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Brașovu, 18 Au.gu.stti. 1886.
Principele Alexandru s’a reîntorsti în Bul- 

garia. Acâsta este cea mai însemnată scire a 
Qilei de aclî.

In călătoria s’a spre Germania prințulfi a- 
junsese pănă la Lemberg. Aici l’au ajunsă cre- 
dinciosulfi său mareșalu și predicatorul^ curții 
aducându-i din Bulgaria vestea, că armata și 
poporulu bulgarii au răsturnată guvernulă revo
luționar u și îlu rechiamă pe tronulă de pe care 
l’a fostă alungată partida lui Țancov.

Iute și de grabă s’a decisă Alexandru a 
urma învitărei partisaniloră săi și astăzi se află 
ărăși pe teritoriu bulgară, unde este așteptată 
cu nerăbdare de mică și mare.

Bine a făcută 6re prințul!) Alexandru că s’a 
întorsu așa de curândă în mijlocnlă Bulgarilor!!, 
încă așa de multă agitați de ultimele întâmplări 
neprevădute, și ce urmări păte avă reîntărcerea 
sa pentru Bulgaria și pentru pacea europână?

Nimeni nu se păte îndoi în curagiulă per
sonală ală prințului de Battenberg, nici în devo- 
tamentulu său pentru causa bulgară, dâr după 
cele petrecute era lucru fărte firescă, ca dânsulă 
să-și pună întrebarea, că 6re reîntârcerea sa ime
diată în Bulgaria ajuta-va causei bulgare, ori va 
contribui numai a încurca situațiunea și mai 
multă, dândă nascere la mari pericule pentru 
țâră ?

Trebue să admitemă că prințulă Alexandru 
s’a gândită la tâte aceste și că astfelă a ajunsă 
la conclusiunea, că presența sa în Bulgaria este 
neapărată de lipsă spre a face să învingă curen- 
tulă de sine stătătorii, ce s’a manifestată prin 
contra-revoluțiunea făcută cu snecesă în favdrea 
domnitorului legitimă alu țărei.

pilele următăre ne voră dovedi, dâcă spe
ranțele cu cari s’a reîntorsu vitâzulu principe în 
țâra de unde a fostă gonită erau destulă de bine 
întemeiate. Presența lui în Bulgaria va electrisa 
massele și va nasce însuflețire în șirurile armatei, 
însă starea psichică a poporului bulgară este ori 
și cum sdruncinată prin cele întâmplate în urmă 
si cine scie dâcă entusiasmulu său pentru învin- 
gătorulu dela Slivnița va fi durabilă?

Fără îndoiâlă, prințulă Alexandru se jâcă 
cu foculă. Mai multă ca ori și când manifes- 
tâzâ elă prin faptulu întârcerei sale, că e decisă 
de a se lupta pănă la cea din urmă picătură de 
sânge în contra înfluințeloru subversive rusesci 
în Bulgaria.

Deja ne anunță „Agenția Havas,“ că în Bul
garia esistă aȚî două guverne, unulii în Sofia și 
altulă în Tîrnova. Despre amândouă se pretinde 
că suntă amice prințului detronată, guvernulă 
din Sofia însă sub conducerea lui Karavelov pune 
o condițiune, o clausă, ca Bulgarii să se plece 
dinaintea voinței Țarului si să primâscă ună co
misarii rusescă, pe când șefulă guvernului din 
Tîrnova, Stambulov, vrea să se restabilâscă stătu 
quo fără de nicî o clausă și fără concursul ă 
Rusiei.

Prințulă Alexandru a aflată prin urmare la 
sosirea sa în Bulgaria două guverne cu diferite 
programe, unulu cu programă rusofilă, celălaltă 
cu programă antirusescă. E clară că prințulă 
va merge cu celă din urmă. Se dice că elă 
ar avâ de cugetă să mârgă la Filipopolu în Ru- 
melia, unde poporulu și armata s’au pronunciată 
mai catngorică în favâroa lui. De aicî voiesce 
prințulă Alexandru să-și recucerâscă din nou 
domnirea peste ambele Bnlgarii.

Este o luptă gravă și desperată ce-o între
prinde prințulă Alexandru și elă trebue să scie 
că fără aliațl puternici nu va pută ajunge la 
nici ună resultată. Cine suntă aliații săi ?

Bate la ochi, că la sosirea prințului bul
gară în Bucuresci, dintre toți representanții pu- 
teriloru numai ală Angliei a fostă de față la

gară. Ministrul!! Germaniei a absentată, cu tâte 
că foile germane nu încâtă de a ne asigura că 
prințulă Alexandru e Germană și ofițerii pru
sian 0.

Cum și în ce modă se va fi înțeleșii prin
cipele de Bismarck cu d-lă de Giers în Fran- 
zensb*d asupra situațiunei schimbate bulgare ? 
Scimă că foile bismarckiane au fostă aprobată 
indirectă alungarea lui Alexandru de pe tronulă 
bulgară dicândă că s’a făcută instrumentulă An
gliei. Ce voră dice ele acum după reîntârcerea 
Battembergului în Bulguria ? Stărui-va âre Ger
mania ca elă să abdică de bună voiă și ce va 
fi dâcă ar refusa de a abdice ?

De altă parte Rusia oficială s’a pronunțată 
pentru delăturarea prințului Alexandru motivândă 
necesitatea ei cu înțelegerea ce domnesce între 
cele trei împărății pentru susținerea păcii. Cum 
se va putâ Rusia împăca cu situațiunea de față 
în Bulgaria? Nu voră cere âre Rușii mai multă 
ca ori și când dela guvernulă din Peteisburgă 
să intervină în Bulgaria?

Repeți mii, prințulă Alexandru se jâcă cu 
foculă. Pacea europână niciodată n’a fostă mai 
amenințată ca în momentele de față.

Pressa și evenimentele bulgare.
In Berlina cresce iritația în publică contra actului 

brutala rusa în Bulgaria.
„Berliner Tageblatt" dice, că decă s’ar atenta con

tra lui atunci, opinia publică ar face responsabilă pe di
plomația europână.

„ Vossische Zeitung" aduce aminte Țarului, că Bat
tenberg este una Germana. Orî-ce actă violenta contra 
lui este o insultă a poporului germană, care nu se 
va uita.

„Post"- vorbesce deja de conspiratori nemernici și 
miserl și se îndoesce că există una documenta de 
abdicare, căci altfelă prințulă ar fi fosta pusa în liber
tate de conspiratori. E probabila că ei n’au avuta cu- 
ragia să’lă asasineze și au crezută, că e mai puțina pe- 
ricula de a compromite pe Busia printr’o misiune peni
bilă. „Post* declară, că pentru Rusia nasce cea mai 
mare perplexitate. Ea are legitimarea, ca pentru trac- 
tatuia de Berlina cela periclitata să câră o imediată 
acțiune a Europei și nu e de admisa, că ea se va asi
gura de persona prințului.

