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BrașovtL, 13 Iunie 1886.
Mare fierbere a produsă în România pro- 

iectulu de convențiune consulară cu Germania, 
ce l’a depusă cabinetulă Brătianu pe biuroulă 
camerii. Adi ni se telegrafiază din Bucuresci, 
că oposițiunea coalisată a voită să pună la cale 
o demonstrațiune grandidsă în contra acestei con- 
vențiuni. Se pare că întrunirea oposițiunei, ce 
era convocată pe diua de eri în cestiunea con
venției consulare, a dată nascere acestei faime.

Adevără este însă, că spiritele suntă fdrte 
iritate din causa combaterei ce a întempinat’o 
numita convențiune în pressă, și acăstă iritațiune 
nu se mărginesce la cercurile oposiționale, ci s’a 
deșteptată o îngrijire generală.

Apelulă comitetului oposițiunii. prin care 
se convăcă adunarea memorată, arată situațiunea 
într’o lumină periculăsă, căci se dice că prin con
vențiunea consulară subscrisă la Berlină de re- 
presentantulă României și ală imperiului ger
mană se violăză articululă 7 din constituțiune; 
se decapităză suveranitatea țării; se calcă vechile 
ei drepturi strămoșesc!; se’ntemeiază în modă 
legală jurisdicțiunea consulară, care se impune 
numai popăreloră barbare; se sustragă cetățenii 
români dela instanțele judecătoresc! ale țării, 
spre ai face justițiabill ai tribunaleloră, consuli- 

; se în- 
se dă țăra pradă 

și cu protegiați

irivelegii comerciale și politice, acesta nici că se 
p6te adi prevedd.

Nu e mirare, dâcă în asemeni împrejurări 
chiar junimiștii, cari adeseori și-au manifes- 
simpatiele loru față cu Germania, nu suntu 

cu convențiunea consulară presentată

nici 
tată 
mulțămiți 
camerii. •

țlilele următdre ne voru arăta dăcă guver- 
nulft românii a comisii său nu o mare greșălă 
înclieiându acăstă convențiune.

lorii și împiegațilorii consulateloru străine; 
ființăză unii statii în stătu, 
unei colonisări cu Germani 
germani.

Publicămu mai josu acei 
vențiunea memorată, pe cari 
vârtosu aceste acusațiuni ale 
a mai cerceta, dăcă ele suntu deplină basate, 
său nu, vomă trebui să mărturisimu, că memorații 
articuli cuprindu escepționale concesiuni în fa vă rea 
Germaniei.

Ce e drepții foile guvernului românii accen- 
tuăză, că concesiunile din cestiune se făcu reci
procii și României de cătră Germania, în con
vențiune. Deosebirea este însă bătătăre la 
ochi. Românii n’au interese de colonisare în 
Germania, dăr Germanii au și urmârescu ase
menea interese în România; despre acăsta nu 
mai păte fi nici o îndoiălă, nici pentru oposițio- 
nali, dăr nici pentru guvernamentali.

In privința acăsta convențiunea consulară 
stabilesce unu principiu forte prejudițiosu inte- 
reseloru și drepturiloru României, și care pentru 
ea nu posede nici o importanță de reciprocitate, 
pentru că în Germania abia trăesce ici colo câte 
unu supusu românu, afară de studenții dela uni
versități și de personalul!! legațiuniloru și consu- 
lateloră. Și acestu principiu e, că status-ulu per
sonalii să nu se deosebăscâ de celii reală, puin- 
du-se dreptulu de succesiune și in privința averii 
mobile și imobile sub legile acelei țări, de care se 
ține respectivulu supusă. Astfelu prin moștenire 
supușii germani potă dobândi proprietăți rurale 
în România, ceea ce le este interdisu prin arti- 
cululu 7 din constituțiune, de care vorbesce ape- 
lulu oposițiunei române. In numita convențiune 
se mai stabilesce afară de acăsta unii privilegiu 
pentru cei cari, deși nu suntu supuși germani, 
stau sub protecțiunea Germaniei, făcându’i să se 
bucure și ei de avantagiele convenției.

Se dice, că ministrulu Ferechide 
claratu în ședința secretă a senatului, 
împăratule Germaniei ar fi cerutu să 
țină dreptulă de protecțiune și față cu 
mani, care și l’au perdutu după legile române. 
Se întăresce mai departe dreptulă de protecțiune 
alu Germaniei asupra bisericeloru și scăleloru 
germane din România. Bine că d-lu Ferechide 
să fi asigurată că în țără nu se află adi mai 
multă de 300 de supuși germani; dăr câți să 
voră afla mai târziu acolo dăcă li se voru da

articuli din con- 
se întemeiază mai 
oposițiunei. Fără

ar fi de- 
că însuși 
i se sus- 
acei Ger-

șcâleloTu acestoră comunități aflătâre în România sub 
protecțiunea Germaniei ;

2). Persânele cari se găsescă actualmente in Ro
mânia, sub protecțiunea Germaniei, fără a ti supuși ai 
Imperiului, se voră bucura pe timpulă viețeî loră în tâte 
privințele de acelâșl drepturi ca și supușii germani. 0 
listă dn aceste, persâne va fi comunicată de cetră guver- 
nulă germană celui românu.

„Națiunea1', organulu d-lui Dimitrie Bră- 
;ianu, scrie cu privire la acâstă convențiune :

„Tote guvernele de pănă aci au înțelesă că pro
prietatea rurală este garanția de căpeteniă a naționali
tății nâstre contra invasiuniloră străine. Pe câtă timpă 
pămentulă, singura nâstră bogățiă statornică, va fi în 
manile nâstre, vomă pută să luptămă cu succesă contra 
încercăriloră străine de a ne cutropi. Când însă acestă 
pămentă plămădită cu sângele a sute de generațiunl va 
trece în posesiunea altora, atunci noi vomă ajunge robi 
în propria nostră țără.

Ei bine, în contra acestei garanții a naționalității 
nostre, guvernulă încheiă o convențiune cu Germania în 
virtutea căreia, proprietățile strâiniloră aflători în țâră 
se voră regula nu după legile românesc!, ci după cele 
germane.

Nu numai atâtă. Moștenirea, la care voră avea 
dreptă Germanii din țâră său chiar supușii Germani, se 
va hotărî nu numai de cătră legile statului germană, ci 
chiar de tribunalele germane. Și prin urmare, dăcă ună 
Română va avă âre care pretențiuni la acea moștenire 
elă va fi datoră să se adreseze nu la tribunalele țării 
sale, ci la »autoritățile competente* ale țării străine.

