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La articuliii noștri despre atitudinea Archie- 

reiloru români, dela 1879 înc6ce,t$în cestiunea 
limbei române, o f6iâ maghiară face nisce ob
servări fârte caracteristice și instructive 
între altele:

„Archiereii români sunt'și după noi iîn erdre 
dâr nu în aceea erdre ce li-o atribue \„gazeta. “ 
Nu ne place când cineva nu e nici caldă, nici 
rece; o asemenea stare strică ori și cărei cause, 
dâr le strică și acelora, cari au creată acâstă 
stare. “

„Noi amiî așteptă dela Archiereii români 
cu totulă altă procedere, în interesulu bisericei 
și a poporului română: In deosebi amu așteptă 
dela dânșii o muncă vădită, o pășire energică 
ca sâ aibă apoi prilegiu „Grazeta44 cu soții ei 
d’a se văierâ...,44

,,Să ședi pe două luntrii nu merge. A fi 
numai pe jumătate amicii, este a fi pe jumătate 
inimicu. Una din două: Archiereii români tre
buie să stea său cu totulU pe-o parte, său cu to
tulă pe cealaltă parte . („Ellenzâk44 nr. 155 
dela 8 luliu a. c.)

Suntemu mulțumitori fâiei clușiene pentru 
sinceritatea, cu care își espune dorințele. Ar
chiereii noștri se potă convinge din cuvintele ei 
despre unu adevăru, pe care p6te pănă acuma 
nu l’au cumpănita cu destulă seriositate.

Au ajunsă într’adevărtt lucrurile așa departe, 
încâtu înalții prelați ai bisericei române stau față 
cu grava alternativă: ca său să mârgâ în tâte 
cu poporule română, apărându interesele de viață 
ale lui și ale bisericei române cu curagiu și per
severență, său să trâcă cu totulă în tabăra adver- 
sariloră limbei și ai naționalității nâstre.

Totdâuna le-amă spusă prelațiloră români, 
că aceea vrâu contrarii noștri ca să-i aibă în 
mrejele loră: cu șcălă și cu biserică cu totă. 
I-amă conjurată întotdâuna să nu ia lucrurile 
prea ușoră și să fie deciși și energici în apărarea 
limbei române.

Acum, că Archiereii noștri s’au ferită de 
a se pronunța categorică prin cuvântă și faptă 
pentru noi și pentru causa română, vină adver
sarii și le pună ei înșiși alternativa: ori cu ei, 
ori cu noi!

Tertium non datur, prea sânțiți părinți!
F6ia maghiară are dreptate. Ori mergeți 

cu stâgulă limbei și ală naționalității române, 
ori mergeți cu stâgulă maghiarismului violentă.

A servi deodată și românismulu și maghia- 
rismulă este o curată imposibilitate și cei ce stau 
la mijlocă și nu sunt nici căitei nici reci, își 
voră atrage cu timpulă ura și a unora și a celor
lalți dintre combatanți.

Frasele sunătâre, de cari se folosescă ad
versarii noștrii spre a trage pe Archiereii români 
cu totulă în tabăra loră, sunt prea multă în 
trebuințate și prea multă deochiate prin fapte 
împlinite, decâtu ca să mai pâtâ avă pretențiunea 
d’a fi luate în seriosă.

Metropoliții și Episcopii noștri sunt destulă 
de luminați, ca să scie se facă distincțiune între 
îndatoriile, ce le au față cu statulă și între da- 
toririle loru archieresci și românesc!.

N’a. pretinsă nimeni dela Archiereii români 
să-și calce datoria loru cătră stată. Ceea ce 
amă cerută și ceremă dela dânșii este ca între 
marginele legei să apere cu tâte mijlâcele ce le

stau la disposițiune și cu tâtâ energia înaintea 
tronului și a regimului interesele limbei române 
care este, după a loră propria mărturisire, con- 
dițiune de esistență pentru biserica română.

ț)ice amintita f6iă maghiară, că temerile 
esprimate de Archiereii noștri la 1879 n’ară avă 
nici o basă, deârece biserica nâstră nu e de locă 
periclitată prin introducerea forțată a studiului 
limbei maghiare în scâlele nâstre poporale con
fesionale și că numai atunci aceste temeri și 
plângeri ară avâ orecare basă, când s’ar pretinde 
ca tâte obiectele de învățământă din scâlele nâs- 
tre să fie propuse în limba maghiară.

Dâcă fâia maghiară concede și numai atâta, 
atunci ea recunâsce deplina îndreptățire a stâ- 
ruințeloru nâstre pentru apărarea limbei române 
și a învățământului nostru românescă.

De când guvernulă și dieta maghiară au 
rupt’o cu politica ce și-a aflată espresiune în le
gea de naționalitate dela 1S68, rupte suntă și 
zăgazurile, ce mai fereu scâlele nâstre românesc! 
de potopulă maghiarisărei și astăzi vede fiecare 
copilă de scâlă în cătrău țintesce noua politică, 
vede ori și cine, că nenorocitulă curentă, care 
a dată nascere Kultur-egylet-ului din Clușiu, nu 
se va opri la legea din 1879. ’Visulă șoviniști- 
loră este ca să fie cu timpulă delăturată ori-ce 
stavilă s’ar mai opune maghiarisărei complete a 
scâleloră din țâră.

Dovadă este chiar Peșta, unde nu se mai 
află adi nici o scâlă poporală germană, dovadă 
este cassarea a sute de scoli nemaghiare în Un
garia, dovadă este faptulă că guvernulă crează 
totă numai scoli maghiare și nu ne dă voiă d’a 
ne mai înființa scoli nici din banii noștri, dovadă 
este introducerea forțată a limbei maghiare chiar 
și ’n administrațiunea comunală, dovadă e pur
tarea guvernului maghiară peste totă în cestiu
nea limbei, dovadă snntă în fine mărturisirile și 
declarările fățișe ale foiloră maghiare în favârea 
maghiarisărei în stilă mare.

In nisce împrejurări grave ca cele de adi 
și față cu periculele ce amenință naționalitatea și 
biserica română, datori suntă Metropoliții și Epis
copii noștri români de a-și câștigă merite nu 
pentru guvernulă maghiară, ci pentru poporulă 
a căruia păstorire sufletâscă li-a încredințat’o loru 
prevedința. Cu acestă poporu trebue să mârgâ ei 
în t6te vremurile, lui și numai lui trebue să-și 
dedice t6tă munca și stăruințele loră.

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

Politica esternă, a lui Salisbury.
In ședința camerei lordiloră dela 6 luliu n. mar- 

chisulă Salisbury și-a desfășurată ideile sale în privința 
^direcțiunii ce va da politicei esterne și asupra modului 
cum are de gândă să resolveze diferitele cestiuni pen- 
dente, ca cea afgană, egiptenă ș. a.