„Nord. Allg. Zeitung" nici nu pomenesce de eve
nimentele bulgare

„Național-Zeitung“ numesce pretinsa abdicare a 
prințului o mistificare și consideră de o datoriă a Rusiei, 
să-la pue în libertate și să ceră o conferență europână.

„Berliner Tageblatt" și „Germania" scriu mai 
violenta. Prima fâiă numește revoluția unu atacă în- 
drăsnețu alu unoră vagabundi cumperafî, cu aztră rusescu. 
Este datoria Porții și a celorlalte puteri să ceră liberarea 
prințului și estrădarea răpitorilor^. Dreptulă internațio
nală și tractatele se calcă în piciore; valore au numai 
trădarea, violența și infamia, pâte chiar otrava și pum- 
nalulă.

„Germania" crede, că Bismarck prin atitudinea sa 
a dată o lovitură rea popularității politicei sale externe. 
Nu guvernează cineva multă timpă nepedepsită contra 
gândirii și simțirii poporului. Nimeni nu crede că noi 
nAvemă interese în Bulgaria, ș’apoi unde rămâne Aus
tria? Prin lovitura de stată rusă ea a suferită isbitura 
cea mai grea. Ore cancelarulă nu scie acesta? Seu 
ne găsimă pâte ârășl într’ună punctă de diversiune a 
politicei lui Bismarck? Mai că ne vine a crede acâsta

„Hlas Parocla" cjice, că din soirile de pănă acum 
asupra întâmplărilor^ din Bulgaria reese. că prințulă 
Alexandru a fostă atacată în modă lașu și dusă ca pri- 
sonieră fără ca alte cercuri mai mari să scie ceva. 
Totă procederea ne aduce aminte de atentafulă între
prinsă contra Iui deja în Aprilie, când a plecată din 
Burgas. Intr’o strîmtore din munți, ce se întindă dela 
Burgas spre Balcani prințulă era așteptată de o câtă de 
armați tocmiți, care aveau să-lă ia și să-lă aducă la 
Burgas. unde aștepta nava ce avea să-lă ducă din țâră. 
Planulă n’a isbutită; atentatorii au fostă arestați, dați în 
judecată, și după constetarea intențiunei atentatului gra- 
tiați de prințulă spre a nu se compromite personaje în
semnate din streinătate. Acâstă purtare a prințului s’a 
considerată atunci în Bulgaria ca o mărinimia a prințu
lui Alexandru față eu Rusia, cu care elă căuta să se 
împace. Numita fâiă e bine informată, că pentru ata
carea și arestarea prințului s’aă recrutată persăne din 
Macedonia, de care se adunaseră o mulțime la Sofia în 

timpulă din urmă. Nu se pole crede că armata bulgară 
a făcută acâsta, de 6re-ce ea este credinciâsă prințului.

Anglia și Turcia.
O telegramă din Constantinopold comunică 

următârea importantă scire :
Sir Thornton a remisă Porței la 16 Augustă ună 

memorandum datată dela 5 Iulie, și care emană prin ur
mare dela cabinetulă Gladstone.

Acesta memoriu face se reiasă suferințele causate 
populațiuniloră turcesc! de vițiile administrațiunei corupte 
și spune că aceste fapte, confirmate prin raportele con- 
uliloră, găsescă în Anglia ună ecou, pe care guvernulă 
nu ’lă mai pote ținâ.

Prin urmare Anglia a înștiințată pe Turcia în mo
dulă celă mai stăruitoră de a se gândi seriosă la intro
ducerea reformeloră în tole provinciile conformă cu tra- 
tatulă dela Berlină. Turcia lucrândă astfelă, cjice me- 
moriulă, va mulțumi populațiunile sale și le va împedeca 
de a’și întârce privirile loră catră străinătate.

Aceslă memoriu e forte lungă, concepută în ter
men! forte aspri, aprope comunicatori. Coincidență pi
cantă, memoriulă începe astfelă: »In momentulă în care 
cestiunea greacă și rumeliotă suntă din fericire aplanate*

Acestă memoriu a impresionată viu și forte neplă
cută pe Sultană și pe Pârtă, care-lă ține în secretă. Ună 
consiliu de miniștri trebuia să-lă examineze Duminecă, 
când au isbucnită evenimentele din Bulgaria.

Sașii și Ungurii.
Pe când unele diare unguresc! vorbescu cu 

atâta căldură despre o fiitâre înfrățire ma
ghiaro.să sâscă, pe atunci ună altu Țiară un- 
gurescu din Olușiu, „EIlenzâk“, nu-și uită a le 
•aduce SașilorCt aminte și a le striga mereu că:

Heidelbergulă n’a voită se primâscă în sînulă său 
pe representantulă literaturei unguresc!, Berlinulă și Mun- 
chenulă au refusată de a lua parte la sărbătorirea de 
200 an! a recucerirei cetăței Buda; tâte aceste orașe au 
purcesă din motivulă, că în Ungaria ar fi persecutată ele- 
mentulă germană... Sașii din Ardeală suntă aceia, car! 
au provocată contra Maghiariloră acâstă antipatiă. Astădu 
ei o nâgă acâsta în „Tgbltt.“, dâr cu câteva luni de dile 
mai ’nainte au recunoscut’o în polemia ce aveau cu noi. 
Credeamă că acâstă recunâscere a loră va fi aprobată și 
din partea altora, dâr ne-amă înșelată, căci înfortocarea 
adevărului șî-a aflată credămentă chiar și în cercurile so
ciale și scientifice ale Germaniei Cn dreptă amă aștep
tată ca Sașii să-i lumineze și să le dea informațiun! des
pre starea lucrului, dâr acâsta nu s’a întâmplată, său de 
s’a întâmplată a rămasă fără succesă. Acâsta să șl-o 
însemne domnii Sași, și totodată să ș! însemne că în de- 
cursulă acestui seculă nimeni nu a stricată atâta 
patriei nâstre, care este și patria loră, ca 
Sașii. Ei au denunțată Ungaria înaintea țăriloră străine, 
parte pentru ofense causate pe terenulă administrativă, 
parte pentru ofense personale și chiar pentru vătămări 
închipuite și prin acâsta au înveninată inima unui mare 
poporă ală lumei cu ură în contra nâstră*.

Intr’unti altu număru alu seu, „Ellenzâk“ 
se esprimă despre pretinsa înfrățire maghiaro - 
săsâscă astfelu:

Totă Maghiarulă scie, că nu numai e de dorită, 
dâr este și necesară ca între singuraticele naționalități 
ale Ungariei să se stabilâscă prin frățietate și sinceră 
încredere o pace durabilă, dâr ca națiunea maghiară să 
încheie în totă forma pace cu Sașii, său cu ori care 
naționalitate: una ca acâsta nici cugeta nu se prSte. 
Intru aceea însă cu mirare trebue să esperiămă, că 
atâtă singuratice foi unguresc!, câtă și nisce represen- 
taț! .respectabili* de ai Sașiloră vorbescă seriosă despre 
concesiunile, pe car! statulă ungurescă trebue să le facă 
pe sâma frațiloră Sași.

