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Ministrulă Brătianu și Românii ardeleni.
(Articula finalii).

Brașovit, 21 Ianuariu 1886.

E vorba de cestiunea română de dincăce de 
Carpați. Esistă sân nu o asemenea cestiune în 
statulă ungară ?

D-lă ministru-președinte Brătianu adeveresce 
esistența ei, fiind că vorbesce de luptele ce le 
avemă noi, Românii de dincăce de CarpațI, în 
contra Unguriloră și dice că i s’a spusă, că aceș
tia „voiescă să ne lovăscă și să ne estermineze“.

Mai multă decâtă vorbele primului-mi nistru 
ală României adeverescă, că este o cestiune ro
mână în statuii! ungară, prigonirile, ce le întâm
pină Românii de aici din partea guvernului un
gurescă, precum și veclnicele acusațiuni ale foi- 
loră maghiare și văităturile loră asupra pericu- 
lului, ce ar amenința nația maghiară din partea 
românismului, văitături, cari au băgatu spaimă 
și grăză mai alesă în inimele Maghiariloru din 
Ardeală.

Dăr și mai multă se constată esistența ces- 
tiunei române în Ardeală și Țăra ungurăscă prin 
faptulă, că la pblele de mădă-năpte ale Carpați- 
loru aprăpe trei miliăne de Români luptă, bine 
rău, cu succesu ori făr’de succesu, dăr luptă me
reu pentru a face să li se respecteze individua
litatea națională pe basa egalei îndreptățiri, luptă 
și nu voră nicidecum să renunțe la dreptele 
loră postulate, adi atâtu de ignorate și desprețuite 
de adversarii loră.

Esistența cești unei române în statulu ungară 
este prin urmare învederată. Cu tăte aceste ad
versarii nămului românescă îi năgă ori și ce în
dreptățire între marginele acestui stată, și fiind
că ori câtă silință ’și-ar da ei, totă nu potă as
cunde dinaintea ochiloră lumei nemulțumirea ce 
în adevără domnesce în sînulă poporului română, 
se încărcă a ascunde adevărata sorginte a aces
tei nemulțămirl, căutându-o nu în întru, în Bu
dapesta, ci în afară, în Bucuresci.

Cu alte cuvinte adversarii noștri pretindă, 
că nu asupririle regimului ungurescă, nu nedrep
tatea sistemului de guvernare ungurescă este causa 
nemulțămirei poporului română de aici, ci ne- 
mulțămirea lui ar fi numai productulă agitațiu- 
niloră „daco-române“, ce ară porni din România; 
ei pretindă că poporulă țărână română este dela 
fire blândă și pacinică și elă s’ar lăsa în mâna 
sorții dăcă nu Far seduce și ațîța mereu condu 
cătorii lui, cari toți ară gravită spre România și 
și-ară lua de acolo directiva.

D-lă ministru-președinte Brătianu a carac- 
terisată cu puține cuvinte acăstă tactică de de
făimare a contrariloră noștri că ei ne
bănuescă neîncetată, că amă fi înțeleși cu cei 
de dincolo, ca să facemă revoluțiune în Austro- 
Ungaria.

Suntemă siguri, că nu i-a ieșită din me
moria d-lui Ionă Brătianu disputa vehementă, 
ce s’a încinsă între foile românesc! și unguresc! 
în văra anului 1883 din incidentulă toastului 
Grădiștănu. P’atunc! se scriea și se vorbea 
multă de „irredentismulă română“. Le venea la 
socotălă acăsta adversari loră noștri și cu multă 
plăcere se străduiau ei a scormoni cestiunea, ce 
în realitate nu esista decâtă în fantasia loră, 
esploatându-o în contra Româniloră ardeleni și 
bănățeni.

Guvernulă ungurescă își făcuse din acelă 
toastă ună cală de bătae și ministrulă de instruc
țiune Trefort într’o scrisăre adresată episcopului 
maghiaronă dela Gherla ne-a declarată răsboiu 
nouă, celoră ce luptămă aici pentru drepturile 
poporului română, susțiindă, că „wm! stătu po
liglota în Ungaria este o imposibilitate11. Organulă 
semi-oficiosă ală maghiarismului violentă (jicea 
cu privire la acăstă, enunciare: „Guvernulă ma
ghiară a primită declararea de răsboiu a Daco-

Româniloră și înainte de iote va sterpi dacoroma- 
nismulă de acasă, cu ajutorulă autoritățiloră jude
cătoresc! și a autoritățiloră valahe bisericesc!, a 
cărora datoria este de a sprijini statulă în sco
purile lui politice “ — („Pești Naplo“ din
Iulie 1883.)

D-lui primă-ministru română de sigură că-i 
suntă destulă de bine cunoscute măsurile reac- 
țiunare îndreptate contra Româniloră din statulă 
ungară, ce au urmată acestei amenințări. Ele 
au fostă introduse cu aspra mustrare, ce prin 
graiulă Monarchului nostru se făcuse Metropo- 
lițiloră din Ardălă și credincioșiloră loră români, 
cu ocasiunea inaugurării noului Seghedină, di- 
cându-ni-se, că noi Românii n’amă fi destulă de 
patriotici.

N’amă fi fostă ăre în acestă periodă toc
mai noi Românii de dincăce de Carpați în dreptă 
a ne plânge, că frații noștrii de dincolo ne 
suscităză greutăți ?

Dăr n’amă făcut’o, — căci ce ni-ar fi și 
folosită ?

Pentru aceea însă amă continuată lupta cu 
nestrămutată lealitate față cu tronulă, cu patria 
năstră și cu sfânta năstră causă și amă disă:

„Ministrulă ungurescă a adusă în legătură 
toastulă dela Iași cu nisuințele năstre legitime 
pentru dobândirea egalei îndreptățiri naționale între 
marginile acestui stătu, cu scopă ca să inegrăscă 
motivele sânte și drepte ale luptei nostre națio
nale. Protestămă sărbătoresce înaintea tronului, 
a țărei și a lumei civilisate în contra acestei pro- 
cederi necalificabile a unui consiliară ală Coră- 
nei, convinși fiindă, că nisce creaturi ale par
tidei dela guvernă (adecă maghiaro ni iy nu voră 
pută întuneca niciodată virtuțile cetățănesci ale’ 
poporului română!“ („Gazeta Trans.“ din 11 
Iuliu st. n. 1883.)

După ce s’a mai fost potolită prima furia 
sgomotăsă a pressei austro-maghiare produsă prin 
incidentulă dela Iași s’a discutată încă multă 
vreme în pressa europenă cestiunea „iridentismu- 
lui română“ sulevată mai alesă de foile maghiare 
și ea a și fostă resolvată în favorulă Româniloră.

