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Joi, 12 (24) Septemvre. 1886.

BrașovH, 11 Septemvre 1886.
Cu adâncă consternare amâ primită Vinerea 

trecută scirea, că s’a comisii unit atentată la 
viâța ministrului-președinte Brătianu. Infamulu 
faptă a trebuită să ne indigneze, cu atâtă mai 
multă, cu câtă a fostă săvârșită de unu cetățână 
română. N’amă înțelesă și nu putemă înțelege 
ce motive au putută îndemna pe nenorocitulă 
atentatoră să comită o asemenea crimă contra 
unui bărbată, de care tocmai în aceste grave 
momente România nu se pâte lipsi.

Cea mai viă dovadă despre marele preță 
ce-lu are viâța d-lui Brătianu pentru România 
este generala indignațiune ce a cuprinsă pa toți 
Românii, fără deosebire de partidă, contra odio
sului atentată, suntă manifestările de simpatiă ce 
le-a primită din străinătate dela miniștri condu
cători ai mareloră puteri. Trebue să dică ori și 
cine, după aceste manifestațiunl dinăuntru și din 
afară, că mare trebue să flă pentru țâră rolulă 
și chemarea bărbatului căruia i se facă.

Mărturisimă că bucuria ce amă avut’o despre 
fericita scăpare a primului ministru română n’a 
putută fi turburată, decâtă numai prin temerea 
ce au deșteptat’o în noi scenele petrecute Vineri 
diminâță, adecă năvala ce a dată o bandă de 
âmeni de rândă în localurile redacțiuniloră 
reloră oposiționale, bătândă pe redactori și des- 
vastândă biurourile, temerea că vermele discordiei 
și ală urei între frați a începută ârăși să se 
svârcolâscă, amenințândă bună înțelegere, de care 
are adi atâta nevoiă țâra.

Se audă și de-o parte și de alta cele mai 
triste acusațiuni. Guvernamentalii ară voi să 
facă pe oposițiune responsabilă de atentată, âr 
parte din oposiționali pretindă, că atentatulă a 
fostă o comediă inscenată chiar de partidulă de 
la putere. Se impută chiar d-lui Brătianu că 
ar fi ațîțată masele contra oposițiunei și să bă- 
unesce că cei dela putere n’ar voi să pedepsâscă 
pe escendenții din Vinerea trecută.

In mijloculă acestoră incriminări, de care 
noi cei de aici nu ne putemă da sâmă, ne măr- 
ginimă a pune sub ochii cetitoriloră noștri ur- 
mătârele apreciări ale „Românului/ ce ni se 
pară a fi lipsite de orl-ce patimă. Etă ce Zi°e 
numitulă diară în numărulă său de adl:

„Suntă cinci dile adi de când viâța primu
lui ministru ală țărei fu pusă în mare periculă, 
și numai o întâmplare fericită făcu ca crima să 
nu pâtă fi săvârșită și dilele d-lui I. Brătianu 
să fiă astfelă cruțate. înțelege ori-cine indigna- 
țiunea de care au fostă cuprinși cetățenii capi
talei și țâra întrăgă în urma acestui atentată, 
care ar fi putută să lase în istoria nâstră nați
onală o pagină rușinâsă ș’o nâgră reamintire în 
viâța unui poporă, care, prin blândeța firei lui 
și prin caracterulă său mai în tot-d’auna supusă 
și îngăduitoră, nu este în stare să comită ase
menea fapte odiâse. Manifestațiunile deci cari 
se făcură cu acâstă ocasiune în capitala țărei 
fură aprâpe nimică pe lângă simțimentulă gene
rală de reprofiațiune și pe lângă înfierarea aces
tui atentată."

„Ș’apoi aceste manifestațiunl, ară fi avută 
ună caracteră și mai semnificativă și mai impu- 
nătoră, dâcă diminâță cailei n’ar A fostă turbu
rată, în uimirea și desaprobarea tuturoră de o 
bandă de rău-nărăviți, jobicinuiți să pângărâscă 
simțimentele cele mai nobile ale cetățeniloră prin 
faptele cele mai brutale și mai degrădătâre, fapte 
condamnate atâtă de legi câtă și de morala po
litică..."

