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Amărăciunea ce a cuprinsu inimele braveloră 

Românce din Sătmaru, când au vădută, că ne- 
împăcații dușmani ai neamului românesctl mergă 
acuma până a unelti pe față chiar și în contra 
năsuințelorâ de cultură ale femeiloră sătmărene, 
călcându în picidre dreptate, lege, echitate și bună 
cuviință, o înțelegemu pe deplinul, ba mai multă, 
o simțimu cu adâncă durere, căci causa Sătmă- 
renceloru este causa ndstră, cultura loru este do
rința și mândria ndstră, inimile lorii bătu de-o 
potrivă cu inimile ndstre.

In nevinovăția scopului sublimă ce-lă urmă- 
rescîi, în curățenia nobileloru loră nesuințe de 
cultură, femeile române sătmărene nu potu cu
prinde cu mintea loru miserabilulti planii, ce s’a 
pusii în lucrare de cătră adversarii noștri, spre 
a nimici modestele sămânături ale culturei ro- 
mânescl și spre a stinge viața națională română 
cu desăvârșire în ținutulii Sătmarului.

Se ’ntrâbă Româncele din Sătmaru cu mi
rare : 6re ce să fie causa că ceea-ce s’a încuviințați! 
sororilorii ndstre din Selagiu, să ni se denege 
nouă, cum se pdte ca aceeași reuniune, ce le-a 
foștii iertată Sălăgenelorii să-o formeze pentru 
cultura lord, să ne fie interzisă nouă?

Au dreptate damele ndstre din Sătmară dâcă 
recunoscii, că fapta autoritățiloră maghiare care 
într’unii județă opresce ceea-ce încuviințâză în 
altă județă, n’are nici ună temeiu logică și este 
o curată absurditate. Cu tdte astea trebue să 
le spunemă, că pe noi nu ne-a surprinsă nici
decum arbitrarietatea, cu care s’a respinsă cere
rea justă și legală a femeiloră române din Săt- 
mară.

Nu ne-a surprinsă, pentru că cunosceamă 
planulă dușmaniloră de-a sugrumă prin forță 
viața națională a Româniloră sătmăreni, ale aces- 
toră estreme și espuse posturi ale românismului.

Noi aici din depărtare putemă să distingemă 
mai bine direcțiunea evoluțiuniloră dușmane din 
părțile acele. De multă încă amă observată, că 
Maghiarii dela putere consideră comitatulă Săt
marului ca și cucerită pentru maghiarismă. „Pu
ținele piedecl ce ni se voră mai opune, “ îșl (jică 
ei, „le vomă delăturâ cu torța. Sătmărulă este 
și rămâne ală nostru“!

De aceea au înființată o societate de maghia- 
risare în acestă comitată; de aceea s’au pusă în 
fruntea acestei societăți vlădica ungurescă, fîșpa- 
nulă cu tdtă câta funcțiunariloră ungurescl; de 
aceea persecută pe profesorulă de limba română din 
orașulă Satumare; de aceea ceră să se casseze cate
dra de limba română dela acelă gimnasiu; de aceea 
colindă pe la scdlele confesionale românescl, cu 
scopă ca prin amenințări și corupțiuni cu bani 
să spargă organisația nâstră școlară poporală din 
acelă ținută; de aceea terorisâză și prigonescă 
pe toți Românii binesimțitorl, cărora le zace la 
inimă cultura și fericirea nâmului românescă; de 
aceea în fine, nu voră să sufere nici înființarea 
unei reuniuni filantropice și de cultură a femei
loră române sătmărene și apelâză la forță, când 
vădă că după dreptate și după lege nu-o potă 
opri!

Tdte aceste atentate se întâmplă. Pe fie-care 
(Ji sosescă soirile cele mai revoltătdre despre ele, 
dar nimeni nu alârgă în apărarea biețiloră Săt

măreni, în a căroră staulă au intrată de tdte păr
țile lupii flămânzi.

Archipăstorii loră sufletescl stau departe de 
ceea ce să petrece; nu sare nici unulă în ajuto- 
rulă turmei amenințate. Unulă se ocupă în tdtă 
liniștea cu ale economiei; și celălaltă cloceșce 
mereu la marele plană ală viitorului său pa
iață, ce speră că i-lă va dărui d. Trefort, 
dreptă recunoscință, pentru că le drtă ins- 
pectoriloră regesc! de scdle tdte năsdrăvă- 
văniele, tace la tdte, sufere chiar ca credincioșii 
săi se fie crescuți în altă religiune, și aderdză la 
principiulă proclamată de ministru, că statulă 
ungară nu este stată poliglotă.

In asemeni împrejurări este lucru fdrte na
turală, că Românii din Sătmară, uiduițl și goniți 
de pe tdte terenele, au văzută în înființarea Re- 
uniunei femeiloră române sătmărene ună mijlocă 
de scăpare ală culturei române atâtă de urgisite 
de cătră adversarii și năpăstuite chiar de cătră 
archipăstorii loru.

Cu atâtă mai mare a trebuită să fie mâh
nirea loră văcjândă răspunsulă ce l’au primită 
mamele, surorile, fiiicele și soțiele loră dela vice- 
șpanulă și protonotarulă comitatului, la cererea 
de a li se încuviința statutele reuniunei loră, în
tocmai cum s’aă încuviințată și statutele altoră 
asemenea reuniuni.

Dar în Selagiu elementulă română este mai 
numerosă și mai puternică. „Aicl,“ și-ad» cjLisîi 
adversarii noștri, „numai încetulă cu încetulă 
vomă pută cuceri terâmulă pentru maghiarismă, 
dar în Sătmară suntemă mai tari, aici trebue să 
suprimămă cu forța orice mișcare romândscă.“

Adversarii noștri nu s’au sfiită de a comite 
atentatulă cutezătoră în contra dreptății și a le- 
gei. Ei sperdză negreșită că nimeni nu li se va 
mai opane și că prin acestă asaltă voră da lo
vitura de mdrte năsuințeloră de cultură ale ele
mentului română Sătmărdnă, înhămâadu-lă pentru 
totdduna la jugulă maghiarismului.

Se înșdlă însă tiranii din Sătmară.
Viă este încă consciința națională în popo- 

rulă română din acestă ținută și dela energia și 
patriotismulă Românceloră sătmărene depinde vii- 
tdrea lui isbândă.

Vice-șpanulă dela Careii-marI declară, că mi- 
nistrulă de interne refusă încuviințarea statute- 
loră Reuniunei femeiloră române din Sătmară.

Dacă este așa, atunci Sătmăreneloră române 
nu le mai remâne altă cale spre a’șl apăra cul
tura amenințată decâtă a merge în deputațiune 
la Majestatea Sa prea grațiosulă nostru monarehă 
și a-lă ruga să ia cultura loră în înaltulă său 
scută.