Ne aducemă aminte de ună fărte momen- 
tuosă ărticulă, ce s’a scrisă p’atunc! în „Journal 
des Debats“, unulă din organele de frunte ale 
diplomației francese. In acestă ărticulă se con
stată, că esistă în Ungaria o cestiune română, dăr 
că nu esistă și n’a esistată niciodată ună „iri- 
dentismă română,, după fasonulă celui italiană, 
mai întâiu din causa disproporțiunei de forțe și 
ală doilea „pentru că esistența unei Austrie pu- 
ternice’și prospere e necesară esistenței României. “

Articululă inspirată de înaltele vederi ale 
unui adevărată omă de stată ajunge la conclu- 
siunea, că bărbații de stată români serioși numai 
o desmembrare a monarchiei năstre nu o potă 
dori, ci totă ce dorescă este „de a se da drep
tate populațiuniloră române, cari trăiescă sub 
dominația regelui Ungariei, de a nu se mai sforța 
prin procedări vexătăre și tiranice ale smulge 
limba și naționalitatea.,., într’ună cuvântă la Pes
ta ear nu la Bucuresci este soluția cestiuneî Ro
mâniloră din Austria și fantoma „irredentismului 
română“, care turbură repausulă bărbațiloră de 
stată unguri, nu va peri decâtă în (jiua justiției 
și a libertății...*4 (Journal des Dăbats!< din Au
gustă 1883).

Chiară și (Țarulu diplomației rusesc! „Le 
Nord“ din Bruxela, elicea: „campania iredentistă 
din România nu este decâtă o vagă eventualitate, 
care nu se va realisa niciodată decă Ungurii 
voră înceta de-a mai considera pe Români ca o 
rassă inferioră și a-i trata astfelu. („Le Nord“ 
din Augustă 1883.)

Ear „Românulă“ p’atunc! organulă celă 
mai autorisată ală partidei dela putere în Ro
mânia, scria în numărulă său dela 11 Augustă 
1883 :

„Miculă stată română nu se spariă pănă 
a-și perde capulă nici de înjuriele, nici de ame
nințările buniloră săi vecini; de ce dăr puterni- 
ciilă Rigată Ungură procede în modă contrară?.. 
Fiindcă nu voesce a îndestula micele, der dreptele 
cereri ale naționalitățiloră din Rigatulu Sântului 
Stefaniî.“

In tămna aceluiași aoă, 1884, a întreprinsă 
d. ministru-președinte Brătianu împreună cu Re
gele său, memorabila călătoriă la Viena și la 
Berlină, prin care s’a efectuită alăturarea Ro
mâniei la „liga de pace“. Va rămână încă multă 
vreme secretă, pentru noi muritorii de rândă, 
ceea ce s’a discutată și s’a stabilită cu ocasiunea 
visiteloră acestora. . t

Noi Românii de dincăce de Carpați scimă 
și mai puțină ca frații noștri de dincolo, dăr 
semțimă cu durere, că din tămna anului 1883 
lovirile celoră ce voescă să ne extermineze de
vină pe di ce merge mai dese și mai vehemente.

Nu stă în chiămarea și în putința năstră 
de a pătrunde în secretele diplomatice, dăr orl-ce 
s’ar fi fiertă în ăla diplomației, pielea ne este 
scumpă și ne dăre când trebue să vedemă, că 
amiciția cu România să esploatăză de cătră ad
versarii noștri în contra năstră.

Mai multă însă trebue să ne dără, când 
vedemă, că aceste tendințe dușmane esistinței nă
mului românescă, printr’o fatală coincidință a fap- 
teloră, vină a-și afla indirectă ună sprijină chiar 
în atitudinea guvernului română față cu noi Ro
mânii adeleni.

Espulsările și imputările d-lui Ionă Bră
tianu sunt încă fapte prăspete. Ele nu ni-au 
adusă nouă Româniloră de dincăce decâtă nu
mai rău. Adversarii noștri au mersă pănă a 
propune să se procădă cu aceeași rigăre față de 
toți Românii cu carte de aici, cari se luptă pen
tru limbă și naționalitate.

Nu'era mai bine dăcă d. ministru-președinte 
înainte de a face vr’ună pasă pentru a delătura 
greutățile, cu cari are a se lupta statulă română, 
s’ar fi gândită mai multă la greutățile, ce se pu
teau nasce din procederea d-sale pentru noi, Ro
mânii de dincăce?.

Atunci de sigură, că d. Ionă Brăteanu n’ar 
fi căutată buba la câțiva Ardeleni „făr deinsemnă- 
tate“ din Bucuresci, car! s’au dusă să afle în 
România „asilă și hrană,“ ci ar fi căutat’o 
acolo unde în adevără este, în Budapesta.

ț)ice d-sa, că acești tineri ară fi cei ce au 
voită să Introducă în România idea „iredentis
mului. “ Se ne permită ai declara, că se află în 
mare rătăcire și ca dovadă îi vomu cita ună 
singură faptă istorică.

D-lă Ionă Brătianu era încă păte pe băn
cile șcălei, când unulă din nașii iredentei maghiare, 
baronulă Nicolae Wesselenyi din Ardeală scria la 
1843 în cartea sa „Szozat“, că trebue să se unăscă 
Ardălulă cu Țăra ungurăscă și Românii să fiă 
maghiarisați, căci numai așa va pută scăpa din 
ghiarele daco-românismului, adecă a pretinsei pro
pagande d’a uni poporațiunile române pănă la 
Tisa într’o „liberă și tânără Daco-Româniă“.

Eată dăr cine a dată mai întâiu nascere 
ideei iridentismului. Dăcă d. Ionă Brătianu vrea 
să ferăscă țăra sa de importarea acestei idei, a- 
tunci să facă imputare acelora, cari cu scopuri 
ostile Româniloră o propagă și o nutrescă indi
rectă de (Jecî de ani, ear nu nouă Ardeleniloră.

D-lă Ionă Brătianu ne elice să luptămă aici 
în Ardălă. Dăr, pentru Dumnezeu, unde amîi 
luptată noi, mai alesă de-o sută de ani încăce, 
dăcă nu aici ? N’a reclamată poporulă nostru 
încă la anulă 1790/91 drepturi egale cu celelalte 
națiuni din țără ?

Luptat-amă în trecută, precum luptămă și 
astăd! fără de a recurge la concursulă Româ
niloră de dincolo de Carpați și dăcă strigătele 
năstre de durere au pătrunsă peste graniță, nu
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însemnă, că amu voitu „să ne amestecămu în 
luptele" și în fluctuațiunile politice din statulu 
vecinii.

Asigurămu pe d. ministru Brătianu, că sun- 
temîî resoluți de a lupta și în viitorii pentru 
egala ndstră îndreptățire și pentru esistența ndstră 
națională fără de a recurge la vr’ună. ajutoru 
din afară.

Dăcă ceremii și așteptămu ceva dela cei ce con
ducă politica dincolo de Carpați este: să nu ne 
facă greutăți în lupta grea ce trebue să-o pur- 
tămu pentru conservarea naționalității nâstre. 
De aceea, o spunemii francii, amu fi dorită, ca 
d. ministru-președinte Brătianu, în locă. de-a face 
împutări Româniloră ardeleni, să se fi adresată 
cătră cei ce conducă acji destinele statului un
gară și să le fi (j.isă, cum a 4-istl cătră Ungaria 
marele omă de stătu ală României C. A. Rosetti, 
cu care d-sa a luptată 40 de ani umără la umăru :

„Ești puternică Ungaria, der ai fi multă 
„mai puternică pe calea unei sincere și pe de- 
„ plină liberale confederațiuni, căci ai trăi astfelă 
„prin tine însăși, prin dreptate și libertate!"

