne și 5% 
în hârtiă cu 154 miliâne.

* **
Mediculă Sultanului în pericolă de morte. — 

Se scrie din Constantinopolă: Mavrogheni-pașa, senatoră 
și medică ală Sultanului, plecase în trăsură să visiteze 
pe primă-ministrulă Aarifi-pașa la Bebek. Pe dramă, 
se duce pe malulă mării, caii se speriă și apucă câmpii; 
visitiulă cade de pe capră; caii fugă totă mai tare și 
în totă momentulă trăsura putea să se ducă în mare. 
Camerierulă medicului e aruncată deja în apă; Mavro- 
gheni, care nu’șl perde cumpătulă. vede că nu e altă 
scăpare decâtă să sară însuși în mare. Așa și face. 
Dimpreună cu servitorulă său eși la mală înotândă, apoi se 
duse pe josă la palatulă ministrului, unde mai ântâiu 
își schimbă hainele, apoi cu liniște deplină povesti 
cele pățite.

* * *
0 comoră. — D. Maspero raportâză în «Journal 

des Debats* istoria destulă de curiosă a unei recente 
descoperiri aicheologice: «Algerienii și Tunisienii au, în 
Egiptă, o reputațiune de vrăjitori bine stabilită. Unulă 
din acești MoghrebinI convinse pe doi Greci, că o comâră 
antică este ascunsă în cimitirulă din Drongah, la sudă 
de Siout; el cerură autorisațiunea de a o căuta sub su
pravegherea unui funcționară ală Muzeului. După câte-va 
conjurațiuni preliminare, magiculă indică loculă precisă ; 
la 6 metri dela suprafață, se atinse stânca; la 8 metri 
mai josă, ună blocă cedă sub loviturile tîrnăcopului, și 
lucrătorii cădură unulă peste altulă într’o cameră rău 
tencuită, a cărei intrare primitivi era astupată prin o 
surpare a bolței. Ună cuptoră de cărămidă, avendă încă 
ușa sa de metală, mai multă de 200 vase de piatră și 
de bronză de diferite forme, câte-va foi de aură învârtite, 
grâse de ună sfertă de milimetru și, într’ună colță, o 
grămadă de pământă negru, strălucitoră, unsurosă la 
pipăită ; tavanulă și păreții, totulă era acoperită de ună 
strată de funingine. Lucrările afrăseseră deja mulțimea. 
Insă lucrurile se schimbară, când circulă sgomotulă că

nic de uretră, afecțiuni cronice de prostata, inflamațiunl votarea secretă asupra bugetului venituriloru. 
îmbătrânite testiculare, impotență; apoi leucorea (pola al- Stânga întregă, nevomdă a votâ, a absentată, 
bă), peri și parametrită, ooforita, anomalia în menstrua- și prin urmare lipsindă numărulă regulamentară 
țiune, așa d. e. menoragia, amenorea, dismenorea, endo- j pentru luarea decisiuniloră, votarea s’a declarată

Aci indigiteză la respectivele ne.valabilă.
Hamburg, 24 Iuniu. — La Banca impe- s’a găsită o comâră: Locuitorii din Drongah, care suntă 

, că au perită 200,000 mărci. Copți, alergară în grămadă cu ciomege și voiră să se 
scobore în gaură ca să jefuiască totulă. Mai ântâiu se 

Londra, 24 Iuniu. — In camera lordiloră încercă ca să parlamenteze cu ei. Comâră aparțină

metrita și metrita cronică.
isvbre din Sângeorgiu, dar mai cu semă la Valea-vinului, 
și ca tratamentă ulterioră e a se întrebuința scalda »An- rială s’a descoperită, <’ 
tonia« în vecinătatea imediată și proprietatea comunei Suntă bănuiți doi streini.