Deputațiunea Românceloră din Sătmară va 
aduce și acelă bine pentru noi toți, că în cele 
din urmă va dă ocasiune Capului statului, ca 
să se convingă câtă de maltratată și prigonită 
este acjl elementulă română de sub sceptrulă său !

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

CRONICA POLITICĂ.
Danielă Irânyi, președintele partidei independenței 

și dela 1848, a propusă camerei ungare ună proiectă de 
lege lucrată de elă cu privire la aședarea străini- 
loră în Ungaria. Acestă proiectă cere ca fiecare 
străină, care voiesce să-și așe<|e domiciliulă în Ungaria, 
să adreseze în timpă de șăse (Jile dela sosirea sa o ce

rere de domicilare cătră primărîă. Străinulă atâtă în 
casulă acesta câtă și când se va mută dela ună locă la 
altulă trebue să dovedescă, respective să producă ună 
testimoniu dela autoritatea locală despre o viață nepătată 
și capacitatea de a se susțină pe cale onorifică. Fugarii 
politici să fie dispensați de a produce ună testimoniu de 
moralitate său de avere său de capacitatea de a se sus
țină. Străinulă păte fi primită în comună numai pe basa 
unei licențe de domiciliare. Cei ce nu voră corespunde 
acestoră disposițiunl, 30 de dile după admoniarea din 
partea autorității, să fie isgonițl din țâră.

Se vede că proiectulă lui Iranyi este îndreptată în 
contra Evreiloră străini, căci anevoie se voră aședâ alțl 
străini cu domiciliulă în Ungaria. Acăsta resultă și din 
motivarea sa, după care elă voiesce a opri mai alesă 
domiciliarei unoră asemeni străini, cari nu ducă o viață 
cinstită, ci trăiescă numai din înșelăciune, cămătăriă și 
din esploatarea miseriei său a nesciinței altora.

*
In ședința dela 17 Martie n. a camerei itali- 

ane s’a desbătută asupra politicei guvernu
lui la Marea roșiă. Ministrulă de esterne Mancini, 
răspumjendă la Imputările ce se facă guvernului, (fise că 
acesta are două programe: una mică și modestă pentru 
timpulă de față, alta mare pentru eventualități viitore. 
La Marea roșiă guvernulă urmăresce o politică curată i- 
taliană, ăr nu englesă; elă n’a făcută guvernului englesă 
propuneri formale, pentru că se temea să nu vateme 
simțămăntulă și orgoliulă națională englesă; a însărcinată 
însă pe ambasadorulă italiană din Londra să declare 
lordului Granville, că Italia e gata a ’i da ajutorulă ne
cesară spre a se împedeca catastrofe mai mari, și acăsta 
a făcut’o spre a da Angliei o dovadă de amiciția Italiei, 
fără însă a se vătăma cele două imperii aliate prin în- 
voell între Anglia și Italia. De atunci, (jise Mancini, re- 
iațiunile Italiei cu Anglia au devenită totă mai strânse 
și interesele reciproce au cerută de o potrivă suprimarea 
revoltei din Sudană, care trebue supraveghiată de ună 
stat puternică, căci numai așa s’ar pută administra Egip- 
tulă. .Trupele italiane din Massauah au să mențină ordinea 
în orâșă și împrejurime, ăr pe aderenții Mahdiului, dacă 
voră fi, să-i țină în freu. Mai multă de atâta nu păte 
spune Mancini, dar răgă camera să se gândăscă, că po- 
sițiunea Italiei la Marea roșiă trebue regulată, că ces- 
tiunea afgană ține tdtă lumea într’ună sufletă, dar că 
relațiunile Italiei cu Anglia suntă fdrte frățesc!, fără d’a 
se altera raportulă cătră Germenia și Austro-Ungaria. 
Guvernulă ia totă responsabilitatea de ceea ce se face, 
fiindcă așa ceră interesele Italiei.

Tdte parele din Londra, afară de «Daily News,« 
organulă guvernului, care tace, scriu într’ună tonă fdrte 
iritată asupra condițiuniloră, ce le pune Rusia 
cereriloră anglese în cești unea afgană (adecă ca să 
rămână în posițiunile ocupate și să mai ocupe și Pendj- 
deh). Aceste dau mână liberă Rusiei de a înainta în 
fie-care momentă după placă spre Herat. Concesiunea 
ce-o face guvernulă rusă la aparență este o amăgire. 
Foile anglese suntă nemulțămite, din causă căGladstone 
a renunțată la cererea primitivă a Angliei, ca trupele ru- 
rescl să se retragă până la linia Sarakh. Rusia, dică 
ele, se pdrtă și acăm rău ocupândă mereu ținuturi nouă. 
Amânarea răsboiului este numai în favorulă Rusiei. Și 
»Daily Telegraph» îșl esprimă neîncrederea în procederea 
Rusiei și mustră pe Gladstone pentru că a cedată cu 
privire la pretensiunile primitive ale Angliei, dedrece prin 
acăsta Rusia a devenită mai cutezătdre și susținerea 
păcii mai neverosimilă.

*
Se pare că între Franța și China s’au în

cepută tractărl de pace. După o soire din Tien- 
Tsin ce a primit’o ,Times,< cu negoțiările este însărcinată 
Li-Hung-Tșang. Ceea ce silesce pe Chinesi să ’ncheiă 
pace, este împrejurarea că Japonesii au luată o atitu
dine ostilă față cu China, cerendă ca trupele acesteia să 
evacueze Corea. In Tokio demnesce o disposițiune fdrte 
răsboinică, poporulă cutrieră stradele strigândă: »Răsboiu 
cu China!» fiarele japoneze ceră o alianță cu Franța, 
dar precum credemă, acăsta va prefera o pace favora
bilă, după ce a făcută atâtea jertfe, decâtă să mai con
tinue răsboiulă.
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Corpulă representativă ală orașului Deșiu a hotă- 
rîtă să se alăture ca membru fundatoră la reuniunea de 
maghiarisare ardelână din Clușiu și să trimâtă repre- 
sentanțl și în adunarea generală de constituire.

—0—
Comitetulă societății «Scâla Română* din Suceava, 

(Bucovina) într’ună apelă făcută publicului română din 
țara românâscă și din celelalte țări române, cere ajuto- 
rulă lui pentru biblioteca acelei societăți.

—0—
«Presse* din Viena află, că congresulă națio

nală bisericescă ală Sârbilor'ă din Ungaria se va 
conchiăma pe la 15 Augustă a. c. în Carloviță.