Dr. Aurel Mureșianu.

Societatea corului vocală ală plugariloră din Cuvui 
va da ală doilea concertă poporală împreunată cu petre
cere de jocă, în sala ospătăriei din Gyorok, Duminecă în 
2 (14) Februariu 1886. Programa concertului este ur- 
mătorea: „Dâmne buzele mele...“ de G. Musicescu, coră 
mixtă „Sentinela română,11 poemă de Alexandri, de D. 
Binchiti. „Elisabeta D6mna,“ — coră bărbătescă. „fită 
diua triumfală,“ de W. Humpelă, — coră mixtă. „Doră 
de răsbnnare,11 de Cavadia, cântată solo de D-șora Lu- 
creția Gâmpianu. „Cisla,11 de C. Porumbescu — cuar- 
tetă comică satirică — coră bărbătescă. „Moșu Mar- 
tină,“ poesiă de I. Grozescu, declam, de D. Ilișă. „Hora 
Sinaei/- de C. Porumbescu — coră mixtă. 
csillag,“ de Lânyi — cântată solo de D-șora 
piană. „Dumbrava roșiă,“ de C. Porumbescu 
bărbătescă.

)î

„Huli a
L. Cam-
— coră

SOIRILE PILEI.
„Pester Lloyd11 comunică, că în fața celoră ce se 

petrecă în Grecia, precum și în fața împrejurării, că 
unele mari puteri au trimisă corăbii în apele grecesc!, o 
divisiă navală austro - ungară se află deja în apele 
grecesc!.

—x;—
„Egyetârtâs11 scrie, că mai mulți cetățeni din Zengg 

în Oroația au adunată 800 fl., ca se cumpere cișmele lui 
Grzaniti, cu cari era încălcată când a lovită pe Banulă 
Kimen Hedervary cu ocasiunea scandaluriloră din dietă 
în anulă trecută. Aceste cisme voră fi așe4ate în mu- 
seulă orașului și au încredințată pe ună poetă ndțională, 
ca să facă o odă acestoră cisme. Femeile croate din 
Agramă au hotărîtă a preda lui GrzanicI, când se va li
bera din înehisore, o păreche de cisme împodobite cu 
argintă și aură. Maf multe femei au luată îndatorirea 
d’a purta totdâuna bijuterii în formă de cisme.

—x—
Ni se scrie din Deva, Șimltiilu-Silvaniei și Secele 

că lista tipărită a „Tribunei44 șl-a făcută peregrinagiulă 
și pe acolo. Resultatulă obținută 
face bucuriă acționariloră.

—x—
Ni se comunică din Pesta, 

fostă promovată de Universitatea
17 (20) Ianuariu c. între cei dinteiu la gradulă de doc
tor u în dreptă. Tânărulă doetoră face și praxa de ad
vocată și e aplicată și la Banca de scomptă și schimbă. 
E de oaservată, că dânsulă după patru ani de serviciu 
militară activă a începută a studia drepturile. Felicitămă 
pe tînărulă doetoră.

—x—
Ministrulă Trefort a dată o circulară cătră inspec

torii școlari, ca sâ introducă pe câtă e cu putință în 
t.6te scâlele instituțiunea casseloru de economii școlare.

—x—

nu credemă, că le va

că d. Petru Oprea a 
din Pesta în diua de

FOIIjETONU.

Fluoru.
O poveste modernă, estrasă din nemțește de N. F. Meșederu. 

(Urmare și fine).

Lovindă cu degetele sale uscate pe acea mică cu- 
tiă, urmă străinul cu ună zîmbet drăcescă și cu o voce slabă 
dâr îngrozitâre:

„In acâstă cameră de oțelă, în miniatură, portă eu 
nenorocirea lumei, —„globule de lsis, care puse în con
tactă cu aerulă atmosferică, începă imediată sâ producă 
procedura descompuneriloră sale chimice11. Incepândă as- 
tâdi aice, acâstă descompunere se va lăți în trei 4'le 
peste întrâgă Europa centrală, âr celă multă în trei săp
tămâni peste întregulă pământă. Totulă ce trăește și se 
mișcă trebue să i se jertfescă, și pe la mijloculă lunei 
viitâre ar sămăna planetulă nostru unui tristă cimitiră.

„Pentru Dumne4eu, strigă Leo întin4endă spre elă 
mânile, dâcă. teoria d tale s’ar adeveri.. . cea mai mică 
nebăgare de sâmă.. ..

.Negreșită, cea mai mică nebăgare de semă ar pro
duce mârte; dâr nu ve temeți, mâna mea este sigură și 
instrumentulă meu cercată.

Așa vorbindă, scâse elă din buzunarulă paltonului 
o altă cutiă, de sticlă, care avea pe o parte ună oblo- 
nașă, ce se împingea într’o parte seu în alta.

»Voiți domnule a jertfi canarulă d-tale ce stă în 
aceea cușcă de argintă, întrebă necunoscutulă.

»Da! Mortea în serviciulă sciinței onorâză chiar și 
pe ună canară, vă rogă însă să nu-lă chinuiți mai multă 
decâtă este de necesitate.»

Delegații Serbiei, Bulgariei și Turciei celă multă 
pănă Mercur! voră fi toți în Bucurescî.

Guvernulă nostru le-a pusă Ia disposițiune palatulă 
ministerului de finance de pe strada Victoriei. Astfelă 
în șalele acestui paiață se voră țină ședințele și voră 
urma desbaterile privitore la stabilirea stipulațiuniloru de 
pace între Bulgaria și Serbia. In acestă scopă șalele 
ministerului de finance suntă frumosă întocmite și împo
dobite și delegații Stateloră vecine voră întâmpina din 
partea cercuriloră nâstre politice o căldurâsă primire.

Resultatulă pacinică ală negoțiăriloră atârnă multă 
dela atitudinea Greciei, care printr’ună pasă, după unii 
pripită, âr după alții bine cumpănită, pole să strice lâtă 
treba. Ori cum va fi, atâta rămâne bine constatată că 
orașulă lui Bucură, de pe țermurile Dîmboviței, va figura 
de adi înainte în analele diplomației europene. In acele 
anale de a4> înainte se voră înregistra cu litere neșterse 
următorele cuvinte monumentale:

„Pacea dela Bucuresc!“ său, 
stateloră balcanice întrunită la

Aceste cuvinte se voră aucji
oratorii și politicii parlamenteloră europene. 
Bucură său de Bucurescî va fi eternisată chiară și de

—x—
Atragemă atențiunea cetitorilor^ asupra anunțului 

adv.
Luminătorului11, face ună 

mare serviciu poporului română, dându-i in mână o ase
menea călăuză folosilore, care e neapărată de lipsă. In- 
drumămă pe Românii a șl procura acâstă călăuză.