„Din momentulă când afacerea a ajunsă în 
mâna justiției, nu mai era iertată nimenui, și mai 
cu sâmă unui organă de publicitate, să se ser- 
vâscă de ea ca de o armă politică pentru a lovi 
în adversarii săi. Ar fi fostă de dorită ca acâstă 
atitudine să se fi păstrată dela începută din par

tea tuturoră, precum ar fi fostă de dorită ca pri- 
mulă ministru — negreșită sub impresiunea tris
tei reamintiri a atentatului din ajună și’n prada 
unoră emoțiuni pe cari nu le-a putută stăpâni 
— să nu fi pronunțată cătră manifestanții de Vi
neri săra cuvintele că oposițiunea a armată bra- 
țulă asasinului."

„Dâr suntă momente când omulă numai este 
stăpână pe sine, și de sigură că d. I. Brătianu 
s’a găsită tocmai în asemenea momente când a 
dată cursă liberă simțăminteloră sale pe cari 
credemă că presa oficiâsă rău face astăzi de le 
esplâtâză în paguba mai multă a causei ce apără 
decâtă în paguba adversariloră ei.... Viă dintr’o 
parte său alta, nu înțelegemă nici încriminările, 
niei atacurile violente într’o afacere în care se 
cere o discuțiune totă atâtă de rece pe câtă și 
de seriâsă....

„Acum, când justiția a rămasă să se pro
nunțe asupra odiosului atentată de Joia trecută 
și când afacerea își urmeză cursulă ei regulată, 
nu se crede 6re că ar fi înțeleptă d’a se da 
aceeași satisfacțiune legei și opinii publice în 
ceea ce privesce faptele săvârșite a doua di di- 
minâța d’acea bandă de 40—50 indivizi? Nu 
putemă pănă în cele din urmă crede că ne va 
fi dată să ne înșelămă în așteptarea nâstră, d’a 
vedea asemenea fapte pedepsite de justiția țărei. 
Simțămintele generale de adâncă reprobațiune 
pentru atentatulă la viața primului-ministru ară 
perde din puterea loră dâcă asemenea fapte ar 
rămână nepedepsite; ș’apoi unde amă ajunge pe 
viitoră cu asemeni precedente nenorocite?

„Avernă legi cari să pedepsâscă pe cei vino- 
vați; decă celui care a atentată la viâța d-lui 
Ioană Brătianu i s’a pusă arma în mână de 
oposițiune — cum a (jisă d-sa — cercetările și 
instrucțiunile ce se facă are să dovedâscă pănă 
unde acâstă acusare este întemeiată și vinovății 
voră fi pedepsiți. Nimeni nu să pâte sustrage 
dela asprimea legei și dela justiția țărei, dăr 
iârăși nimeni nu pâte fi împedecată d’a cere să 
i se facă dreptate pentru, vătămarea ce i s’a a- 
dusă., precum nimănui nu’i este ertată să ocro- 
tăscă pe celă vinovată și să’lă sustragă dela 
pedăpsa legei. Legea ca și justiția țărei, trebue 
să fiă una și aceeași pentru toți."

Din dieta ungară.
In ședința de Sâmbătă, cu care s’a deschisă a 

treia sesiune a dietei, președintele camerei a presentată 
următârele petițiuni: din partea a 12 comitate și a 2 
orașe în afacerea Ianslcy, er din partea unui comitată și 
a unui orașă în afacerea înființărei armatei ungare in
dependente.

Ignaz Helfy atrage atențiunea camerei asupra pre 
înaltului autografă cătră ministru-președinte și rogă pe 
președintele camerei ca să cără ministrului să comunice 
în modă oficială autografulă, în cameră. Totodată pro
pune, ca să nu aviseze camera petițiunile la comisiunea 
respectivă, ci să se aștepte pănă ce se va presenta au
tografulă, ca apoi să se delibereze deodată asupra am
betară obiecte.

Ministrulă Tisza dice că petițiunile să se trimătă la 
comisiune. Ce privesce autografulă s’a publicată în 
foia oficială și prin urmare nu pâte fi îndoelă că nu e 
documentă autentică.

Gabrielă Ugron se alătură la propunerea lai Helfy. 
E ceva neobicînuită, ca o cestiune de dreptă publică, 
care agită țâra, să se resolve într’ună stată guvernată 
de parlamentă printr’ună autografă ală monarhului. Ora- 
torulă propune, ca asupra acestei cestiuni să delibereze 
o comisiune specială, care apoi să facă propuneri corăs- 
pumjătâre camerei.

Alexandru Csanady vede în »ordinațiunea“ regelui 
o vătămare a constituțiunei și se alătură la propunerea 
lui Helfy.