—Cl
in noulă magasină de bijuteriă ală d-lui D. Fried- 

mann, în Bucuresci în fața Teatrului - Națională, se 
află espusă corâna oferită de adunarea deputațiloră 
Domnului Moldovei, Ștefană celă Mare. Acâstă corână de 
bronză, turnată la Bruxelles după modelulă celei depuse 
de Adunarea deputațiloră cu ocasiunea serbării desvălirii 
statuei marelui Domnă, este de foi de stejară, peste cari 
se înfășură o panglică p’ală cărui bronză strălucesce in- 
scripțiunea, la stânga: «Adunarea deputațiloră,* d’asupra: 
«5 Iuniu,* la drepta : «Lui Ștefană,* âr josă, pe no- 
dulă panglicei, suntă înscrise tâte bătăliele repurtate de 
Ștefană celă Mare. Corona are o mărire în circonfe- 
rință de peste patru metri, și pârtă pe foile de stejară 
numele tuturoră județeloră.

—0—
D. Moceanu, profesoră de gimnastică și de jocuri 

naționale din Bucuresci, va veni în curândă în Ardâlă 
ca să recruteze o trupă de jucători de danțurî naționale, 
cu care se se ducă la esposițiunea dțn Anvers.

—0—
Sâmbătă 9 Martie, artiștii societari ai teatrului na

țională din ,Bucuresci* voră jucâ pentru ântâia âră 
«Ovidiu.* piesă în patru acte de d. V. Alexandri. .Ro
mânia* (jice că în acâsta sâră teatrulă va fi iluminată cu 
lumină electrică.

—0—
.Citimă următorele în «Gazeta Săteanului* din Râm- 

niculă Sărată: .Ni se scrie din Berceni, că mai mulți 
săteni din plasa Câmpulă, județulă Prahova, suntă în mo
mentulă de a formă o societate, cu reședința în comuna Ber
ceni, cu numele de «Cetatea Română.* D. C. N. Popă, care 
ne dă acâstă scire, ne trimite statutele acestei societăți. 
Scopulă ei e: ajutarea copiiloră săteni la meșteșuguri și 
carte, încurajarea loră Ia învățătură, arfă, comerță și in
dustria română. Clădirea unui locală de scâlă și înzes
trarea ei cu unelte de diferite profesiuni. Procurarea de 
cărți și aducerea de maeștri și maestre, cari să învețe 
copii săteniloră.*

—0—
Camera română a respinsă proiectulă privitoră la 

restabilirea porturiloră france, Galați și Brailă, în 
ședința de alaltaeri, cu 61 contra 29 voturi.

—0—
Camera francesă a votată proiectulă de lege, care 

ridică vama pentru importulă vaciloră și ală boiloră dela 
8 la 12 franci, pentru boi tineri și vaci tinere dela 5 la 
8 franci, pentru viței dela 1 fr. 50 centime la 4 franci, 
pentru berbeci bătuți dela 2 la 3 franci, pentru miei, 
capre și purcei dela 50 centime la 1 francă, pentru porci 
dela 3 la 6 franci. Vama pentru carne prâspătă s’a ri
dicată la 7 franci pentru 100 de Khilo, pentru carne să
rată la 8 franci și 50 centime.

—0—
Din Bulgaria se anunță, că guvernulă bulgară 

chiamă sub stâgă voluntari.
—0—

Organulă camerei de comerță din Newyork «Cham- 
ber of Commerce Journal and Exhibition Reporter* sfă- 
tuesce pe âmenî a nu mai emigra la America, deârece 
mii de lucrători stau fără pâne. Numai în Newyork 
suntă 45,000 de familii sărace, numărândă 180,000 de 
membri, cari n’au cu ce să trăâscă. In unele districte 
moră âmenii de fâme, ârw în altele ducă o viâță mise- 
rabilă cu puținulă câștigă.

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

Atentatu asupra culturei femeiloru române din 
Sătmard.

Din părțile Sătmărene, 15 Martiu 1885.
Domnule Redactoră! Starea nâstră în care ne a- 

flămă astădi este insuportabilă, despre acesta martore ni 
sunt strigătele cele multe din partea Româniloră. Au 
dâră nu ți se revâltă simțulă de dreptate, când trebue să 
înduri atâtea nedreptăți și fărădelegi, fără să fi dată causă 
justă la a?elea? Au doră nu suntemă fii credincioși ai 
acestei patrie, pe care o apărămă cu brațele nâsfre, și 
în timpă de restriște amă stată cu pepturile deschise 
contra dușmaniloră gata a muri? Și cu tâte a- 
cestea Maghiarii dela putere pre noi ne judecă a 
fi răsvrătitoii, noi cari prin sudârea nâstră con- 
tribuimă la susținerea patriei; noi suntemă considerați 
ca fii cei vitregi, pentru aceea ne apasă dușmanulă fără

Statulu ungurescii în pericultî.
Afacerea librăriei din Năsăudă face pe 4’aru^ 

»L’ Indăpendance roumaine* să scrie sub acestiî titlu 
ună articolă de fondă, în care constată, că aci e vorba 
de unfl nou actă de persecuțiune infamă și de intole
ranță barbară în contra Româniloră. Numitulă <|iară ’șî 
încheiă articululă său astfelă:

«Acestă actă va constitui o probă mai multă des
pre tirănia ce o esercită Ungurii asupra celorlalte nați
uni din regatulă sf. Ștefană. Ungurii, în persecuțiunile 
loră în contra Româniloră, mergu pănă la absurdă, 
pănă a se face ridiculi. Căci nu este âre ridiculă a con
fisca declarațiunî vamale ca periculâse pentru națiunea 
maghiară și de a presenta pe celă mai liniștită dintre li
brari ca pe ună factoră fârte periculosă pentru 
statulă ungară, fiind-că s’a găsită catalogulă său la ună 
librară din Transilvania, plus două declarațiunî va
male? (Istoria lui Horia de Densușiană e permisă, prin 
urmare nu pâte fi periculâsă).*

»Trebue ca edificiulă unui stată să fie rău sdrun- 
cinată și să se clatine, pentru ca âmenii săi politici să 
alerge la asemenea estremități.

,Și fiind că e vorba de interdicțiuni, vomă da bu- 
niloră noștri vecini ună bună sfată, pe care îi rugămă 
să’lă urmeze.

«Bucățile române de 20 lei au efigia regelui Carolă I. 
și mai multă decâtă amă dori, trecă fără nici o pedecă 
în Ungaria și se preumblă în buzunarele locuitoriloră țăriloră 
supuse coronei Sf. Ștefană. Guvernulă ungurescă ar tre
bui să se gândâscă, că presența baniloră cu efigia re
gelui Carolă I., printre poporațiunea Ungariei, ar pută 
deveni periculosă pentru statulă ungurescă. Să interzică 
prin urmare d’a trece banii românesc! fruntaria ungu
rescă.*

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

SOIRILE DILEI.
In «întrunirea literară* de Joi a citită d-șâra Oc- 

tavia Rusu novela «O bună pescuire* de Alarcon. D. 
prof. Ioană Popea a tractată tema sa „Biblia și istoria 
naturală despre oină'1 cu multă succesă și a fostă viu 
aplaudată.