Și pentruce âre? — Una din foile guvernamen
tale dă deja espresiune opiniunei sale, ca Sașii, în sen- 
sulă acestoră concesiuni, să se grupeze sub stindardulă 
partidei liberale. O, ce sâută găgăuțiă este acesta din 
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partea scriitorașilor^ semioficiali! Adecă Sașii să se ală- 
ture la partida lui Col(5mană Tisza, care se îndură a 
face pe sema loră concesiuni în contulă reputațiunii și 
a averii statului maghiară ?! A scrie așa ceva este: 
său găgăuțiă, său malițiă. Să sperămă că frații Sași nu 
voră merge pe calea acăsta, pentrucă a loră intențiune 
de împăciuire: său este sinceră — și în casulă acesta 
ei nu trebue să caute ca răsplată pentru acăsta nici unii 
osă de roșă, ci trebue să-șî arate prin fapte alipirea loră 
cătră idea de stată maghiară, fără ca în privința poli
tică șă-și subordineze opiniunea loră opiniunei lui Colo- 
man Tisza, — său pote întrăga împăciuire este numai o 
vorbă gălă și în casulă acesta mai bine va fi ca foile gu
vernului să tacă și să nu mai amăgăscă pe alții și pre 
sine înseși.

„Kronatadter Zeitung“ într’unu articulă în
titulată „Der Ausgleicli“ declară, că nu scie ni- 
mictt despre astfelu de negoțiărl făcute cu soirea 
și consimțămentulu poporului săsescu și a con- 
ducătoriloru săi. Numai despre unu Sasu din 
Sibiiu admite că a intratu cu guvernulil în ast
felu de negociărî, ddr acăsta a făcut’o ca per- 
s6nă privată. „Kronstdt. Zeitg.“ dă espresiizne 
vătămărei și neîndreptățirei ce li-se face Sașiloru: 
1) prin legile și ordinațiunile ministeriale, 2) 
prin nerespectarea legiloru, 3) prin întrăga po
litică a guvernului, care nu țîntesce decâtu la 
maghiarisaro. Dăcă în aceste puncte li s’ar da 
Sașiloru satisfacere și îndreptățire, diarulă să- 
sescă le dă Unguriloră a înțelege, că n’ar fi în 
contra încheierei unei convențiunl cu guvernulu. 
— Pănă când li se va împlini însă acăstă do
rință, „Ellenzăk“ îndămnă pe „Kronstdt. Zeit.“ 
și partida sa, să mărgă să se terguăscă în Ger
mania, căci „Ungaria său va fi și va rămână 
unu stătu unitarii. său nu va mai esista ca 
stătu. “

SOIRILE DILEL
Arhiducele Albrecht va veni în cjilele acestea 

în Ungaria, ca să ia parte la manevrele armatei comu
ne. Probabilă că pe la 4 său 5 Septemvre va visita 
Peșta.

—x—
D-lă Bartha Miklos, redactorulă lui »Ellenzăk“, 

face apelă cătră «bunulă său publică,* prin care dice, 
că are lipsă de acele nume de familiă ungurescl, pe 
cari le porta ămenî «valahi". ț)ice că pănă acum șl-a 
adunată o mulțime de „Kertăsz, Katona, Szekely, Bodor, 
Bokros, Sebesi, Almasi, Vaida," der cu multă mai multe 
se află mai vertosă pe Câmpiă, apoi în comitatulu Sol- 
noc-Dobeca, Huniădăra și Alba de josă. Fiindcă ar vre 
să aibă colecțiunea completă a acestoră nume, răgă pe 
bunulă său publică ca să-i stea într’ajutoră și să’i co
munice numele aceloră persăne, cari vorbescă limba 
„valahă*, dăr ale căroră nume de familiă au intonare 
maghiară. D-lă Bartha este sigură că publiculă îlă va 
asculta, pentrucă acestă serviciu nu-lă cere pentru per- 
s6na d-sale, ci pentru „causa națiunei unguresc!.“ — 
Cine nu’i înțelege scopulă ,patriotului* dela „Ellenzek*? 
Celă mai bună răspunsă ce i l’ară putea da »omenii 
valahi» cu nume ungurescl ar fi, ca toți să și reia fru- 
măsele și dulcele nume române strămoșesc!.

— x—
țliarului «Frănkisch. Courier* i se telegrafiază din 

Miinchen, că primarulă și colegiulă comunală de

acolo au primită din Ungaria o mulțime de scrisori 
i ns uită tor e, intre cari una, subscrisă cum se dice 
de 20 consilieri comunali din Budapesta, în espresiuni 
necioplit.e negă poporului germană cultura. i

—x—
Membrii partidei independente ungu

resc! și studenții universitar! au serbată și de ren- 
dulu acesta în Pesta onomastica lui Kossuth. S’a be- 
ută, s’a mâncată și s’a toastată în sănătatea lui Kossuth 
și în isbenda ideiloră lui.

—x—
O mare defraudare s’a descoperită la «Cassa 

de păstrare unită a orașului Bpesta*. Defraudatorulă 
e casierulă Carolă Peller și suma defraudată de elă 
dela 1 luniu încăce e de 82,000 11. Peller fu arestată 
și mărturisi fapta.

—x—
Din Timișăra se scrie, că locotenentulă Ferdi- 

nand Droste dela regim, de inf. 61, întrândă la 24 
Augustă n. în ferăria Kerschek ceru 1000 de cuie. Elă 
desfăcu pachetulă și le numeri aflândă în elă numai 
800 de cuie, ceea ce-lă făcu să dieă : „Asta’i mișeliă!" 
Calfa din prăvăliă îi răspunse oficerului în același modă, 
Atunci locotenentulă scose sabia și’i dete peste capă o 
lovitură puternică,așa că calfa cădu josă inundată de 
sânge. Olicerulă se depărta și arătă autorilăței sale 
casulă.

Ună deputată austriacă și membru ală clubului 
polonă a perdută în cărți la Monaco 400,000 fl.

—x—
Cetimă în „Voința Națională»: „Vieța I P. S. S. 

