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Joi, 27 Iunie, (9 luliu).

consciință, destulă că nu le-au plăcută loră, cari 
își arăgă dreptulă de a fi numai ei singuri ju
decătorii noștri.

Guvernulă, prin aceea că a cedată preten- 
siunei fanaticiloră noștri adversari strămutândă 
juriulă dela Sibiiu la Clușiu, a voită să ne arate 
și elă la rândulu său, că astădi numai Maghia- 
rulu pdfe să mai fie judecătoră în acăstă țără și 
că ceilalți cetățeni din Ardălă, aprăpe două mi- 
lione, n’au aceeași îndreptățire și încredere înain
tea stăpânirei, din care causă trebue să sufere o 
micșorare a libertății loră individuale, ună felă 
de capitis diminutio fiindă declarați incapabili de 
a fi judecători în procesele de pressă.

Guvernulă prin strania măsură, despre care 
vorbimă, ni-a arătată însă mai multă decâtă 
atâtă, a dată pe față, că între elă și între Ro
mânii și Sașii din Ardălă domnesce cea mai mare 
neîncredere.

Unde e neîncredere, acolo e și nemulțumire. 
Mare nemulțămire trebue să domnăscă între Ro
mânii și Sașii transilvăneni, dacă guvernulă se 
folosesce de apucături, ca aceea cu strămutarea 
juriului, spre a da o lovitură libertății pressei 
loră naționale.

Se înșălă însă ministrulă de justițiă dacă 
crede, că prin asemeni măsuri escepționale se va 
pute goni nemulțămirea din țără.

Acăsta nu se va pută goni, decâtă numai 
după ce voră fi delăturate tăte căușele ei. Prin 
aceea însă, că la multele rele se va mai adauge 
unulă, deschi^ăndu-se o nouă campaniă în contra 
presei năstre naționale, nu se va îndreptă nimic, 
ci nemulțumirea va cresce.

Măsura ministrului de justițiă cu privire la 
juriulă în afaceri de presă este luată în preju- 
dițiulă libertății și a drepturiloră năstre cetățe
nesc!, este luată în modă odiosă contra presei 
năstre naționale, este o măsură neprecaută și ne
politică chiar din punctulă de vedere ală gu
vernului ungurescă.

De aceea trebue să o desaprobămă cu tătă 
puterea convicțiunei năstre, ca pe o măsură ce 
nu păte aduce nici unu bine statului.

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

Convențiunea comercială cu România.
Marți în 7 luliu n., camera de comerță și indus- 

triă din Pesta ’și-a ținută ședința plenară. Intre obiec
tele puse la ordinea tj'lei a fostă și cestiunea reînoirii 
convențiunii comerciale cu România.

Președintele br. Kochmeister arată că, după părerea 
esperțiloră, reînoirea tractatului cu România, sub ărecare 
modalități, ar fi de dorită; presidiulă va pregăti ună me- 
morandă, pe care îlă va supune ministrului său unei 
nouă ședințe plenare.

Membrulă camerei Iacob Weitzenfeld doresce, ca la 
o eventuală reînoire a convențiunii cu România să se 
desființeze tăte ordinațiunile, ce suntă în putere cu pri
vire la șederea streiniloră în România, prin care supușii 
altoră state nu se bucură de aceleași drepturi cu Ro
mânii. De orece în România trăescă peste 100,000 de 
supuși austro-ungari, cari suferă sub aceste disposițiuni, 
trebue să se țină sămă de aceea, ca libera migrațiune 
— fără deosebire de religiune — să li se asigure. După 
părerea vorbitorului, celă mai bună lucru ar fi crearea 
unui tarifă autonomă, dar o propunere în acestă sensă 
nu face, ci acceptăză declarările espei țiloră, deși elă e 
convinsă, că Ungaria nu va fi în stare să încheiă cu Ro
mânia ună tractată, care va folosi comerțului și indus
triei unguresc!.

Membrulă camerei Moriz Wahrmann e de părere,

Brașovâ, 26 Iunie (8 luliu) 1885.
Dorința cea mai fierbinte a adversariloru 

noștri dela „Kolozsvâri Kozlony,“ „Ellenz6k“ și 
,,Magyar Polgâr“ s’a împlinit^, mai curendu 
chiar de cum s’au așteptată ei înșiși.

Juriulu pentru delictele de presă e strămu
tată dela Sibiiu la Clușiu. \ \

Avemă cu-o ©rdonanță ministerială mai 
multă,, care ne dovedesce, că așa este hotărîtă 
în sfatulă celoră ce conducă destinele statului 
ungară, ca t6te se se îndrepteze spre Clușiu și 
spre Budapesta.

Sibiiulă era odinidră reședința guvernului 
și a dietei țării Ardeiului. Astădi nu mai e bună 
nici de reședință a unei curți cu jurați.

Ce cumplită s’au schimbată vremurile și 
ămenii !

Eri alaltaeri trăiamă încă în idea că și noi 
Nemaghiarii tragemă ceva la cumpănă în acestă 
stată, eramă de credință, că și noi ne putemă 
bucură celu puțină de libertatea individuală, ce- 
o garantăză constituțiunea tuturoru cetățeniloră 
statului.

Amare ilusiunl!
Ordonanța cea mai nouă a ministrului de 

justițiă, prin care se strămută juriulă dela Sibiiu 
la Clușiu, ni-o spune clară și limpede: Sunte-ți 
buni numai se fiți judecați, dar riaveți destoinicia 
d’a fi și judecători!

De amu fi priviți și noi, Românii și Sașii 
din Transilvania, ca cetățeni egali cu cetățenii 
maghiari, amă trebui să ne bucurămă de aceleași 
drepturi și de aceeași încredere ca și aceștia.

Trebue însă că suntemă considerați numai 
de cetățeni de a doua mânb, de vreme ce ni se 
încarcă în spinare totă numai sarcini și îndato
riri, dr foldsele și drepturile își iau t6te dru- 
mulă spre Clușiu și Budapesta.

Ce dice ministrulă de justițiă prin ordo
nanța sa cătră jurații sași și români din Sibiiu?

N’am încredere în voi — le (jiice elă — nu 
ve țină destulă de destoinici și patriotici, ca să 
puteți da și mai departe verdictulu vostru în 
procesele de pressă ale foiloru române și săsesc!.

Și ce 4ice ministrulă cătră jurații unguri 
din Clușiu?

Am cea mai mare încredere în destoinicia 
și patriotismul!! vostru — le dice elă — de 
aceea vă dau pe mână pressa română și săsdscă 
din Arddlu convinsă fiindă, că verdictele vdstre 
voră fi în totdăuna după pofta inimei ndstre.

Nu declară 6re ministrulă ungurescă prin 
acăsta pe cetățenii din Sibiiu de cetățeni de a 
doua mână, mai puțină calificați^ și îndreptățiți 
decâtă cetățenii din Clușiu?

Să nu uitămă, că aici nu e vorba de anu
mite persdne, ci de poporațiunea unui orașă în
semnată și de curentulă opiniunei publice într’o 
țără întrăgă.