Dâr aci nu s’a sfîrșită totulă. Agenții consulari 
au puterea și dreptulă de a face acte autentice și ese- 
cutorii nu numai pentru Germani sâu supușii germani ci 
și pentru Români, și chiar în casă de 
proprietăți immobiliare.

Dâcă cumva tribunalele nâstre 
viințeze vendarea unei proprietăți
străină, autentificarea consulatului germană va fi de a- 
junsă. Cine nu se va mulțumi cu acâstă vânzare, va 
putâ să se judece în urmă pentru desființarea ei.

Convențiunea consulară cu Germania nimicesce 
art. 7 din constituțiune și 
imobiliare dela noi din 
Tâte străduințele nostre de 
nile nâstre și de a opri 
țâră suntă contracarate în
De aci înainte se deschide porta cea mare a împroprie
tăririi tuturoră evreiloră, cari voră alerga Ia protecțiunea 
germană. Legile nostre nu 
împedeca acâstă înstrăinare 
constituția rămâne o curată

Răposatulă Marțiană,

Etă articulii din convențiunea consulară a 
României cu Germania, despre cari amă vorbită 
mai susă:

Art. VII. Consulii generali, consulii, viceconsulii sâu 
agenții consulari voră putea, în exercițiulă funcțiunilorii 
ce ocupă, să adreseze autorităților^ circumscripțiuneloră 
consulare pentru a reclama în contra orl-cărei infrac- 
inl făcută tratateloră sâu convențiuniloră esistente între 

ambele părți și în contra ori-cărei nedreptățim de care 
s’ar plânge vre-ună supusu alu statului, care i-a numită. 
Dacă reclamațiunile lorii nu ară fi luate în sâmă de 
aceste autorități, ei potă recurge, în lipsa unui agentă 
diplomatică ală țârei loră, la guvernulă centrală ală 
ârel unde îșl au reședința.

Art. XIII. — In casă de morte a unui Germană 
în România, sâu a unui Română în Germania într’o, 
ocalitate unde reșede jună consulă generală, consulă, 
vice-consulă sau agentă consulară al statului căruia apar 
ține defunctulă sâu în apropierea acestei localități, 
autoritățile locale suntă datâre a înștiința imediată 
autoritatea consulară. Asemenea autoritatea conșula- 
ră va înștiința pe autoritățile locale cândă ea va fi 
cea d’întâiă informată despre casulă de mârte.

Art. XXI. — Dâcă la espirarea terminului fixată 
prin art. XVIII, nu există nici o reclamațiune în contra 
succesiunei, precum și nici o pretențiune de ereditate 
sâu delegată, prevăzute de aliniatulă ală 3-lea ală art. 
XXIII, autoritatea consulară, după ce a achitată, con
formă legiloră țârei, tâte cheltuielile și dările care cadă 
în sarcina succesiunei, va întră în modă definitivă în 
posesiunea succesiune! pe care o va lichida și o va trans
mite ce\oră în dreptă, fără a avâ se dea vr’o sâmă altă 
cui-va de câtă guvernului ei.

Art. XXIII. — Dreptulă de succesiune precumă și 
împărțirea bunuriloru lăsate de defunctă suntă stevuse 
în tâte cașurile legiloră țerei lui.

Tâte pretențiunile privitâre la dreptulă de succe
siune și la împărțirea moștenirii voru fi judecate de tri
bunale sâu de alte autorități competente ale aceleiași teri 
și conformă cu legile acesteia.

Dâcă însă înaintea expirării termenului fixată prin 
art. XVIII ună supusă ală statului unde s’a deschisă 
succesiunea va ridica vre-o pretențiune de succesiune sâu 
de legată asupra moștenirei, decisiunea va fi de com- 
petința tribunaleloră sâu altoră autorități competente ale 
acestui stată.

Art. XXVI. — Disposițiile presentei convențiunl se 
voră aplica de o potrivă și la succesiunele unui supusă 
ală unuia din ambele state, care decedată, afară din te- 
ritoriulă celuilaltă stată, ar H lăsată pe acestă teritoriu 
o avere mobiliară sâu imobiliară.

Art. XXVIII. — Funcționarii consulari ai Imperiului 
germană râmână exclusivă îndrituițl a institui pentru su
pușii germani în Iiomânia tutele și curatele, a numi, a 
priveghia și a destitui tutori și curatori, precum și a lua 
orl-ce alte mâsuri reclamate pentru îngrijirea persânei sâu 
a averei pupililoră. Asemenea și funcționarii consulari 
ai României voră avâ acelâșl atribuțiuni pentru supușii 
români în Germania.

Acâstă convențiune va întră în vigâre la o lună 
după schimbarea ratifîcațiuniloră, și va fi valabilă la timpă 
de dece anî. Pe lângă convențiune, mai este și ună pro- 
tocolă subsemnată de împuterniciții ambeloră părți con
tractante : G. Vernav-Liteanu pentru România, Berchem 
pentru Germania, și care cuprinde următârele dispo- 
sițiunl:

1). Nici o schimbare nu va avâ locă în condițiu- 
, nea actuală a comunitățiloru bisericești și școlare sâu a tră publică, sâ lă înlăturămă din mijloculă nostru, și prin

transmitere a unei

n’ară voi sâ îneu- 
rurale cătră ună

permite trecerea proprietății 
țâră în manile strâiniloră. 
a păstra pămentulă în mâ- 
pe streini să se încuibeze la 
modulă cela mai învederată

voră avă nici o putere de a 
a pământului și art. 7 din 
ilusiune. A
singurulă statistică ce amă

avută, publicase în anul 1860 o broșură, pe atâtă de 
bine scrisă pe câtă de bine gândită, contra coloniștiloru 
germant Marțiană atrase atunci pentru întâia âră lua
rea aminte a Românilor asupra tendințelor^ Germaniei 
de a câștiga o influență decisivă în țările dela Dunăre. 
Germania ca putere culturală și industrială caută în tăte 
modurile să ajungă pănă la Marea Nâgră, căci acăsta îi 
deschide largulă lumii orientale și-i asigură prosperitatea 
ei economică. Spre Orienta dăr, spre Dunărea de josă, 
trebue să se întindă influența ei politică precum și cea 
comercială o pune în posesiunea celoră mai mari avan- 
tagie comerciale, cea consulară îi va acorda privilegiile 
politice, după cari ea umblă de atâta vreme. Curentulă 
migrațiunii germane va părăsi de aci înainte calea Ame- 
ricei spre a se înfunda în bogatele câmpii ale României, 
unde convențiunea consulară le asigură folâse necalcu
labile.