Mitropolitului Primată Calinică Miclescu a fostă 
plină de emoțiunl; acesta nu puțină a contribuită la 
sdruncinarea sănătății sale. I. P. S. S. a scăpată nea
tinsă din două atentate ce se îndreptaseră contra vieții 
sale, pe când se afla Mitropolită ală Moldovei: unulă 
din partea unui preotă Clementă, care trase asupra I. 
P. S. S. patru lovituri de revolveră, și altuia din partea 
unui călugără, care în biserică chiar, se încercă să 
strîngă de gâtă pe Inaltulă Prelată. Provedința însă n’a 
voită ca ună servitoră credinciosă și devotată ală Bise- 
ricei, cum era I. P. S. S. Părintele Calinică, să peră din 
mâna unui criminală și poporulă română a mulțumită 
lui Dumnedeu că i-a scăpată pn șefulă demnă ală bi- 
sericei sale. Cu înaltă Prea Sânția Sa Părintele Calinică 
Miclescu se stinge celă din urmă prelată din familiile 
boeresci din Moldova, căci Biserica Moldovei a avută în 
sînulă ei mulțl membri din familii înalte; țera și Bise
rica perdă ună devotată fiu, amicii și cunoscuții săi ună 
adevărată amică, ăr sărmanii și văduvele ună adevărată 
părinte și protectoră.

—x—
Princesa Elena Cuza a plecată, însoțită de 

hulă său celă mare Prințulă Alexandru, mergendă 
la Carlsbad pentru celebrarea cununiei nepotului său d. 
Rose t ti Sol eseu cu domnișâra de Giers, fica Mi
nistrului afaceriloră străine din Rusia. M. S. Domna 
Elena Cuza a bine-voită a primi să cunune în personă 
pe tinerii fidanțațl, scrie „Epoca*.

—x—
Metropolitulă Primată Calinică a fostă 

decorată cu marea Cruce a ordineloră următore: «Ste- 
ua României,* «Cordna României,* „Ordinulă de Ho- 
henzollern,“ »Sf. Ana a Rusiei,» «Corona Italiei,* „Sf. 
Michailă ală Bavariei," «Sf. Sava ală Serbiei.» Afară 
de aceea I. P. S. S. avea o medaliă de aură «dela 

Divanulă ad-hoc dela 1857, ală cărui membru a fostă, 
precum și medalia «Independenței" dela 1881.

—x—
Au mai plecată din Iași spre America încă vr’o 

30 de Evrei.
—x—

Suntemă rugați a publica următărele: In 15 Au
gustă din comuna Ai tonă, comitatulă CI uși ului, a 
dispărută nâptea o femeiă smintilă, ce era dusă la cură 
acolo, din comuna Feiurdă, cu numele G o cană Doi 
chița (Gocamța cea găzdacă, cum se numea densa.) 
Celă ce va da de urma ei, fiă vie ori mortă, va primi 
dela familia numitei femei o remunerațiă de 20 fl. v. a. 
Numita e cam de 50—55 ani, portă îmbrăcăminte bună, 
cum părtă poporulă de secsulă femenină în jurulă Clu- 
șiului, der a dispărută desculță. A se adresa la oficiulă 
parochială gr. cat. ală Feiurdului, poșta ultimă Clușiu.

Reminiscințe dela adunarea din 
Alba-Iulia.

Alba-Iulia, în 15 Augustă 1886 st. v. 
(Coresp. part, a „Gaz Trans.")

Locuitorii acestui orașă fără deosebire încă și adl 
cu bucuriă îșl reamintescă dilele adunării generale a 
Associațiunei transivane din 8 și 9 Augustă st. n. și în 
adevără acele dile suntă și demne de amintiie, căci pe 
mulțî ospețl avurămu onore a-i saluta în mijloculă nos
tru și pe lângă iotă mulțimea loră s’a observată o or
dine și ună bună tactă întru tote, încâtă nici cei ma- 
aprigl contrari nu putură afla nimică de criticată, ci 
din contră s’a adeverită cumcă poporulă română nici în ve- 
seliă nu-șl perde cumpătulă.

Când conlocuitorii noștri de alte limbi înțeleseră 
că în A.-Iulia se va ține o adunare românescă, deja se 
îngrijeau, ba o foia patriotică din cele trei din locă și 
făcu alusiunl la adresa pretinșiloră agitatori.

Nu ne mai surprindă nicidecum acele espectora- 
țiuni, căci în totă diua avemă ocasiune a ne convinge 
că compatrioții noștri, cari ne stăpânescă și voescă a 
ne conduce, nu cunoscă nici vieța, nici datinile, cu 
atâtă mai puțină vieța literară și bisericescă a poporu
lui română.

Când însă vedemă că la ocasiunl binevenite noi 
îi putemă convinge despre contrariulă credințeloră, ce 
le au, și despre aptitudinea Românului la o cultură mai 
înaltă, de cum voescă a ni-o concede, atunci avemă și 
causă de a ne bucura și a ne mândri.

Acestă scopă s’a ajunsă cu ocasiunea adunării ge
nerale a Asociațiunii transilvane, și dovedă este »M. 
Polgar" care în celă mai frumusă modă s’a esprimată 
despre decursulă acestei adunări, și urmările practice, 
precum și prestigiulă morală încă nu va lipsi.

In decursulă concert îlui am audită pe ună sti
mată și înaltă demnitară ală clerului rom. catolică es- 
primându-se: «Eu nu țineamă pe Română capabilă de 
așa ceva, der acum m’am convinsă, că acestă poporă 
are viitoră." Acăsta este o sentință imparțială și nici
decum eșită din îndemnă de a linguși căci se spunea 
unui bărbată maghiară.

Concertulă și balulă pe lângă buna reușită au daiă 
în folosulă Associațiunii și ună venită curată de 350 fl. 
ceea ce pre lângă spesele mar! împreunate c-u călătoria 
și susținerea coriștiloră, dovedesce marele numără ală 
âspețiloră venițl.

Am luată parte la mai multe adunări ale Asso
ciațiunii, însă nici la una nu a fostă alâta junime ro

FOILETONU.

Poesii poporale.
Adunate de Maria Silvia Daniiă, din Bu- 

dateleculfi de pe Câmpiă.

Fruntjă verde viorea 
Stricată-i inima mea, 
Nu sciu cine s’ar afla 
Să-mi tocmăscă inima;
De s’ar afla și ’mpărată
Dăcă nu-i cinl o-a stricată
Lăculă meu nu s’a aflată;
Numai bădița de-ar fi 
Inima mi s’ar tocmi.
De s’ar afla bădița 
Dorulă mi-s’ar alina, 
Ml-ar fi dulce viăța 
Nu molosă ca tina.

* *♦
Jale mi-i și-mi pare rău 
Pe-acui săm’am crescută eu, 
Jale mi-i și rău îmi pare 
Pe-aoui săm’am crescută mare.

** o
De-ar da D-tjeu să dăe 
Totă ce e urîtă se piăie, 
Se’nflorăscă toți fragii 
Să se iăe toți dragii, 
Să’nflorăscă ș’a nostă fragă 
Să mă iăe șl-ală mieu dragă.