Ce au păcătuită jurații din Sibiiu?
Nu scimă să se fi redicată măcară o sin

gură voce din sînulă poporațiunei nemaghiare 
din Transilvania în contra loră, scimă însă că 
unii fanatici din Clușiu s’au jăluită amară la gu- 
vernulă ungurescd în contra aceloră jurați din 
causă că au pronunțată mai multe verdicte achi- 
tătdre, Nu-i importă pe aceștia dăcă ele au fostă 
pronunțate în t6tă regula și în cea mai bună 

că să se încheiă ună tractată cu România, dacă succede 
a obțină condițiun! favorabile, care să asigure interesele 
comerțului și industriei năstre și dacă dorințele esprimate 
de Weitzenfeld, cu privire la egala îndreptățire a supuși- 
loră austro-ungari cu Românii, se aducă la valăre în 
tractatulă ce s’ar încheia.

Adunarea a luată o hotărîre în sensulă . esprimă- 
riloră lui Weitzenfeld și Wahrmann, precum și d’a se 
supune memorandulă ce se va îmâna ministrului, unei 
ședințe plenare a camerei.

Mai interesantă este raportulă camerei de comerță 
și industria din Cincl-bisericl. Mai ânteiă constată, că 
în cerculă acestei camere în timpulă de față nu se află 
nici ună întreprindătoră, industriașă său comerciantă, 
care să aibă vr’o afacere cu România. Și nici nu e cu 
putință acăsta în împregiurările esistente.

înainte de tăte Românii, conduși de ură națională 
și de dușmăniă politică în contra Ungariei, pună nisuin- 
țeloră nost re astfelă de pedec-i, încâtă nu se păte obțină 
ună esportă care să se renteze. Comerțulă nostru în 
România dice raportulă — e în scădere, deși suntă 
106,000 supuși austro-ungari In România, pe când cei
lalți supuși streini sunt în numără forte mică dar favorisați 
de Români. Englesii și Grecii mai alesă au piețele de 
cereale în mâna loră; ba Englesii au în mânile loră cele 
mai multe case de bancă, dominăză piața de cărbuni și 
coloniale și au o?posițiune tare prin „The Sulina Ele- 
vators Company limited“, întemeiată cu ună capitală pe 
acții de 1 milionă mărci; au agenții de navigațiune și 
importă cele mai multe mașine și mărfuri de lână. Totă 
așa de favorisați suntă Germanii și Francesii. Din contră 
Ungaria n’are în România nici o întreprindere cu capi
taluri mari, esportulă nu e cum ar trebui în comparațiă 
cu trebuințele țării în articole de industriă etc. Conven
țiunea cu România nu ne-a servită spre nici ună folosă. 
Arbitrarietatea României s’a manifestată totdeuna în 
contra monarchiei năstre — continuă raportulă, care 
condamnă contribuția patenteloră în România, purtarea 
funcționariloră vamali, precum și faptulă că fiorinulă e 
socotită de autorități pe 2 fr. 30 c., ăr nu pe 3 franci; 
cjice mâi departe că cu debitorii români e cu neputință 
să obții o învoială cavalerescă. Raportulă conchide, că 
după părerea camerei nu e de dorită reînoirea conven
țiunii comerciale, deărece esportulă Austro-Ungariei, și 
anume ală Ungariei nu se află pe trăpta dorită.

. -------o-------

SOIRILE DILEI.*
In 18, 21 și 22 Iunie s‘a ținută esamenulă orală 

de maturitate la gimnasiulă și șcăla comercială română 
din Brașovă. Din 20 școlari — la gimnasiu — s’au de
clarată maturi 16: Gheorghe I. Bogdană, Virgiliu Berară, 
Leonte Moldovană, Ionă Haller, Ionă Coleșă, Alecsandru 
Baboiană, Zaharia Panțu, Gheprghe Teclu, Ionă Tecu- 
lescu, Ionă Petrică, Nicolae Pușcară, Gheorghe Sima, 
Aurelă Tincu, Ionă Prișcu, Valeriu Perșenară și Nicolae 
Stăncioiu; 3 inși nu au fostă admiși, ăr unulă a fostă 
respinsă pănă la tămnă; la șcăla comercială s’au decla
rată maturi toți 8: Aron Moșoiu, Victoră Jaja, Gheorghe 
Frigătoră, Dominică Rață, Moritz Stambler, Dumitru Popă, 
Nicolae Bobeșă și Oncioiu Iosif.

—0—
Mareșalulă Curții M Sale împărătesei-regine br. 

Franciscă Nopcsa s’a făcută membru fundatoră ală reu- 
niunei de maghiarisare din Clușiu cu 200 fi.

—0—
Mauriciu Iăkai a.publicată în »Nemzet« următorulă 

apelă în favărea reuniunei ardelene de maghiarisare: 
,E legionă numărulă acelora, cari ceră dela mine auto
grafe pe săma colecțiunilcră loră. Am destule și dau 
bucurosă, dar nu de geaba. Cine trimite la redacțiunea 
diarului ,Nemzet« pe săma reuniunii culturale ardelene 
ori și ce sumă, care însă nu păte să fie mai mică de- 
câiă de 2 fl., va primi din manuscrisele mele o foiță în- 
trăgă cu subscrierea mea. Banii încasați se voră pu
blica și se voră trimite în totă luna reuniunii culturale 
ardelene. Mauriciu Iăkai/

—0—
In ținutulă Aiudului lipsa de nutreță pentru vite e 

atâtă de mare, încâtă omenii caută să scape de ele
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Grădina era plină de 
Elevii în numără de aprâpe 400, cei mai mulți 

îmbrăcațl în uniformă de Curcani, au făcută cu multă 
precisiune diferite esercițiuri militare de gimnastică cor
porală și au răspunsă la cestiunile de instrucțiă militară 
cu multă esactitate, ceea ce face onora neobositului loră 
instructoră militară, d. sergentă adjutantă C. Demetrescu. 
După terminarea esamenului, miculă batalionă școlară 
cu drapelulă oferită de d. A. Stolojanu, ministru ală 
domenieloră, a defilată, cu musica în capă, pe dinaintea 
comisiunei esamiaătâre și s’a îndreptată spre Bulevardă, 
unde s’a oprită în dreptulă statuei lui Mihaiu Vităzulă.

—0—
Tribunalulă de comerciu din Bucuresci a declarată 

în stare de falimentă pe d-na Paul, proprietara pră
văliei «La Compagnie Roumaine1 din Bucuresci, și a 
dispusă sigilarea magasinului și arestarea d-nei Paul la 
locuința ei. De asemenea au fostă declarați în stare de 
falimentă frații Crețoiu, băcani - toptangii din strada 
Gabroveni.

—0—
Direcțiunea poștelbră și telegrafeloră din România 

a luată disposițiuni, ca telegrafistele să pârte, în timpulă 
serviciului, îmbrăcăminte uniformă și câtă se p6te de 
simplă.