—0—
Deputați mireni pentru sinodulă archidiecesană gr. 

or. s’au mai alesă: în cerculă I. Sibiiu d-nii Iacobă 
Bologa consil. aul. în pensiune și lână de Preda 
advocată în Sibiiu; în cerculă IV. Orăștia-Deva: d-nii 
Dr. lână Mihu advocată și Drd. în drepturi Augustă 
A. Nicâră proprietară; în cerculă Clușului: d-nii Va- 
siliu Almășană și lână Slavici.

—0—
Intre tinerimea maghiară din Șemniță, în Ungaria, 

domnesce o mare agitațiune în contra studențiloră ro
mâni dela Academia silvanală din acelă orașă. Agitațiunea 
a fostă provocată, dice «Pești Naplo*, din incidentulă că 
cu ocasiunea unei petreceri ună studentă română cu numele 
Ioană Deacă ar fi pronunțată cuvinte vătămătâre la adresa 
Unguriloră. Tinerimea maghiară a ținută mai multe în
truniri și-a otărită a face demonstrațiuni în contra stu
dențiloră români, dăcă studentulă Deacă nu va părăsi în 
termină de două săptămâni Academia din Șemniță. Se 
înțelege, totdeuna provocă Românulă! Clușiulă și Pesta 
suntă martori.

—0—
Câștigulă principală ală loteriei săraciloră din Viena, 

se pare că va rămânea orașului Viena. T6te ostenelele 
de a se găsi posesorulă losului în Făgărașă și împreju
rime, unde se trimesese, au fostă zadarnice, și Sâmbătă 
în 21 Martie n. terminulă pentru ridicarea baniloră es- 
piră. De se va găsi norocosulă, să dea imediată pănă 
mâne sără o telegramă la Viena.

—0—
Camera advocațiloră din Sibiiu face cunoscută, că 

advocatulă lână Popa, care fusese însărcinată cu admi
nistrarea cancelariei advocatului Rudolf Marlin, a fostă 
înlocuită în acâstă calitate de curatoră cu Dr. Nicolau 
Olariu.

—0—
Luni săra ună fruntașă dela batalionulă 23 de vâ

nători din Odorheiu a împușcată în casarmă pe doi vâ
nători. Fruntașulă (conducătorulă de patrulă) se’ntor- 
sese cu cei patru omeni ai săi dela patrulare din orașă 
și în locă să se anunțe, începu a glumi cu ună vânătoră, 
care se temea fârte multă de pușcă. Ținti cu pușca 
nencărcată asupra lui și, fiindcă vânătorulă și de astă 
dată se arăta sfiiciosu, dise fruntașulă: «Dacă tu te temi 
atâtă de multă de pușca nencărcată, ce vei face înaintea 
unei pusei încărcate?* și luându din patrontașă ună 
patronă cu glonță, ce-lă primise pentru serviciulă său, 
încărcă pușca fără să închidă camera și ținti din nou 
asupra vânătorului. Acesta se ascunse după ună altă 
vânătoră. In momentulă acesta ună ală treilea vânătoră 
se apropia de fruntașă, îi smulse pușca din mână, dar 
în același timpă se descărca și lovi pe cei doi, pe ună 
Română și ună Ungură, cari căzură imediată morți. 
Fruntașulă se află în arestă și Instrucțiunea urmâză. 

sufletă și încă aceia pe cari îi susținemă cu obolulă no
stru pe scaunulă de stăpână 1!

Ore este cu putință să tăcemă, când te părăsescă 
și cei ce mai au putere de a apără drepturile poporului 
română, când dânșii dau terenă ca inimiculă să străbată 
în sanctuarulă poporului, pre care-lă mai are ca singură 
mângâiere ? când vedemă năvălindă gendarmeria să rum- 
pă șirurile poporului și să-lă debiliteze, ca așa în urmă 
să-lă nimicâscă? .Turma părăsită se împrăștia și o pradă toți 
câți voescă.* Multă sâmănă cu acesta turmă nenoro
cită poporulă română, elfi încă nu are altă dreptă de- 
cătă acela, ce-lă are turma nenorocită, adecă a’șî da 
laptele, lâna, mielulă, în fine a se da însăși.

După acestă preludiu se vă descriu faptulă ce m’a 
îndemnată a prinde condeiulă în mână:

Bravele dame române din acestă comitată se adună 
la o petrecere adevărată însuflețitâre și acolo se vorbesce 
despre înființarea unei reuniuni culturale a femeiloră, 
spre care scopă se și alege ună comitetă provisoră pen
tru compunerea statuteloră, îcare nu peste multă timpă 
și-a și împlinită sarcina onorifică, căci statutele repede 
s’au compusă și pentru a obțină întărirea legală s’au și 
așternută din partea președintei interimale vicecomitelui 
comitatensă, ca apoi dânsulă să-le trimită la ministru

Până aci tâte lucrurile curgeau în cea mai bună 
ordine și se făcură tâte cele de lipsă ca damele române 
să pâtă avă Reuniunea loră cu statute întărite, ca așa 
să-și pâtă începe activitatea câtă de îngrabă, din care 
causă i-se și facă d-lui vicespană o visită prin d-na Ana 
Bilță ca președ. inter, și d-na Gizella Drumariu, cu care 
ocasiune vicespanulă se afia în Baia-mare. Visita se face 
în 11 Febr. a. c. când vicespanulă cu totă cavalerismulă 
său promite onorabileloră dâmne că va face totă ce e 
posibilă, ca statutele să fiă câtă de timpuriu întărite; 
însă prelângă tâte numai în luna lui Maiu le pâte susterne 
Ministrului după ce va fi o adunare comitatensă. Venindă cele 
dâuă dame dela visită, conversândă între sine una observă: 
.Soră, nu-i lucru curată, d-Iă acesta era fârte nervosă și 
hesitâ când a vorbită cu noi și se părea a schimba la 
față, după culise este ceva necurată.* Și ce să vecjl, pre- 
simțulă era cu temeiu, căci în 16 Februariu a. c. putu- 
rămă ceti în fâia oficiâsă a comitatului «Szalmârmegyei 
Kbzlony* că s’a denegată întărirea statuteloră. Nu preste 
multă timpă vine resoluțiune din oficiu, care este urmă- 
târea: .Mâsolat 1281/1885 Szatmâr megye alispânjâtol. 
Nagybânya Vâros polgârmesterânek Biltiu Erdos Anna âs 
dr. Lukâcs Lâszlâ altal hozzâm beterjesztelt ’s altalam 
a Nagymâltosâgu m. kir. belugyministeriumhoz felktildott 
«szatmârmegyei român nok egyletănâk» alapszabâly 
tervezetâkol emlitett minizster ur folyâ ăvi 8051 sz. alati 
rendeletăvel ajovâhagyâst megtagadta. Err a 
polgârmester urat az 81apszabâlv tervezetânek kâzlesitâse 
văgetti megkăldâse mellett oly felhivâssal ărtesitem hogy a 
tervezoket bârmily nemu egyleti mukodâstol tiltsa el, el- 
lenkezo eselben velok szemben a târvâny teljes szigorât 
alkalmazza N. Kâroly 1885 Februar 17-ân Ujfalusis. k. 
alispân.