Ministrulă Tisza cjice că nu e vătămare a consti-

tuțiunii, ci tocmai ună eflux constituțională fapta monar 
chului. Petițiunile să se trimătă la comisiune.

Ignaz Helfy nu s’a așteptată, ca ministru-președinte 
să’i contrazică propunerea sa. Se’nvoesce să se dea 
comisiunei respective petițiunile, în speranță că acăsta se 
va ocupa cu acestă afacere.

Urmăză apoi interpelările în ce&tiunea bulgară, pe 
care le-amă publicată erl.

Ministrultl Nacevjci despre sitiiațiune.
Ministrulă de esterne bulgară d-lă Nace- 

vici s’a esprimată astfelă despre situațiunea Bul
gariei și despre raportulă ei cu statele vecine:

Bulgaria are nevoiă de pace în afară și înăuntru. 
Unirea cu Rumelia s’a făcută pre curendă. Gonstituțiu- 
nea ce a dat’o Rusia Bulgariei are nevoiă de revisuire, 
pentru ca guvernele să fiă stabile, ăr nu totă la trei 
luni să se schimbe, încâtă țera niciodată nu e liniscită.

Nici o partidă, nici chiar a lui Zancov, nu doresce 
o ocupațiune rusă a Bulgariei. Toți suntă în contra ve
nirii Rușiloră în țeră. Nu ’i vorbă, Rușii încă afirmă, 
că nu dorescă s’o ocupe, der atitudinea loră ne inspiră 
îngrijiri. Astfelă pănă acum nici ună răspunsă oficială 
n’amă primită din partea Rusiei la cererile ce le-amă 
formulată noi după abdicarea prințului, cereri cari con- 
țineu garanții pentru independența Bulgariei. Acestă răs
punsă în scrisă ni-lă refusă Rusia, așa că nu scimă ce 
vrea ea.

Panslaviștii influințăză asupra împăratului și cercu- 
riloră oficiale din Petersburgă în desavantagiulă nostru. 
Totă ei influințăză prin pressă și asupra diplomațiloră 
ruși, așa că e greu a deosebi, care e politica oficială rusă 
și care e cea panslavistă. Nerăspunsulă oficială ală Ru
siei ne face să trăimă în nesiguranță, care lasă să apară 
problematică în efectulă său orice pasă ce-lă întreprin- 
demă pentru înlăturarea crisei.

Numai o cale e d’a manține noi liniștea publică 
ordinea și siguranța în țâră, pentru ea nimenea să n’aibă 
pretextă a face ordine la noi. T6te partidele suntă de 
părerea acăsta și sperămă, că încă totă esistă o Europă 
și popâre, care se potă însufleți pentru independență și 
libertate.

Nu ’i vorbă, pentru o confederațiune balcanică nu 
voiu lucra, dăr mă voiu sili din tăte puterile să îmbu- 
nătățescă relațiunele cu Serbia, Cu România stămă bine 
și voiu căuta din răsputeri să mărimă amiciția. Cu Gre
cia încă nu suntemă în dușmăniă, deși unele idei se con
trazică. Relațiunile cu Turcia suntă regulate prin trac
tate și ea s’a învoită cu faptele împlinite.

Antipatia cătră Austro-Ungaria a dispărută, după 
ce conducătorii acesteia s’au convinsă că jnu stămă în 
serviciulă Rusiei, și că năsuimă la o posițiune indepen
dentă în peninsula balcanică. Partidele din Austro-Un
garia suntă pentru independența și libertatea nostră. Nu
mai atitudinea Cehiloră ne este nefavorabilă; decă Jară 
cunâsce mai deaprope pe Ruși, atitudinea loră ară fi 
altfelă. Der se voră schimba și ei.

Precum Austro-Ungaria, prin positiunea sa în ali
anța celoră trei împărați, susține pacea în Europa, totă 
așa pâte mijloci pacea între Europa și Balcani. Bulga
ria în specială doresce pace înăuntru și în afară.