—0—
«L’Indăpendance Roumaine* primesce din Paris sci- 

rea, că s’a regăsită averea răposatului prință Mihail 
Sturza, avere care s’ar urca la suma de 400 milione. 
Averea ac.ăsta fusese aședată de prință în numele prin
țesei, în nisce ocne de cărbuni din Englitera. Prințulă 
Gr. Sturza, fiulă prințului Mihailă, aflândă despre afacere, 
s’a dusă în Englitera cu advocatulă d-sale d. Nicu Aslan, 
și după ce a promisă provisiuni bune la mai mulți 
ămeni de afaceri, aceștia l’au pusă pe urma averei. Prin
țulă Gr. Sturza a promisă 20 la sută acelora, cari l’au 
ajutată să găsăscă averea tatălui d-sale, de care prințesa 
voia să-lă demoștenâscă. Moștenitorii Sturza oferă deja 
100 milione prințului Grigore, ca să renunțe la ori ce 
alte prelențiuni.

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

Unii procesu criminalii în Deva.
Deva, 4 Iuliu n. 1885. 

înaintea tribunalului reg. din locă, s’a pertractată 
cjilele acestea ună procesă criminală, interesantă și in
structivă din multe puncte de vedere.

Pertractarea s’a începută Marți, la 30 Iuniu, și a 
durată pănă Joi, la 2 Iuliu, după amâcji. Au fostă acusați 
13 inși, dintre cari s’au presentată numai 10. Au mai fostă 
citați, parte ca dăunați, parte ca martori, 60 de persâne. 
Faptele condamnabile s’au săvârșită în părțile . fostului 
districtă ală Zarandului. ’

Tribunalulă a fostă compusă din: Ioană Moțu, jude 
reg. de tribunală, ca președintele pertractării finale, — 
Iosifă P. Gerendi, jude de tribunală, și Alesiu Boros, jude 
la judecătoria din Deva, ca votanți, N. Herszânyi ca 
notară. Ca acusatoră publică a fostă N. Solyom, sub- 
procuroră reg.

Primulă și principalulă acusată a fostă: Emeric 
Baternai, adjunctă notarială, ună tenără de vre-o 24— 
25 de ani, fiulă notarului suspendată Atila Baternai, de 
la Cristioră, de lângă Bradă. Acestă acusată este bine 
desvoltată, robustă, cu o privire sălbatică, barba roșie- 
tică și cu ună aeră îndrăsneță și nepăsătoră. Ală doilea 
acusată a fostă ună jude comunală, âr ceilalți nesce 
țărani români din părțile Zarandului.

Primulă acusată a fostă pusă în stare de acusare

Despre unăjCăpitană Georgescu Năsturelă. 
lume.

ventjendu-le, dar n’are cine să le cumpere.
mare proprietară se dice, că’și taiă unulă după altulă 
boii, ca să dea muncitoriloră săi de mâncare.

—0—
In mai multe comune din Țâra Bârsei mai bântuie 

încă boia de gură și de unghii printre vite, și în unele 
părți și imflamația de splină. In Bodă peste 12 vite 
s’au aflată că suferă de acâstă bolă.

—0—
Ni se scrie din IlenI cu data 6 Iuliu n.: «In co

muna lleni, comitatulă Făgărașului, în 4 Iuliu pe la 12 
6re noptea a isbucnită ună incendiu, care a prefăcută 
în cenușe mai multe șuri și grajduri; In unulă din aces
tea a arsă și o vacă, pe care vrendă să o scotă afară o 
femeiă a întrată în grajdă, însă fiind legată vaca nu 
o a putută scote. Pănă să iasă afară femeia a împre- 
surat’o foculă și de abia a aflată ușa grajdului; prin 
focă eșindă afară i-a arsă o parte de obrază și' o mână. 
Dintre nenorociți numai doi au fostă asigurați și aceia 
pre sume mici. Paguba se urcă la 700 fl. Ar fi de 
recomandată, ca toți țăranii să se asigureze în contra 
focului.» — R.

—0—
In Zimong din Croația a fostă o demonstrațiune 

antimaghiară. O cătă din poporă a spartă tote feres
trele hotelului «Europa,* fiindcă proprietarulă pusese 
firma ungurăscă: «Europa szâlfo.'

-0—
Poliția din Viena publică următorele: Ună pachetă 

poștală espedată din Bucuresci la Viena în 7 Februariu 
1885 a dispărută pe teritoriulă ungurescă. Pachetulă 
conținea 12 scrisuri de ale creditului funciară rurală ro
mână ă 1000 franci, Nr. 17.734, 20.796 pănă la 20.800 
inel., 20.855 pănă la 20.870 inel., cu cuponele dela 1 
Iuliu 1885; apoi 29 losuri genovese Nr. 13.275, 15.406,; 
15.490, 18.201, 18.904, 18.962 (tasă cu 65 de fl.) 
19.241, 19.476, 19.531, 19.540, 19.900, 20.013, 20.461, 
20.820, 21.078, 21.244, 21.526, 21.560, 21.981. 23.102, 
23.321, 25.135, 26.003, 29 242, 36.559, 44.997, 46.661 
și 57.917.

—0—
La tragerea dela 15 Iuniu n. a losuriloră de Buda 

câștigulă principală de 20,000 fl. l’a făcută losulă Nr. 
22.533, care nu s’a ridicată pănă acuma. Avisă celoră 
ce au acestă losă.

—0—
Prin unele cercuri politice circulă sgomotulă, scrie 

«Românulă,* că guvernulă nu pare [dispusă a grăbi re- 
înoirea convențiunii comerciale cu Austro-Ungaria. Elă 
ar voi ca, celă puțină pentru ună ană, să se aplice și 
acestei puteri tarifulă generală.

—0—
Regele României a primită din partea Ducelui de 

Saxa Altenburg o scrisâre, prin care îi face cunoscută 
căsătoria vărului său Principelui Albert de Saxa Alten
burg, duce de Saxonia, cu Principesa Maria, văduva Prin
cipelui Enric ală Țărilor-de-josă, fiica Principelui Frie- 
deric Carol Nicolae ală Prusiei.

—0—
Joi în săptămâna trecută, Ia <5rele 6, s’a ținută 

în grădina Cismigiului din Bucuresci esamenulă de gim
nastică și instrucția militară ală eleviloră scâleloră pri
mare din Capitală, scrie «Voința Națională.* Au asis
tată la acestă esamenă din partea ministerului instruc- 
țiunei publice d. Sp. Haret, directorulă generală ală mi
nisterului, și d. V. Șaicaru, membru în consiliulă per
manentă ală instrucțiunei, din partea ministerului de 
ăsbjiu d. maioră Veropolu și din partea comunei d.' 

r 

pentru crima de omoră, săvârșită cu voință (§ 279 și 
289 din cod. gen.), pentru crima de vătămare grea tru- 
pescă (§ 301 din cod. pen.) pentru crima de escrocheria 
seu plăsmuire (§ 350 și 353 aii. 2 cod. pen.), apoi pen
tru alte crime și delicte precum: abusă de oficiu (în trei 
rânduri), calumniă (§ 258 cod. pen.) contra președintelui de 
tribunală F. Solyom Fekete, pentru atacarea personeloră 
și averiloră private (§ 418 cod. pen.), pentru escrocheria 
seu plăsmuire (§ 350 și 353 alin. 2 din cod. pen.), vătă
mare trupâscă și de onâre ș. a. Ală doilea acusată a 
fostă pusă în stare de acusare pentru crima de escro
cheria seu de plăsmuire, âr ceilalți acusați pentru delicte 
deosebite.