Păseruică cu cunună
Mândru cânți săra pe lună 
lnimuța mea nu’i bună, 
Că-i legată cu ștrăngurl, 
Mâncată-i de necazuri, 
Și-i legată cu curele 
Și trăesce totă cu jele.

* * 
o

De când badea m’a lăsată 
Multe lacreml am vărsată 
De-am făcută fântână’n saiu; 
Pănă badea sa’nturna 
Și mai multe oiu vărsa.

O• *
ScoborI Domne pe pămenlă 
De vedl răii ce-au făcută : 
Despărțit’au doi drăguți 
Și-au unită pe doi urițl 
Scoboră-te Domne josă 
Și ’mpreună-i cum au fostă: 
Despărțesce uriții,
Și’mpreună drăguții 1

*
* o

De dorulă mândruțului 
Rupt’am ,lemnu Domnului* *), 
Și l’am ruptă cu socotălă 
Să se’ntărne badea ără, 
Dăr bădița n’a fostă proslă

*) Numele unei flori.

Să se’ntorne, cum a fostă.
* * 

Bădiță de doru tău 
Mă topescă ca inu’n tău*) 
Bade de dragostea ta 
Mă topescă ca cânepa

* « * 
Fă-me Dămne Iută, pămentă, 
Nu ’ml da Domne omă urîtă ! 
Dă-ml Dămne ce-oiu cere eu, 
Că n’oiu cere bogăție 
Făr’unu omă să’ml placă mie, 
N’oiu cere mare avere 
Făr’ună omă pe-a mea plăcere,

* «* 
Fi-țl-ar bădiță păcată, 
Te-am iubită și m’ai lăsată; 
Nu m’ai lăsată cum se lasă, 
Mi-ai lăsată inima arsă; 
Nu m’ai uitată cum se uită 
Mi-ai uitată inima ruptă. 
I-o mereu te-oiu blăstăma, 
Pe piciore ti-i usca; 
Mâncate-ar bădiț’amaru 
Cându-i merge’n drumă cu caru, 
Da amaru nu te mânce, 
Fără caru ți-se strice; 
Cândă nu li-i pută tocmi,

Și’n cale ti-i poticni 
Să-ți aduci tu bade aminte 
Că-i blăstămu meu ferbinte: 
Nu-i blăstămă dela măicuță 
Că-i blăstămă dela drăguță /

♦ -k
Mărita-m’ași, mulțl mă ceră, 
Numai după unu peră;
M’ași duce mulțl m’au cerută, 
Numai badea mi-a plăcută; 
Dăr măicuța nu m’a dată 
Că i-a plăcută celă bogată; 
Bogăția mi-se gată 
Dăr urîtu niciodată, 
Bogăția se slîrșesce, 
Da urîtu totă trăesce: 
Când se pune după măsă 
Pe mine mă negurăză. 
Fiă-ți măicuță păcală, 
Că tare m’ai îngropată : 
Nu să îngrppată’n mormânlu 
Că-să îngropată’n urîtă, 
De-așI muri, ce ml-ar fi mie, 
Să nu fiu mărtă de vie!

** *
Ce-am iubită nu potă să uită 
Pănă m’oră duce’n mormentă 
Ce-am iubită nu potă uita 
Pănă când m’oră îngropa.

■■*■•) Lacâ.



Nr. 185 GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

mână de față ca în Alba-lulia. Unii bună semnă despre 
ținuta tinerimei și direcțiunea pe care voesce a o urma. 
Bătrâniloră Ie sălta inima de bucuriă privindă la tine
rimea adunată în grădina la «Sore* în sera după con
certă. In deeursuhi concertului înscenată multe și fru- 
mose vorbiri se audiau de pe buzele acestei tineriml, în 
intervale cu cântări înfrumsețate; și am dori numai ca 
dorința unui bărbată acolo esprimată să rămână pururea 
în inimile tinerimei nostre.

Acâstă petrecere a durată în cea mai frumâsă or
dine pănă la 2 6re din nopte, și sunt convinsă că fie
care participantă a dusă cu sine cele mai frumdse su
venir! dela acestă întrunire. Ună resensă s’a causată 
numai prin purtarea neomenosă a unoră ospătării, care 
atâtă mâncările câtă și cuartirele le-au dată cu prețuri 
esorbitante.

Acesta nicidecum nu la servesce spre onore nici 
loră nici autorității locale, care sufere nepedepsite ast- 
felă de prevaricări și ar fi la locă, ca acei ospețî, că
rora li s’a cerută prețuri așa de esagerate să servescă 
cu date pe comitetulă arangiatoră. Spiritulă acestă rău 
de a specula — fără obrază — l’a cuprinsă și pe ospăta- 
rulă dela otelulă la „Sore" unde s’a dată banchetulă, 
căci din 6 feluri de mâncări anunțate a servită numai 
patru, eră două li-a făcută nevădute. Acesta numai 
așa s’a putută întâmpla, că cassarulă comitetului fără 
scirea celorlalți încă cu 2 o'e înainte de banchetă ia 
numărată prea galantă Iotă prețulă prânzului în bani 
gata. Acestă faptă a fostă destulă de seducătoră pen
tru birtașulă botezată, ca să-și uite de obligămentulă 
contractuală și să se facă mai speculantă decâtă ună 
jidană, căci avemă esemplu că proprietarulă judeu ală 
«Hotelului Națională* a fostă uniculu care la ospeții a- 
colo descălecați le-a dată cvartire cu prețurile ordinare.

încă ună inconvenientă s’a comisă. Mulți dintre 
ospeții veniți, cari cetiseră mica descriere a Albei Iulie, 
apărută în una din foile nostre, s’au mirată că în prome
nada orașului nu au aflată nici unulă din monumentele 
romane, cari se aflaseră mai înainte acolo. Lucrulă se 
esplică în modulă următoră: Museulă din Deva s’a ru
gată de primăria orașului A. Iulia, ca să-i doneze unele 
petrii vechi cu inseripțiuni romane și acestă rugare fără 
de a fi pusă în ordinea obiecteloră de pertractare, la 
ocasiune binevenită, s’a discutată într’una din ședințele 
adunărei comunale, unde numai puțini viriliști fiindă de 
față, au primită cererea mai susă amintită și au încu
viințată donarea monumenteloră. La acesta nu au avută 
dreptă și legea nu s’a ținută, căci a înstrăina averea 
comunală în ăstmodă însemnâză a abusa. Ca să dea 
Româniloră ună semnă de bună primire, după moda de 
adi, chiară cu 2 <Fe înainte de adunarea generală a 
„Associațiunei transilvane» acele monumente, unspredece 
la numără, s’au rădicată din locurile loră și s’au trimisă 
la Deva, der nu numai cele cu inseripțiuni, dâr și cele 
fără inseripțiuni.