Să bage bine de sâmă cei ce conducă în acestă 
momentă destinele țării nâstre. Ca poporă de viță la
tină, noi trebue să căutămă totă sprijinulă culturală ală 
poporeloră înrudite cu noi, chiar dăcă cu ajutorulă cul- 
turei germane amă pute să îndreptămă câteva din de
fectele caracterului nostru națională. Față cu situația 
nâstră politică și geografică, este înțeleptă, este neapă
rată ca totă ce este caracteristică germană în viâța nâs-
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instituții proprii ale nâstre se ne apărămă în contra în- 
rîurirei Germanilorîî fără ca pentru acesta să avemă duș- 
măniă pentru dânșii. Interesele nOstre cele mai scumpe 
reclamă ca noi să râmânemă stăpâni pe pămentulă nos
tru și să nu permitemă unei autorități străine a lua drep
turile autoritățiloră pământene!*

Espulsarea prințiloru francesi.
Discusiunea asupra proiectului de lege privitorii la es

pulsarea prințiloră s’a terminată precum scimă și în senată. 
După ce au vorbită mai mulți, pro și contra, a luată cn- 
vântulă ministrulă președinte Freycinet, care 4>se înlre 
altele: „Cine a mai pomenită în cursulă istoriei ună gu
vernă, care să 4*c‘ă cătră nisce pretendenți: poftiți și vă 
aședațl lângă mine și întrebuințați tâte mijlâcele spre a 
mă răsturna! (Aplause sgomotâse). Cei ce voiescu să 
răstdrne republica, și să se sue pe tronulă Franciei, a- 
ceia nu potă pretinde ospitalitatea republice! (Viue a- 
probări în stânga.) Rămânerea prințiloră în țâră era 
condiționată de cea mai mare reservă, pe care însă ei 
n’au observat’o. Câtă pentru originea legii ministrulă 
asigură, că ea a eșită din inițiativa guvernului, care 
ia responsabilitatea sa, înaintea Jării și a istoriei. (Aplau- 
se în stânga). Ministrulă protestâză în contra insi
nuării, că s’ar gândi la confiscarea averii prințiloră. 
„Ce se va întâmpla peste 50 de ani, dise elă, nu sciu, 
dâr potă să ve spună, că confiscarea averii n’are nimică 
de a face cu cestiunea espulsării.“ In fine apelâză la 
senată, ca nu cumva să respingă legea, dicândă, *că 
dâcă senatulă ar respinge-o, tâtă lumea ar t^ice, că re
publica a fostă învinsă și că causa prințiloru a trium
fată. (aprobări sgomotose în stânga.)

Ducele de Audifreth Pasquier din drâpta a vorbită 
se înțelege în contra legii, pe care o combătuseră nu
mai unii membrii din centrulă stângă. »Prinții, dise du
cele, cari au ună trecută gloriosă, să voră duce peste 
graniță și aici voră lăsa pe comuniști, cari suntă am- 
nestiați, cu tâte că ajutândă Prusiei, ei au aprinsă Pari- 
sulă, și de cari pâte guvernulă va asculta. Acesta este 
ună faptă, care indignâză adâncă consciința publică, 
(aplause în drâpta.) Vorbitorulă apelâză nu la clericali, 
ci la Francia liberală, ca să respingă acâsta lege escep- 
țională.“

Cu tote acestea liberalii au primită legea cu 141 
contra 107 voturi adecă cu 34 voturi maioritate. Au 
votată pentru espulsare și 2 generali, Faidherbes, care a 
fostă adusă pe scaună în sală, fiindă paralisată, și ge- 
neralulă Farre; ei au fostă aclamați de stânga repu
blicană.

Rusia și Bulgaria.
„Journal des D6bats“ primesce următdrele 

dela corespondintele său din Berlinu:
Articolulă pe care-lă publică »Journal de Sânt Pe- 

tersburg» cu privire la discursulă cu care principele 
Alexandru ală Bulgariei a deschisă Sobranja din Sofia 
este forte viu comentată în cercurile diplomatice și po
litice din Berlină.

Principele ar fi fostă scuzată, dâcă s’ar fi mărgi
nită în a vorbi de faptele răsboinice ale armatei bul
gare și de sacrificiile enorme făcute de națiune; dâr a 
adăugată, că aceste fapte au făcută să dispară tote pie- 
decile și greutățile și că au o influință preponderantă 
pentru satisfacerea aspirațiuniloră legitime ale Bulgariei.

Cancelaria rusă a fostă lovită în modă forte sim- 
țitoră prin aceste frase, căci tocmai guvernulă țarului a 

fostă, care a creată aceste piedeci și greutăți. Mai multă, 
guvernului rusă nu-i place să constate prin discursulă 
pronunțată la Sofia că unirea atâtă de multă așteptată 
a Bulgariei și a Rumeliei orientale este făcută, cum vo- 
iesce să dovedâscă întrunirea în adunarea națională a 
represintanțiloră națiunei bulgare de dincolo și dincdce 
de Balcani.

Cu tote acestea, nu trebue a esagera însemnătatea 
sarcasmeloră adresate de »Journală de Saint-Pâterșburg“ 
principelui Alexendru, care ar trebui, după organulă 
oficiosă rusă, să arate mai multă înțelepciune și mai pu
țină trufiă, în locă de a atinge susceptibilitățile legitime. 
Sciu dintr’ună bună isvoră, că în cercurile politice bine 
informate din Berlină, nu se crede că discursulă princi
pelui Alexandru să potă avâ urmări seriâse și să fiă 
privită la St.-Petersburg ca o provocare făcută guver
nului rusă, ceea ce s’ar fi putută conchide din organulă 
oficiosă. Aici însă se vede, în articolulă din „Journal 
de Saint-Pâtersburg«, ună avertismentă dată guvernului 
bulgară pentru viitoru, când va fi vorba de noulă Stă
tută ală Rumeliei orientale. Atunci nu mai are să nască 
ună conflictă senosă, dâcă principele Alexandru ar voi 
să accentueze prâ multă independința și autonomia na
țiunei bulgare. _________

Foile rusesc! despre ministrul!! Tisza.
Foile rusescl se ocupă de starea lucrurilor!! 