517/885. A rendelet mâsolatban mellâk letei pedig 
eredetben vâtbizonylat mellet id: elnok nonek kâzbesit- 
tetik, — egyzsersmind a rendelet a polgârmester a foka- 
pitânynak is elofordulâ esetben foganat szerzâs vâgett ki- 
adalik. N.-Bânyân 1885 ăvi febr. hâ 25-ân tartott ta- 
nâcsulâsbol Lajos Gyorgy s. k. fbjegyzo.

(Nr. 1281/1885. Dela vicespanulă comitatului Săt- 
mar. — Cătră primarulă ^orașului Baia-mare. Excelența 
Sa minislrulă reg. ung. de interne a denegată prin ordi- 
națiunea sa cu Nr. 8051 din anulă c. întărirea proiectu
lui de statute ală Reuniunii femeiloră române din comi- 
tatulă Sătmarului, ce mi-s’a presentată mie de cătră 
Bilțiu Erdos Ana și Dr. Vasile Lucaciu și care a fostă 
înaintată numitului ministru de interne. Despre acăsta 
însciințeză pe d. primară alăturândă proiectulă de statute 
pentru Imănuare și provocându-lă, ca să-i oprâscă pe 
proiectători dela ori și ce lucrare pentru reuniune, âr la 
dincontră să aplice față cu dânșii tâtă rigârea legii. Că- 
răii-mări, Februariu 17, 1885. Ujfalusy m. p. vicespană.

517/1885. Ordinațiunea se îmănueză presidentei 
provisorie prelângă recipisă în copiă, âr adusele în ori
ginală, — ordinațiunea se trimite și primarului și căpi
tanului supremă spre executarea în cașurile obveniente. 
Baia-mare 25 Februariu 1885. Din ședința consiliului. 
Georg Lajos m. p. protonotară.

Etă până unde a mersă părtinirea vicespanului co- 
mitalensă! Domnia-sa vorbesce într’o formă, și fapta do- 
vedesce alta; unde-i este cavalerismulă și nobilitatea pre
tinsă? Se pâte că în modă naturală, după legea psi- 
chologică, schimbă fața când se vedea înaintea celoră 
două dame române, cari cereau părtinirea lui ce li-o și 
promise, deși în sufletulă seu și în inima sa vibra, pâte, 
răsbunarea. După cum se aude, acestă bărbată este o- 
mulă pe carele îlă țină în evidență ca să li se trămită 
de «fdișpană* frațiloră din Carașă-Severină în loculă pa- 
șei din presinte, să fie pregătiți!

Altcum mulți sunt de părerea, că statutele de sub 
întrebare n’au trecută pragulă acestui comitată că totuși



Nr. 55. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Motivulă pusă înainte de guvernă în aceste împre
jurări, este că într’o țară de libertate existența unui pri
vilegiu sau favorile acordate câtorva orașe, nu ar putea 
să fie luată în considerațiune fără a lovi însuși princi- 
piele, cari au servită pururea de basă acteloră guver
nului.

Este sigură că guvernulă, dacă a agisată din pro
pria sa inițiativă, a creZută a face ună bine și a servi 
interesele generale ale țărei sale!

Din nenorocire desființarea porturiloră france a avut 
efecte funeste. Negoțianții așeZați de doueZecI și trei
zeci ani au fostă prinși de frică și au contenită aface
rile loră. A fostă o panică generală. Eu însumi am ce
dată impresiunii generale, când legea a fostă votată. Eu 
am scrisă o seriă de articole în Ziare, spre a combate 
legea, demonstrândă că Galații și Brăila erau ambele 
porturi, prin cari intră aurulă în România.

In adevără, în vreme ce se esportâ în 1880 prin 
trei puncte fruntarii austriace, Ițcani, Predeală, Vârcio
rova, o valâre totală de 43,884,900 franci, porturile Du
nării, a căroră mișcare comercială este concentrată în 
Galați și Brăila exportau în Europa, și mai alesă la Lon
dra și Marsilia, o valâre de 175,033,888 franci, și plă
teai guvernului română o taxă vamală de 1,494,761 de 
franci contra 372,866 franci plătiți de productele expor
tate în Austria. Am criticată mai alesă taxa de jumă
tate la sută luată în porturile france, și a cărei mănți- 
nere, după desființarea acestora, nu mai are rațiune de 
a fi, și constitue ună privilegiu în folosulă Austriei și 
Germaniei, a căroră produse, intrând în România prin 
fruntariile de uscată, sunt scutite de acâsiă taxă.

Eu sunt convinsă, adaugă autorulă, despre adevă- 
rulă proverbului strămoșiloră noștri: Is fecit cui prodest. 
In adevără cui putea să folosâscă imediată desființarea 
porturiloră france, dacă nu Austriei, care dispune de trei 
linii ferate spre a dirige produsele sale în România, și 
care ar monopolisa, împreună cu Germania, comerciulă 
acestei țări, dacă ar putea distruge traficulă care se face 
la Galați și la Brăila cu națiunile occidentale!

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

Societatea de Economia politică,.
Luni săra s’a ținută în Bucuresci a treia întrunire 

a societății de economiă politică sub președința d-lui 
Al. Crețescu, presenți fiindă 20 membrii.

După citirea procesului verbală ală ședinței prece
dente s’au pusă la votă și s’au admisă în unanimitate 
patru noui membrii și s’au mai propusă alțl șase.

La ordinea Zilei era continuarea discuțiunei: dacă 
este său nu oportună a se înființa o industriă națională 
în țară.

D. Em. Protopopescu Pache, după ordinea înscrie- 
riloră, a luată cuventulă și a demonstrată utilitatea și 
importanța industriei în societățile, care se pretindă ci- 
vilisate. A arătată cum la noi în țară este mare nevoe, 
ca industria agricolă să fiă scosă din vechea rutină și 
să-șî ia avântulă ce comportă o asemenea activitate 
socială.