Acestă faptă nu pote veni la socolâlă decâtă ace
lora, cari ară dori să nu se sciă, că aici a fostă ore- 
când orașulă Apulum. Acâstă dorință însă e fără nici 
ună succesă, căci în pămentă la totă pasulă âră se 
voră afla urmele domnirei Romane pe acestă teritoriu, 
și nici învățatulă strică-isLoriă Hunfalvi nu va pute să 
stirpescă marmora cu inseripțiuni romane, cari se con
tinuă pănă preste anulă 250 după Cristosă.

In urmă îmi esprimă dorința, că resultatulă prac
tică celă mai urgentă după acestă serbare, să ni-lă dea 
locuitorii și mai alesă inteligința de aici prin înființarea 
multă doritei casine române în acestă orașă.

Adunarea înv6țătoriloru români în Deva.
Deva, 20 Augustă 1886 n.

Onorate d-le Redactoră! Convenirile și societă
țile suntă cari sernenă între 6mem sîmburile civilisa- 
țiunei. Cu plăcere trebue să aplaudămă întrunirile în- 
vățătoriloră noștri în reuniuni. Reuniunile învățătoresci 
își țînă adunările generale în timpulă ferieloră. Astfelă 
reuniunea învățătoriloră români din districtulă Deva și-a 
ținută adunările generale în 18—20 Augustă n. a. c.

Invățătorimea din 5 protopresbiterate a fostă bine 
representată — s’au întrunită la 40 de învățători. Șe
dința a fostă deschisă Mercur! la 3 ore p. m. prin pre
ședintele reuniunei P. 0. D. I. Pap iu, protopresbiterulă 
tractului Deva. După terminarea celoră formale cu ale
gerea comisiuniloră pentru raportulă comitetului centrală, 
s’a trecută în diua următore la cele puse la ordinea 
(Șilei pentru desbatere și adecă:

S’a cetită (în lipsa autorului prin secretară) ma- 
nuscriptulă învățătorului diriginte Nicolau Oprea din 
Orăștiă despre higiena școlară. Manuscriptulă a fostă 
lucrată cu diligință și a fostă aprobată de condusă.

A urmată apoi cetirea operatului învățătoriului diri
ginte delavșcăla grănițerescă din Hațegă, Nicolae Sîn- 
zuiană, despre folosirea cărțiloră de cetire în școlă. 
După mai multe vorbiri interesante asupra acestui obiectă 
principală în șcălă s’a constatată că autorulă și-a dată 

totă silința pentru a presenta adunărei ună operată bună, 
lucrată cu zelă și trudă.

Mai interesantă pentru publică a fostă diserlațiunea 
„Destinațiunea și chemarea femeii și în specială a celei 
române», de d-lă Nicolae Sînzuiană, care a arătată și re- 
comândată pe autoră ca unu bravă învățătoră română. 
Disertațiunea a fostă cu cea mai mare atențiune ascul
tată de întregă publiculă preseată.

In t6te adunările, ca și acuma, l’am aflată pe d-lă 
Sînzuiană ună mare sprijinitorii ală șcâlei române, ună 
bună stăruitoră la înflorirea reuniunei și ună apărătoră 
forte ală causei școlare-naționale. Forte instructivă pen
tru învățătorime a fostă predarea practică a unei bu
căți de cetire prin Nicolae Sînzuiană. Predarea a fostă 
însoțită de esplicarea teoretică, căreia i-a urmată pre
darea practică însoțită de tdte prescrisele și legile ce 
instrucțiunea le cere, pentru ca prelegerea se’șî aibă re
sultatulă și efectulă dorită, apoi ca învățătorulă să se 
potă bucura împreună cu elevii de progresarea sigură și 
repede.

D-sa ca totdeuna și de asdată nu a lăsată ca în- 
vățătorimea să se depărteze fără a fi ascultată vr’o pre
legere practică. Ar fi fostă de dorită ca să se fi predată 
mai multe prelegeri practice, căci numai aceste înmul- 
țescă și mărescă scopulă adunăriloră învățătoresci.

După raportulă comisiuniloră, pentru înmulțirea 
bibliotecei, incassarea restanțeloră și alte’e, s’a dată ce
tire manuscriptului despre cultivarea gradinei școlare de 
Nicolae Sînzuiană. Acesta ne arată cum să se cultive 
grădina de legume și pomăria; cum să tractămă pomi- 
șorii sălbatici, pămentulă în școlă, altoile și cum să le 
transplântămă ?

0 temă forte frumăsă, care în tote reuniunele ar 
fi de dorită să vină înainte, der nu numai în reuniuni, 
ci să se și practisese la tote șcălele nostre, pentrucă 
fiind acestă ramă atâtă de simțită și necesară la poporulă 
nostru — să se înrădăcineze atracția cătră elă ca cătră 
celă mai necesară ramă pentru fiăcare casă ori familiă. 
Ne-ar fi plăcută forte decă s’ar fi insinuată mai mulți— 
și nu numai o personă, la prelegeri, ca fiăcare în direc
țiunea ce a escelată să fi ținută câte o prelegere, pen
trucă după reciproca schimbare a ideiloră în reuniune, 
fiăcare membru să pătă dice: am venită, am văzută, 
și mi-am mărită cănoscințele.

După acesta a urmată constituirea reuniunei pe 
ună nou periodă de 3 ani. Cu puțină schimbare de 
vr’o 2 persone s’au realesă totă cei din trecută. Ședin
țele, 4 la numără, au decursă în liniște, în ordine și 
solidară, semnă că Românulă e omulă ordinei.

Ședințele au fostă onorate de presența a 3 proto- 
presbiteri: P. O. D. Ioană Rațu dela Hațegă, Romulă de 
Crainică dela Dobra și Păcurariu dela M. flia, apoi mai 
mulți domni din opidulă Deva, asemenea și vice-inspec- 
torulă școlară comitatensă.

In sfîrșită ședințele generale s’au închisă prin o 
vorbire forte interesantă și adâncă pătruntjetore, din 
partea nou alesului președinte P. 0. D. I. Papiu proto- 
presb. Devei la 2’/s 5re p. m. La acesta George Șuș- 
mană, directoră la școla din Dobra, în numele reuniunei 
îi mulțămesce pentru înțelepta conducere a acestoră șe
dințe și pentru zelulă dată la înaintarea reuniunei; adu
narea îi urează ună ,Să trăescă.»

Unulă din cei presenți.