Londra, 24 Iuniu. — In camera lordiloră încercă ca să parlamentezeRodna.
Tâte aceste băi ’și-au arătată puternica loră acțiune și în camera comuneloru au anunțată Granville 1 administrațiunei, care singură avea dreptulă să dispun 

fisiologică și vindecătâre și la diverse afecțiuni a siste- și Gladstone, că Salisbury a primită oficiulă. Erl de dânsa; dar ei nu voiră să autjă nimică. «Care e 
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Acestă aură a fostă pusă aici de părinții 
noștri, este ală nostru; dacă vă veți atinge de elă, vă 

abdice- vomă bate și sângele vostru va cădea asupra vâstră, 
Pogany, nu pentru că sunteți hoți și străini/ In timpulă desbaterei, 

i locuitorii unui sată musulmană veniră și ei, cerândă 
lordiloră a1 dreptulă loră; dar la primele vorbe omenii din Drongah 

i„. ge aruncarj asUpra loră. >Acestă aură s’a găsită în pă
mântă Coptă și noi suntemă Copți. Voi, din contră, 
sunteți musulmani și mormintele părințiloră voștri suntă 
în Arabia; duceți-vă și căutațl acolo aurulă pe care l’au 
ascunsă ei și lăsați-ne nouă pe acela pe care părinții 
noștri l’au ascunsă pentru noi în țera n6stră.« Era o 
mică cârtă religiâsă care se adăogase la răscâlă; și pe 
când era în furia ei, o companiă de soldați, chemată re
pede dela Siout, venea cu baioneta la pușcă. Era și 
timpulă, căci musulmanii și creștinii se împăcaseră și se 
pregătâu să pue mâna pe comoră, fără îndoială ca să 
reîncâpă discuția când voră veni la împărțâlă. 
era d o calitate prâstă și fârte puțină; valârea 
prețuită 1800 franci, într’ună bazară din Cair.

I Siout imaginațiunea poporului se aprihde lesne: chiară 
în aceste magazii, la bariera Moșiloră, gurile și canalulă jn acea se socotea comoră cu kilogramulă, a doua di 
astupându-se, apa a inundată tâte pivnițele caseloră; în 
strada Dionisie asemenea din causă că canalulă 
stupată, s’au inundată mai multe case și s’au 
chiară zidurile șcâlei comunale; în strada Șerbană 
casele dlui Ivanovici asemenea au suferită.

* * *
Focă în Vaslui. — Din Vaslui în Moldova

mului nervosă, apoi în morburi de pele și în afecțiunile sa dusă la Regina în Vindsor. Camera comu- j administrațiunea vostră? Noi nu o cunăștemă, 
sensitive. In contra tuturoră acestoră maladii se între- neloră s’a amânată pentru a procede la nouă a- servitorii ei. 
buințâză apele de mai susă la clinica de medicină in- legeri pentru noui miniștri.
ternă a d-lui prof. Dr. de Bamberger în Viena 
mai bună succesă.

După ce am arătată în generală multele morburi e adevărată, 
ce se vindecă cu succesă la aceste stațiuni 
rămâne ca 1 
parte.

Asfelă aci avemă a face cu ună tesaură ală na
turii; vedemă, că aceste isvăre potă concura cu ori și 
ce stabilimente balneare europene alcaline, 
mai că pănă acum puțini s’au interesată de aceste surse 
rămânândă prâ necunoscute, 
onor, societate »Hebe,< sub a 
1879 încocî se află aceste băi. 
de pănă acum se vede cum on. comitetă ală societății 
»Hebec prin 
ună - sacrificiu 
dimprejură și 
ca astfelă ele 
europene, și acestea cu atâtă mai multă, cu câtă din 
partea naturii nu rămâne nimică de dorită. Favorurile 
ce ni le oferă Boemia cu scaldele ei renumite, le avemă 
în regiunile romantice dela Sângeorgiu, Arieșă, Rodna, 
Valea-vinului.

N’am intenționată nicidecum a descrie stațiunile 
balneare de mai susă din tote punctele de vedere, de- 
ârece o astfelă de lucrare cere o lucrare cu totulă spe
cială. M’am decisălj din mai multe puncte de vedere 
deocamdată pănă la o nouă ocasiune, să facă acâsta 
n?tă preventivă, care tratâză în generală despre aceste 
băi. Scopulă mi-a fostă numai comunicarea analiseloră 
nouă din anulă curentă, și arătarea morburiloră cari se 
tratâză cu succesă la aceste isvâră.

Viena, în 30 Maiu 1885.