—x—
După cum spune „Narodni Lisfy," comandantulă 

generală Filipovici a plecată din Praga la Viena, fiindă 
chemată prin ordină telegrafică de cătră Maiestatea Sa. 
Deodată cu elă s’au dusă mai mulți divisionerl, precum 
și alțî înalț! demnitari militari.

—x—
La 1 Decernvre 1885, Schulvereinulă germană din 

Austria avea 1078 filiale: 25 în Viena, 147 în Austria' 
de josă, 62 în Austria de susă, 10 in Saleburgia, 100 în 
Stina, 42 în Ganntia, 10 in uarmotia și moraiuiu tries-- --- 
tină, 16 în Tirolă și Vorarlberg, 474 în Boemia, 147 în în f6fe Păl’țile lumeL 
Moravia, 46 în Silesia și 3 în Bucovina. Dintre acestea : După esperiența mea de 12 ani și mai bine, m’am
75 suntă filiale de femei și fete. Numărulă membriloră' convinsă că înTacestă meșteșugă de născociri suntă cei 
trece peste 100,000. Dela întemeiare și pănă acum, ve-'mai bine deprinși Evreii ungurescl și Evreii nemțesc!, 
niturile Schulvereinului s’au urcată la 1,010,766 fl. Pentru'cari facă mai cu sâmă pe raportorii diareloră din Buda- 
scopuri școlare s’au cheltuită pănă acum 816,670 fi. I Pes*a- Acâstă specie de raportori suntă în stare de a 

_ x  ! da câte o sulă de telegrame pe di, care de care mai
După rapârte autentice, între lumea comercială a umflată și când vină în certă cu biurourile telegrafice, 

Galiției și Bucovinei este în cursă o energică mișcare, cu care 'ucepă a le esamina telegramele și a se sfii de a 
scopă d’a se lua represalii în contra Germaniei din causa ma* ^sa să se răspândescă prin sirma galvanică atâtea 
espulsăriloră. S’au dată circulare, care îndâmnă la eman-1 minciuni, atunci îșl iau scăparea la alte forme (jicândă 
ciparea de mărfuri streine și numai cu acele țări se stea;bun^ 5ră: 
în legături comerciale, care nu apasă pe compatrioții 
loru nici moralicesce nici materialicesce. Cu Germania, 
dice circulară, să înceteze comercianții Galiției cu totulă 
comunicațiunea comercială.

—x—
Din cause independente de noi s’a întârdiată espe- 

darea numărului de eri și de astădl din partea poștei.

„Advocatulu poporului* din pagina a patra. D. 
Pavelă Rotariu, redactorulă n ței

„Neisbânda
Bucurescî." 
multă timpă

conferen-

citate și
Numelede 

de 
„AlmanachurI și 4iaristică.

Fiindă că veni vorba și de 4*ar*st*c^, găsescă cu 
cale a vă comunica, că mai mulți raportori d’ai 4iareloră 

1 mari europene au și sosită la Bucurescî. Raportorii suntă 
I ca copoii; ei trebue diua și nâptea să alerge ca să afle, 
■ce s’a făcută peste 4'> Și când nn potă afla' nimică atunci 
' născocescă câte o scire, care străbate dela Seina pănă la 
'Neva și dela Spree pănă la Tibru și astfelă făcându-șl 
' drumulă se înfundă în 4iarele City din Londra, care cu 

Sdria“'42''în ‘cadnda'’10’în”ciniolia Ț lilorLulă’tries-j ju^la Agerului o transportă în sute de mii de esemplare

Trădările de pace în Bucuresei.
București, 20 (31) lanuare 1886.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans11.)

Se scie că capitala țării românesc! a fostă alâsă de 
cătră micele state beligerante din peninsula balcanică ca 
locă în care să se întrunăscă delegații loră pentru înce
perea traclăriloră de pace. La acestă alegere a aderată 
și sublima Portă din Țarigradă.

: „Pănă la Brașovă cu posta și de acolo cn 
telegrafulă11, seu: „Bucurescî, . . . cale indirectă11 — și 
când și cu acesta li se înfundă, atunci începă a publica 
felă de felă de corespondențe, de și ei se găsâu la o sută 
de poște departe de loculă unde se petrece i lucrurile.

In timpulă răsboiului în anulă 1877—78 găsindu- 
mă ca și acum la Bucurescî, am avută ocasiune de a 
face mai de aprope cunoscință cu acestă soiu de rapor
tori ai dlarel°rti din Budapeșta și le imputam adese 
pentru ce nu suntă mai consciincioșl ? Ei îmi răspun
deau: Ce ne pasă nouă de consciință când trebue să ți- 
nemă semă de programulă 4'arului și de publiculă lui, 
care pentru orice minciună frumosă ticluită și trimisă 
cu telegrafulă ne plătesce 50 cr. plusă cheltuelile dela 
otelă, unde jucămă csardas și ferbli... Inchipuesce-țî 
acum, că dâcă născocimă pe di o sută de minciuni și le 
trimitemă cu telegrafulă la Pesta în o sută de cuvinte, 
primimă pentru fiecare minciună esprimată într’ună cu
vântă câte 50 er, face în totală pe 4' 50 florini. „Ei

„Nu mai multă, decâtă timpulă în care pâte o 
ființă cu sânge caldă inspira fluoru fără de lsis — celă 
multă ună minută. Vă rogă încredințați-vă mai ântâiu, 
că acâstă cutiă de sticlă nu conține înlăuntru-i nimică 
altă, decâtă aeră atmosferică.

Leo esamină cutia și o puse lângă cealaltă de oțelă. 
Negru îmbrăcatulă domnă se sculă, luă canarulă din 
cușcă, îlă pusă în cutia de sticlă și apăsă oblonașulă 
atâtă, încâtă rămase o destulă deschisătură pentru in
trarea aerului externă. Păsăruica se spăriase Ia înce
pută, deveni însă degrabă veselă și sări vioiu în streve- 
zia cușcă,

Străinulă luândă atunci cutia de sticlă, o potrivi 
prin șuruburi la cutia cea de oțelă, lăsândă prin deșu- 
rubuirea țevei înlăuntrulă cutiei de sticlă o globulă albă 
— închi4endu-o în acelașă momentă hermetică.

O curiosă procedură începuse în cutia de sticlă. 
Fundulă cutiei fu ușoră acoperită de o câță albă, păsă
rică murise după puține convulsiuni, âr pe pereții cutiei 
se putea observa influința destrugătâre a fluorului. După 
aceea sări din cutia cea de oțelă o sîrmă de platină în 
lungime de vr’o 10 cm. înlăuntrulă cutiei de sticlă, care 
aprin4endu-se prin o procedură electrică, a absorbită 
acâstă câță albă de pe fundulă cutiei, prefăcându-o în 
ună composită neprimejdiosă, cărui străinulă îi dăduse 
denumirea .Platina lsis* (Pt. Is.)