Ultime soiri.
Lembergu, 28 Augustă. înainte d’a sosi prin

țulă Alexandru aci, se grămădise atâtă lume, în- 
câtă a trebuită să se permită intrarea pe peronă 
numai cu bilete. Când sosi prințulă și apăru pe 
treptele vagonului fu salutată cu entusiaste stri
gări, durându pănă ce prințulă intră în salonulă 
de așteptare ală gării. Pe adjutantulă său Rie- 
desel și pe predicatorulu curții Koch îi îmbrățișă 
și ’i sărută. Unu frumosă buchetă i se îmână 
prințului de ună copilă, pe care cu lacrămi îlă 
sărută pe frunte. In salonulă întrebă de frate 
său prințulă Franzlosefă, care abia pută pătrunde 
printre mulțimea poporului, fiindă cordială pri
mită de Alexandru cu strigăte : „Niecb zyje!“ 
Suindu-se cu toții în trăsuri, înaintea „Hotelului 
de Franța“ i s’a făcută prințului o nouă ovațiune. 
Comandantulă țării ducele de Wurttemberg făcu 
o visită prințului. Acesta primi mulțime de te- 
legrnme, trei dela agentulă diplomatică bulgară 
din Bucuresci, NacevicI, care’i anunță că armata 
a intrată în Sofia și-lă r6gă să se’ntdrcă.

„Dziennik Polski“ a primită multe amărunte 
interesante despre neplăcerile ce guvernulă rusă 
i-lea pregătită prințului în drumulă său prin 
Sofia. Astfelă nu i s’a permisii nici a dejuna, 
pănă la gra iță a fostă escortată de viceguver- 
natorulu Aszeniev, de maiorulă Oglio și-a de func
ționari polițienescl. In Podvoloczyska fu pri
mită prințulă de publică cu entusiaste aclamări. 
Prințulă n’avea bagagiu, în Lembergă și cum

părată rufe și haine. In hotelă a primită 1000 
de bilete de visită. Săra la conductulă cu torțe, 
prințulă trebui să apară în bălconă de optă ori 
și ținti două discursuri în limba bulgară. Poliția 
a ordonată stingerea torțeloră și a interdisă ori 
ce manifestare, chiar și o serată musicală a fostă 
oprită.

In fața prințului se observa 6re-care sufe
rință. Prândulă l’a luată la ducele de Wurt
temberg.

Belgradti, 28 Augustă. Regele Milană, după 
cum se comunică, din Belgradă, a (jisă cătră 
persăna, care i-a comunicată mai întâiă vestea 
despre detronarea principelui Alecsandru, urmă- 
torele cuvinte: „Este o perfidiă, de felulă căreia 
nu s’a mai vădută în Europa. In asemenea mo
mente totă trecutulă este uitată. Dăcă ași sci 
unde se află principele Alecsandru, nu m’ași da 
dela nimică înapoi, spre a-i da ajutoră.“

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.»)

BUCURESCÎ, 30 Augustă. — Prințulă 
Alexandru a sositu aci eri la 10 bre, fiindă aș
teptată și entusiastică salutată de miniștri, de 
ambasadorulă englesă, de colonia bulgară și de 
o forte mare mulțime de poporă. Prințulă vorbi 
cu mai multe persbne și în aclamațiuni îșl con
tinua căletoria la Giurgiu.

GIURGIU, 30 Augustă. — Coresponden
tului „Agenției Havas“ i-a dată Stambulov lă
muriri asupra actualei situațiuni. Esistă doue 
guverne, unuia în Sofia sub conducerea lui Caravelov, 
altuia care cuprinde cealaltă Bulgaria și Rumelia 
sub președinta lui Stambulov. Acesta din urmă 
s’a separată de Caravelov, fiindcă Caravelov a 
consimțită să se trimită ună comisară rusă, care 
să ancheteze faptulă. Stambulov din contră vrea 
să restabilăscă situațiunea fără participarea Ru
siei. E probabilă că prințulă va călători prin 
Tîrnova la Filipopolă, pentru ca înainte d’a se 
reîntdree în capitală să fia recunoscută de Ru- 
melioți.

Gruev a fostă internată în Rahova, mai 
mulți alți oficeri în Vidină. Zancov e liberă și 
se află în Sofia, dăr e sub fdrte strictă pază.

DIVERSE.
Nașă cu orice preță. — Din Puuiâsa i se relatâză 

«Voinței Naționale* următorulă faptă caracteristică: In 
diua de 6 Augustă, d. G. Zătrânu, secretară ală Primă
riei, care se află acolo și locuesce împreună cu d. Solo- 
monescu la ună locă, se pomenesce cu gazda casei, femeia 
Gatinca a lui Ghiță, că vine și le spune că fratele ei Du
mitru a avută doi copii și i-au murită, că acum a câș
tigată ună ală treilea, pe care voiesce să-lă boteze ună 
străină cu mâna bună, pentru ca să-i trăiescă. D. Ză- 
treanu primesce cu plăcere a fi nașă și botezulă se de
cide pentru Dumineca trecută, 10 ale curentei. Nașa 
celoră dântâiu copii ai lui Dumitru Frusina Enăchescu, 
cărciumăresă în Puciosa, află despre acesta și se impuse 
ca nașă și a celui d’ală treilea copilă : pe când copilulă 
se transporta la biserică, ea voi să-lă răpescă din bra
țele moșei, strigândă în gura mare că ea este nașă; 
toți visitatorii băiloră se adunară în jurulă ei și pentru 
a se curma scandalulă, se hotărî a se transporta copi- 
lulă la locuința părințiloră și a’lă boteza acolo. Femeia 
Frusina nu cedă însă și pe când se transporta cazanulă 
cu apă dela biserică, ea se opuse din nou și făcu ună 
scandală și mai mare. In zadaru părinții copilului se 
silea s’o facă să înțelegă că ei nu mai voescă să-lă bo
teze și pe acestă copilă, a trebuită întrevenirea a doi 
căpitani și a procurorului de Dîmbovița și numai astfelă 
d. C. Zătreanu a putută boteza copilulă în biserică, 
dându-i-se numele de Constantinii. T6tă lumea din Pu- 
cibsa a asistată la boteză, care a fostă oficiată de trei 
preoți. Noulă născută a primită frrmăse daruri din 
partea nașului și părinții suntă în culmea fericirei, că au 
putută scăpa de o nașă, care voia să se impună cu ori 
ce preță și care după dânșii n’avea de locă mână bună.