Dr. I. F. Popă.
mediculă internă ală spitalului centrală,

k. k. alIg.-Krankenhaus.

cu celei

balneare,

Pesta, 24 Iuniu. — Soirea despre 
rea fișpanului comitatului Huniădâra,

Londra, 24 Iuniu. — Camera
fiecare morbosă să’și consulte mediculă în primitu bilulă privitorii la cercurile

J___ v _ _ . j î a. > w w nr •după acesta s’a amânată pană Joi.
electorale;'

I

Durere nu-

cu bucuriă

o-----

DIVERSE.
Să salută mă

cărei conducere dela anulă
Din tâte întreprinderile

Ploiă torențială. — piâia dela 10

bărbați devotați causei, nu pregetă nici 
pentru a ridică băile din Sângeorgiu și 
ale adjusta cu totă confortulă necesară, 
să potă concura cu celelalte scalde surori

Iuniu ce s’a 
descărcată peste BucurescI a făcută mari stricăciuni: în 
strada Baraca pivnița cârclumarului Cănuță Constanti- 
nescu și aceea a lui Stefănescu s’au inundată cu apă; 
consumatorii stabilimentului Cănuță protestâză, declarândă 

și fără de plâiă ouțile cârciumarului au fostă pline 
apă. Magasiele precupețiloră din hala Ghica asemenea 
fostă inundate; apa a deteriorată rău marfa depusă

că 
cu 
au

s’a a- 
atinsă 
Vodă,

se co
munică, că Vineri 7 ale curentei, la orele 3 diminâța, a 
isbucnită ună focă teribilă, care a distrusă mai multe 
clădiri dintre cele mai mari și mai frumâse din centrulă 
orașulului. Pentru a localisa foculă s’au mai dărâmată 
alte câteva case,
nascere acestă incendiu.
mari 
fostă

Nu se scie causa din 
Lucru curiosă: 

nu erau de locă asigurate, pe când 
mai prevă(|St6re.

** *
Ună evreu bigamă. — 0 bătaiă

care a luată 
casele cele 

sărăcimea a

O

gravă s’a în
tâmplată Joi în strada Moțocă din Iași, între ună evreu, 
Șloimă Birjarulă și cu două . . . neveste ale lui. (Una 
extralegală). Resultatulă a fostă sdrobirea fălciloră ne-

Aurulă 
lui s’a 
Dar la

cu banița, și peste o lună se vorbia prin țâră de 16 
ardebl, aprâpe 3,158 de litri descoperițl la Siout de 
cătră administrațiunea săpăturilor^.*

* **
Dela înmormântarea lui Victor Hugo. — 

Din Parisă se scrie: Raportulă poliției asupra acciden- 
teloră întâmplate la înmormântarea lui Victorii Hugo 
spune între altele, că în acea di câțiva industriali șireți 
au pusă scări la arbori învitândă pe publică, ca pentru 
mica sumă de dece bani sâ se servâscă de scări spre a 
se urca în copaci și a privi mai bine. Mulțî au urmată 
invitării și s’au așezată pe crăcile copaciloră. Când însă 
erau să se dea josă, scările trebuiră plătite de astădată 
cu doi franci de persână. Atreprenorii încasau banii, apoi 
puneau scara. Mulțl s’au dată josă și fără scară, dar 
mulți au plătită, de frică să nu cadă său să’și rupă ceva.

Editoră: Iacobtt Muresianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Ouraulu la bursa de Viena Bursa de BucurescI.
din 23 Iuniu st. n. 1885,

Rentă de aurtt 4°/0 . . . 99.30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.90 
împrumutul^ căilord ferate 

ungare.......................... 148.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostfi ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.20

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 12350

Amortisarea datoriei căi- 
lorîi ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 108.50

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

miștt . ...........................102.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.50

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

vinii ung......................... —.—
Imprumutultt cu premiu 

ung...................................117.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.60 
Renta de hărtiă austriacă 82.60 
Renta de arg. austr. . . 83.15 
Renta de aurii austr. . . 108 50 
Losurile din 1860 . . . 139 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  858.—
Act. băncel de credită ung. 288.50
Act. băncel de credită austr. 288.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.86
Napoleon-d’orI-...................9.85 —
Mărci 100 împ. germ. . . 60.95 
Londra 10 Livres sterlinge 124.35

Cota oficială dela 10 Iuniu st. v. 1885.
Cump. vend.