Ce privesce cestiunea afgană, care e cea mai 
importantă, tractările cu Rusia se voră reîncepe de 
acolo, unde s’au întreruptă la retragerea predecesorulă 
său, și va căută să o resolveze după cum ceră interesele 
statului, îndepliuindă îndatoririle ce și le-a luată asupră-șî 
Gladstone. Diferența principală în cestiunea granițeloră 
afgane este defileulă Zulficară. Anglia a promisă Emiru
lui, că acestă defileu va rămână Afganiloră. »Nu putemă 
abdice la împlinirea acestei promisiuni — (jise Salisbury. 
Este o cestiune de viăță d’a restabili la toți încrederea, 
că Anglia, când și-a dată cuventulă, îlă va și țină.» Sa
lisbury recunâsce, că starea țăriloră din Asia nu e sta
bilă, și că cu totă resolvarea pacînică a cestiunei afgane

— după cum spera că va fi — și cu fote înțelegerile 
cu potentații aceloră țări, Anglia trebue să-și pună 
acolo granițele în stare de apărare câtă mai 
c. u r e n d ăx

Trecendă la cestiunea egiptănă, prim-minis- 
trulă engleză dice, că greutățile ei suntă enorme. 
Cea dinteiu greutate constă în aceea, că la graniță, 
în Chartum și în Suachim, se află ună dușmană în- 
vingătoră. Trebue să se decidă cestiunea: cum să se 
întrebuințeze puterea armată a Egiptului, pentru ca să 
țină în depărtare barbarismulă fanatică, să se asigure 
granițele Egiptului, și civilisațiunea, ce e de dorită a 
prinde rădăcină acolo, să nu fie periclitată îndeasă de 
retragere a Angliei. Greutățile militare suntă fârme mari, 
dar cele politice în privința Sudanului și mai mari. ^Noi 
nu putemă lăsa acele provincii cu totulă în mâna sorții. 
Dar înainte de tote trebue resolvată cestiunea financiară. 
Greutățile diplomatice împedecă esecutarea convențiunei 
încheiate.» Mai e apoi regularea raporturiloră interna
ționale ale Egiptului cătră celelalte țări. Pentru tâte a- 
cestea trebue o politică prevădătore și chibzuită.

Discursulă lui Salisbury a făcută o bună impresiune 
atâtă în Anglia, câtă și în străinătate.

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

SOIRILE DILEL
Ordinațiunea ministrului de justițiă ungurescă, prin 

care se desființăză juriulă în afaceri de pressă din Sibiu 
și care s’a publicată la 6 luliu n. în fâia oficială „Bu- 
dapesti Kozlony» sub Nr. 31,482 c., are următorulă cu
prinsă : ,Vă încunosciințeză (urmăză adresa), că minis- 
terulă reg., în basa plenipotenței obținute în § 3 art. de 
lege XXXII din 1871 cu modificarea punctului 8 și 9 în 
§ 5 a ordinațiunei publicate cu data 10 luliu 1871, pri- 
vităre la stabilirea reședințeloră tribunaleloră și judecă- 
torieloră de cercă de ânteia instanță, și în legătură cu 
ordinațiunile dela 31 luliu 1875 Nr. 2722 I. M. E. și 
dela 15 Apriliu 1876 Nr. 1423 I. M. E. § 7, respective 
5, privitâre Ia noua organisare a tribunaleloră regescî, 
desființândă cerculă de activitate ală tribunalului 
reg. din Sibiu ca curte cu jurați, a încorporată, cu pri
vire la aceste afaceri, ocâlele aparținătâre cercului nu
mitului tribunală reg. Sibiu, Brașovă, Deva și Elisabeto- 
pole la cerculă tribunalului Clușiu ca curte cu jurați. Or
dinațiunea intră în vigăre ca tjiua de 1 Augustă 1885. 
Dată în Budapesta, 27 Iuniu 1885. Dr. Theodor Pauler. 

—0—
Astăzi, Joi 27 Iuniu, s’au terminată esamenele 

publice la scâlele medii române de aici. Alaltăerî au 
fostă esamenele claseloră gimnasiale, ără erl și în parte 
și astădl esamenele claseloră reale și comerciale, lnche- 
erea s’a făcută printr’ună esamenă de musică, cu 
care ocasiune se esecutară esactă mai multe coruri. 
Impresiunea, ce au făcut’o aceste esamene asupra publi
cului de față, o putemă numi favorabilă. — Totă în 
(filele acestea s’au terminată și esamenele scole- 
loră elementare din protopopiatulă I ală Brașovului, 
care de astădată se ținură cu mai multă stricteță ca 
în anii trecuțl. Credemă, că în curendă vom primi din 
partea persâneloră competente ună raportă amănunțită 
despre observațiunile făcute cu prilejulă acestoră esa
mene.

—0—
Societatea tineriloră comercianți neromâni din Bra

șovă întocmescă pe efiua de 12 luliu n. o petrecere la 
Fântâna popii (Honterusplatz). Plecarea e la ora 1 d. 
a. Nefiindă timpulă favorabilă, petrecerea se va țină la 
19 luliu n., și flindă și în acea <^i timpulă urîtă, se va 
da săra în sala hotelului Nr. 1 o petrecere cu danță.

—0—
Ună nou mijlocă de maghiarisare este înființarea 

asileloră de copii, în care voră fi internați copii nema
ghiari și mai alesă copii români. Gomisarulă ministerială 
Szatmary a sosită în comitatulă Ilunedârei, ca să se 
pună în înțelegere cu ,pat.rioții de acolo* în acestă scopă. 
Același lucru îlă va face comisarulă și în alte comitate 
ardelene.

—o—
Ni se scrie de lângă Reghinulă săsescă: »In (filele 

acestea în munții Parajdului, unde pășunescă boii de 
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prin comunele din prejură, urșii au omorâtă 14 boi; 
asemenea dintre oi multe pustiescă urșii.* Cnatu.

—0—
Totă de acolo ni se mai comunică, că secerișulă 

promite a fi îndestulitoră pentru toți, holdele de grâu 
suntă frumâse; ploi încă cadă destule. Vitele însă n’au 
nici unii preță, pentru că nimenea nu cumpără, din pri
cină că n’au 6menii bani. Ce privesce sănătatea, omenii 
stau bine; între vitele cornute încă nu bântue nici o 
bălă,

—0—
Ni se comunică, că Duminecă pe la orele 3 d. a. 

s’a descărcată asupra Tușnadului o plâiă torențială cu 
grindină în greutate de două decagrame globulețulă. Pldia 
a ținută a jumătate de oră.

—0—
Junimea română din Câmpia va întocmi o petrecere 

de veră în 26 Iuliu n. în grădina lui Grf. Mikes din Bu- 
datelecă, în folosulă scâlei gr. cat. de acolo. Inceputulă 
la 2 ore postmeridiane. Prețulă intrărei: pentru o per
sană 1 fi., pentru o familiă 2 fl. Oferte mărinimâse se 
voră cuitâ pre cale Ziaristică.