în Austro-Ungaria. Ele găsescfl, că monarhia 
ndstră e slabă și că vinovați de acesta suntă Ma
ghiarii. Corespondentulu din Viena alu fdiei 
„Novoje Vremja“ vorbesce despre planuri ce le 
urmăresce ministrulă Tisza, d’a desmembra 6re- 
când monarhia, căci în acestă momentă nu în- 
drăsnesce. Etă ce dice elă :

Planulă lui Tisza este d’a isola Ungaria astfelă, 
încâtă în casulă unei catastrofe comune se potă deslega 
ușoră legătura cu Austria, ca să potă duce o esistență 
de sine stătătâre. Și acâstă nisuință a 'sa nu este în
dreptată nicidecum în contra dinastiei, căci în Ungaria 
se consideră ca ungurâscă-națională; și grija princi
pală a lui Tisza este îndreptată într’acolo, ca să 
învestâscă dinastia cu ună astfelă dâ caracteră. To- 
tulă arată, că Tisza vrea să amâne câtă să pâte a- 
cestă momentă; elă are trebuință de puterea și de au
toritatea întregei monarchii, pentru ca să 'ntărâscă și 
să asigure în Ungaria pe deplină domnia Maghiariloră 
asupra celorlalte popâre, precum și ca să pregătâscă în 
peninsula balcanică politica ungurâscă de sine stătătore. 
Aceste țeluri încă nu s’au ajunsă și deslegarea legăturei 
ar fi acum încă forte periculâsă. Celă ce a vădută pe 
Tisza, cum a învinsă adeseori erisele ce-lă amenințau 
— așa d. e. în 1883 — probabilă că va găsi, că Tisza 
va sci și acum să-și realiseze planurile sale. Eu soco- 
tescă însemnătatea Iui Tisza astfelă, că eu, câtă timpă 
trăesce elă, nu credă într’o seriâsă periclitare a maghia
rismului și a Auslro-Ungariei; celă mai mare periculă 
să va ivi cu mârtea sa. Considerândă situațiunea cea 
complicată și grea a acestei țări, Tisza este mai nece
sară aci, decâtă Bismark în Germania.

SOIRILE DILEI.
învățătorii dela scâlele poporale săsescl din Co- 

halmă, în ședința extra-ordinară din 10 Iuniu n., au 
constatată influință durerâsă ce o are propunerea limbei 
unguresc! în scâlele poporale asupra limbei materne a 
copiiloră. »Kol. Koz.» cu o nesărată îngâmfare, făcândă 

amintire de casulă acesta, dice între altele: »Și într’ade- 
vără — după cum spună — copiii de scâlă vorbescă 
limba germană cu accentuare ungurâscă. Monstruosă ! 
Frumâsa și dulcea »Muttersprache“ a o vorbi cu pro
nunțare barbară ungurâscă ! Ce va să urmeze de aici ? 
Tinerii nu voră vorbi nemțesce! In locă de , W o h I < scriu 
»vâl«, în locă de >fahne“ scriu „fâne«, și încă în 
locă de »wann“ scriu „van*. Așadâr de aceea a 
decisă adunarea, că dâcă în înțelesulă legei esistente tre
bue să se propună limba ungurâscă, celă puțină să se 
reducă ârele prescrise pentru limba maghiară, căci lim
ba ungurâscă totă acela succesă îlă va avâ ca și mai 
nainte. Cu bucuriă sinceră primimă zelulă braviloră bă- 
ețl de scâlă, cari în mânia tuturoră presiuniloră, eserciate 
asupra loră din partea învețătoriloră, învăță cu bucuriă 
limba maghiară, — limba loră de stată. Dorimă, ca ne- 
ciopliții învățători să ia învățătură dela învățăceii loră». 
— Puține șire și multă simplicitate în foia ungurâscă. 
După ea a zăpăci capetele însemnâză succesă culturală !

—x—
Cetimă în „Voința Națională« : ,Direcția fabricei 

de ciorapi, flanele și mânuși dm Brașovu, proprietatea 
d-lui A. Panțu, a cerută ministeriului comerciului din 
România autorisațiunea de a se stabili acolo. Ministerulă 
a acordată acâstă autorisație și a intervenită pe lângă 
direcția căiloră ferate să procure susă numitei fabrici 
înlesniri de transportă."

—x—
Același diară află, că mal mulți industriași, în 

urma nereînoirei convențiunei comerciale cu Austro- 
Ungaria, pentru a nu perde debușeurile ce Ie aveau în 
România, s’au hotărîtă să deschidă sucursala acolo. 
Astfelă fabrica de pânzăriă și lănăriă Samuel Taussig și 
fiii din Viena face cunoscută prinlr’o circulară tuturoră 
stabilimenteloră și caseloră de comerciu din România cu 
care era în relațiuni, că, în vedere că convențiunea de 
comerciu dintre România și Austria n’a fostă reînoită, 
are intențiunea de a stabili în România ună stabilimentă 
pentru fabricarea pânzei și articuleloră de lână, astfelă 
ca să pâtă efectua și pe viitoră și cu aceeași îngrijire 
tâte comăndile penftu articolele pe cari de mai mulți 
ani le-a furnisată cliențiloră loră din România.

—x—
In 17 Iuniu n. s’a pertractată procesulu Româniloru 

cu Grecii din Brașovă în cestiunea bisericei Sf. Treimi 
din cetate. încă în 1883, comunitatea română a inten
tată comunității grecescl ună procesă civilă, prin depu- 
tatulă Emerich Hodossy, pretindendă proprietatea, averea 
și fundațiunile numitei biserici. Comunitatea grecâscă a 
fostă representată prin deputatulă Ștefană Teleszky. 
Substratulă acusărei se suie la peste o jumătate milionă. 
Procesulă s’a decisă la tribunalulă r. din Pesta. Comu- 
uității române i s’a respinsă cererea.

—x—
In Clușiu s’a pertractată în săptămâna acâsta ună 

pbocesă de presă, intentată de ună învețătoră romano- 
catolică Clușiană în contra redactorului foiei - ,Csalad âs 
Iskola.» Juriulă a recunoscută pe acusatulă vinovată de 
delictulă vătămării de onore și tribunalulă l’a condam
nată la 40 fi. amendă bănâscă. Acusatorulă dărui suma 
de despăgubire a cheltueliloră, ce i s’a recunoscută, 
reuniunei de maghiarisare unguresc!. £tă ună nou is
voră descoperită, pentru sporirea fondului reuniunii de 
maghiarisare. Mare minune ar fi să nu se folosâscă 
„patrioții* mai desă de elă, pentru »gloria Kultur- 
egyletului.*

—x—
„Reuniunea sodaliloră români din Clușiu*, va da

FOILETONU.