După ce se termină acâstă procedură, care arăta 
o mare siguranță și precisitate prin mai multe și înde 
lungate experimentări, retrase străinulă sîrma de platină 
înapoi în cutia cea de oțelă, și desfăcândă ambele cutii 
una de alta, presentă cea de sticlă doctorului ca să se 
încredințeze, că cea mai mare parte a gazeloră rămase, 
în cutiă este adevăratulă fluoră.

Leo alergă într’ună sufletă în laboratorulă său, i

înlorcându-se după puține minute cu încredințarea, că 
chestia e fără nici ună dubiu.

Negru îmbrăcatulă domnă surise, și după o pausă 
mai mare începuse âr: «Acum vei crede domnule, că 
n’am exagerată spunenduTvă că acâstă mică mașină 
este stăpână a vieții și a morții.»

„Credă/ >Și fiindcă d-ta esci ună omă, o ființă 
cu viață, silită și legată pentru susținerea vieței proprie 
— prin urmare ai și evidenlulă interesă a rețină eșirea 
acestoră globule de lsis.

„Negreșită11 murmură Leo. Eu vă repetă: proce- 
deulu pe care l’ațl vă4ută acuma în acâstă cutiă, ar pută 
turbura întrâga atmosferă1 Părțile principale a cercului 
nostru aeriană voră deveni: oxigenă și fluoră. Precum 
se lățesce arșița peste o pustietate, așa s’ar lăți descom
punerea hidrogenului în jurulă globului pământescă, în- 
țepenindă întrâga lume, aducându i mârtea eternă.

»Asta ml-ai 4isQ odată,» răspunse Leo înspăi
mântată.

Străinulă făcu ună gestă de mulțămire. „Eu în
sumi, continuă elă cu o voce înfiorătâre, »eu însumi, 
stimabile domnule doetoră, m’am hotărîtă de multă să 
facă ună sfîrșită vieței mele. Eu stau singură în acâstă 
lume, âr ună vără ală meu m’a deposedată de întrâga 
mea avere și am devenită săracă. Fără mijlocele ne
cesare pentru susținerea vieței mele, așă fi silită să mun- 
cescă într’ună modă miserabilă, ce nu potă suferi — eu, 
cu ideile mele creabile, trăindă și simțindu-mă numai 
ferice în adevăratulă cultă ală sciințeloră. Prin urmare 
dorescă să moră, și pentru ca să fiă mortea mea cu âre- 
care resunetă înscenată, m’am muncită și năcăjită de 
am descoperită prețiâsa invențiă a acestoră globule de 
„lsis11.

Eu mă omoră, deschi4endă acâstă casetă, și de
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frate Valachule sfiiciosă! nu e acesta unii buna și 
producători! Geschăfft. ?

..Frate R uniune, esclamau ei, a trecuta vremea 
vechiă. când se cerea ca să sci multă carte pentru a fi 
gazetara, aslădl la noi gazetăria e o negustoria, și 
acela e cela mai buna gazetara, care să scie lăuda pe 
sine cum îșl laudă negustorulu marfa și care scie să toce 
la articole ca cârnățarulO cârnațulă, apoi cititorulă mis- 
tuâscă-le seu aruncele, puțina ne pasă, numai geschăf- 
tulă să trăiescă“!

De astă dată, pănă în momentele de față n’am ză
rită să fi sosita raportori din Pesta. Se vede că nu s’a 
semțita necesitatea trimiterii lord de acolo de-a dreplulă 
fiind-că se găsescă aici destui de ai lord stabiliți ca ga
zetari și ca funcționari pe la societățile de asigurare.

Slavă domnului, n’avemă noi ore în mijloculă nos
tru diare de feluld celord din Pesta ?

Cine nu ’mi crede n’are decâtd să întrebe unde se 
scotă la lumină minciunile tipărite în ,,Bukuresti Hirado44 
„Bukuresti Kozlony14, „Bukarester Tagblatl4', „Rumeni- 
scher Lloyd'4, ,,Hajoyetz“ și se va convinge despre ade- 
văruld afirmațiunilord mele.

Dăr despre acestea îmi reservu dreptulă a scrie 
când voiu ave onore a vorbi în „Gazeta Transilvaniei" 
de diaristica năstră în țâra românescă.

Bismarck în contra Poloniloru.
In ședința dela 28 Ianuariu a camerei de- 

putațiloru prusian!, cancelarul]! Bismarck a 
ținutu unti discursu în contra Poloniloru, care a 
tăcută sensațiune. Etă în resumatu cuprinsul!! 
discursului:

In mesag.ulO tronului s’a esprimată convingerea 
guvernului, că în principiele, după care în 1840 s’a gu
vernata și s’a administrata polonesce în părțile țării, în 
care poporațiunea vorbesce polonesce, este absolută ne
cesară o schimbare. Trăimd pe același teritoriu cu două 
milione Poloni. Nu noi amd creata acăstă situațiune. 
Politica ndstră pote cpce despre ea: secerăma ce n’amd 
sămânatu, și sămânămă ce nu vomă secera. Anuld 1815 
a dată statului prusiand o graniță, dela care sub nici o 
împrejurare nu ne putemd retrage; statuld prusiand are 
nevoiă de acăstă graniță pentru legarea, apărarea și si
guranța lui. Politica de pănă acum nu o mai putemd 
aproba. Proclamațiunea regelui Fridericd Vilhelm III, 
care a promisd scutd Polonilord, a conținutd numai ma- 
nifestațiunea intențiunilord sale și a principielord guver
nului său; dăr o îndatorire d’a nu schimba nici odată 
aceste principii, oricum s’ar purta supușii poloni, procla
mațiunea n’a luată nici o îndatorire (Mișcare), 
și aceste promisiuni au devenită cu totuld nule 
prin purtarea poporațiunei polone. (Vii aprobări m 
drăpta.) Nu dau nici o căpă degerată pe pro
vocarea la proclamațiunea de atunci. (Neliniște în 
stânga. Bravo! în drăpta.) Pe atunci se afla uud spri
jină în faptuld, că în Silesia trăia fără greutate und 
miliond de supuși poloni, precum și în limpuld dinainte 
de 1806, când Polonii cu Germanii trăiau în bună înțe
legere și când Polonii comunicau viu în Berlină. Dăr 
revolta din Varșovia în 1830 și punerea pe tapetă a 
unei cestinni polone în sensuld europănd a distrusă 
acăstă încredere. Bismarck cetesce und raportă din 25 