înainte de tote s’a constatată numărulă celoră pre- 
senți, apoi s’au cetită actulă de acusațiune și motivele 
pe care se baseză. In două cjile s’au ascultată dăunații 
și martorii și abia a treia di s’au ținută pledările și s’a 
pronunțată sentința. Procedura de documentare a de
cursă încetă, pentru că martoriloră li-s’au pusă forte 
multe întrebări eu și fără cale.

Din totă pertractarea însă, ascultarea martoriloră 
a fostă cea maKințeresantă și instructivă. Forte arareori 
tirănja’Mrfbdernă s’a întipărită atâtă de viu, ca tocmai 
la acestă pertractare finală. Urmările crescerei rătăcite 
și condamnabile, fudulia familiară și națională, — abu- 
surile de puterea oficială și de încrederea publică, pofta 
de răsbunare și de câștigă nemeritată, încrederea vană 
și îmbuibătura, tirănia și pofta de a face rău acelora 
după urma cărora trăiesc!, der mai alesă ura națională 
de multă nu s’a dovedită atâtă de eclatantă, ca tocmai 
Ia acestă pertractare.

Fasiunea martoriloră dată sub jurământă ne arată 
evidentă, la câtă tiranisare și nedreptate a fostă și este 
supură poporațiunea română din părțile fostului districtă 
ală Zarandului. Cum nisce omeni fără crescere, fără 
studiu, fără nici o avere, fără frică de Dumnezeu și 
lege, lipsiți de orice simță omenescă, tiranisâză, despoiă 
și maltratâză di și nâpte pe paclnicii cetățeni, fără con
trola și fără ca autoritățile competente să ia măsuri cu- 
viinciose la timpă. Am mai esperiată la acestă pertrac
tare, câtă de mari suntă suferințele poporului română și 
câtă este și pote fi elă de îndelungă răbdătorii, față cu 
aceia pe cari elă îi susține și îi scutesce și cărora, in. 
locu de rău, le răsplătesce cu bine său cu bună voință, 
— și totuși elă este celă osândită, celă desconsiderată 
și în veci persecutată. Dâr se vedemă câte-va scene 
din acestă procesă criminală. (Va urma.)

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

„Cultur-egylet“ în Blașiu.
Blașiu 5 Iuliu n.

Domnulă corespondentă .Brutus* din Blașiu și-a 
fostă esprimată mirarea, că cum de în Blașiu Maghiarii 
n’au fundată încă o filială a faimosului «Gultur egylet*. Cu 
acâstă oeasiune viu a vă face cunoscută, că Joi în 9 st. 
n. se va țină aici o ședință pentru constituirea unei ase
menea filiale după care va urma banchetă. Membrii, res
pective invitații suntă toți Unguri cu puține escepțiunl 
de Jidovi, Armeni și alțl afini de ai loră și o ăiă per- 
dută, ună Română făcută membru și elă prin ade
menirile pintenațiloră.

Aci vă alătură copia unei învitațiunl ungurescl din 
cele ce s’au pusă în circulațiune.

Din acâstă invitațiune veți vedâ, că comitetulă ese- 
cutivă ală Kultur-egyletului'din comitatulă Albei inferiăre 
a împuternicită pe d. Zejkfalvi Zejk lozsef de-a înființa 
o filială în Blașiu. Veți vedâ mai departe, că afacerea 
constituirei unei asemeni filiale este declarată de cești-

FOILETONU.

Esteriorulii bărbaților» mari.
(După Dr. P. R.)

Este de nnă deosebită interesă, nu numai pentru 
aderentulă unui mare bărbată de stată său pentru șco- 
larulă unui renumită învățată sâu pentru adoratorulă 
unui scriitoră, poetă sâu componistă escelentă, ci în ge
nerală pentru ori și care omă cultă, a avea o imagine 
clară despre esteriorulă bărbațiloră mari din trecută și 
presentă. Bogatulă, care se interesâză de arte și sciințe, 
îșl împodobeșce păreții odăii sale cu tablouri și îșl umple 
albumulă cu fotografiile bărbațiloră însemnați; însă sta
tuete și tablourile ca producte ale artiștiloră, mai multă 
sâu mai puțină abili, în cea mai mare parte, chiară dacă 
nu suntă numai producte ale fantasiei, ci autentice, nu 
presentă o copiă fidelă a esteriorului, căci suntă idea- 
lisate cu scopulă de a înfățișa prin corpă «interpretulă 
sufletului* și a marca însemnătatea spirituală a bărba
tului și prin esterioră. In cele urmăfore vomă încerca a 
presentă nișce tablouri fidele a câtorva bărbați mari pe 
basa biografiloră demni de credămentă, cari n’au fostă 
predominați de intențiunea de a idealisa.

Kant dice într’ună locă în Antropologia sa: „Gând 
cetimă sâu audimă povestindu-se viețele și faptele unui 
bărbată, care prin talentulă, meritulă sâu rangulă său a 

devenită mare, de comună suntemă îndemnați a ne în
chipui în imaginațiunea nâstră o statură respectabilă; âr 
din contră, când cetimă despre viâța unui bărbată de
licată și blândă în caracterulă său, ne închipuimă o 
statură mică și flexibilă. Nu numai țăranulă, ci și ună 
omă destulă de cunoscută cu lumea se simte străină, 
când i se presentâză eroulă, — pe care elă și’lă închi
puia ca pe ună omă mititelă, — înaltă și robustă.“

Este într’adevără lucru remarcabilă: Mulți bărbați, 
cari au escelată cu spiritulă loră, pole maioritatea, au 
fostă mici la corpă sâu numai de statură mijlociă. Să 
ne gândimă numai la Gromvell. Frideric celă 
Mare, Napoleon I! Prințulă Eugen iu de Savoia, 
nobilulă cavaleră, a fostă, precum se șcie, mică și slabă, 
cu esteriorulă lui nu impunea de locă. Mareșal ulă 
de Luxemburg avea ună corpă slăbănogă și înco- 
văiată. Moreau de Tours dice, că toți copii principelui 
Condâ au fostă aprâpe pitici, și că renumitulă coman- 
dantă ar fi disă : dacă.nâmulă meu va merge totă așa, 
în curendă nu va mai fi nimică de elă. Age si Iau, 
unulă din cei mai însemnați comandanți din anticitate 
a fostă mică de statură, nedesvoltată și ologă.