Datine poporale.
(Din jurulă Năsăudului) 

I.
Cânteculă cununei.

Românii din jurulă Năsăudului, și 
anume: cei cari locuescă pe valea So
meșului mare și a Sălăuței, între cla
sicele și multă minunatele datini po
porale, erecjite dela moș7 și strămoși, și 
păstrate în mersulă vremiloră cu o 
sfințeniă și acurateță, ce rară să pâtă 
întâlni la alte neamuri, — au și datina 
numită „Cânteculă cununei.« Vâra, când 
seceră grâulă, ducă — ca secerătâre 
— la câmpă mai multe femei, dintre 
cari partea^ precumpănitâre este com
pusă din drăgălașe fetișcane. Nici 
înalte, nici mici, tocmai cum potă să 
fiă mai frumâse. Cu ochi negri, ca 
nâptea cea întunecosă, și totuși lucitori 
ca stelele; cu obraji ca doi trandafiri, 
âr cu gurița ca o cirâșă roșiă — așa 
suntă fetișcanele de Română. D’apoi 
harnice și rîcjătâre! 1

De cătră sâră, după ce adică gată 
holda de secerată, împletescă o cunună 
mare de grâu, cu aducerea căreia în- 
sărcinâză pe una dintre cele mai sdra- 
vene și mai trupeșe fetișcane. Acâsta, 
ținendă cununa pe capă, plâcă înaintea 
celorlalte secerătâre.

Apropiându-se cu cununa de sală, 
începă a cânta în coră:

De unde noi amă pornită 
Multe clăi amă răpedită ;4) 
De unde noi amă plecată 
Multe clăi amă ridicată.

Repezită | făcută.
2) Glide (nemț. Glied) ! rendu, șiră.

6) Cârciumă.
°) Ologitfi.
’) Francezulu.

Stau clăile ridicate,
Ca cătanele’n parade,
Și stau clăile tocmite,
Ca cătanele în glide.* 2) 
De unde cununa vine 
Multe eară-’oră veni pline, 
Că din susă din răsărită 
Mândră cunun’a pornită.
Noi venimă pe drumă cu pâtră 
Dela holda secerată;
Secerat’au fetele
Holdă ca păretele

Fetele o-au săcerată 
Clăi feciorii-au ridicată.
Cine cununa o-aduce 
Curată-i ca sfânta cruce, 
Cine-aduce cununa
Drâptă-i ca și lumina, 
Ca lumina cea de câră,
Când o pună domnii’n pahară, 
Ca lumina cea de său,
Când o pună domnii’n canceu.8) 
Noi venimă pe drumă cu brujl4) 
Cu cunună dela Clujă.
LuațI sâma, ce vedeți, 
Ca să nu ne diochețl,
Că deși suntemă puțintele 
Ne-amă alesă de frumușele. 
Este-o pâtră pe de noi 
Adusă cu șese boi, 
Râtjă-o cine-i strigoiă, 
£r’ cine ne-o diochia, 
Râdă câte-o bucățea!
Nu scimă: văile-au săcată? 
Ori omenii nu-să în sată?
Că pe noi nu ne-au udată; 
Nu scimă: âmenii-au murită? 
Că pe noi nu ne-au stropită. 
DațI cu apă din părău,

Cu vină dela făgădău!6) 
C’aducemă’ mândră cunună 
Să vă facemă voiă bună.

Ajungendă acasă la gazdă și, întrândă 
în curte, fetișcana, carea aduce cununa, 

ține următârea orațiă:
Bună săra, gazdă de țâră, 
Credă, că nu ni’i da ocară ;
Noi de multă amă fi venită,
Dâr ni-a fostă grâu’ncâlcit’ă;
Mai de multă amă fi plecată, 
Dâr ni-a fostă grâulă călcată, 
Diminâță ne-amă sculată.
Și pe obrază ne-amă spălată, 
Lui Dumnezeu ne-amă rugată, 
Dumnedeu ni-a ajutată
Și noi holda o-amă gătată. 
De trei dile amă pornită, 
Caii ni s’au ciumpăvită,0) 
Curțile n’amă nimerită;
Dâr noi bine ne-amă purtată 
Și cu Frânculă7) ne-amă luptată, 
Și în curte amă intrată. 
Dumnâvâstră v’ațl lăudată, 
C’aveți ună fecioră frumosă, 
Ca și fața lui Christosă 
Sâ iâe cununa josă!

8) Cană, urcioră.
4) Tină uscată.
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o Petrecere ele vâră în 28 Iuniu s. n. 1886, în favorea 
fondului seu, în grădina la „Capulă turcescă" (Torokfo). 
Inceputulă la 6 6re d. a. Prețulă infrărei: 50 cr. de 
personă. Cu aeăstă ocasiune eleviloră meseriași li-se- 
voră împărți vestminte de veră, ăr ei se voră produce 
cu cântece și perorărl. Suprasolvirile se primescă cu 
mulțumită și se voră chita pre cale diaristică. Partici- 
pătorii își potă aduce victualie (mâncare).

—x—
Apele Timișului și Veejei au începută se scadă. 

In contra funcționariloră societății pentru regularea Ti
mișului și Vegei s’a ordonată anchetă. S’a constatată, 
că stăvilarele sunlă mici și neputinciăse d’a apăra de 
inundare.

«Voința Mehedințului" dice, că în unele comune 
din plaiu Cloșiani in România a căzută piatră în greu
tate de 300 grame; a omorîtă 25 vite mari, 150 oi, 
mai mulți omeni suntă bolnavi de loviturile grindinii; 
iote casele descoperite; semănăturile distruse cu de- 
săvîrșire.

—x—
Comisiunea franco-română pentru încheiarea unei 

convențiuni comerciale între Francia și România a în
cheiată o convențiune comercială provisoriă, pănă la 
tămnă, când se va presinta Corpuriloră legiuitore române 
o convențiune comercială definitivă. Convențiunea pro
visoriă în cestiune este încheiată pe basa convențiunei 
dintre Elveția și România.