Convențiunea ruso-română.
»Corespondinței Politice" i se scrie din Bucuresci 

că negociările privitOre la reînoirea convențiunii ruso- 
române pentru navigațiune și comerciă, care espiră la 
16 Octomvre, voră fi precedate de încheierea unui pro- 
visoriu politico-comercială pănă la sfîrșitulă acestui ană. 
Acestă provisoriu va avea ca basă principiulă favorisării 
limitate după modelulă ultimei convențiunl cu Elveția 
și este probabilă că escepțiunile ce se voră propune de 
cătră România în acăstă privință, afară de petroleu, nu 
voră întâmpina dificultăți. In privința petroleului Rusia 
se va strădui de sigură ca să obțină condițiuni mai fa
vorabile față cu tarifulă autonomă română. Se pâte 
însă spune cu totă siguranța, că România în acestă 
punctă nu va face nici o concesiune, de 6re- ce indus
tria ei de petroleu ar fi nimicită prin concurința rusăscă.
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Cine suntii faliții în România.
Diarulu „Deutsclie IIandelsunion“ publică urmă- 

torele asupra comisionariloră din România:
„Prin espirarea convențiunei comerciale între Austro- 

Ungaria și România și perceperea drepturiloră vamale 
conformii tarifului vamală autonomă, comercianții d’aici 
suntă siliți a’șl procura mărfurile loră din Remania, sta
tuia celă mai favorisată. Dâcă pănă acum creditulă ro
mâna nu se prea bucura de ună bună renume în străi
nătate, causa a fostă necunâscerea împrejurăriloră țării 
și procederea comisionariloră, cari mijlocescă afacerile 
comerciale între străinătate și România. S’a constatată 
prin statistică că eroii numerăseloră falimente ce s’au 
ivită in timpulă din urmă în primipalele piețe ale Ro
mâniei, ca Bucureșci, Iași, Galați, Brăila și Craiova an 
fostă în cea mai mare parte străini și forte puține es- 
cepțiuni români. Motivulă trebue să-lă căutămă în îm
prejurările țârei, care nu produce decâtă aprăpe numai 
cereale și în care majoritatea locuitoriloră nu cunosce 
jnstituțiunile celorlalte țări. Se păte deci esplica prea 
bine că o mulțime de indivizi de renume problematică 
din țările limitrofe ale României s’au stabilită aci în 
cualitate de comisionari și abusăză de încrederea fabri- 
canțiloră străini; aceștia, din parte-le, suntă nevoiți ase 
servi de ună comisionară, fiindcă nu cunoscă limba și 
obiceiurile țărei. Ce rolă au jucată mare parte din acești 
comisionari, resultă din procederea loră; denșii nu se 
țineau de prețurile fixate și făceau afaceri cu ori ce 
mușteriu, bună său rău, numai și numai pentru a rea- 
lisa provisionulăjoră. Scurtă, comisionarii susțineau rău 
interesele fabricanțiloră străini. Câtă timpă orașele Ga
lați și Brăila au fostă libere, miculă comerciantă se sus- 
nea ușoră, fiindcă afară de cheltuelile de transportă, nu 
mai avea și alte cheltueli. Astăzi din causa. drepturiloră 
vamale urcate, densulă este pusă aprope în imposibilitate 
de a face vre-o afacere. Marele comerciantă, pe de altă 
parte, care avea ceva capital, nu lucra decâtă pentru a da 
faliment de mai multe ori și a se îmbogăți pe cheltuiala 
fabricanțiloră străini. Menționămă și aici că comercianții 
de acistă cotegoriă suntă străini, fiindcă comercială ro
mână nu cunosce astfelu de manopere. Mare avantagiu 
ar fi pentru fabricanții străini, decă s’ar pute face ceva 
în acăstă | privință. Credemă că următărele le putemă 
propune ca bune: Fabricanții să înființeze în România 
deposite pentru obiectele fabricate de ei și atunci micule 
comerciant va putea cumpăra, contra prețului în numerar, 
și cantități mai mici de mărfuri și prin urmare nu va fi ne
voită a lua marfă pe credită. Representantulă deposi- 
tului va trimite fabricantului raporturi săptămânale asupra 
mersului afacerJoră și astfelă celă dinteiu va pută fi 
ușoră controlată de celă d’ală doilea. Să nu mai acorde 
credite pe 3, 9 seu și mai multe luni, ci pe timpă mai 
siurtă. Acestea ar fi deocamdată propunerile năstre».

SOIRILE PILEI.
Representanții căiloră ferate austro-ungare, în în

trunirea ce au avută Ia 15 1. c. în Viena, au recunos
cută că încetarea tarifeloră unioniste germane-austro- 
ungaro-române și austro-ungaro-române va avă urmări 
rele pentru căile ferate austro-ungare fără d’a se pută 
pricinui vr’o pagubă României. Din causa acăsta cercu
rile interesate austro-ungare, guvernele loră, nu se voră 
opune tendinței d’a lăsa și mai departe în vigore tarifele 
unioniste.