CufsMu pieței Brașovu 
diu 25 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Vând.. 8.73
Argint românesc .... . . » 8.65 • 8.70
Napoleon-d’orI................. . . » 9.97 > 10.—
Lire turcesc!..................... . . » 11.27 » 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 • 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 » 101.50
Ruble Rusesci................. . . « 121.i/a > 122.i/3
Discontulft - 7—10 »/0 pe! ană

Editoră : lacobft Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu
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Oursuln lu buisa de Viena 
diu 24 AugustQ st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 • • • 108.05
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.— 
Imprumutulti căilorfl ferate 

ungare.............................152.—
Amortisarea datoriei eăi- 

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.—

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 118 50

Bonuri rurale ungare . . 104.00 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.80 
B nuri rurale Banat-Ti- 

znișd................................. 105.75
Bonuri cu cl. de sortare 104 75 
Bonuri rurale transilvane 104 75

Bonuri croato-slavone . . 105.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung...........................100.—
Imprumutulti cu premiu

ung.....................................  122 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126,75 
Renta de hărtiă austriacă 84.95 
Renta de arg. austr. . . 85 45
Renta de aură austr. . . 113 30 
Losurile din 1860 . . . 141 25
Acțiunile băncel austro-

ungare..........................  868 65
Act. băncel de credită ung. 280.50 
Act. băncel de credită austr. 279.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.93
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.82 
Londra 10 Livres sterlinge 126.35

ăSaursa «a

Cota oficială dela 1

ț Bsgem’eNci.

J Augustă st. v. 1886.

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

» convert. (6%) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit fonc. rural (7%)

>) (5°/o) •
» » urban (7°/0) .
» » » (6%) •

> (5°/o) ■
Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« > » Națională
Aură contra bilete de bancă 
Bancnote austriace contra a

Curnp. vend.
94 95—
961/, 96s/4
88— 89—
32— 34—

103'/a 104—
87— 88—

100— 101—
92 — 93—
82i/2 83—

500 Lei 1015 1030
270 273
210 220

. . 14.— 14.15
n-a. . 2.oi 2.02

Doi compositorl — culegători — 
de litere români se aplică la momentu 
cu condițiune stabilă la tipografia „ Au
rora? A se adresa la

(gancelaria
în Gherla — Sz. Ujvâr. 

unde se cumpără acțiile băncei „ Al
bina^ cu prețuri urcate de 111 fi.
v. a.

j&mmciu
La filiala institutului de creditu și de economii 

„Albina“ în Brașovu este loculil de practicantă va
cantă; cei ce voru voi se ocupe acestu postu se se a- 
dreseze la biroulu acestui institutu pănă la 8 (20) Sep- 
temvre a+ c*, unde potu afla și condițiunile mai de 
aprope*

Concursă.
In cancelaria advocațială din Baia de Crișiu, a- 

vându lipsă de unu candidată de advocată, seu advocată, 
rogu pe doritori a se angagia, — a se insinua la sub- 
serisulti celu multu în terminu de 15 (Jile dela publi- 
cațiunea acestui concursă, stipulându-ml tot-odată și con
dițiunile de aplicare*

Baia de Crișiu, la 23|8 1886.
Petru Truția.

advocată.

Bcuomilori de oi
li se oferă spre cumpărare 380 care jenu de fa
nate, neplouată și forte bunu, adunată în 7 secastre 
(șire); precum și esarendarea clupă placă, pe ani mai 
mulțl seu mai puțini, a unui câmpu de pășunatu 
(hodaiă) în mărime de 360 jugere. pe lângă o cau
țiune moderată* Doritorii au a se adresa la p* t. d-lă 
proprietară:

Ludovicii Simonu.
Loința în: Sângeorgiulă de Câmpia, posta ultimă 

Uzdi-Szt-Peter) (Comitatulă Clușiului)*

I
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

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

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. IRANS“

Mersulu trenuriloră
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușii-JLradtt-9nd.apesta a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predealfi

BucurescI

Predealâ (
(

Trenă 
de 

peraăne

Tren 
accelerat

Tremă 
omnibus

Trenă 
omnibus

4.50
9.32

Timișă

Brașovtt 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sigliișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mica 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelil 
Teiușft 
Aiudă 

|]Vințuia de
Uiora! 
Cueerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștt 
Stana 
Huiodiriă
Giucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velințe

susfi

/
1
\

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

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

9.56
10 20

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35

1.04
1.30
1.39
2 07
3 08
5.08
5 35

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

Viena (
3.00 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea maro 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Giucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

(

[
Uiora
Vințulă de susfi 
Aiudă
Teiușâ 
Crăciunelil
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mie 
MediașO 
K’isabetopcle 
81giș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brasovfi i
Timișă

Predealâ

BucurescI

(
(

(
(

Nota: Orele de udpte suntă cele dintre liniile grose.

Trenă Tren Trenă Trenă Trenă
omnibus accelerat omnibus de omnibus

persdne

11.10 — — — —
7.40 1.45 3.15 6.20 8.00

11.05 3.44 7.29 9.11 11,40
2 02 5.21 8.27 11.26 2.31
4.12 6.41 — 1.28 —
— — 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 4.28 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 --

10.45 10.28 5.05 6.43 --
11 14 — — 7.03 —

1.06 — — 7.26 —
1’3.37 — — 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 — r— 12.36 --

— — 1.22 6.01
— — -- 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
.—. — — 4.41 10.05
— — ■TT7- 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
1.09 — — 7.14 1.09
1.55 5.45 ‘— — 1.50
2.53 6.22 — 2.48
3.28 6.47 — — 3.23
— — — — 4.56
9.35 11.45 9.40

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

Trenă 
omnibus

Trenă
omeibuf]

Trenă de 
persdno

Trenă de 
peraâno

Trenu 
accelerată

Trenă 
omnibus

'ffeiwșft 11.09 — 3.56
1

Viena 11.00 — _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 OudiipeM&a 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 Szolnok k

11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 — 12.00
Orășfia 1.19 — 5.41 3.37 — 5.25
Siwria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațti 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branielca 3.04 — 7.01- Pauliștt 4.51 — 7.00
llia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopâ 5.38 — 7.51
Zam 4,25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — I 8,49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 9.28
Conopii 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 ... 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 llia 8.01 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicîca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.2 7 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
GÎogovațtt 7.56 7.17 11.18 ■Sitneria (Piski) 9.05 — 11.23

8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Swliwk ( 2.39 — 4 53 Șibotti 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulfi de josfi 11.04 — 1.22
IBw dapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 12.05 — 2.24

®Sji8E®ria (Piski)

'Trenă 
omnibus

Trenă de 
p nradn e

Trenă de
peraăne

Trenă de 
peraâne

Trenă 
omnibvfl

Trenă 
omnibus

5.48
.u

6.05 11.50 2.23
Aradulft nou 8.19 — 6.33 Strei». — 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 1.19 3.49
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.47 — 7.55 Grivadia — 2.57 5.28
Merczifalva —■ — — Banița — 3.35 6.07!
Tinaișdrn 9.02 — 9.08 JPetroșimi — 4 04 6.39

Ti Araei PeApoșeMi—SJaweria (Piski)

Tronu de 
peradno

Trenă de
persone

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă 
de pers.

TiEEsișAî’is, 6.25 5.00 6.49 9.33 __ _
Merczifalva

7.46
— — Banița 7,27 10.14 —

Orczifalva — 6.32 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
JLradlS 9.27 — 8 17 10 53 1,35 —