Demonstrațiune contra armatei.
Duminecă sera in 20 Iunie n. căpitănia orașului 

din Pesta primi scirea, ce se lățise și în publică, că în 
Strada corăbierului nisce turburători de strade au în
scenată o demonstrațiune contra armatei. Atitudinei 
plină de tactă a persăneloră militare atacate și repede-i 
întrevenirl a poliției e a să mulțămi, că demonstrațiunea 
n’a luată dimensiuni mai mari. Etă cum au decursă 
lucrurile:

Pe la 9 ore, câțiva indivizi bine dispuși, său ame
țiți, de vină începură a insulta înaintea cafenelei »La 
împăratulă Napoleon* pe patru soldați din armata co
mună, cari mergeau în liniște pe drumă. Soldații ântâiă 
nu-i băgară ’n sămă; unulă dintre turburători însă striga 
mereu ,Abzug!“ Soldații îșl perdură acum răbdarea și 
unulă dintre ei să întorse să cără socotăla turburăto- 
riloră. Atunci unulă dintre aceștia trase o palmă sol
datului și fugi apoi într’o casă din vecinătate. Soldații 
scăseră săbiile și urmăriră pe atentatorulă, pe care-lă 
și găsîră ghemuită sub pată în locuința unei rude a sa. 
Intra’ceea pe stradă mulțimea spori pănă la vr’o 300. 
Unii provocară poporală să bată pe cei patru soldați. 
Poliția voindă să aresteze pe celă vinovată, plebea se 
opuse, strigândă: »Josă cu armata! Josă cu poliția!* 
Vădendă însă mulțimea că vine polițiă multă, să imprăș- 
tiă în tote părțile. Acumă pălmuiturulă și ună lucră- 
toră, care agita mereu, fură arestați. Soldații încă fură 
duși la polițiă și, după ce se jîncheiă procesă verbală, 
fură escortați la casarmă.

Examenele publice,
La Șcălele centrale greco-orient. române din Bra- 

șovă cu finea anului scolastică 1885/6.
A) La școlele medii (gimnasiii, școla comercială 

și reală.)
Luni în 23 Iunie. 8—81/2 bre cl. VII. gim. Reli- 

giune, Catechetul I. Fericănă. 8x/2—9^2 ore cl. VII 

*) Botezii.
2) Țeligradii_ Constantinopolu.
a) țipău=pâne.

gim. Latina, prof. N. Pilția. 9x/2—10 cl. VI Elina, P. 
Budiu. 10—11 cl. V. gim. Matimatieă, prof. L. Nastasi. 
11—12 cl. IV. gim. Maghiară, prof. I). Făgărășanu. 3—4 
cl. III. gim. Istoriă, prof. S. Moldovană. 4—5 cl. II. gim- 
Latină, prof. S. Moldovană. 5—6 cl. II. gim. Germână, 
prof. Dr. V. Glodariu.

Marți în 24 Iunie. 10—12 ăre esaminăză profe
sorii concernenți pe elevele de cl. V. de fete din tote 
obiectele. Sub durata esamenului să voră espune lu
crurile de mână ale eleveloră cl. IV. și V.

Miercuri în 25 Iunie. 8—9 ăre cl. I. gim. Latina, 
prof. A. Bârsănă. 8—10 cl. I. gim. Matematică, prof. 
P, Dima. 10—11 cl. VII. gim. Istoriă, prof. A. Bârsănă. 
11—12 cl. VI. gim. Istor. natur, prof. Ip. Ilasievicl. De- 
clamațiune română de ună școlară din cl. VII. gim.
3— 4 ore cl. IV. reală Geometriă, prof. I. Maximă. 4—5 
cl. III. reală, Fisică, prof. G. Chelariă. 5 - 6 cl. II. reală 
Francesă, prof Dr. I. Bozocenă,

Joi in 26 Iunie. 8—9 ăre cl. II. corn! Dreptulă 
camb. prof. 1. Socaciă. 9—10 cl. II. com. Coptabilitate, 
prof. I. C. Panțu. 10—11 cl. I. com. Ist. și Geografiă, 
prof. 1. Scurtu. 11—12 cl. I. com. Germâna, prof. N. 
Pilția. 3—4 cl. I. reală, aritmetică, prof. G. Chelariă.
4— 5 cl. I. reală, Geografiă, prof. D. Făgărășană.

Vineri în 21 Iunie. 9—10 ore cl. II. com. Religiă, 
Cath. B. Baiulescu. 10—11 cl. I. com. Maghiară, prof. 
A. Feneșană. 11—12I/a Tote clasele facă esamenă din 
cântări. (Teoria musicei și cântare în choră), prof. supl. 
Gr. Tănăsescu,

B) La școla elementară capitală.
Luni, în 16 Iunie. 8—9 ăre a. m. clasa I. de 

copile. 9—10x/2 cl. II. lO'/a—12 III. 3—4x/2 p. m. cl. 
IV. La 4-x/a bre p. m. eserciții gimnastice.

Marți, în 17 Iunie. 8—9 ore a. m. clasa I. de 
copii. 9—lO'/a cl. II. 10x/2—12 III. 3—41/2 p. m. cl. 
IV 4x/a—6 cl. V.

Examenele se încheia cu cântări-, eră la clasa de 
copii IV. și V., precumă și la clasa de copile III. și IV 
voră premerge cântărîloră răspunsurile din grădinărită.

C) Examenulfi de maturitate.
1. La gimnasiă va fi în 20 și 21 Iunie. 2. La 

școla comercială în 18 (30) Iunie a. c. Examenulă de 
maturitate este publică; eschiși suntă școlarii dela scă- 
lele medii și poporale. In 29 Iunie după servițiu divină 
cu rugăciune de mulțămită celebrată în biserica S. Ni
colae din Schei să va încheia în sala cea mare a insti
tutului anulă scol. 1885/6 cetindu-se clasificaț.iunile și 
distribuindu-se premiile.

La aceste examene precum și la festivitatea de 
încheiere a anului scol, are onbre Direcțiunea a învita 
pe părinții școlariloră, precum și pe toți amicii și bine
voitorii școleloră năstre.

Brașovă, în 5 Iunie 1886, Direcțiunea.

Mulțămită publică.
(Fine.)

Budapesta, 5 Iuniu 1886.
Colectante d. Alesandru Lazară în Deșiu, dela d-nii: 

George Papă 5 fl., Ioană Pelle, protopopă, 3 fl., Dr. Teo
doră Mihali 2 fl., Augustină Munteană 1 fl., Gabrielă 
Mană 1 fl., Alesandru Lazară 1 fl., suma 13 fl.

Colectantă d-na Letiția Oncu, Aradă, dela d-nii: 
Aurelă Suciu 3 fl., Dr. G. Vuia 1 fl., Dr. Pop Ioană 1 
fl., C. Nicără 1 fl., Romulă Ciorogariu 1 fl., Letiția Oncu 
3 fl., Paulă Tuncană 1 fl. — Suma 11 fl.

D. Basiliu Iurca, Sarasău, 5 fl.
Colectante Nicolau Rădneană, dela d-nii: Emiliu 

Bardoși 5 fl., Irene Essman 5 fl., Cossa Hermin 1 fl., 
Ioană Suciu 1 fl. — Suma 12 fl.