—x—
Din Bistrița i se comunică diarului >Sieb. Dsutsch. 

Tgbltt.„Cornițele supremă ală comitatului Bistrița-Nă 
săudu, baronulă Desideriu Banffy, a adresată primariloră 
din comunele aparținălăre jurisdicțiunei sale o ordonanță 
cu datulă 25 Maiu nr. 1181 din 1886. Acăslă ordo
nanță are între altele urmălorulă cuprinsă: ,A sosită 
timpulă, ca raporturile anuale asupra instrucțiunei în 
scălele poporale să se formeze și subșfărnă, deci sunteți 
avisațl, a culege datele referitore la aeestă raportă. Insă 
ca să nu se trimită aceste raportul! prea târdiu, și ca 
să fiă dînsele câtă se păte de exacte și drepte, vă a- 
ducă la cunoștință următărele: De vreme ce în patria 
năstră Evreii și Țiganii nu suntă recuuoscuți de o na
țiune de sine, așadără o națiune evreiăscă și țigănăscă 
nu există, de aceea nici nu se potă induce membrii a- 
cestoru naționalități în raporturi sub altă firmă, decâtă 
sub firma celorlalte trei naționalități. Câtă pentru Evrei, 
are să se însemne în rubrica «religiune» confesiunea 
loră, er de vreme ce dreptulă loră de existență se ba- 
seză numai pe aceea, că suntă cetățeni ai statului ma
ghiară, nu potă să fiă altcum luațl în semă decâtă nu
mai de Maghiari ; străinii facă escepțiune. Țiganii încă 
nu au de a se însemna ca at.arl, ci li se însămnă sim
plu religiunea și limba care o vorbeseă. Er încâtă pri- 
vesce limba ce e de a se însemna Țiganiloră, aceea e 
de alesă, care se apropiă mai multă de dânșii." — Ce 
mai elemente de întărire a națiunei maghiare! Să-i tră- 
iescă achisițiunile „bobocului" de fișpană! Noi ii reco- 
mandămă și pe Armeni.

—x—
Lângă Lwpușulu ungurescă s’a descoperită ună mare 

depășită de marmoră cenușiă și albă, calitate escelentă. 
Pentru esploatarea ei s’a și formată o societate pe acfii. 
Se voră emile 500 de acții cu câte 50 fi.

—x—
Episcopu ă ev. reformată Szăsz Domokos a plecată 

la 11 Septemvre în visitațiune canonică prin comitatulă 
Terna vei mari. La Blașiu — scrie „Kolozs. Koz.» — 
Escelența Sa Metropolitulă română Dr. Vancea l’a primită 
pe episcopă forte afabilă și visita i-a reîntors’o. Visitândă 
cu atestă ocasiune și școlile confesionale românești de 
acolo, episcopulă reformată s’a esprimată că ar fi de 
lipsă jntmrea acelora șcâle. Altmintrelea „Kolzs. Koz." 
vede în aeestă visitațiune «canonică* * o bună, propagandă 
Kulturegyletistă-, elă dice că ținutulă acesta e forte pe- 
riculosă pentru esistența națională a Măghiariloră, fiindcă 
Maghiarii suntă împresurați de alte națiuni. In mai 
multe comune episcopulă nu află nici preotă, nici înve- 
țătoră, nici școlă. Datele ce și le va aduna, (Țce foia 
numită, le va așterne „Kulturegylet“-ului. — Ei și? 
Negreșită va urma ună banchetă

Fața-i ună picură de sânge, 
După elă inima-mi plânge 
Gurița-i ca cireșuța
Rău îmi plânge inimuța.

Rabdă inimuță ’n mine 
Că mai suntă și alțl ca tine, 
In frumăsa largă lume 
Mulțl tragă la urîtă ca tine; 
Maica pe min’ m’a născută 
Pe-o slabă vatră de Iută, 
Vatră rea, nevăruită 
Se trăescă totă bănuită.