Cei mai renumiți filosofi, Ar ist oțele și Kant, 
au fostă mici la corpă, Spinozza și Leibnitz încă

forte productivă și ală doilea întemeiătoră ală școlei cută a fostă atâtă de mică

X 
stoice — despre care se 4icea să nu fi fostă elă, 
nu esista, — a fostă ună bărbățelă mititelă, a ,cărui 
statuă în Kerameikos mai nu se vede când stă ună 
cală lângă ea, de aceea inimiculă declarată ală doctrinei 
sale Carneade îlă numia „Krypsippos.“ Moise Men- 
delsohn căpătă ca copilă prin diligința și încordarea 
lui spirituală exagerată o bolă de nervi, care avu de 
urmare strîmbarea colânei vertebrale și suferințe continue. 
Despre Ionă Gottlieb Fichte dice fiulă său I. H. 
Fichte: „Mică, dar de ună fisică puternică și formată, 
avea multă sânge și mușchi puternici; corpulă său se 
pare, că din causa împregiurăriloră nefavorabile din ti
nerețe a fostă împedecată în desvoltarea sa.‘‘ Hegel 
era ghebosă; munca spirituală neîntreruptă ani întregi 
i-a încrețită fruntea și obrazulă, trăsurile lui se păreau 
bătrâne și veștejite. Filosofii Schopenhauer, Lotze, 
Schieiermacher, filologulă Ritschl și alții nu erau 
mari la statură.

Mama marelui matematică Newton, după cum 
dice biografulă lui, Brewster, l’a născută pe Newton în
ainte de vreme. Copilulă era de o micițne neobiclnuilă 
și cu o structură atâtă de slabă, încâtă două femei, cari 
aveau să îngrijâscă de elă ca să mai prindă putere, cre
deau că are să mără. Newton a povestită d-lui Con- 
duit, că elă a audită dela mamă-sa, că când s’a năs- 

încâtă putea încăpea într’ună 
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une de viață și mare gravitate. Invitațiunile, ce 
suntă subscrise de Finna Istvan și portă data de 2 luliu 
se facă pe diua de 9 luliu la orele 9 ante-meridiane în 
sala de așteptare a gărei dela Blașiu. După adunare va 
fi banchetă în birtulă de aici.

Vederamo! Scipio.
» ____ _______

Deșiu, Iuniu 1885.

Domnule Redactoră! O administrația mai destrăbă
lată decătă a năstră nu se p6te găsi pe fața pământului. 
S’au creată și se creâză atâtea posturi de funcționari de 
totă specia, încâtă finanțele statului se voră ruina totală, 
er urmarea va fi ună proletariată cumplită.

Intre altele s’au creată posturi de inspectori silva- 
nalî cu salarie grase de câte 12C0 fl. S’a impusă co- 
muneloră, comunitățiloră bisericescl și școlare, cari posedă 
câteva jugăre de pădure să solvâseă 200—300 fl. ca sa- 
lară unui pădurară și nu este destulă că acesta trage 
salară atâtă de mare, ci se lasă comunitățile în prada 
lăcomiei acestoră âmeni, dintre cari mulțl fără de sufletă 
și consciință. Etă esemple:

In (Jdele trecute ună candidată de advocată dispută 
cu ună inspectoră silvanală. Foculă dispiitei mă făcu să 
întrebă pre candidatulă de advocată, ce este obiectulă con- 
vorbirei loră. Atunci acesta îmi enară, cum inspectoru'ă 
silvanală a pedepsită pre ună bretă omă pentru jună băță 
de lemnă tăiată din pădure cu 150 fl. și cum) îi este 
închisă calea de a’șl pute afla mântuire, fiind forulă I de 
judecare însuși inspectorulă, ără ală II foră fiindă com
pusă ârăși din inspectorulă și din comitetulă centrală co- 
mitatensă.

Unulă din acești inspectori necontrolați de nimene, 
umblă prin comunele învecinate cu Deșiulă, cenlrulă ad- 
ministrațiunei comitatense, întimidâză pre judele comunală, 
pre curatorulă bisericescă, să-i dea contractă pentru o 
sumă anumită, cine scie pentru ce secături de planuri, 
ce afirmă că are să facă. După informațiunile luate, a- 
cestă inspectoră silvanală contra legei poflesce dela co
mune plată pentru facerea planului de tăiată parulu pă- 
durei și anume sub pretestulă meschină, că trebuesă mă- 
sure pădurea din nou, căci măsurarea făcută cu ocasiu- 
nea segregărei a fostă superficială. Și așa papă totă ve- 
nitulă, ce l’ar aduce pre lângă dările cele grele bietului 
proprietară pădurile proprii. Astfelă de contracte încheiă 
inspectorulă cu fiăeare comună și etă-lă că ’și face ve
nituri din spinarea bietului poporă. Și lucru de mirare, 
abusulă ce ’lă face nu-i văzută de nimene. Ochii admi- 
nistrațiunei stau închiși față de asemeni fapte săvârșite 
de inspectori, cu fârte puțină escepțiune, maghiari sâu ma- 
ghiarisațl.

Insă prin aceste statulă, în ală cărui nume se co
mită astfelă de abusuri, îșT pierde totă mai multă din 
autoritatea sa și sămânța anarchiei prinde rădăcini cu 
multă ușurință.

Abusă ne mai pomenită se face cu împărțirea dru- 
muriloră comitatense și cu modulă de luare in sâmă a 
grămediloră (movileloră) de piatră Cei mai mulțl săteni 
plătescă cu bani partea loră din drumă; aceștia rămână 
scutiți, însă partea ce avâu să o facă ei, se pune în sar
cina celoră cari nu au solvită nimica. Sute de acești 
nedreptățiți au venită la Deșiu să ’și caute dreptulă, dâră 
câți voră fi aceia, cari au renunțată de a’șl mai face 
spese zadarnice!

Ge durere trebue să simță astădl Românulă de inimă, 
când aude pre poporulă de rendă dicândă cu oftare: 
Amă ajunsă acolo, că astăzi domnii noștri de Români, 
cari ni-ară sci da învățături în năcazurile nâstre, — nu 
mai cutâză...

La alegerile de jutjl comunali rareori se întâmplă 
alegeri, cele mai multe acte de alegeri suntă impuneri 
din partea solgăbirăului. Așa s’a întâmplată mai deunătjl 
în comuna Poiana Ciceului, că pre când poporulă era 
adunată la casa comunală pentru alegerea judelui, solgă- 
birăulă dete afară din casă pre poporă, carele protestă 
contra candidărei unuia, pre carele îlă voia solgăbirăulă. 
Și astfelă solgăbirăulă numi, fără concursulă poporului 
ba chiară contra espresei lui dorințe, jude comunală pre 
individulă, pre carele poporală nu-lă voiâ fiindă compro

misă cu defraudărl. Recursulă înaintată de poporă nu 
se mai resolvâză.

Câte și mai câte de aceste se întâmplă fără de a 
veni la cunoscința publicului celui mare, căci cei mai 
slabi îșl pierdă curagiulă și află mai consultă a se pi
lulă, decâtă a’șl mai ațîța ura și mânia celoră dela pu
tere asupră-le.

Până când va dura acâstă epocă demoralisătâre, 
care slăbesce Statulă? Furia maghiarisărei i-a orbită 
întru atâta, înc-âtă nu vădă că cu modulă acesta ne slă- 
bescă pre noi, dară se ducă și ei la peire.