Colectante !)r. Nicolau Maieră, protopopii, Săliște, 
dela d-nii: Dimitrie Romanii 3 fl., Ioachimă Munteană 1 
fl., R. Speck 1 fl., laeobii Arseniu 1 fl., I. Comșia et fiu 
1 fl., Iovdache P. Roșea 1 fl., Ioană Banciu 1 fl., Dumi
tru B. Comșia 1 fl., Bucurii Comșia 1 fl, Onisiforă Bor- 
cia 1 fl., A. Wemich 1 fl., Dimitrie Răsoiu 1 fl., Dariu 
Marcu 1 fl., Nicolae Nartea 1 fl.; Nicolae Mosore 1 fl, 
Petru Indrieșiu 1 fl., Ioană Popa 1 fl., George Vraciu 1 
fl., Dr. Nieolau Celefariu 1 fl., Ioană Buceșană 1 fl., Du
mitru Lăpădată 1 fl., Ioanii B. Comșia 1 fl., Lupea Bloțti
1 fl., Ioanii P. Herța 1 fl., Dumitru N. Borcia 1 fl., Ni
colae Țeligradă 1 fl., Nicolae Sărbu 1 fl., Ioanii Comșia 
50 cr., Dumitru P. Hanciu 50 cr., Nicolae Petruțiu 1 fl., 
Petru Tempănariu 5 fl., Dumitru N. Simionii 1 fl., Mi- 
hailă Stoica 1 fl., Dr. Nicolau Maieră 2 fl. —Suma 40 fl.

Liviu de Lemenyi 2 fl.
Colectante d. Alesiu Mangiuca, Oravița, dela d-nii: 

Dr Aurelii Maniu 5 fl., E. Trailă 5 fl., Simeonă Mangiuca
2 fl., I. Lepa 2 fl., Andreiu Ghidiu 2 fl., Alesandru Coca
50 c., Alesie Mangiuca 50 cr. — Suma 17 fl. minus 15 
cr. porto = 16 fl. 85 cr. (Va urma.)

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.«)

BUCURESCl, 25 Iuniu. — Camera a datu 
cu 83 contra 3 voturi, guvernului împuternicirea 
d’a încheia cu statele, care au relațiuni comer
ciale cu România, tractate provisorie și în cur- 
sulfl. vacanțelorti parlamentare. Etă textulu le- 
gei, care dă acostă împuternicire:

Art. 1. — Guvernulii este autorisală, după închi
derea sesiunii legislative actuale, să încheie eu guvernele 
Stateloră, cari au negociărî pendinte cu țăra năst.ră, acte 
destinate a regula provisoriu relațiunile năstre comerciale 
cu aceste State.

Art. 2. — Guvernulii, în afacerea acestoră acte 
provisorii, va lua în genere de basă tratatulă de comerță 
încheiată între România și Elveția.

Art. 3. — Aceste acte provisorii ale guvernului 
voră fi executorii; îndată însă ce corpurile legiuităre 
voră fi întrunite, numitele acte voră trebui să fiă supuse 
aprobărei loră.

BUCURESCl, 25 Iuniu. — Oposițiunea 
are de gându să întocmăscă adi o demonstrați- 
une, spre a împedeca votarea convențiunei con
sulare dintre Germania și România.

PARIStJ, 25 Iuniu, —• Infanteria și gen- 
darmi au sosită în Treport, pentru ca să împedece 
eventuale turburări cu ocasiunea plecării contelui 
de Paris, care în urma legii de espulsare a pă
răsită Francia- îmbarcarea contelui de Paris 
s’a făcutu în presența numeroșiloru amica și ade
renți fără nici o turburare.

MILANU, 25 Iuniu. — Eri s’au arestată 
nisce indivizi, cari intenționau să pună la cale 
o grevă generală a țăraniloră și cari stetău în 
relațiuni cu cercuri de lucrători, anume în Pavia, 
Cremona, Brescia și Novarra.

DIVERS®.
NECROLOGU.— Maria Beer n. Mutzig, a 

repausată în 22 Iuniu, în etate de 29 ani, în urma unei 
paralisii de inimă. Imormentarea s’a făcută adi, Joi, în 
cimitirulă rom. cat. din Blumăna. Fiă’i țărina’ușărăj

Câți elevi d’ai scoleloru germane înalte au parti
cipată la resboiulu din anulu 1870—1871 ? — In cartea 
de curendă apărută a Dr. Wiese, «Reminiscențe din 
viăță și esperiențe în oficiu", se respunde la acestă în
trebare: 2183 de elevi au părăsită băncile scălei, pentru 
a lupta contra Franței. Numărulă profesoriloră, cari au 
participată la campaniă, se urcă la cifra de 409.

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

La acăsta răspunde gazda casii urmă- 
tărele:

Scumpa mea, copil’alăsă, 
Feciorulă nostă nu’i acasă, 
Că-i dusă la mără
Cu grâu de botejune,1) 
Și morarulă nu-i acasă, 
Că-i pe cbstă 
A pasce căpșune.
Dăr o veni morarulă pe locă
Și o face ,ciocă-pocă“ 
Și-o tocmi mora la locă, 
Și-o turna grâu roșă în coșă;
Din coșă o cădă în pălră,
Din pătră în covată,
Din covată în desagă, 
Trei tărîțe șl-o fărină .
Pân’ o fi desaga plină.

Fetișcana, carea ține cununa, dice astfelă:
D’apoi trimis’ați cărți
In t6te părți
După trei borese, 
Cu trei sîte dese
Dela Țeligradă2) alese?
Să facă colacii câtă casa
Și țipoie3) pe câtă masa,

Să tăiețl colacu’n două
Să ne faceți părți și năuă,
Să tăiețl colacu’n trii,
Că cu aia ni-țl ghîci.

Gazda casii:

La Țeligradă amă umblată,
Dăr nimica n’amă aflată:
Nici borese alese,
Nici sîte dese,
Dăr fărina o-amă cernută
Și colacă mare-amă făcută.

Fetișcana cu cununa:
Gazda nășiră s’a lăudată,
Că are-ună fecioră neînsurată
Tînără și frumosă,
Ca și fața lui Christosă,
Să iăe cununa josă,
Că-să copilă tinerea
Și cununa ml este grea;
Der nu’mi dațî dela ușă cu gușă,
Nici dela vatră
Cu gura căscată!

Gazda casii dice cătră feciorulă său —
dăcă are, — Ia din contră cătră altulă:

Păși, voinice, și o ia,
Că-i copilă tinerea
Și cununa’i este grea
Și nu o păte țină!