Martie 1832 ald generalului Groimann, atunci coman 
dantd în Posen, în care se tjice: «Acea provincia cu 
350,000 Germani și 450,000 Poloni și Evrei, ce zace 
în inima statului prusiand și legă Silesia, Prusia și Po- 
merania, în depărtare numai de 18 mituri de Berlină, 
aparține totuși așa de puțind Prusiei, încâtd orice idea 
de separare trebue să se considere ca adevărată înaltă 
trădare și fiecare Prusiand patriotă trebue să-și pună 
ultima putere, ca se păstreze patriei acăstă țără și să 
sădăscă locuitorilord simțăminte germane.»; Intr’allă 
parte 4*ce Groimann: «In Posen se află vr’o sută de no
bili poloni proprietari, cari cu aderenții, cu intendanții 
și servitorii loru numără vr’o miă de capete. Aceștia 
suntd principiuld celd rău ald provinciei. Voru trece 
încă generațiuni pănă ce națiunea polonă va deveni 
prusiană. (Mișcare.) Acești omeni periculoși, fără să le 
fi făcută Prusia vr’o nedreptate, se gândescă la eliberare. 
Nu e îndoială, că dăcă cheltuelile făcute în contra insu- 
recțiunei polone le-ar fi întrebuințată Prusia în cei 15 
ani din urmă pentru răscumpărarea acestoră proprietari, 
Posen ar ti provinciă prusiană, decâtd ca acum să 
avemă nevoiă de jertfe mai mari.’ Regele Fridericd 
Vilhelm III părtinea acăstă ideă și s’a încuviințată o 
sumă pentru ca să se cumpere moșii dela Poloni, spre 
a se’ncerca o îmulțire a poporațiunei germane în pro
vinciă. Acesta sistemă aduse cu sine o crescere a po
porațiunei germane, der fu înlăturată când regele Fri- 
derică IV luă domnia. Elă era de părere, mai cu semă 
după ce întreprinse ocălătoriă în provinciă, că tractându-se 
cu bună-voință Polonii, ară fi supuși credincioși ai regelui. 
Și binefacerile pentru poporațiunea polonă au fostă mari. 
Regele fu în modă neplăcută atinsă prin mișcările insu
recționale dela 1846 pănă la 1848, în care ană pe ba
ricadele din Berlină s’a încheiată o alianță între demo
crația prusiană și din streinătate și între Poloni, și a- 
căsta avu ca urmare, că după scurtă timpă mai multe 
mii de supuși prusieni, parte Poloni, parte Germani fură îm- 
pușcați seu răniți în Posen în lupte reciproce, lntr’aceea 
resultatulă evenimenteloră de atunci fu încă totă o stare 
legală, care procură nisuințeloră polone aceeași libertate 
constituțională, ce era garantată supușiloră germani. Der 
acăstă libertate a mișcării pe terenulă reuniuniloră, pres- 
sei ș. a. n’a mărită bunăvoința poporațiunei polone peni 
tru Prusia; din contra, contrastulă dintre Poloni și Germani se 
înăspri în sensă polonă. Mai veni apoi în ajutora acea 
particularitate a caracterului germană, d’a admira ce e 
streină, d’a pismui pe celă ce a trăită câtva timpă în 
streinătate, ca fiindă superioră, seu pe celă ce părtă ună 
nume streină, mai departe tradițiunea germană d’a com
bate totdăuna propriulă regimă, găsindă în Poloni aliațiț 
gata, și apoi curacteristica destoiniciă a Germanului, care 
nu se află la altă națiune, d’a-și eși din pelea sa, d’a 
se veri chiar în pelea unui streină (Ilaritate) și d’a de
veni, după împrejurări, Francesă, Englesă, Polonă seu 
Americană. Mi-aducă aminte din copilăria, că cele mai 
populare melodii erau cântecele polone, în care nu mo- 
narchia germană, ci cea polonă era cugetată. Chiar și 
cântece francese se cântau totă cu mai mare însuflețire 
și când Germanii l’au lovită cum trebue pe Napoleon I. 
încă totă îlO mai aplaudau, ceea ce nu mai vreu s’o 
esprimă c’ună cuvântă zolvogică. (Ilaritate.) Nici armata 
nostră vicloriăsa n’a fostă așa de căldurosă primită în ora
șele germane, cum erau primiți Polonii. (Mișcare.) In luptele 
din Martie, publiculă mai multă simpatisa cu eroulă polonă 

Mieroslavski decâtă cujregele. Când am ajunsă ministru pru
siană — atji suntă 23 de ani de când sunt ministru — am 
găsită în cameră o înfocată desbatere polonă pe care, 
cum speră, cea de acji nu o va ajunge. Am luată atunci 
ministerulă, ca să lucreză pentru desvoltarea naționalității 
germane. (Bravo 1) De atunci înecă am fostă aspru atacată, 
am trebuită să mă apără din tdte părțile, căci nu mă’n- 
țelegea bine. Când a fostă vorba de cestiunea militară, 
am disă: «Dați în mâna regelui câtă se păte mai multe 
mijldce de putere, câtă se păte mai multă sânge și feră, 
și atunci va pută face politica ce o doresce. Cu alte 
lucruri nu se face politică, decâtă cu sânge și cu feră*. 
Pdte că așă fi fostă înțelesă4 dăcă n’asă fi avută mulți 
rivali, cari toți nisuiau a lucra pe tăremulă politicei na
ționale. (Ilaritate.) In situațiunea de atunci, statulă ar 
fi fostă înăbușită în germene de presiunea combinată a 
Europei, căci de dragulă nostru nici ună stată n’ar fi 
făcută ceva pentru noi. In acăstă grea situațiune mă 
aflam deja ca ambasadoră în Petersburgă, unde am avută 
ocasiune a studia fdrte de aprdpe raporturile cu Polonii, 
în urma marei încrederi ce o avea în mine împăratulă 
Alexandru. In cabinetulă rusă erau două principii în 
lucrare: celă antigermană, care dorea să câștige pe Po
loni pentru Francesî. și era representată de prințulă 
Gorciacof in Petersburgă și prin Vielopolski în Varșovia; 
celă amicală Prusiei representantă chiar prin împăra- 
ulă. Acesta învinse, deși n’avu nici ună resultată, 

chiară prin împăratule. Maioritatea representanțiloră po
porului nu m’a sprijinită în acăstă politică și acăstă ati
tudine a oferită mijldcele d’a^ațîța pe celelalte cabinete 
în contra năstră, d’a li se arăta erorile comise de noi și 
d’a ne acusa în Parisil și în Londra. Am aflată din 
întâmplare ună mare numără de acte, de indicii pentru 
legăturile ce esistau atunci între unii membri de aci și 
între ambasada francesă de aci. (Ascultați!) Secretulă îlă 
păstreză. Au trecută de atunci 22 dă ani.

(Va urma.)

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.«)

AGRAMtl, 2 Februariu. — In dietă de- 
putatulil Frank ridică acusare în contra Banului, 
că risipesce cu ușurință averea țării în favdrea 
unei persdne, care face anume propagandă în 
afacerea privitdre la calea ferată Vinkovcse— 
Brcska. Lămuriri mai amănunțite va da orato- 
rulti comisiunei parlamentare. Banulu Hedervary 
declară, că va răspunde îndată ce va avea 
înaintea sa raportulă stenografiei!. Ataculu de
putatului Frank în contra Banului a provocată 
mișcare în cercurile partidei naționale (a Banului.) 
Banulă refusă d’a se lua vr’o hotărîre a partidei 
înainte de ce afacerea nu se va lămuri.