Furius Camillus.
-------o-------

SOCIETATEA „ TRANSILVANIA “
Acâstă societate avândă vacantă ună stipendiu în 

sumă de una-mie-șâse-sute lei anuală, cu începere dela 
1 Octomvre 1885 înainte, se aduce la cunoscința dori- 
toriloră d’a-lă obținâ, că se publică concursă pentru ocu
parea lui.

Acestă stipendiu este destinată pentru studiulă me- 
dicinei la universitatea din Viena Suntă admiși la con
cursă numai tineri români din țările de peste CarpațI.

Doritorii d’a-lă ocupa voră înainta cererile lor în
scrisă, cătră «comitetulă societății Transilvania, în Bucu- 
rescl^strada Planteloră No. 24», celă multă pănă la 1 
Septemvre stilă nou a. c., și le voră însoți de următâ- 
rele acte:

1. Certificată de boteză; 2. Certificată că a termi
nată liceulă și că a depusă bacalaureatulă (maturitatea); 
3. Certificată de paupertate; 4. Să ia îndatorirea a se 
conforma dorinții esprimată prin art. 4 din statute, d’a 
’și aplica cunoscințele în partea locului, și în fine a 5-a 
Să ’și ia îndatorirea ca în termenii prevăduțl în programa 
facultății de medicină să ’și facă neapărată esamenile. 
Neîndeplinirea acestei îndatoriri atrage dupe sine pier
derea stipendiului.

Potă concura atâtă studenți începători câtă și cei mai 
înaintați în studiulă medicinei.

NB. Onor, redacțiunl ale diareloră române, cu deo
sebire cele de peste CarpațI, suntă rugate să binevoiâscă 
a reproduce presenta publicațiune de concursă.

Președintele societăți: Gener. G. Adrianu. 
Secretară: D. Precup.

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

DIVERSE.
Directorii de teatru arestata. — «Lupta* din 

Iași relatâză următorele: De cât-va timpă o trupă dra
matică israelită dedea represenlățiuni în orașulă Iași la 
Pomu-Verde. pilele de spectacolă și mai cu sâmă Sâm
betele o afluență considerabilă se vedea în acea grădină. 
Era. și pentru ce. Directorulă trupei numită Horovitz 
cumula funcțiunile de actoră, directoră, traducătoră, com- 
positoră și autoră. Intregă repertorulă dramatică fran- 
cesă și germană era prefăcută sub mâna abilă a lui Ho
rovitz în piese de teatru ovreescă; totulă se juca la Po
mu-Verde sub numiri schimbate, stălcite, cu scene trans
formate, încâtă dacă autorii originari ară fi văzută și 
aurită piesele loră, s’ară fi cutremurată de grâză. Ho
rovitz dădea publicului spectacolă destulă și prea destulă 
pentru banii încasați. Unele piese s’au ridicată pănă la 
10 acte și 20 tablouri, jucându-se pănă pela 2 despre 
diuă și continuândă și săra următâre ca tragediile grece 
sâu triloghiile lui Wagner. In totă casulă la Poțnu-Verde 
nu s’a văzută piesă cu mai puțină de 14 tablouri. In 
plină prosperitate și în mijloculă vuetului voiosă ce se 
continuă pănă în adânculă nopții, fericilulă Horovitz a 
trebuită totuși să-și vâc|ă nenorocirea. In o bună dimi- 

nâță, parchetulă de Iași primi hârtii în regulă din Pesta, 
din care resultă, că iscusitulă directoră, în trecerea lui 
cu trupa în capitala Ungariei, ar fi luată o garanțiă de 
vre o 1500 florini dela cineva și că ar fi părăsită acelă 
orașă uitândă să dea garanția înapoi. Cu alte cuvinte 
era inculpată de ună abuză de încredere. Poliția a pusă 
mâna pe elă și pe câtă am aflată se facă formalitățile 
de extrădare. Ună glumeță calamburistă elicea, apropo 
de arestarea lui Horovitz pentru istoriâra din Peșta: «Bie
tului Horovitz i-a mersă fârte bine câtă timpă a făcută 
numai drame; o singură comediă a făcută și elă în viâța 
sa la Peșta și a și pățit’o.»

* *
*Copilit monstru. — In (țiua de 4 Iuniu curentă, 

o femeiă din comuna Dudu, județulă Oltă, a născută 
ună copilă diformă, lipsindu-i cerută gurei, cu botulă 
ca de câne, gura sub bărbiă, tăiată la o parte pănă 
la urechea slângă, gingia d’asupra eșită afară în lun
gime ca de trei degete, totă în forma botului de câne. 
Atâtă mama câtă și copilulă suntă sănătoși.

Nou ahonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei.**
Cu I luliu st. v. 1885 se începe unfi nou 

abonamente, la care invităm pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulfi abonamentului :

Pentru Anstro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl.
,, șâse „ 6 „
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni IO franci
„ șâse ,, 20 „
„ unu anu 40 „

NB. Prețurile acestea le-amu ficsatu spre a 
ușura abonanțiloru noștri din România plata abo
namentului, fără a mai socoti agiulu.

Rugăm ti pe domnii abonenți, ca să bine- 
voiască a-și reînoi de eu vreme abonamentultl, 
ca să nu se întrerupă espedițiunea diarului.

Domnii ce se voru abonâ din nou să bine- 
voăscă a arăta și posta ultimă.

Administraținea „Gazetei Transilvaniei.“

Cursulu pieței Brașovu
din 8 luliu st. n. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.90 Vând. 8.94
Argint românesc .... . . » 8.80 ♦ 8.85
Napoleon-d’orl................. . . « 9.84 > 9.86
Lire turcescl..................... . . « 11.15 > 11.20
Imperiali......................... . . * 9.94 » 9.97
Galbeni ?.......................... . . » 5.80 » 5.84
Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 > 101.—
Ruble RusescI................. . . » 124.50 > 125.
Discontulă » . . 7—10 % pe ană.

Pentru o prăvăliă cu mărfuri mixte în 
Hațegu se caută ună învățăceii. A se a- 
dresa la d-lă Bucură Popovici, comerciantă în 
Hațegă.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

urciorașă. Descoperitorulă legei de gravitațiune a fostă 
și ca bărbată mică de corpă, mai târdiu totuși încâtva 
corpulentă . Renumitulă austronomă Kepler 4ice 
despre sine, că s’a născută după 7 luni; figura lui a ră
masă totdâuna mică și slăbănogă, corpulă seu debilă și 
delicată a fostă supusă la mai multe bole. Botaniculă 
Linnâ era de mijlocă. Când s’a născută Volt ai re, 
rudeniile lui n’au cutezată să-lă ducă în biserică, de frică 
ca să nu moră, ci l’au botezată acasă; nouă luni nu se 
scia că va trăi sâu va muri, numai după caceea s’a mai 
întrămată și a dată semne de viâță. Și ca bărbată și 
omă bătrână a fostă miculă, debilulă și ghebosulă lui 
corpă așa dicândă numai o câjă subțire a spiritului său 
strălucitoră. Rousseau dice despre sine, că s’a năs
cută slabă, bolnăviciosă, cu puține semne de viâță.