—0—
Ploile torențiale ce au cădută peste Cohalmă au 

cășunată câmpuriloră mari stricăciuni. Economii neavendă 
nutreță pentru ernă, suntă siliți să ’și vânZă vitele la 
tomnă pe prețuri de batjocură.

—0—
In dilele trecute s’a întâmplată o nenorocire în Se- 

ghedină. Mureșulă crescuse atâtă de mare, încâtă la 
vărsarea lui în Tisa forma ună adevărată cataractă. Sâm
bătă a fostă săptămână, o plută cu patru plutași români 
— seu după jidovii dela »P. Ll.« valahi — plutea în 
josă pe Murășă. Ajungândă la vărsătura Mureșului, pluta 
fu răpită de valuri și plutașii căZură in apă, înecându-se 
doi dintr’ânșii.

—0—
In comuna Dobra grasâză între copii vărsatulă (bu- 

batulă).
—o—

In spitalulă Carolina din Clușiu se tracteză acum 
ună tânără din Alba Iulia, care și-a perdută deodată 
graiulă. Bolnavulă a băută la cafea ună pahară cu apă 
rece ca ghiața și de atunci nu mai pote scâte nici o 
vorbă. Medicii speră, că ’lă voră vindeca.

—0—
Legea tarifului autonomă aplicată dela 1 Iuliu n. 

de România asupra mărfuriloră ce se importă din sta
tele care n’au convențiuni câmerciale cu ea, cere ca co- 
mercianții, cari importă mărfuri din statele contractante, 
să fie provăZ«ți cu certificate de proveniență, liberate de 
agenții consulari români din stațiunile sâu porturile de 
plecare sâu de cătră șefulă vămii biroului de esportațiune.

—0—
«România liberă* scrie, că în portulă Giur

giu de mai multe săptămâni se încarcă corăbii și șlepuri 
pentru streinătate pe-o scară întinsă. Mai alesă porum- 
bulă, precum și rămășițe de alte cereale suntă fârte cău
tate de agenții fabriceloră de spirturi din Ungaria și 
Austria. Porumbulă se vinde pe 45 lei chila. în termenă 
de mijlocă.

Una sfata neceruta.
Oficiosulă „Nemzet" publică unu articulă 

de fondu scrisă de noulă „patriotă.'* Moldo vă n 
Gergely, care a găsită cu cale să dea „sfaturi" 
Româniloră. Și-a disă: pentru ce numai Jidovii 
și Armenii ară rdde 6se patriotice și nu și d-sa; 

pântecelui să-i mdrgă bine; câtă pentru limbă și 
naționalitate, bată-le ventulă. Și stândă strîmbă 
și vorbindă „dreptă", Moldovân consideră de fle
curi tdte pretensiunile de drâptu ale Româniloră, 
ca „nefiindă basate pe drepturi istorice" ; că nu
mai de 6ste maghiară a fostă apărată statulu, că 
numai societatea maghiară și spiritulu maghiară 
au creată instituțiunile, datinele ș. a., pe când 
celelalte rasse n’au avută niciodată drepturi po
litice ș. a. Și așa în mână cu istoria lui Hunsdorfer 
sdu ca „patriotă" Hunfalvy, care e cunoscută 
acum de tdtă lumea cultă ca lipsită de logică și 
de sinceritate, și plină de răutate, mistificându 
adevărurile istorice pentru ca să ajungă unde e, 
ne spală cu ou și cu oțetă, făcându-ne lipsiți de 
cultură și sărăntoci, că multă apă are să curgă 
pănă să ajungemă la nivelulă „culturei maghiare," 
ba mai multă: nu vomă ajunge nici odată. Lu- 
ândă apoi în apărare t6te actele guvernului față 
cu noi, începe a ne descântă următdrele sfaturi 
„patriotice" :

»Politica să o lase Românii la o parte; să nu po- 
litiseze nici o singură minulă; să pună de cuiu politica, 
căci poporulă română a slabă, ba încă și mai multă: 
e ne crescută spre ceva bună.* /

Noi vomă răspunde fdrte scurtă „sfătosu
lui," căruia nu i-amă cerută sfatulă: Câtă timpă 
poporulă română nu se va compune din elemente 
perdute ca Moldovan Gyergely, precum și suntemă 
convinși că nu se va compune nici odată, „sfaturile 
patriotice" ce se dau în „Nemzet" le lăsămă pe 
căma Gherguțiloră, cari suntă anume cres
cuți pentru ele!

Er ce privesce datele istorice, de care se 
folosesce spre bucuria nespusă a celoră dela 
„Nemzet," recomandămă lui Moldovan Gergely, 
să mai învețe la scdla și să mai cităscă și alte 
istorii, nu numai de ale lui Hundsdorfer.

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

Valea Galdei, 23 luniu 1885.

Stimate Domnule Redactoră! Amă ajunsă timpulă 
să esclamămă și noi, din aceste părți, ca cei din comi- 
tatulă Salnoc-Dobâca dimpreună cu poetulă :

Români din patru unghiuri, acumtl ori nici odată 
Uniți-ve în cugetă, uniți-vă-’n simțiri!

La lucru toți, cari sunteți de ună principiu! Con
trarii nâmului nostru, propună pe întrecute maghiari- 
sarea. Și celui mai de josă cărturară maghiară i s’a 
băgată în capă »Cultur-egylet«-ulă din Clușiu . . . Deci 
să lucrămă cu bărbățiă, ca să nu ne perdemă limoa și 
naționalitatea nostră; ci să fimă solidari după disa 
poetului:

Ah, timpuri forte grele 
Trecură preste noi; 
Periamtt sigură în ele. 
De nu eram eroi.

A trecută gluma, trebuie să punemă umără la u- 
mără, dâcă voimă să ne scăpămă scumpa nâslră limbă, 
ce de secuii amă păstrat’o și apărat’o contra uneltiriloră 
dușmane. «

Să veZi, d-le Redactoră, cum se propagă maghia- 
risarea și prin părțile nostre, de când s’a înființată 
Cultur-egylet-ulă din Clușiu. Solgăbirăulă din Ighiu a 
aranjată o petrecere în fav.ârea acelei societăți.... Măria
sa d-lă br. Kemeny Laszld a donată școlei române gr. 
cat. din Galda inf. 62 esemplare de Abecedare de Goncz... 
pice proverbulă: «Cu lingura îți dă să manei, și cu c6da 
îți scote ochii*. Așa face prea bunulă și milosulă baronă.

După ce le-au luată pășunitulă din gura viteloră, și alte 
locuri precum celă numită: Spinu,* le pâte da ajutoră, 
și vitele le moră de f6me; pe când aceste locuri le-au 
folosită bieții lucrători pănă pe la 1875.