A demonstrată asemenea că țările, care voră să 
între în cerculă activității industriale, trebue mai ântâiu 
să încâpă cu industria casnică, fără a se aventura de o 
cam dală în domeniulă mariloră industrii, marea in
dustriă fiindă compatibilă numai națiuniloră ce au ună 
escedentă de populațiune, care nu găsește destulă de 
lucru în agricultură. Constată că la noi lipsescă brațele, 
și că ar fi o perdere economică dacă ne amă forța să 
deturnămă puținele brațe ce avemă în agricultură spre 
a le destina fabriceloră mari. Citâză esemple de încer
cările făcute în țară cu câteva mari industrii, și insistă 
pentru desvoltarea aeeloră industrii, care suntă strânsă 
legate cu agricultura, cum suntă: cășeriile, morile, vel- 
nițele, destilările, fabricatele petroliului, spălatulă lînei; 
produsele seuriloră și grăsimiloră, pielăriile, carne con
servată, conserve alimentare, lemnăria lucrată , etc. Apoi 
insistă pentru încurajarea industriei casnice ,home in
dustrie,* prodronulă marii industrii.

Arată cum trebue să deplângemă starea actuală a 
agriculturei la noi de 6re ce, după datele științifice, po
pulația țărei nâstre, ca țară agricolă, trebuia să se în- 
îndoiască, pe când miseria și bălele a decimată popula
țiunea țărei. Atrage atențiunea asupra demoralisărei ce 
a pătrunsă pănă în cele din urmă strate ale societăței, 
împuținarea numărului căsătoriiloră, și creșterea mor- 
talităței.

Conchide Jprin a răspunde afirmativă la cestiunea 
pusă: Dacă prin industriă națională înțelegemă industria 
casnică. Se pronunță contra mariloră industrii, care ar 
distrage cu pierderi brațele dela agricultură. In fine ter- 
minândă adaogă câteva argumente pentru a pune în 
evidență erorile vulgare, ce se facă cu balanța comerciului.

—lă Popovici a arătată că altceva este a se 
trata cestiunea în teorie pură și altceva cum se practică 
în tâte statele. Convențiele comerciale dintre state tur
bură regulele abstracte ale sciinței economice.

Crede că este bine și oportună a se înființa indus
tria în România. O țâră, care s’ar aplica esclusivă la 
ramura industriei agricole, ar fi întocmai ca ună capitalistă 
care și-ar închide tâtă averea într’o singură societate fi
nanciară.

Dacă nu plouă, tâtă țâra sufere, căci seceta aduce 
crisa cea mai teribilă, agricultura fiindu-ne singura sor
ginte de avuții.

așa mare nedreptate nu pâte se comită (?) nici ministrulă 
ungurescă, ca statutele dameloră sătmărene să-le res
pingă, fiind acele în tâte asemenea statuteloră Reuniu- 
nei dameloră selăgiene, pe cari totă acelă ministru le-a 
aprobată. Fiă ori și cum, din aceste se pâte vedea, 
pănă unde amil ajunsă noi din acestă comitată; nu ni 
se concede ca între marginile legei să profesămă cultura, 
nici să ne însoțimă spre ună scopă nobilă și măreță cum 
este și Reuniunea dameloră.

Ocupându-ne cu așa lucruri, îmi vine în minte ună 
bărbată pe care Ungurii îlă numescă mare, acestă băr- 
bată în ună timpă când spiritele erau agitate, bună âră 
ca aslădi, spune ună sfată bună și părintescă frațiloră 
săi Unguri, pe care aflu de bine să-lă amintescă și eu 
cu acâsta ocasiune. Și anume Z*ce marele Szechâny: 
,Să dămă drepturi la toți locuitorii Huniei, acesta nu 
este atâtă faptă creștinescă câtă calculă bună; să dămă 
drepturi, că în urmă va fi prâ târdiu, și patria se va ri
sipi din temeiu și va peri și memoria Ungurului. Acăsta 
este mărturisirea consciinței mele, — căci și apa și ae- 
rulă sfărîmă totă împrejurulă său, — dăcă se apasă peste 
elasticitatea sa firăscă.* (Stadium p. 118 pref. 290).

Acestă bărbată le-a spusă cum potă a’și întări e- 
sistența, însă tâte acele le privescă ca trecute, dâr adese
ori profețiile âmeniloră mari și prevăzători se împlinescă.

Noi Românii din acestă regată suntemă tratați în 
ună modă cu totulă nepomenită în secululă XIX care 
se Zice ală luminei și deșteptărei naționale.

Voi mame române, fiți mângâiate, căci dreptatea 
va învinge, lucrați mereu și cresceți fii lângă sînulă vos
tru devotați causei naționalei Sătmărenulti.

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

Cestiunea porto-francurilorti române.
(Din raportulH d-lui Cogălnieeanu),

Propuitorii proiectului delege, care se desbate acum în 
Camere l’au precedată cu o espunere de motive, care a- 
rată, ană pe ană, colosala propășire a porturiloră fran
ce, și cu dânsa și colosala desvoltare ce a luată prin a- 
câsta comerciulă nostru internațională, precum și cifrele 
încasate de vămile nâstre, traducându-se acestea prin mi- 
liâne. E de ajunsă a arăta, că în anulă ântâiu (1835) 
ală declarării Galațiloră ca porto-francă, cifra vasuriloră 
ce întră în portă nu se suia la 300, 12 ani în urmă 
(1847) acea cifră se urcă la 1065; și exportațiunea ce- 
realeloră representa 370,000 chile de Moldova. La 1855, 
adecă 20 de ani după declararea de porto-francă, Galați 
vedea întrândă în apele sale 1557 vase; mărfurile impor
tate să ridicau peste 230.000 tone, representândă 
20,000,000 franci și populațiunea ajunsese la cifra de 
peste 60,000 locuitori, când în 1830 ea nu era nici mă- 
cară do cinci său șâse mii suflete.

Prin tractatulă dela Paris Dunărea pănă la Galați, 
jn modă oficială, și pănă la Brăila, în modă tăcută, se 
declară ca făcândă parte din regiunea maritimă, pentru 
care acâstă întindere și fu succesivă pusă (prin tractatulă 
de Berlin) sub preveghiarea comisiunii europene.

Lucrările admirabile făcute la gurile Dunării de- 
deră ună sporă nemărginită comerciului nostru interna
țională în genere, și în deosebi traficului ambeloră por
turi, cari din Zi în Z’ luară ună avântă mai puternică, 
identicându-se în ele viitorulă întregei mișcări econo
mice și comerciale a României.

Astfelă la 1873, adecă 38 ani după declararea 
porturiloră france, vedemă că numai Galați a exportată 
producte în valâre 100 miliâne lei noi, a importată măr
furi de 50 miliâne, și a primită visita a 3,518 basti
mente ale diverseloră națiuni din Occidentulă și Orien- 
tulti Europei.