Și istoriculă englesă Gibbon, renumitulă economist 
națională Smith, poeții Boileau, Petrarca și Schil- 
ler, fisiologulă de Haller, Melanchton, artistulă 
Chopin, au fostă slabi și bolnăvicioși când s’au năs
cută. Poelulă romană Teren țiu, care a murită în 
etate de 26 de ani, «fuisse dicitur mediocri statura, gra- 
cili corpore, colore fusco» (Sueton). Hor a țiu, după 
(jisa lui, a fostă mică, dar robustă. (Epist. I. 20, 24 și 
I. 4, 151 Despre Mii ton dice biografulă său Alfred 
Stern: «Nu era mare de statură, ceva peste mărimea 
mijlocia.» După Moreau de Tours Pope, era nedesvol- 

tată poetulă Leopardi, a murită de vreme. Mi- 
chel Angeloa avută în tinerețe o constituțiune 
delicată, mai târdiu s’a făcută corpulă său mai pu
ternică. «Era slabă, dar avea vine puternice și era 
ososă; umeri largi, de statură însă mică* (Grimm). Com- 
ponistulă Haydn era mică de statură, dar trunchiosă și 
ososă. Corpulă mică și slabă ală lui Mozart se mai 
desvoltă în anii din urmă; capulă era cam mare, mânile 
și piciârele mici. Beethoven nu era înaltă, dar avea 
mușchi puternici. Ună pără lungă și creță acoperea ca- 
pulă lui peste măsură de mare. Statura lui S c h u b e rt 
era de mijlocă; spinarea și umerii rotundl, brațele și 
pălmile cărnose, degetele scurte. C. M. de Weber a 
fostă bolnăviciosă, slabă și mică de statură; mergea ca 
și cum ar șchiopăta.

Că nu trebue să fie toți eroii de spirită, toți băr
bații, cari s’au distinsă prin operile, creațiunile și faptele 
lnră, miel de statură, ne dovedescă Cesar, Carolă 
celă Mare, asemenea W-allenstein, Gust. Ad olph, 
Vaschington și ună bărbată de stată, mare la corpă 
și mare la spirită, care trăiesce și at^I. Cicero era 
sveltă, gâtulă său lungă și subțire; o inflamațiune, ce o 
avea la picioră, o ascundea cu toga. Filosofulă Zeno, 
întemeetorulă scolei stoice, era poreclită pentru figura lui 
lungă și trasă «palița egiptână.»

In epoca de înflorire a literaturei romane sta lângă 

micuțulă și grosulă Hora țiu, lungulă Vi'rgil. Ar io st 
era bine crescută și înaltă; fisionomia lui plină de es- 
presiune; părulă său negru și creță încărunți de timpuriu. 
Umerii erau largi și ceva strîmbațl, ca de comună la cei 
ce se ocupă multă cu cetitulă. Figura frumosă și înaltă 
a lui Tasso era regulată, esteriorulă lui arăta ună băr
bată însemnată. Poeții mari germani, Schi 1 Ier și 
Goethe, precum se scie, nici la corpă nu au fostă 
mici.

Componistulă H ă n d e 1 avea o figură mare și bine- 
făcută. Schumann asemenea. Renumitulă virtuosă în 
violină Paga ni ni era înăltișoră, trasă și slăbuță. Fisio
nomia și întrâga lui ținută are espresiunea unei compă
timiri profunde, mai că l’ai putea numi melancolia per
sonificată. Prin mersulă său târdiu și clătinându-se, Pa- 
ganini arăta înălțimea spiritului său, dice biografulă său 
Schutz; și costumulă lui e forte simplu și complimentele 
lui inaintea publicului esprimă umilință. Ună pără negru 
ca până corbului cade în bucle pe spate, melancolica pa
liditate a feței lui gălbuie este totdeuna împunătâre. Elă 
mai are ună nașă mărișoră și o frunte lată, în tote tră
surile feței se vede ună sufletă sdrobită prin esperiențe 
durerâse și suferințe prude!

(Va urmă.)
---------O---------



Nr. 142. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Cursulu la bursa de Viena Bursa de BucurescI.
din 7 Iuliu st. n. 1885. Cota oficială dela 22 Iuniu st. v. 1885.

(Nr. 2.)

Rentă de aurii 4°/0 . . . 99.85
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 92.60 
împrumutul^ căilortt ferate 

ungare ........................  148 80
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.70

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 123.50

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

Bonuri rurale ungare . . 102.50
Bonuri cu cl. de sortare ICI.75
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt...............................101.75
Bonuri cu cl. de sortarel01.75
Bonuri rurale transilvane 101.—
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Bonuri croato-slavone . . 102.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.........................98
împrumutul^ cu premiu

ung.................................. 11740
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119 80 
Renta de hărtiă austriacă 82.60 
Renta de arg. austr. . . 83.45
Renta de aură austr. . . 108 85 
Losurile din 1860 . . . 139 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 861.—
Act. băncel de credită ung. 289.25 
Act. băncel de credită austr. 285.90 
Argintulti —. — GalbinI

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

Cunip. vând.

5.89
9.86 

61.05

Renta
Renta

>
împr. oraș. Buc. (20 fr.)
Credit

>
>

>
Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< » > Națională
Aură....................................
Bancnote austria ce contra aură

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0)

fonc. rural
n

urban>
>

(7«/0)
(5°/o) 
n) 
(6%)
(5%)

>
♦ » I0J ■

națională a României

KO 20°j0 Tote prețurile scădute 20c|0
per com.ptan.tii.

Magazinu. de încălțăminte
o O J

alti lui

loanu Săbădeanu
Fabricații propriu și străinu, solidă și modernii. Recomandă 
on. publicu cu prețuri scădute tdte felurile de încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 

după măsure fabricate.
Ghete de bărbați dela v. a. fl. 3.60 cr. în susă. 
Ghete de dame „ „
Pantofi și ghete de copii dela

sSu

3- j» „
60 „ „

Pantofi de casă de piele, pîslă său stofă brodate 
flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susu.

Specialitate.
Cisme de copii în creții de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă 

» » fetițe și băieți , » » , » » 4.50 » » »
Șoșoni de postavti de pîslă și cu Gumă englesesci. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurți pentru voiagiori. = Galoci de gumă 
englesti. — Sandale de gumă și 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare

» > bărbați
» » femei

cu

»

)!

de pîslă pentru dame, bărbați și

dela v.
>

»

a. fl. 2 în 
» » 5Va »

4 >

susti
>
» 1

Comandele din afară se. efectudză după mesurile trimise pronijitii și cela nepo
trivite sc ian inderetă in schimbă.

20° o Tote prețurile scădute 20° 0
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89
931/4
883/4
30
101
85
98\'a
91
83
1260

91/*
2.02

90
93^
89^4
32
1021/a
86
99
92
84
1270

101/*
2.04

Aducti la cunosciință On. publicu, că loca
lului meu de ceasornicăria să află acuma Strada 
Cttldărariloru Jfr. vis-a-vis de mă
celăria D-lui M. Fleischer.