BERLINtJ, 2 Februariu. — După cum a- 
nunță fiarele, Bismarck a primita din Austria, și 
anume din Boatnia, numerose telegrame, prin care 
’la înddmnă la procedere energică în interesulă na
ționalității germane.

Editoră : Iacobti Mureșianu.
Redactori! responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

era odată usulă la vechiulă poporă germană de a ucide 
pe toți sclavii și servitorii în memoria gloriosă a vre-unui 
Domnă cădulă pe timpulă de luptă, — atunci încetarea 
mea din viăță are să deviă neapărată cu o nuanță mai 
gloriosă, fiindcă cu mine încelăză de a mai trăi întrega 
lume viețuitore, dela răsărită pănă la apusă. Ddră nu
mai că d-ta multă stimabile domnule doctoră te vei de
cide să-mi răscumperi acăstă pvețiosă invențiă dimpreună 
cu caseta, pentru miculă preță de 500,0 0 lire. — Sunt 
bine informată că acestă jumătate de milionă cuprinde 
trei părți a totalului din averea d-tale, judecați însă sin
gură domnule doctoră pe câtă vei estima d-ta acestă in
vențiă — desfășurândi! casulă vre-unui principe, care se 
bucură fărte multă de viăță sa.

Doctorulă Fabriciu tremura.
„Ești nebună domnule?“ strigă Leo eșindu-și din 

fire, „Cinci sute de mii de lire — de unde să le scotă? 
Eu nu posedă nici două sute de mii!-4

,,Imi pare rău, răspunse străinulă dândă din umeri. 
Aut Caesar aut nihil! ori îmi vei subscrie asupra acestei 
sume, din care nu lasă nici o centime—ună sinetă — 
său de nu, dau drumulă acestui șurubă. Eu mă simtă 
obosită de acăstă viăță..-. Atâta de obosită, încâtă nu 
vă potă descrie cu întrăga elocența mea, câtă și cum de 
grozavă îmi răde sufletulă, disgustulă și displăcerea 
vieței.

Elă se juca cu șurubulă grozavei cassete, plecândă 
capulă într’o parte.

„fir eu — striga Leo turburată, eu găsescă viăță 
atâtă de plăcută și frumăsă...! O Dumnezeule a totă 
puternicei. ... Acestă grozavă și misteriosă șurubă... Pri- 
vesce domnule, privesce idiotule, omule fără de minte, 
câtă de frumosă se iluminăză și infloresce afară, câtă de 
frumosă apare luna între culmile arboroșiloră munți!.... 
Ah! ătă că vine și iubita mea losefină, admirabila vio-

rică, cea mai dulce femeă, care a putută să aducă pe 
ună omă amorezată în extase! Ieți-o, ieți-o domnule de 
soțiă, — fi ună bună părinte și fericită; eu te voiu in
troduce în societatea ndstră, singuri ămeni onești....  ah
și mișcarea îi atâtă de plăcută.... Pentru Dumnezeu,
lasă-ți mașina în pace.“

«Ori cinci sute de mii lire, ori dau drumulO, res- 
punse străinulă,

Apucată de fiori sălbatice, caută Leo o armă, cu 
care ar pute să sdrobăscă pe inimicula omenenirei — 
atâtă de lacomă la morte, pe amenințătorula întregei 
vieți organice, creZându-se prin acesta salvatorulă ființe- 
loră respirătore, aflată în lupta cu satană

La drăpta globului, ce sta pe masă era pusă re- 
volverulă într’o cutie de abanosă, cu care dăduse eri la 
tintă.... Ca ună fulgeră îlă tresări ideea.

«Bine, Zise e'h tremurând de emoțiune, «aducă 
hârtie și condeiulă.

,Cinci sute de mii lire, ori dau drumulă!“ respunse 
necunoscutulă forte liniștită.

Leo scose revolverulă fără să fie observală. Elă 
stă o secundă pe gânduri. Faptulă la care s’a decisă 
îlă îngrozea — o mică mișcare a străinului însă îlă spă- 
riase de morte. Elă fericitulO, care eu atâta plăcere 
respira acestă aeră luminată a viețuirei, care cu atâta 
dragoste săruta gingașii sei copii și iubita sa viorică, 

1 căruia tote-i erau atâtă de încântătdre în acăstă lume 
] frumăsă — să devie prima jertfă ală acestui omoră 
universală — Aici nu mai încape nici o îndoială, nici o 
resgândire! . .

O detunătură.... și glonțulă omorîloră veni necu
noscutului dreptă în frunte; der mai totă în acelașă mo- 
mentă, degetele murindului a și învârtită șurubulă. O 
globulă de »Isis,« albă ca zăpada, se răstogolea pe masă, 

procedândă în momentă la grozavulă și nenorocitulă pro
cesă ala descompunerei.

«Adio viăță ferice și plăcută44, strigă Leo încreme
nită. „Tote s’au sfirșită, tote.... tăte...* pentru tot- 
dăuna....“

Și ca păsăruica de mai nainte, cu puține convul- 
siuni și crîșnindă din dinți, pică doctorulă Leo peste 
cadavrulă ucigașului lumei intregi. —

Niște sunete a unoră voci copilărești aduse pe de 
totă amețitulă înapoi în deșteptare. Iosefina cu Ioniță 
și Olguță intrase în cameră și se opri lângă divană stră
lucită fiindă iluminați de sorele ce apunea.

„Ce ’ți este ție, întrebă Iosefina. Te-am strigată 
de patru ori, er tu somnorosule nu auZi, nici nu vedi 
nimica; și ce totă vorbești de fluor și hidrogena; Știi 
tu că-i vremea să ședemă la măsă?

Leo se sculă de pe divană.
«Curiosă* Z*se puindu-și mâna pe ochi, mi 

se părea că ....
«Ție ți-se părea ca unui filosofii obosită, care se 

ocupă numai în laboratorulă său și negligâză atâtă fe- 
meea câtă și copiii săi. Vină la mesă Leo, că am Zisă 
Carolinei să dea bucate.

»Dăr.... ce am vruta să Z,c^> Carolina aceea îi 
atâtă de neluătăre de sămă......  nebunie, eu nu potă
se-ml închipuescă, că într’adeveră... Dăr pe cinstea mea, 
că Zeuto viseloră este câfe-odată o ființă inteligentă! 
«Isis44 sfântă fabuldsă Zeiță a misteriăsei naturi — Ideea 
acâsta „ca ună visă fantastică44 e eminentă, și cine păte 
ști, decă nu zace în joculă acesta copilărescă vre-o idee 
înaltă. Iosefina nu putu să-Iă înțelegă, dăr îi săruta 
plăcută buzele sale, care îngânau frazele filosofice.