Ună fruntașă română din opidulă Teiuși îmi co
munică, cumcă în dilele trecute d-lă inspectoră reg. de 
șcâle Gâspâr a venită cu ordină, ca să înființeze șcâlă 
de stată în opidulă Teiușă. Și după cum mergă trebile, 
elă vrea ca cu 1 Septemvre a. c. să închirieze o casă, 
spre a putea începe cursulă cu doi învățători, și pe vi- 
itoru voră clădi edificiulă școlară.

Din copilăriă’mi am petrecută mai totă pre sub 
polele munțiloră apuseni, și n’am pomenită, ca Maghiarii 
din aceste părți să se intereseze așa de multă de șcâle 
fie chiar maghiare, tote acestea le lăsau la o parte. — 
Acum lucră cu puteri unite spre a’șî lăți limba și a face 
din nemaghiari, maghiari. Au sedusă pe mai mulți în
vățători români de s’au înscrisă ca membri la reuniunea 
învățătoriloră maghiari, condusă chiară d-lă inspectoră 
de șcâle.

Invățătorulă din Benică a fostă pusă pe picioră, 
ca să petițiunezevla inspectorulă de șcâle, spre a-i da 
ună ajutoră, fiindă că-elă a propusă limba maghiară și 
de voiescăf elă e gata a pune esamenă cu elevii din 
limba maghjsîră; însă ună Română bună l’a împedecată 
Zicendu-i: Acâsta^ă nu o faci! că nu Maghiarii îți dau 
subsistința, ci Românii. Deci recomândă frațiloră învă
țători, ca propunândă și altă limbă să nu neglijeze des- 
voltarea eleviloră în limba loră maternă, căci Z’ee 
poetulă :

Limbă, țâră, vorbe sfinte la strămoși erau 
Ei ar plânge în morminte când ne-ar asculta, 
A loră geniu ne șoptesce din mormăntu mereu: 
Vorbiți scrieți românesce pentru Dumnedeu!

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

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

(Urmare.)
Se vorbesce, că primulă acusată a fostă forte rău 

crescută, de aceea încă ca copilă și studentă era grâza 
conșcolariloră și a învățătoriloră săi. Când a umblată 
la șcâlele reale din Deva, a bătută pe mai mulți stu- 
denți, pe unulă l’a spintecată cu bricegulă, la altulă i-a 
smulsă părulă, ba se Zice, că ar fi bătută și pe unulă 
dintre învățătorii sei. In scurtă de tânără a dată semne, 
că ce omă o să iesă dintr’ânsulă.

După absolvarea câtorva clase și după ce nici, la 
milițiă (căci este înrolată la reg. 100) n’a putută să-și 
facă carieră, — după datina de pe la noi, — a fostă 
aplicată aci ca esecutoră, aci ca supraveghiătoră de pă
dure și în fine se lipi de tatălă său și trecea de adjunctă 
notarială, spre grâza și nefericirea acelora, cari au a- 
junsă sub mâna lui.

Ajunsă în pene mai bune, din Zi în Z* deveni 
mai îmbuibată și mai rabiată. Cea mai distinsă a lui 
plăcere era, ca să umble din sală în sată, înarmată cu 
pușca și cu ună cuțită vânătorescă. După ce ,se făcea 
cu.voiă bună*, apoi se apuca la bălaiă cu ori și cine 
care îi venea în cale, — așa încâtă deja îlă cunoscea 
întregă ținutulă, unde locuia, ca pe unulă de care totă 
omulă cu minte se ferea ca de ună câne turbată. Ca 
esecutoră, ca îngrijitoră peste pădurile erariale și ca 
adjunctă notarială, împărția «poruncile* într’ună modă 
deosebită, cu înjurături, cu pâlmuiri, cu loviri și îmbu- 
tușiri cu patulă puscii și cu mănunchiulă cuțitului.

In tâmna anului 1883, cam cătră sfîrșitulă lunei 
lui Noemvre, voinicosulă domnișoră, după ce se «ospătă* 
la preotulă din Zdrapți și după ce a mai cutreierată cu 
câțiva amici ai săi crîșmele din pregiură, s’a abătută la 
crîșma jidanului Grossman, unde petreceau mai mulți.

Hazardulă Baternai, cam băută cum era, pretindea, 
ca toți âspeții din acea crîșmă să se depărteze de acolo,

FOILETONUL

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

(Urmare și fine)

Leonardo da Vinci era ună omă, pe care na
tura l’a dăruită cu tâte darurile ei prețiâse. In ce pri- 
veșce talentele lui, era ună geniu universală; pentru 
abilitatea sa ca pictoră e celă mai viu documentă cina 
de taină a lui Cristosă; elă a făcută descoperiri strate
gice, a făcută canaluri, s’a ocupată cu matematica și 
mecanica, ca și cu musica și poesia. Elă s’a distinsă 
prin simetria trăsuriloră feții sale, prin figura lui fru- 
mâsă și eleganța ținutei, prin dibăciă și putere estraor- 
dinară corporală.

R ap ha el încă avea de tâte: talentulă spiritului 
său era împreunată cu frumsețea corporală și mai că 
apare »ca o edițiune pămentâscă a archanghelului, ală 
cărui nume îlă pârtă.* Elă a dusă o vieță fericită în 
activitate neobosită. Dar și la dânsulă se adeveri, ca și 
la Mozart și alții, Zisa: că cei ce suntă plăcuți lui D-deu 
moră de timpuriu; în etate de 37 ani îlă răpi mârtea 
din mijloculă artei, a cărei culme o ajunsese.

Mai totă așa de tânără muri și poetulă Byron, 
la cari calitățile cele mari erau însoțite de defecte totă 

atâtă de mari. Genială, elă era totdeodată de familiă 
mare, și frumosă. «Acestă față palidă e ursita mea,* 
să fi disă o damă, când l’a văZută. Frumsețea feței 
sale classice, care îlă făcea spre nenorocirea lui atâtă 
de plăcută înaintea sexului frumosă, era încât-va jignită 
prin aceea, că elă ca și W. Scott, era șchiopă. Pe 
când însă celă din urmă lua lucrulă în sensă umoristică 
și căuta să esceleze cu spiritulă mai multă, Byron încă 
se silea să se distingă prin scrierile sale, dar totuși îi 
părea tare rău, că e șchiopă, atâtă era elă de deșertă. 
Prin costumă și ținută căuta să acopere cu orice preță 
defectulă lui și când îi spunea cineva, că e șchiopă, se 
simțea adâncă ofensată.