Mă recomându 
râturi de ceasornice, 
consciințiositate.

totodată pentru orice repa- 
carl le esecută cu cunoscuta

Cu distinsă stimă

JE. Mansb&rg&r, ceasornicarii.
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Comande din provincie
se execută? '•pianctu.ra-u.

(Nr. 27).

mn Pentru saisonulăjde primăvară Es^sa 
T o/a 1 e t e cZe prom&nade, de mirese și de casă

Mantale de ploie, Jaquete și Mantile după 
cea mai nouă modă

confecționeză de grabă și cu prețuri moderate
la

fâovăsznai $ (fâeresztesy
în salonulu loru de confecțiuni de dame 

Brașovu (piața mare.)

Mostre se trlmitik la cerere franco.

Anunțămu aceloru onorați cetitori, cari voru binevoi a se abonă la 
f6ia ndstră de aici încolo, că avemu încă în reservă numeri dela începutulîi 
anului 1885 prin urmare potă să aibă colecțiunea completă.

ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANS.“

MersulU trenuriloru
pe linia Predealu-Budapesta și pe linia TSTei ușă-Aradii-Budapesta a eălei ferate orientale de stată reg. nng.

Predeală-Budapesta Budapesta—S“redeală

Predealu

BucurescI

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalv-a 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

( 
(

Sighișbra

Elisabetopole

(
(

Mediaști
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelti
Teiusft
Aiudii
Vințulfl de susd 
Uiâra
Cucerdea
Ghiristi
Apahida

Clușiu >

Nedeșdu
Ghirbău
Aghiriștt
Stana
Huiedind
Ciucia
Bucia
Bratca
Râv
Mezo-Telegd
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe 
Oradia-mare J

i
P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peata

Viena >

Orele de nâpte suntd cele dintre liniile grâse.

Trenă 
de 

eraâne

Trenu 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibua

— 5 00 7.45 —
— 9 45 12.50 —
— 9.47 1.09 —-
— 10.11 1.40 —
— 10.44 2.27 —
6.22 10.51 2.55 —
7.01 11.18 3.38 —
7.33 11.36 4.17 —
8.01 11.51 4.47 —
8.45 12.23 5.42 —

10.10 1.19 7.37 —
10.29 1.30 8.01 —
10.39 1.37 8.21 .—
11.19 2.05 9.05 —
11.54 2.25 9.4? —
12.12 2.36 10.02 —
12.56 — 6.20 —

1.30 3.13 6.59 —
1.45 — 7.15 —
2.11 3.40 7.43 —
2.55 4.01 8.29 —
3.17 — 8.55 —
3.24 — 9.04 —
3.31 4.24 9 12 —
4.09 4.49 10.23 —
5.36 — 12.32 —
5.56 5 58 12.59 —
6.08 6.08 — 8.00

6.29 — — 8.34
6.45 — — 8.59
7.00 — — 9.34
7.26 — — 10.16
7.48 7.14 —• 11.04
8.28 7.43 — 12 17
8.47 — — 12.47
9.06 — — 1.21
9.26 8 22 — 2.05

10 01 8.48 — 3.08
10.20 ...— — 3.39
10.30 — — 3.55
10.37 9.13 — 4.03
10.51 9.18 10.37 —
12.37 10.31 12 59 —
2.58 12.07 4.45 8.22
6 00 2.10 10.05 10.30

6.35 2.45 10.50 —
3.00 8 00 6.05 —

Trenu 
omnibua

Trenu 
accelerat

Trenă 
omnibui

Trenu 
de 

persâne

Trenă 
omnibua

Viena — 7.15 — — —
Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.20 8.03
Szolnok 10.37 3.4' 7.af 9.11 11.41
P. Ladăny 1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28 —

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 —
Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2 11 —
Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.31 —
R6v — 7.42 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.4c 4.01 —
Ciucia — 8.31 1.31 4.26 .—
Huiedin — 9.01 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.0i 5.50 —
GhirbSu — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —
Clușiu (

— 10 01 5.05 6.43 —
12 05 10.16 — 7.03 —

Apahida 12 31 — — 7.26 —
Ghiriș 2.16 11.24 — 8.51 —
Cucerdea 3.12

3.32
11.43
11.45

— 9.31
9.43

—

Uiora 3.41 — — 9.51 —
Vințulti de susti 3.50 — — 9.58 —
Aiudiî 4.25 12.08 — 10.24 —
Teiuștt 4.50 12.22 — 10.44 —
Crăciuneld 5.41 — — 1L28 —
Blaști 6.0’ 12 57 — 11.44 —
Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
Copșa mică 7.00 1.27 — 12 36

6.01Mediaști ftl- i 1.45 — 1.22
Elisabetopole 2.06 1.56 6.4C
Sigișdra — 2.31 — 2.34 7.20
Hașfaleu — 2.50 — 3.02 8.01
Homorod — 3.48 — 4.41 10.05
Agostonfalva — 4.19 — 5.30 11.02;
Apatia — 4.34 — 6.03 11.3'
Feldiâra — 4.53 — 6.35 12.14

Brașovă
— 5.20

53
— 7.14 1.09

1.50— — —
Timișd — 6.07 — — 2.48

Predeald

BucurescI

— 6.32 — 3.23
— 7.30 — — 4.56

11.35 9.4(

Nota:

Tipografia ALEXI, Brașovă.

TeiiiHă-Aradiîi-Kiidapesta Budapesta-Aradft-Teiușfi.

Trenu Trena Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibuB omnibue persâne peradne accelerată omnibus

Teinșft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.00
Vințulti de josti 12 20 — 4.53 / 11.02 3.44 1140
Șibotti 12.52 — 5.19 □ZVIlRJK. / 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradtit 3.37 7 53 5.?5
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațti 4.13 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4 38 — 6.4f-
Braniclca 3.04 — 7.04 Pauliști 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41 Conopti 5.38 — 7.51
Zam 4 25 — 8.12 Berzova 5.57 — ' 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopti 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 9.56
Radna-Lipova 6.57 6 14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Pauliști 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațti 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradii 8.10 7.32 11.32 Orăștiă x 10.10 — 12.24
Szolnok * 2.39 12.00 4 53 Șibotti 10.43 — 12.53

316 12.14 5.10 Vințulti de josti 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

Aradă-Timlș6ra Simeria (Piski) Petroșeufi

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
onmibne pern6ne peraâne persâne omnibua omnibus

Aradft 6.00 12.55 8.25 Simeria 631 11.50 2.23
Aradulti nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegti 7 53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.4'
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merezifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
Tfmfșdra 8.42 3.40 10.06 8* etrușeni 10.43 4.04 6.c9

Tîmișdra-Aradii Petroșeiii—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peraâne persăne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timișdra 6.07 12.25 5 00 Petroșeni 6.49 9.33 5.28
Merezifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.0'
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 Hațegti 9.31 12.17 8.02
Aradulti nou 7 40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradă 7 50 3 10 7.40 10.53 1.35 9.15