Renta română (5%). . . . 89\'4 90‘/t
Renta rom. amort. (5°/0) . . 93 93i/a

» convert. (6°/0) . . 88 89
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 30 32
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103i/2 104 s/4

> „ „ (5°/o) • • 88 88V.
» » urban (7°/0) . . 101 v. 102 V,
» » (6’/o) • • 94 95
> > (5°/0) • • 85x/a 86>/a

Banca națională a României 1250 1300
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< > » Națională — —
Aură OV/’/o) lOV^o
Bancnote austriace contra aură 2.02 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 24 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.94 Vend. 8.95
Argint românesc .... . . > 8.80 » 8.85
Napoleon-d’orI................. . . » 9.85 » 9.87
Lire turcesc!..................... . . > 11.10 » 11.15
Imperial!......................... . . > 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.

3 Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se potă cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

Anunțămu acelortî onorați cetitori, cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo,

că avemu încă în reservă numeri dela începutulu anului 1885 prin urmare potu să aibă colecțiunea completă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

ROMAN ă ISTOEUOU
de Theochar Alexi.

Apare în broșuri ă 20 cruceri, 50 bani una 
cu ilustrațiuni originale.

Romanulu va fi completă cu 34 broșuri.
Ori ce libraru, colportorii, legătoru de cărți 

etc. este gata a procura aceste broșuri franco, 
duse la casele onor, cetitorii.

Acâstă scriere este unică în tdtă literatura 
română, căci în ăclevâru nu posedămii nici ună 
romanu originală coprindândă peste 1000 de pa
gini din care, nici una nu este lipsită de interesă 
pentru ori ce cetitoră.

O variațiune bogată, precum nu oferă nici 
unulă din romanele traduse, apoi interesulă ce 

ni să excită pentru faptele istorice, preface lec
tura acestui romanu în o adevărată plăcere, în 
unii bogată isvoră nu numai de distracțiune ci 
și de instrucțiune.

Textulă romanului este însoțită de ilustra
țiuni, care și aceste sunt originale, compuse de 
ună artistă anume pentru acâstă scriere. Ea cu
prinde istoria României, începândă cu fanariotulă 
Caragea, trecândă la revoluțiunea eterii grecesci 
și a lui Tudoră Vladimirescu, a cărui viăță, fapte 
și mârte tragică sunt cu de amănuntulă descrise, 
atinge revoluțiunea dela 1848, tractâză pe largă 
Domnia lui Cuza, dândă unu tablou amenunțită 
despre acea epocă și încheiă cu alegerea lui Ca- 
rolă de Hohenzollern.

Firulă, pe care să înșiră aceste tablouri is
torice, să compune din ună sujetă sensațională 
în tâtă puterea cuvântului. — Ună tată, perdândă 
zestrea fiicei sale, într’o scenă, unde acâsta o re
clamă dela elă, își ese din fire și o lovesce de 

mârte. Pentru a scăpa de pedepsa legii, o tâ- 
resce în grădină, unde îi taie capulă, îngropân- 
du-lă, pentru a face să crâcjă lumea, că cada- 
vrulă fără capă, este ală altei persâne. Cu t6te 
astea să vede silită a mărturisi faptulă și este 
condamnată la muncă silnică. După câtva timpă 
să descoperă că ... . dar cine voiesce a sci ce se 
descoperă, citâscă romanulă, unde va găsi cu ce 
să-și ațîțe, ș’apoi cu ce să-și astâmpere curiositatea.

Cine-și procură intregulîl opu de-a-dreptulu dela 
tipografia editore plătindu-lu de-o dată înainte, s& 
va profita de economisirea portului adică va avea 
s& trimfiă numai câte 15 cruceri de broșură sdu 
pentru 34 broșuri 5 fiorini.

Tipografia Alexi, IHlAȘOVt.
Tăte administrațiunile diareloră românescl sunlă 

rugate a ne face ofertă pentru publicarea acestui anunță.