Când ginerile lui Scott, Lochardt, care a călătorită 
prin Germania, îi vorbea Iui Scott despre frumsețea ma- 
iestatică a lui Goethe, reflectă Scott: «Celă mai mare 
semideu, pe care l’am vădută eu, a fostă predicatorulă 
C. în M., lumea îi dicea Joe, pentru că elă a represen- 
tată în mai multe rânduri înaintea artișliloră chipurile 
deiloră; elă era ună omă cum se cade; dar poesiă nu 
șcia mai multă decâtă crîsniculă său. Ce priveșce pe 
poeți, eu am vădută pe cei mai buni din timpulă și 
patria mea, deși Burns avea ochii cei mai prețioși, 
totuși nici unulă dintre ei nu se arăta și în esterioră ca 
poetă, precum se arăta Byron".

Goethe povesteșce în tractatulă său despre ase- 

diulft dela Mainz, că întorcendu-se la hotelulă său din 
Mannheim i s’a întâmplată o aventură curiâsă: «La masa 
cea lungă stetea între alții Riez, ună bărbată mare 
bine făcută, puternică și lată în umări, o figură, ce sâ 
potrivia cu servitorulă lui Friderică Wilhelm .... Eu 
am văZută că Riez s’apropriă de mine, mă salută, 
se bucură de cunoscința, ce a făcut-o cu mine, mă 
linguși puțină și dise după aceea, să’lă scuză, dar elă 
are și ună interesă personală, căci m’a găsită și vădută 
aici. Pănă acuma a totă audită, că spiritele mari și 
âmenii de geniu trebue să fie mici și slabi, bolnăvicioși, 
și că i s’au adusă mai multe esemple despre omeni de 
felulă acestora. Acesta l’a supărată pe elă totdâuna, 
căci elă crede că șcie și elă ceva, deși e sănătosă, pu
ternică și mare; acum însă se bucură, căci a găsită în 
mine ună bărbată, care deși în esterioră mă arătă de
stulă de bine făcută, și totuși trecă de ună geniu."

In faptă e frumusețea la bărbații, cari s’au distinsă 
cu spiritulă loră, cam rară.Mai desă o găsesc! la artiști. 
Michel Angelo însă n’a fostă frumosă, și nu prea îi 
părea bine de Leonardo da Vinci, care consciu de frum
sețea lui purta luesă. Ochii plini de focă ai acestuia, 
barba lui frumâsă impuneau, capulă lui Michel Angelo 
din contră era diformă. Fruntea era prea scosă, cra- 
niulă prea lată, partea de josă a feții multă mai mică 
ca cea de susă, avea ochi mici; ce însă îlă făcea și mai pocit, 
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eăei — dicea — elti avea voii să-și petrecă singurii. 
Provocarea acâsta impertineniă a făcută resensă și unii 
se încercară a’i trage la îndoială dreptulă de a dispune 
într’ună modă atâtă de arbitrară. Din vorbă, vorbă. . . 
destulă, că primulă acusată, fără ca cineva să’lă atace, 
ridică pușca și i'mbuiușesce cu ea pe unulă și pe altulă, 
apoi scote cuțitulă din tâcă (16 cent, lungime și 2 cent, 
lățime) și începe a da cu elă în drâpta și în stânga, 
pănă ce rănesce pe unulă la bărbiă, pe altulă la mână 
și pretinde din nou, ca să se depărteze toți de acolo, 
că de nu pe toți îi omdră.

Intre acestea ună bietă țigană, cu numele Brațina 
Truța a lui Ursu, vrândă se se ducă din crîșmă, ajunge 
în imediata apropiere a domnișorului, care vădându-lă 
lângă sine se repede la densulă și-lă împunge cu cuțitulă 
în spate, încâtă țiganulă de locă a murită, — âr ceilalți 
vădendă morte de omă, s’au depărtată cu frică și scârbă. 
Domnișorulă Imre apoi s’a dusă și âră s’a pusă la băute 
și când a venită să-lă prindă și să-lă dea în judecată, 
s’a opusă, îcâtă abia l’au putută legă și transferă la lo- 
culă unde cu totă dreptulă a meritată să ajungă.

Totă în anulă 1883, cătră sfirșitulă lunei lui Maiu, 
tatălă seu l’a încredințată ca pe substitută ală său, ca 
să taie ună drumă vicinală. Cu acestă ocâsiune domni
șorulă Imre și-a arătată tâtă cultura inimej sale. Voindă 
a-și câștigă merite, se luă din sată în ^ată, cu gendarmî 
lângă elă, și huiduia âmenii la facerea arumului. ^zCare 
făcea vre-o obiecțiune, căpătă pălmp și loviri cu patulă 
pușcii și încă ajungea și pe mâna gendarmilorăh cari îlă 
legau botă și arătau calea înainte. Adecă rppotă, ba 
robiă formală. După ce adună ună numără oră-care de 
lucrători (ca la o sută, o sută cincl-dăti) îi ducea la 
drumă și apoi tâtă Ziua în călcâiulă loră, cu gend armii 
pe lângă elă, bătea când pe unulă, când pe altulă. După 
însărată n’a lăsată poporulă acasă, ci cu gendarmii l’a 
silită să se culce sub cerulă liberă, ca să fiă a doua t|i 
din nou toți la lucru, âr domnia sa s’a pusă la băute cu 
gendarmii. Pela 11 âre, adecă după ce bieții âmeni ați
piseră a dormi, — domnișorului îi vine o ideiă, că po
porulă nu e așezată în locă bună, ci ar trebui să-lă mute 
mai la vale (într’ună locă mocirlosă); se duce deci la 
ei, și îi tredesce cu patulă pușcii, silindu-i să stea toți 
în liniă ca cătanele, apoi să mergă în vale la culcușă. 
Bieții âmeni, obosi p și somnoroși, au începută a fi ne
mulțumiți și a protestă, ba unii se opuseră a merge, — 
ei, certă și nemulțămire, — der în fine se ducă și acolo. 
Abia se așezară și domnișorulă eră comandă îndărăptă.

In scurtă domnișorulă Baternai își esercita puterea 
ca ună pașă. Gendarmii încă se scârbiseră dela o vreme 
și deci unulă din ei i-a denegată categorică orice aju
toră. Cu acăstă ocâsiune domnișorulă Baternai a bă
tută și a rănită (mai greu și mai ușoră) pe mai mulțl; 
între alții lui Ioană Circo a Ioanei i-a ruptă mâna cu 
patulă pușcii, pe altulă l’a lovită totă cu patulă pușcii 
în peptă și in spate, încâtă acela a zăcută în pată mai 
multe luni, — pe unii i a prinsă de pără și i-a scu
turată de li-se clătinau creerii, pe alții i-a bătută cu 
țevea pușcii, și ârăși pe alții cu pălmile ș. a. In scurtă 
i-a tiranisată, ca unu omă desbrăcată de orice simță 
umană.