Fetișcana, lăsândă să iăe cununa, cjice: 
Să fii gazdă veselăsă
Pe o cunună frumăsă;
Să ai plugă cu șese boi,
Pogonici4) batără vre-o doi
Și staululă plină de oi!

Corală secerătoreloră cântă:
Mătură-țl, gazdă, coșu,
Că-țl aducemă grâu roșu;
Mătură-ți cușulă de plăvă,
Că-țl aducemă grâu de trebă; 
Mătură-țl coșulă de goză,
Că-țl aducemă grâu frumosă; 
Cunună de grâu cu erbă
Aducemă la omă de trebă;
Cunună de grâu curată
Aducemă la omă bogată,

Iuliu Bugnariu.

Strigături worale iin Selagin-
(Adunate de I. P. Lazară.)

Măi bădiță drăgălașă,
Pe mine de ce mă lași?
De ce nu vii îndărăptă
Că eu forte te așteptă?

Vino mândră ’n susă la vii 
Să mâncămă mere gutui, 
Să ne fimă dragi ca dânteiu, 
Să tăiămă ună mără în două 
Să legămă dragoste nouă.

** *
Bate Domne cu pedăpsă, 
Pe celă ce drăguța-și lasă.
Nu-lă lăsa să aibă casă, 
Nici pane bună pe masă.

** *
Tu leliță de demultă
Ce-ai făcută, de nu te uită? 
N’am făcută bade nimică 
Dăr ți-am fostă dragă de mică.

** *
De când bău la făgădău, 
De-atunci mi-e sumanulă rău.
De când bău la crâșmă ’n dălă 
De-atunci mî-e sumanulă rară.

** *
Nevastă bărbatulă tău
Sămână cu calulă meu; 
Calulă meu e pintenogă,
Er bărbatulă tău e orbă.

4) cetii care mână boii.



Nr. 132. GAZETA TRANSILVANIEI 1 886.

Ourauln la bursa de Viena
din 23 Iunie st. n. 1886.

Bursa de Bucuresci.

Rentă de aură -4°/0 . . . 106 30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.80 
Imprumutulă căilord ferate

ungare......................... 154.80
Amortisarea datoriei căi-

lortt ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.30

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 128 25

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 120.50 

Bonuri rurale ungare . . 105.30 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.20 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................100.—
Imprumutulă cu premiu 

ung.................................. 120.25’
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.20 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 85.75
Renta de aurii austr. . . 116 95 
Losurile din 1860 . . . 139 20

Cota oficială dela 10 Iunie st. v. 1886.
Curnp. vend.

Acțiunile băncel austro- 
ungare ........................ 876 —

Act. băncel de credită ung. 286.75
Act. băncel de credită austr. 279.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 9.997a 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 
Londra 10 Livres sterlinge 126.15

Renta română (5%). . 92^2
Renta rom. amort. (5%) . 95^2

> convert. (6%) • . 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1051/!

» „ „ (5°/o) • 88—
> » urban (7°/0) . . 1013/4

> (6°/o) • 93-
> » » (5°/o) ■ • 84—

93V*
96—
88—
35—

IO6V2
89—

102
94—
85—

Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

« » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14 1/2
Bancnote austriace contra aură. . 2.00—

Curșulu pieței Brașovu
din 24 Iunie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.56 Vend . 8.60
Argint românesc .... > 8.50 * 8.60
Napoleon-d’orI................. 9.95 10.00
Lire turcescl..................... » 11.27 11.30
Imperiali......................... > 10.26 » 10.29
Galbeni............................. ■ * 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina < 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!................. 122.— » 123.—

Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.15.—
2.04

BRASOVU
5

m cetate, Strada Vămii Nr. 11. 
clădire nouă din anulu 1885, înzestrată cu totu 

comfortultt

Hestauratiune si hală de bere.! f

Omnibusulu hotelului la gară. 
^niculu hotelu 

comfortabilu din cetate în apropierea pieței.
R>. BARTHA.

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

Pentru repețiri se acdrdă următdrele r abate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori ..................................... 10°

n n v 5— 8 15°
H n n 9—11 7) 20°
h n h 12—15 75

„I' . 30°
V h n 16—20 77 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 susti.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămti pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe făsia 
sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSA

Mersulu trenurilorU
pe linia IPredealfi-Biidapesta și pe linia Teîușii-Ara«iîi-35wdapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—JFredealii

BucurescI

Predealu î

Trenă 
de 

persâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Timișă

Brașovtt

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

( 
(

Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușii 
Aiudă 

jVințulă de
Ui6ra! 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

i

Oradia-mare
/

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena
1

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
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

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
4.06

3.00| 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

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

Clușin

Apahida
Ghiris

Cucerdea

Uiâra
Vințulă de
Aiudă
Teinșft
Grăciunelă
Blașă
Micăsasa
Copșa mic 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovtt

Timișă

susă

Predealu

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

(
(

( 
(

(
(

I

Trenă 
omnibus

Tron
accelerat

Trenu 
omnibu

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

— —
1

1 - —
6.47 1.45 3.15 6.20 8.00

10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 — 1
— — 9.45 2.00 - -
— — 9.59 2 11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 _ —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— —. 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —

10.01 — 5.05 6.43 —
10.26 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —

1.36 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44
3.45 — — 11.28 • -
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 12.36 —
_ — — 1.22 6.01
— — — 1.56 6.40
— .— -7- 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — .— _ 1.50
— — — — 2.48
— — — — 3.23
— — — — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Budapesta- Aradft-TeiușftTeiușii- tLradfe-Budapesta

!•
Trenă 

omnibus
Trenă 

omnibus
Trenă de 

perfldne
Trenă de 
persdne

Trenu 
accelerată

Trenă 
omnibus

Teîușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ __
Alba-Iulia 11.46 - — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 < — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 o&OlllOK. , 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 ■ — 5.41 Aradfi 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.4P. Gonopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4.53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 | Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 1 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — - 1 6.05 | Teiușfi 12.05 — 2.24

Aradft-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă de Trenfi de Trenfi Trenă
omnibus pereâne persdne persdne omnlbua omnibus

Aradik 6.00 8.18 ©imeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.281
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.071
Timișdra 8.42 — 10.09 i’elroșeiii — 4.04 6.39

Timișdra-Aradfr Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenfi Trenfi
persdne pereâne omnibus omnibus omnibus de pers.

TimJiș6ra 6.02 __ 5.00 Petroșeui 6.49 9.33
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradtft — 7.40 Simeria 10.53 1,35 —