Brăila a pășită pe aceeași 'treaptă de desvoltare; 
valârea exportațiunii cerealelorăjîntrecea încă și cu mulfă 
cifra exportațiunii loră prin Galați.

Pănă a nu se pune însă în lucrare desființarea 
privilegiului de porto-francă, dâr chiar din Ziua promul
gării legii, care decreta în principiu abolirea acestui pri
vilegiu, comerciulă occidentală se simți lovită și începu a- 
și căuta alte regiuni!

Iată, ce să găsesce într’o scrisâre de curândă a- 
părută: »Le comerce franqais en Roumanie, par Ur- 
bain Chousserie. Paris, 1884.«

Mulțumită linieioră loră de căi ferate intrândă în 
România prin trei puncte, Ițcani, Predeală și Vârciorova 
Austria și Germania, proiectaseră de a monopolisa în mâ- 
nile loră totă comerciulă României. Puterile mai susă 
numite căutară dar mijloculă de a distruge pentru tot- 
d’auna concurența francesă, și creZură a’lă fi găsită în 
desființarea porturiloră francese în România.

Importațiunea francesă se făcea prin porturile 
france Galați și Brăila, cari îi serviau dreptă întreposită; 
în adevără în aceste porturi veniau de se aprovisionau 
toți negustorii grosiștl și detailiști ai României, ai Dobro- 
giei, ai Bulgariei și ai Serbiei. Cifra afaceriloră tratate 
anuală pe aceste două piețe era enormă. Porturile Ga
lați și Brăila se bucurau de o mare prosperitate comer
cială, și erau departe de a se ascepta la lovirea teribilă, 
care avea să le fie dată; pentrucă erau de abia doi ani 
de când o lege prelungise încă pentru Zece ani privile- 
giulă loră de porto-franco.

Dacă plouă multă, asemenea.
Industria agricolă, fără industriile derivate din ea, 

nu pâte fi ună bine pentru noi. Deci mai întâiu avemă 
nevoiă a crea industriile derivate din industria agricul
turei. Este tristă a vedea în tablourile statistice, la co
merciulă nostru cu străinătatea că aducemă din Austro- 
Jngaria și untă și făină, și brânzeturi, și sfori, frînghii, 
și altele, și lemne de construcții aducemă, noi cu păduri 
seculare, și căruțe ordinare, tâte acestea pentru mai multe 
miliâne.

Chiar fabrice de zahără și altele se potă înființa 
a noi, dar ca să reușâscă trebue bine cultivate sfeclele, 
mai multă capacitate la direcțiunea fabricei și să nu avemă 
tarife, care să ne omâre în fașă ori ce industrie îndată 
ce se nasce.

Nici o țâră esclusivă agricolă nu esistă în Europa, 
înființarea industriei mai are și alte avantage enorme, 

după oum s’a Zisb> de a moralisa satele, de a ocupa pe 
țărani în lunile de iârnă, de a face să esiste în țâră ună 
terțiu Stată (tiers âtat bourgeoisie), care să fie o forță 
între funcționari și țărani, o forță în țâră.

In fine prin industriă țările devină libere, esemplu: 
Anglia, Franeia, Belgia.

— D. Pallade cu o logică strînsă a resumată ar
gumentele ce se dau în favorulă marei industrii și le a 
combătută cu datele sciinței economiei politice, admi- 
țândă soluțiunea emisă de d. E. Protopopescu Pake. D. 
Troteanu a vorbită în sensulă celoră susținute de d. Po
povici. Orele fiindă unspreZece ședința s’a ridicată, a- 
nunțându-se cea urmăfâre pentru Sâmbătă 17 Martie, 
din causa sărbăloriloră ce începă la 18 Martie. Viitârea 
ședință va avea locă în pasagiulă română Nr. 14.

(»România,c) 
-------o-------

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz Trans.*)

Saarbrucken, 20 Martie. — Dintre ne
norociri din mina de cărbuni dela Kampfhau- 
sen s’au scosu pănă erl la 3 6re după am^f 
137 morți, 51 vii. Ceilalți morțl nu se potă 
scdte decâtă fârte încetă din causa dărîmătu- 
riloră.

Cattaro, 20 Martie. — Părechia princi
ară de cordnă sosesce adl aci. Mâne de dimi- 
nâță plâcă la Cetinge.

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

DIVERSE.
0 festă a unui ginere. — In săptămânile din urmă, 

o festă ce i-a jucat’o princesei Beatrice din Anglia mi
rele său prințulă de Battenberg a adusă după sine o 
mică supărare între fidanțați. Princesa, care e fârte re- 
ligiâsă, poruncise ca pânzăturile de masă, șervetele și 
batistele sale să fie marcate, nu cu corâna și cu mono
gramă, ci cu sentințe biblice. Dar fiindcă numărulă a- 
cestoră albituri este multă mai mare decâtă sentințele 
potrivite, princesa se adresă cătră mirele său și acesta 
se oferi să’i ajute cu sentințe sfinte în limba latină. In 
adevără, elă trimise o colecțiune de acestea, care s’au 
și dată în lucru. Dar ce să vetfî? Rufele sunt marcate, 
în roșu și albastru, cu versuri începătâre din cele mai 
profane cântece d’ale studențiloră. Mirâsa s’a cam su
părată puțintelă, dar Curtea e încântată de gluma atâtă 
de bine isbutită.

* **
înaintea curții cu jurați. — Acusatulă este ună 

omorîtoră. Juriulă dă ună verdictă afirmativă asupra 
tuturoră cestiuniloră, —- tăcândă cu desăvârșire asupra 
circumstanțeloră atenuante. Președintele puse acusatului 
întrebarea de rigâre: — Acusatule, ai să faci vr’o ob- 
servațiune în privința aplicării pedepsei? —Una singură, 
d-le președinte: nu suntă partisană ală pedepsei cu 
mârte 1

* * e
Drnmultt virtuții. — Mamă! — Ce vrei? — Gu

vernanta mi-a Z’S’î c& t6te femeile ar trebui să mârgă 
pe drumulă îngustă ală virtuții. — Neapărată 1 — Atunci 
cum să mergi p’acestă drumă cu turnura pe care o porți 
în tâte Zilele?