Huiduitulă la drumă încă s’a făcută într’ună modă 
specială. Domnișorulă adecă nu și-a spartă capulă cu 
aceea, că cine e datoră și cine nu a merge la facerea 
drumului, nici cu aceea, că celă ce e dusă cu sila prin 
gendarmî n’are nici o merinde și e dusă fără pălăriă 
și haine trebuinciose în luna lui Maiu. Ce i-a păsată 
lui, că o sută, o sută cincizeci de âmeni au vite și 
economiă acasă și că la casă de opunere nu elă este 
judecătorulă, care îi p6te sili la muncă. Pe unulă l’a 
dusă cu puterea la drumă, chiară dupăce sosise dela 
Abrudă și nu i-a permisă nici să îmbuce ceva, și deși 
respectivulă era și bolnavă, l’a bătută, l’a chinuită și 
l’a tîrîtă cu gendarmii pănă la drumă, unde bietulă omă 
a căzută fără nici o putere.

Nobilulă domnișoră, făcândă preumblările sale prin 
păduri, avea pasiune de a împușca cânii oieriloră și păs- 
toriloră de vite, fără nici ună motivă fundată. Așa a 
împușcată ună câne de lângă stăpână. O nenorocire și 
o întâmplare, că nu fu și densa împușcată.

La facerea drumului, dela cei ce nu veniau, sâu 
pe cari nu-i putea aduce, pretindea să-i facă mâncări, 

să-i frigă pui ș. a. Unii îlă acusau cu aceea, că prin 
unulă și altulă, ba chiară și dânsulă directă, amenința 
că va duce drumulă prin grădinile și locurile mai bune 
ale acusatoriloră, dâcă nu voră solvi anumite sume și 
dacă nu-i voră da de mâncare și de băută, alții (jlică, 
că a și primită unele sume, er alții, că barbariile lui 
i-au pusă în desperare.

Domnișorului îi plăceau și glumele. Așa într’o di, 
întâlnindă ună băiată de țărână, numai așa de glumă 
l’a prinsă de șâle și ridicându-lă cu o mână în aeră, a 
trasă cu elă de vâtră, încâtă băialulă a mai amețită 
de trântâlă.

Gu ocasiunea unei banchetări, într’o crîșmă din 
Baia de Crișă, bătându-se în peptă, domnișorulă Imre 
se lăuda, că elă pâte să comită orice faptă, fără ca să 
aibă teamă, că va fi pedepsită, fiind-că îlă are pe pre
ședintele tribunalului din Deva în buzunară, și acela nu 
va cuteza, să-i facă ceva....

Mai zelosă a fostă domnișorulă Imre ca esecutoră. 
Ca statulă să nu păgubescă cumva, esecuțiunile efeptuile 
de elă voră rămână de tristă aducere aminte. Afară de 
amenințările cele mai ordinare și ilegale, mai vedemă, 
că domnișorulă Imre efeptuia esecuțiunile și în capă de 
nâpte. Se ducea uneori pe la medulă nopții, scula pe 
bieții rest.anțieri din pată cu patulă pușcii, și eu între- 
venrrea gendarmiloră efeptuia esecuțiunea în metjlă de 
nâpte.

Ca să insufle frică în terâre, umbla mai cu sămă 
cu'așistență de gendarmî. Ii plăcea să înfrice mai alesă 
pe crîșmarii de jidani. Așa s’a dusă odată la casa unui 
jidană, pe care adesea l’a amenințată, și aflândă ușa 
încuiată, a Intrată în casă cu forța. Bietulă jidană aflase 
de mai nainte, că o să-lă cerceteze domnișorulă, de aceea 
de cu bună timpă, a fugită de acasă cu întrâga Iui fa- 
miliă.

In scurtă, primulă acusată Baternai Imre, în ca
litate de esecutoră, păzitoră de pădure și adjunctă no 
tarială, în escursiunile și esmisiunile sale, n’a făcută alta, 
decâtă mai cu sămă a terorisată și a maltratată pe toți, 
câți îi erau în cale. (Va urmâ.)

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

DIVERSE.
înnebunită. — „Gil-Blas« ne spune, că mai de

unăzi ună nenorocită cu numele Wolovsski a fostă 
lovită de ună accesă de nebuniă, în culoarele Palatului 
Burbon. Elă începu de odată să strige: «Prințulă Bis- 
marck a voită să mă cumpere; elă mi-a oferită bani, 
mulțl bani pentru a trăda Ungaria. I-amă răspunsă cum 
merita: Suntă ruda senatorului Senei, reposatului Wolovs
ski. Franța va trebui să ’ml păstreze recunoștință de 
ce am făcută pentru dânsa». Nenorocitulă Ungură a 
fostă condusă afară de către doi ușieri. Wolovsski este 
corespondentulă mai multoră i^iare unguresc! și austriace.

* * *
Descoperire archeologică. — O prețiâsă descope

rire archeologică s’a făcută deunăzi în România de peste 
Milcovă, scrie «Națiunea». Cu ocasiunea lucrărei șose
lei naționale dela Târgu-Frumosă, la Hârlău, lucrătorii 
săpândă pentru a scâte nisipă din pisculă Cucutevi, ce 
îi (|ice și Cetățuia, au dată peste mai multe vase pe 
care le sparseră fără milă ori remușcare. D. C. Butcu- 
lescu aflândă despre acâsta se duse îndată în localitate 
și după lungi săpături se descoperi mai multe obiecte 
preistorice, între altele niște toporașe de calcară, de 
schistă păturosă, tîrnăcâpe din cornă de cerbă, sule de 
osă, cuțitae și săgeți de silexă, greutăți de năvodă și 
greutăți de cântărită; s’au mai găsită și idolași atâtă de 
sexulă masculină câtă și de sexulă slabă, făcuțl în Iută 
arsă și care, după cum ne informâză corespondentulă 
nostru, au multă asemănare cu cei descoperițl de d. 
Henry Schliemann la Micena, Tyrenta și Troia, și cu 

cei găsiți de d. Butculescu în măgurele Calomfiresci, 
Zimbreasc-hi și Balaciului din Teleormană.

* **
O povață. — „România* scrie: Ună remediu 

forte eficace contra înțepăturiloră primite dela insecte 
consistă în ungerea locuriloră înțepate cu o surcea mică 
de lemnă udată cu amoniacă (alcalivolatilă,) seu udată 
cu parchborur de feră. Sâ se ude în urmă, din când 
în când, cu apă amoniacală, (o linguriță de cafea de 
amoniacă într’ună pahară cu apă.) Durerea, umflătura 
și roșâța voră dispăre cu repeziciune.