(„Amiculu arteloru.*)



Nr. 17. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

ijjnrsaln Ia buraa da Vie Ea 
din 1 Februariu

Rentă de aură 4°/0 . . . 101 45
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92 95
Imprumutuld căilord ferate 

ungare...........................152.35
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.05

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 126 80

Amortisarea datoriei căi
lor ti ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 113.—

Bonuri rurale ungare . . 104 —
Bonuri cu cl. de sortare 1C4 — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi.............................104.—
Bonuri cu cl. de sortare 103.76
Bonuri rurale transilvane 103 75

st. n. 1886
Bonuri croato-slavone . . 103.75 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................. 98.50
împrumutul^ cu premiu

ung...................................117 60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.25 
Renta de hărtiă austriacă 84.10 
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aurii austr. . . 112 30 
Losurile din 1860 ... —
Ac(iunile băncel austro-

ungare.........................871.—
Act. băncel de credita ung. 306.50 
Act. băncel de credita austr. 299.20
Argintuia —. — Galbinl

împărătesei .... 5.92
Napoleon-d’ori .... 10.01 —
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.25

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 1 Februariu, st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 87 V, 88
Renta rom. amort. (5%) 933/4 937,

» convert. (6°/0) 86Va 87
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30 32
Credit fonc. rural (7°/0) 101 va 101

„ „ (5°/o) • 84V 857a
» » urban (7%) 96 96l/a

, (6%) j 90i/2 91
> , > (5%) • 80‘/3 827,

Banca națională a României 1120 1130
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.x/3 169/o
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.04

AVISU.
Ațe de cusută pentru mașine, depănate pe rotițe, lungimea firului 

275 metri, producții Austriacă, propria fabricațiune a vestitei firme 
„Math. Salcher & Soline“ în Viena, apărate prin registrata marcă de „le- 
bede“ la c. r. tribunalulîi pentru comerță în Viena, care concurăză ați 
cu cualitatea supremă câtă și în costă cu ori ce asemenea productă en 
glesescă, încâtă totă mai tare ocupă terenu consumărei.

Depositulă acestei ațe unde se consumă după prețulu originalii 
se află pentru urbiulă Brașovului și ală comitatului esclusivă numai la 

Szent Ivânyi Soma.
Strada Vămei, 564.

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pent ru repețiri se ac6rdă urmată rele rabate:
Pentru i•epețiri de 3— 4 ori ...... 10°

h ) > i> — 8 ,, 15°
H H 11 -- 11 ,, 20°
n „ „ 12-15 „ 30°
V ,, ,, 16 20 ,, ...... 40°

Dela 20 de repețiri în susu 50°
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

Mersulu trenuriioru
pe linia l*re<leaIii“Budapesta și pe linia Teiușii-Aradă-ISadapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—IPredeald

BucurescI

Predealft (
(

Treniî 
de 

porsone
Tren 

accelerat
I

Trend 
omnibua

Trenă 
omnibua

Timișd

Brașovfi

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfl
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra

Elisabetopole
Mediașd
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelfi
Teiușfi
Aiudtt
Vințulă de susă 
Uidra
Cucerdea 
Ghirisă
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbău
AghirișK
Stana 
Huiedin îi
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

( 
(

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena

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
6.00

6.35
3.00

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42

T37
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

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.03

8.22
10.30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agliiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu ( 
(

Apahida
Gliiriș

Cucordea

Uidra 
Vințulfi de i 
AiudQ 
Teiușă 
Crăciuneltt 
Blaști 
Micăsasa 
fiopșa mică 
Mediaș S 
Elisabetopole 
8Igiș6ra 
Hașfaleu 
Honiorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă

Timișil

5
susă

(
(

Predealu

BucurescI

(<

Nota: Orele de nopte suntQ cele dintre liniile grâse.

Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenu 
de 

persone

Tr«aă 
omnibui

— — — 1
—

6.47 — 3.15 6.20 8.0J
10.37 — 7.29 9.11 11.40

1.44 — 8.27 11.26 2.31
5.33 — — 1.28 —
— — 9.45 2.00 - .
— — 9.59 2 11 —
— — 10.28 2.34 —
— — 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— — 1.31 4.26 —
— — 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —

— 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —
— — 5.05 6.43 --

12 05 — — 7.03 —
12.31 — — 7.26 —
2.16 — — 8.51 —
3.12 — — 9.31 —
3.32 — — 9.43 —
3.41 — — 9.51 —>-
3.50 — — 9.58 —
4.25 — — 10.24 —
4.50 — — 10.44
5.41 — — 11.28 - -
6.02 — — 11.44 —

6.40 — 12.18 —
7.00 — — 12.36 --
— — — 1.22 6.01
— _ — 1.56 6.40
—. __ — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
—. — -- u 4.41 10.05
__ — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.3/
— — — 6.35 12.14
— — •—- 7.14 1.09
— — .— — 1.50
__ _ — 2.48

- _ — — 3.23
- — — — 4.56

9.40

Sismeria (Piski) Fetroșeni

Teiușft» ir«dia-Bsidapesta Budapesta" Iradii-'S'eiușft.

Trenu 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
peradne

Trenă de 
peradne

Trenă 
accelerații

Trenă 
omnibua

Teiușft 11.09* — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 ISiidapesfca 8.05 1.45 8.00j
Vințulă de josă 1220 — 4.53 /

Szolnok 11.02 3.44 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ar adia 3.37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 7- 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46

7.00Branicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 —
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — «.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 •— 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11 18 Siineria (Piski)' 9.05 — 11.23
Arad* 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok t 2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53

l 3.16 12.14 5 10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
IBudapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Inlia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 6.05 Teâușfit 12.05 — 2.24

I.
Aradfi~j£fjia3£ș4rffi

Aradift
Aradulă nou
N6meth-Sâgh.
Vinga
Orczifalva 
Merczifalva 
'H'iaaiișdra

Trenă 
omnibus

Trenă de 
pers fine

Trenă de 
persâne

Trenu de 
persone

Trenu 
omnibnu

Trenă 
omnibua

Tipografia ALEXI Brașovă.

6.00 12.55 8.25
6.25 1.91 8.36
6.50 1.46 8.54
7.19 2.18 9.13
7.38 2.36 9.25
7.56 2.53 9 36
8.42 3.40 10.06

Strein
Hațegă
Pui
Crivadia
Banița
Fctroșcnl

6 30
7 05
7.53
8.46
9.33

10.11
10.43

11.50
12.27

1.19
2.10
2.57
3.35
4.04

2.23
3.00
3.49
4.40
5.28
6.07
6.39

Tfaatydra-Arad ă

Trenu de 
persdne

Trenu de 
persăne

Trenă 
orunibua

Timișdra 6.07 12.25 5.00
Merczifalva 6.40 1.16 5.50
Orczifalva 6.51 1.34 6.07
Vinga 7.08 2.04 6.32
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53
Aradulă nou 7.40 2.54 7.24
Aradd 7.50 3.10 7.40

PetroșenI—Simerla, (Piski)

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibua

Trenă 
de pers.

Petroșeul 6.49 9,33 5 28
Banița 7.27 10.14 6.08,
Crivadia 8.06 10 54 6.41
Pui 8.50 11.37 7.35
Hațegă 9.31 12.17 8 02
Streiu 10.16 12.58 8.44
Staaei'ia 10.53 1.35 9.15