* **
(f) JNecroIogtt. — Dina Manole, soția d-lui 

Ioană Manole vechiă comerciantă, epitropă la biserica 
sf. Nicolae etc. și mama d-lui Diamandi Manole, 
a încetată din viață la 6 ale curentei în etate de 72 
ani după scurtă suferință. Ceremonia funebrală se va 
face Sâmbătă în 9 ale curentei 3 âre p. m. Conductulă 
va porni din casele proprii Scheiu Nr. 1513 Ia biserica 
Sf. Nicolau din Brașovă. Fie-i țărîna ușâră și memoria 
binecuvântată 1

Editoră: lacobfl Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr, Aurelii Vur^șiauu
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Cursulu la bursa de Vloaa 
din 19 Martie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98 95 
Rentă de hârtiă 5% ■ • 93.85 
Imprumutulu căiloră ferate

ungare.......................... 147.—
Amortisarea datoriei căi

lor 5 ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.80

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 122.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . .109.50 

Bonuri rurale ungare . . 102.90 
Bonuri cu cl. de sortare 1C3. - 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel02.— 
Bonuri rurale transilvane 101.10

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

vinii ung......................... —.—
Imprumutulii cu premiu

ung...................................119 30
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.30 
Renta de hărtiă austriacă 83.45 
Renta de arg. austr. , . 83.70
Renta de aurii austr. . . 108 75 
Losurile din 1860 , . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare.........................861.—
Act. băncel de credită ung. 310. - 
Act. băncel de credită austr. 300.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.80
Napoleon-d’orI.................. 9.80l/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.60 
Londra 10 Livres sterlinge 124.35

ggr- Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potti cumpăra în tutunge- 
ria lui S. Clross.

Anunțămă acelorii onorați cetitori, cari 
voră bine voi a se abonâ la f6ia nostră de aici 
încolo, că avemil încă în reservă numeri dela 
începutulu anului 1885, prin urmare potă s6 
aibă colecțiunea completă.

Administraținnea »Gazetei Transilvaniei.»

la Zgiaatz Kron
Fabrica ele Mobile în Viena

Stadt, Lugek Nr. 2.
Representanți soliei se angagiază îndată cu unu 
(Nr. 34) 1—4 provisionu mare.

Bursa de Bucuresei.
Cota oficială dela 6 Martie st. v. 1884.

Cump. vând.
Renta română (5%). . . . 921/» —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 94 —

» convert. (6%) • • 897/» —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 33 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . ioova —

* >, » (5°/o) 85’/, —
> » urban (7%) • • 967a —

> (6%) • • 901/, —
’ . » (5°/0) • • 83’/, —

Banca națională a României 1200 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 294 —

« » > Națională . . 210 —
Aură..................................... îa.Vs’/o —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovii
din 20 Martie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . ,, . Cump. 8.73 Vend. 8.76
Argint românesc .... . . > 8.70 » 8.75
Napoleon-d’orI................. . . > 9.79 * 9.80
Lire turcescl..................... . . > 11.04 * 11.06
Imperiali......................... . . > 10.02 > 10.04
Galbeni............................. . . » 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.50 > 101.-
Ruble RusescI................. . . » 126.— 127.—
Discontulă » . . 7—10 ’/o pe ană.

HO 20°;0 Tote prețurile scădute 20c|0 
________________per comptazitij.._______________  

Wagazinu de încălțăminte 
alO lui

loanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străinu, solidu și modernă. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute t6te felurile de încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
s6u după mfesure fabricate.

Ghete de bărbați dela v. a. fi. 3.60 cr. în susă.
Ghete de dame „ „ „ 3.— „ „ „
Pantofi și ghete de copii dela 60 „ „ „
Pantofi de casă de piele, pîslă seu stofă brodate 

cu flori pentru bărbați și dame dela v. a. fi. 1.30 cr. în susă.

Specialitate.
Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susO 

» » fetițe și băieți » » > , » » 4.50 , » »
Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesescl. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurțl pentru voiagiori. = GalocI de gumă 
englesO. — Sandale de gumă și de pîslă pentru dame, bărbați și 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare dela v. a. fl. 2 în susă

» > bărbați » » »»»51/2î »
» , femei » » » , , 4 » >

Comanilelo din afară se efectueză după mcsnrile trimise promptîi și colo nepo- 
____________________ trivite se iau înderCtiî in seliimbu.__________

Hei 20°|0 Tote prețurile scădute 2O°|o

Mersulu trenurilorU
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pe inia Prcdealfi-Budapesta și pe linia Tenișfi-Aradă-Uiidapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

JPredealn-dSiidapesta JSudapesta—l®red©alft

BucurescI 
Predealu 
Timișd 

Brașovă 

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfi 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneld 
Teiușft 
AiudO 
Vințultt de susii 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghiriștt 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezâ-Telegd 
Fugyi-Văsărliely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

(
(

(
(

Trenă 
accelerat

Trenii 
de 

peradne
Trenă 

omnibua

7.15
1.09

—

1.33 — —
2.06 — —
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27

7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19
8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 5 59 9.18
10.18 6.28 8.00

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
— 7.25 9.35
— 7.49 10.16

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9,11 12.47
— 9.29 1.21

12.25 9.52 2.05
1.11 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— . 10.56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Trenă 
de 

pcrsOne

10.15
10.50

Trenă 
de 

peradne

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea mare (
(

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Trenă 
omnibua

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnibua

Apahtda 
Gliiriș 
Cucerdea

. Uiora 
Vințulfl de 
Aiudii 
Teiușă 
Crăciunelfl 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mică 
Medjaști 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

sustt

Brașovă

Timișii
Predealu

BucurescI

(

V.

8.25
8.00

11.24
2.01
4.11
4.21
4.29
4.40
5.02
5.46
6.09
6.28
6.52
7.32
7.51
8.12
8.24
8.38
8.57
9.23
9.50

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

1.15
1.44
2.00
2.34
2.52
3.27
4.01
4.50
5.08
6.47
7.36
8.09
8.41
9.20

9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

1.48
3.21
3.54
4.34
4.52
5.11
5.40
6.00
6.29
8.14
9.49
9.58

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43

1.22
2.24
3.06
4.17
4.51

3.30j
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

8.00
2.47
6.36

10.09

Nota: Orele de ndpte suntfl cele dintre liniile grdse.

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

10.12

7.07
8.10
8.46
9.20

10.15
6.00
6.57
7.32

10.45
11.07
11.29
12.15
12.30

1.32
2.04
2.24
2.44
3.15
3.25
4.03
4.28
10.25

I

Tipografia ALEXI, Brașovă,

Teiușft-Aradft-Budapesta lîudapesta-Aradft-Teiușft.

Tronă de Trenă Trenă Trenă de TroDă
. perfldne omnibua omnibua peradne omnibua

Teiușft 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Itudapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Siraeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Bărzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
A 1*53 fi A ( 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradft-Timișftra Simeria (Piski) PetroșenI

Trenă Trenă de Trenă
omnibus peradne omnibua

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Tlmiș6ra 8.58 3.15 P etroseui5 7.00

Timișftra-Aradft PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenu do Tronă Trend
pcrsdne omnibua omnibua

Timiș^ra 12.25 5.00 Petroșeul 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 i Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