* **
Nascere periculosă. — Din Berzava i se scrie 

«Bisericeiși Scâlei,» că o femeiă română de acolo, mamă 
a 7 copii, a născută în dilele trecute, în a șâptea lună 
după concepțiune, 3 copii gemeni, toți trei morțî. Mama 
loră încă este în periculă de mârte în urma acestei 
nascerl.
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era nasul, pe care îl turtise Torrigiano, unul dintre școlarii săi.
Fața totdâuna palidă a lui Mozart nu era neț 

plăcută, dar nici nu esprima ceva deosebită. Marelu1 
componistă nu-i plăcea, când îi spunea cineva, că este- 
riorulă său promite fârte puțină. (Ună cântăreță, care 
nu’lă cunoșcea, l’a ținută de ună croitoră). Schubert 
avea o față rotundă, grâsă, o frunte nu tocmai înaltă, 
buze mărișâre. sprâncene dese, pâră desă buclată, și ună 
nașă grosă turtită: în întregulă său o figură de arapă.

Despre S c h i 11 e r se scie, că n’a fostă frumosă : când 
era tânără avea pără roșu și pete pe obrază, ete. De 
mică bolnăviciosă, a negligeală binele corpului său, lu
cra nopți întregi și esercita crerii pe contulă celorlalte 
organe; numai târdiu a sciufu aprecia valârea unui corpă 
sănătosă. Despre renumitulă umoristă englesă Lorenz 
Sterne, Zice ună autoră: «Figura și portretulă lui erau 
atâtă de originale, încâtă văZendu-lă cine-va de prima 
âră abia își putea stăpâni rîsulă.» Newton n’a fostă 
ună bărbală de ună esterioră de ceva. Leibniz avea 
ună capă mare cu ochi mici, umeri lăți, piciâre strîmbe 
și slabe și mergea gheboșată. —

Plato era de neamă vechiu aristocratică din A- 
thena și avea avere mărișâră; puterea și fruntea corpu
lui său i-o laudă unii biografi. (Se Zice că la începută 
a purtată numele străbunului său Aristotele și numai po
recla i-a fostă Platon; acâsta i-a dat’o învățătorulă său

de gimnastică pentru structura puternică a corpului său), talentului poetică d. e. se pâte ceti după forma esternă 
După Plutarch, elă avea umeri înalț!; avea pără 1 a craniului. Dar e constatată, că d, e. mărimea și greu- 
buclată, Aristotele păru desă bine cultivată; semiluna 1 tatea creeriloră stă în proporțiă cu desvoltarea inteligenții. 
se lățea totă mai tare pe capulă încordată ală marelui' Omenii cu talente escelente, cari lucră multă cu spiritulă, 
cugetătoră. Stagirit, care petrecea la curtea regiloră 
din Macedonia ca fiulă medicului regescă și ca educato- 
rulă principiloră, represintă, în ce privesce îngrijirea de 
esterioră, prin gustulă său pentru îmbrăcăminte frumâsă, 
pe cavalerulă în știință.

Este cunoscută urîciunea lui Socrate, pe care îlă 

se distingă cu deosebire prin o frunte lată, înaltă și bol
tită, astfelă Michel Angelo, Paganini, Kant, 
Goethe, Schiller, Napoleon ăl. etc. —Despre Di- 
derot Zice Meister: «Fruntea sa lată, deschisă și ro
tundă era espresiunea imposantă a unui spirită cuprin- 
Zetoră, limpede și fructiferă.» Ar io st avea o frunte

compară Alcibiade cu Silenii Z'cendă, că-i sâmănă în lată și boltită, Tasso înaltă și largă. Creerii naturalis- 
esterioră satyrului Marsyas. Negreșită că, dâcă privimă 1 tului Cu vier au avuLă greutatea colosală de 1829 96 
busta din Villa Albani, păstrată de P. Schuster în colec- grame, ai poetului Byron 1807 grame etc, 
țiunea portreteloră rămase a filosofiloră greci, nu-i putemă I După Palleske, Schiller avea o voce ca și Luther 
Zice că e frumosă, nici grațiosă. »Nu se potrivescă,1 și Napoleon I, înaltă și afectată. Filosofulă Plato avea 
Zice Schuster, aceste buze grâse forte bine pentru o o voce subțire și Ar ist o te le era peltică, Demostene, 
trompetă? Nu vine omulă la idea, când vede acâstă cum se scie, a avută sg lupte cu mari greutăți, pe care 
tuberculă de nașă, că e predestinată a se înroși de da-1 elă învingându-le a devenită celă mai mare oratoră ală 
rulă lui Dyonisius?» Insă în boltitura frunții residâză anticității. Luther cu puternica lui voce alarma țâra 
dâmna minte, care se manifestă în ochii lui strălucitori. întrâgă ca să deștepte spiritele pentru o lume nouă și 
Socrate a servită totdâuna de esemplu pentru contrastulă' așa mai departe, 
dintre esteriorulă și valârea internă a omului!

Noi nu suntemă aderenți ai frenologiei,
Din cele espuse urmâză, că esteriorulă omului nu 

care ad- condiționâză mai de locă mărimea lui spirituală. In totă 
mite, că forma esteriâră a craniului corăspunde întru casulă însă a mai consultă, ca perfecțiunea corpului să 
tâte formei creeriloră și că calități complicate spirituale mârgă mână în mână cu perfecțiunea spiritului; acesta 
își au organele loră anumite în creerl, așa că cultivarea 1 e problema ori cărui individă 1 Tr.
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GAZETA TRANSILVANIEI 1885.
Cursulu la bursa de Viena

din 7 Iuliu st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 • • • 98.95
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.55 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare........................ 148 50
Amortisarea datoriei ‘căi- 

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.30

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

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

Bonuri rurale ungare . . 102.50
Bonuri cu cl. de sortare IC 1.75
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă...............................101.75
Bonuri cu cl. de sortarel01.75I
Bonuri rurale transilvane. 101.25 |

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

vină ung......................... 98 25
Imprumutulă cu premiu

ung.................................... 117 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinuîui . 119 70 
Renta de hărtiă austriacă 82.60 
Renta de arg austr. . . 83.45 
Renta de aur., austr. . . 109 05 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  865 —
Act. băncel de credită ung. 289 25
Act. băncel de credită austr. 285.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................. 5.89
Napoleon-d’orI................ 9.87
Mărci 100 împ. germ. . . 61.10 
Londra 10 Livres sterlinge 124.50

& Revolveru
$ eu 1 H. E
w Ceva ne mai pomeniți! pănă acuma în’ 
C) istoria anunciuriloru, oferu eu pentru ântâia-’

Bursa de Bueuresci.

Cota oficială dela 25 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote austria ce contra aură 2.02

Cump.

Renta română (5%). . . . 89
Renta rom. amort. (5°/0) . . 93%

> convert. (6°/0) . . 88%
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 30
Credit tone, rural (7°/0) . . 10P/

„ » (5%) . . 85%
» » urban (7°/o) • • 98%

» (6%) . . 91%
» > > (5%) . . 83%

Banca națională a României 1260
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » » Națională
Aură.................................... 9Vi

vend.

90
93%
89%
32
101%
86%
99%
927s
84%
1280

101/*
2.04

diD 8 Iuliu st. n. 1885.