Mersulu trenurilorti
pe linia fredealii-Budapesta și pe linia Teiușîi-Aradu-Budapesta a eălei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—Predealii

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibua

BucurescI

Predealu

Timișâ

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalv-a 
Homorodă
Hașfaleu

Sigliișdra 

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudd 
Vințuld de se 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirhSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mezd-Telegd

Vărad-Velințe

Orailia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

Trenu 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

Trenu 
omnibua

Trenă 
de 

persdne

12 57

_ 5'00 7.45 ____ Viena
6.47( - 9 45 12.50 — Budapesta

( - 9.47 1.09 —• Szolnok 10.37
10.11 1.40 — P. Ladâny 1.44

( - 10.44 2.27 _ Oradea mare 5.33
( 6.22 10.51 2.55 _ Vărad-Velencze —

7.01 11.18 3.38 __ Fugyi-Văsărhely ' —
7.33 11.36 4.17 _ Mezo-Telegd —
8.01 11.51 4.47 — R6v —
8.45 12.23 5.42 — Bratca 

Bucia
—

10.10 1.19 7.37 —
( 10.29 1.30 8.01 — Ciucia —
( 10.39 1.37 8.21 — Huiedin —

11.19 2.05 9 05 — Stana —
11.54 2.25 9.43 —. Aghiriș —
12.12 2.36 10.02 — Ghirbău

Nedeșdu
—

12.56 — 6.20 —
1.30
1.45

3.13 6.59
7.15

— Clușiu 12 05
2.11 3.40 7.43 __ Apahida 12.31
2.55 4.01 8.29 — Gliiriș 2.16

a 3.17 — 8.55 — Cucerdea 3.12
3.24 — 9.04 — 3.32
3.31 4.24 912 — Uiâra 3.41
4.09 4.49 10.23 — VințulC de sustt 3.50
5.36 — 12.32 .—. Aiudtt 4.25

( 5.56 5 58 12.59 — Teiușă 4.50
5.41( 6.08 6.08 — 8.00 Crăciuneia

6.29 — — 8.34 Blașd 6.0?
6.45 — — 8.59 Micăsasa 6.40
7.00 — — 9.34 Copșa mică 7.00
7.26 — — 10.16 Mediaști —
7.48 7.14 — 11.04 Elisabetopole —
8.28 7.43 — 12 17 Sigișdra —
8.47 — — 12.47 Hașfaleu —
9.06 — — 1.21 Homorod —
9.26 8 22 — 2.05 Agostonfalva —

10 01 8.48 — 3.08 Apatia —
y 10.20 — — 3.39 Feldidra —

10.30 __ _ ■ 3.55 Brașovă
—

/ 10.37 9.13 — 4.03 —
10.51 9.18 10.b7 Timișfi —
12.37 10.31 12 59 Fredeală

—
2 58 12.07 4.45 8.22 —
6.00 2.10 10.05 10.30 BucurescI —

( 6.35
( 3.00

2.45 10.50 —
8 09 6.05 —

12.08
12.22

10 01
10.16

8.31
9.01

7.14
7.42

11.24
11.43
11.45

7.15
1.45
3.4
5.21
6.41

3.15
7.29

l 8.27

Nota: Orele de nâpte sunttt cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Trenu
< de 

peradne
I

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2.11
2.31
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

Trenu 
omnibua

8.01
11.40
2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.41

Teiușft-AradiVBudapesta Budapesta- Aradfr-Teiușfi.

Trenă Trenu Trenu de Trenă de Trenă Trenă
omnibua omnibua persdne peradne accelerată omnlbu?

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 _
Alba-Iulia 11.46 > — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 SwaKaIf 11.02 3.44 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOlUOK 11.12 4.02 12 OOj
Orăștia 1.19 — 5.41 Ara.dft 3 37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1.4b — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.4 (5
Braniclca 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 — 8.12 Bărzova 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 Braniclca 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
Aradtt 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Sznhink 2.39 12.00 4 5'< 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 Teiușft 12 05 — 2.24

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenă do Trenu de Trenu de Trenă Trenă
nmnlhiifl peradne persâne peraâne omnibua omnibus

AradA 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nâmeth-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
Timișdra 8.42 3.40 10.06 S* etroșenl 10.43 4.04 6.39

Timisdra-Aradft
9 Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne persâne omnibus omnibua omnibua de pers.

Tiiuișâra 6.07 12.25 5.00 Petroșenl 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.49 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
Nămeth-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 7.50 310 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