Cursulu pieței Brașovu

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.92 VenJ 8.94
Argint românesc .... . . > 8.80 * 8.85
Napoleon-d’orI................. . . > 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.

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

Magistratulu orășenescu
*
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Concurși!
Spre ocuparea unui postii vacantă de 

Xl cancelistu la căpitănia orășenfiscă, împreu
nată cu salariulii anualii de 450 fi. și in
demnitate pentru locuință 100 fi. să escrie' 
prin acfista concursă.

Petenții pentru acestu postii uu pe 
•ă documentarea sciințeloru școlare, cu- 

ndscerei celoră 3 limbi ale țărei, destoini-

........ ...................................  
wdată on. publicii...............................................dj
V/ Eu dau adecă unu revolveru în mări-w 
wmea naturală pentru 9 patrfine mm. cu patu,O ndset
CJțfivă și casa nfigră pentru 6 patrfine, poleită® ciei în reȘ<>rtuhi de concepții, purtărei lorii 
® finii și nichelată, numai cu 1 fi. >1) mora^i Ș* "" ”...........* *”
w Âcestu revolveru minunată este decfirew an* 
wnu numai pentru salonulu milionarului, ci șiw 
ir....... ... ~ M...... ........................ .
wnu numai pentru s
w pentru cea mai simplă locuință din clasaU? 
^mijlociă. Elu conține o cerusă (crayon,w 
V/Bleistift) unti păstrătorii de condeie și unfiu/ 

pil Cl ("O 011 O ZI AZ.YI /14” I X ...T../, n. 4^!^^
yy De observată. Nu vă 

mică cheltuială și comandați câtă

i că nu au trecută etatea de 40 
de ani — a-și așterne petițiunile astfelu in- 
struate pănă în 22 1. c. firele 5 p. m. sub- 
scrisuht magistrată.

Brașovu, 4 Iuliu 1885.

cd >s
8

cuțitașu de o construcția rară și frumdsă.
Nu vă speriațî de acestău> 

ț; □ luiva vuciiuiaia .yi vuuiauua^i uaid mai iute, nu mai am*’' 
m multe în deposilă și v’asigură că decă veți posede unăM 

asemenea revolveră nu’lă veți mai da nici cu 50 fl. W 
W Trimiterea prin rembursă seu cu bani gata prinW 
W firma: 1IECIIT O
® Komissions- und Importhaus in WIEN, ® 

1NNERE STADT, KOLOWRAT-RING Nr. 9. ®

Mersulu trenuniorU
pe linia Predeal ii-Budapesta și pe linia Tei ușii-Aradd-Budapesta a călei ferate orientale de statil reg. ung.

Anunțămu aceloru onorați cetitori, cari 
voru binevoi a se abonâ la fdia nbstră I

u) de aici încolo că avemu încă în reservă nu- 
* meri dela începutulă anului 1885, prin ur- 
' mare potu să aibă colecțiunea întrăgă.

Administratiunea >Gaz. Trans.

&s

Predealiî-JBudapesta JKudapesta—Predealîi

Trenă 
de 

eradne
Trenă 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenă 

omnibus
Trenă 
omnibuu

Trenu 
accelerat

Bueuresci

Predealu

Timișă 

Brașovă 

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalv-a 
Homorodă 
Hașfaleu

Sigbișâra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uiora 
Cucerdea 
Gliirisă 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare 

P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-peata

(
(

( 
(

(
(

(
(

(
(

Viena 1

Notat

5-00
9 45

9.47
10.11
10.44
10.51
11.18
11.36
11.51
12.23
1.19
1.30
1.37
2.05
2.25
2.36

Arad fi-Sîu dapesta Budapesta-Aradfr-Teiușfr.

Trenă Treniî Trenu de Trenti de Treniî Trena
omnibus omnibus persdne persane accelerată omnlbuf

Teinșft 11.09 - -- 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Inlia 11.46 4.27 Budapesta 8.0o 1.45 8.C0
Vințulă de josă 12.20 4.b3 11.02 3.44 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Amdfr 3.37 7 53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46|
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 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
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
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 12.00 4 5‘* Șibotă 10.43 — 12.53oZOlilOK 3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Inlia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 Teiușft 12 05 — 2.24

Aradtk-Timișdi’a Sinueria (Piski) Petroșeaid

Trenă Trenă de Trenu de Trenă de Trenă Trenîi
omnihna perHâne persdne peraâne omnibus omnibue

Aradft 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 39 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nămeth-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
TS anișdra 8.42 3.40 10.06 P etroșenl 10.43 4.04 6.39

Tiinaiș6ra-Aradtt Petroșeni—Simeria (Piski)

Treniî de Trenu de Trenu Trenă Trenu Trenă
persâne persone omnibus omnibUH omnibus de perg.

Tinaiș6ra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 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.‘5
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
Arad.fr 7.50 3 10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.16

Trenti 
omnibt.s

I

Trenă 
de 

peradno

Trenă 
omnibus

8.27

Viena _ 7.15
Budapesta 6.47 1.45
Szolnok 10.37 3.41
P. Ladăny 1.44 5.21
Oradea mare 5.33 6.41

Vărad-Velencze — —
Fugyi-Văsărhely —
Mezo-Telegd — 7.14
Râv — 7.42
Bratca — —
Bucia — —
Ciucia — 8.31
Huiedin — 9.01
Stana — —
Aghiriș — —
Ghirbău — —
Nedeșdu — —
Clușin 12.05

100Î
10.16

Apahida 12.31 —
Gliiriș 2.16 11.24
Cucerdea 3.12

3.32
11.43
11.45

Uidra 3.41 —
Vințulă de sustt 3.50 —
Aiudă 4.25 12.08
Teiușă 4.50 12.22
Crăciunelă 5.41

12 57Blașă 6.02
Micăsasa 6.40 —
Copșa mică 7.00 1.27
Mediașă — 1.45
Elisabetopole — 2.06
Sigișdra — 2.31
Hașfaleu — 2.50
Homorod — 3.48
Agostonfalva — 4.19
Apatia — 4.34
Feldiâra — 4.53

( __ _ 5.20
Brașovă ) — 5.3
Timișă — 6.07

Prodoalu

Bueuresci

— 6 32
— 7.30

11.35

3.15
7.2f

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9.43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9 12

10 23
12.32
12.59

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08 '

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37

2 58
6 09

6.35
3.00

Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

3.13

3.40
4.01

4.24
4.49

5.58
6.08

7.14
7.43

8 22
8.48

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

8.03
11.40

2.31

6.03
6.35
7.14

9.13
9.18

10.31
12.07
2.10
2.45
8 0J| 6.05

10.37
12 5y
4.45
10.05

10.50

8.22
10.30

Tipografia ALEXI, Brașovă,

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
9.40

Arad.fr