** *
Prin grădină, pe cărare 
Pagubă că-i erba mare, 
C’am o vorbă de-a ’ntreba, 
Cu dragă de-a-o respica: 
,Dragăți-să bade, ori ba?» 
— De ți-să dragă bade tare 
Altmintrea să’mi umbli’n cale, 
Că și io bade-oiu umbla 
Rujă d’albă ’n calea ta, 
De ți să dragă, bade dragă, 
De nu, âcă, lumea-i largă..., 
Ia-ți murgu și ți-lă alergă 
Și-ți cată alta mai dragă, 
Care i cu cosița nâgră;
C’ală meu pâră e gălbioră 
Și sunt dragă tuturoră, 
Și la mari și la mai mici

—x—
In „Pester Lloyd" de Sâmbătă, 18 Septemvre, gă- 

simă o plângere adresată din Gyalu, comit. Torontală, 
de Pera Milic, asupra unoră barbarii ne mai pomenite. 
La 25 Iulie n. c. cu ocasiunea sfințirei bisericei din acea 
comună, doi gendarmi beți au provocată scene urîte. 
Gendarmeria a procedată Ia arestări. Arestații au fostă 
tîrîțî în arestulă comunală, legați în fiecare sără cu lan
țuri și cu funii, turnați cu apă, bătuți și torturați în 
modă îngrozitoră; li s’au pusă pe ochi și li s’au verîtă 
în nările nasului țigări aprinse. Dintre torturați. 22 de 
bmeni se află încă arestați la judecătoria din Chichinda 
mare, toți cetățeni onesci și cu avere. Milic cere mi
nistrului Tisza să pedepsâscă pe gendarmii torturătorl.

—x—
D-lă Em. El. Ciuntuleacu, din Cernăuți, exarhă 

arhiep. și prof. gimnasială, ni se plânge că e bănuită ca 

autoră ală corespondențeloră ce ni se trimită din Buco
vina. Ținemă de datoria năstră a declâra, că d-sa nu 
numai nu ne-a trimesă corespondențele apărute în foia 
nostră, dâr nici nu ne aducemă aminte să fi primită dela 
d-sa ună cuvântă măcară spre publicare.

—x—
In dilele trecute a apărută în „Tagblatt" din Halle 

ună articulă, în care era în jocă distinsulă zoologă și 
profesoră Dr. Freytag din Germania. In articulă se di- 
cea, că d-lă Freytag ar fi condamnată administrațiunea 
și purtarea funcționariloră din România ca fiindă corupțl 
și că însuși regele Carolă s’ar fi esprimată cătră dânsulă 
că nu mai păte să facă nimică în contra „tâlhariloră», 
adecă a funcționariloră. Acum vine d-lă Freytag și des- 
minte cele publicate de .Tagblatt*.  D-sa asigură că n’a 
esprimată niciodată cuvintele pe care i le atribue numi- 
tulă diară, și ca dovedă de esactitatea aserției sale, den
sulă spune că autorulă articulului a fostă concediată dela 
redacția diarului »Tagblatt", chiar a doua di după pu
blicarea articulului său contra d-lui Freytag. D. Freytag 
spune că, departe de a ave rele intențiuni pentru Ro
mânia, dânsulă are mari simpatii pentru acăstă țeră și 
că a oferită dilele acestea Reginei dece mii lei din pro
pria lui avere, care e modestă pentru crearea unei gră
dini zootecnice la Herăstrău, în București.

—x—
„Telegrafulă" află că (Jilele aceste va apără în Bu

curești ună «ȚiarCt care se va tipări în trei limbi: ro
mână, bulgară și sârbă, avândă de titlu „ Confederațiunea 
popăreloru balcanice11. Comitefulă de redacție se com
pune din ilustrațiunl politice bulgare și sârbe, cari au 
luată inițiativa de a propaga apropierea între popărele 
balcanice.

—x—
Săptămâna trecută au plecată la America din Bur- 

dujeril vre-o cincizeci de Evrei. Au mai plecată din Bo
toșani, spune „Curierulă Română», aițl 50 de Evrei.

Hotoann, Septemvre 1886.
(Adunarea despărțământului XI ală Asociațiunei și a 

Reuniunei femeiloru române selăgiene).
(F ine.)

Dupăce s’a închisă ședința desp. XI. ală Assoc. Tran
silvane, ăr scaunulă presidială îlă ocupă spectabila 
Domnă Maria Cosma n. Dragoșiu în calitate de v.-pre- 
ședintă a Reuniunei femeiloră române Sălăgene, căci 
venerabila Dămnă președintă Clara Mânu n. Coroianu, 
din împrejurarea unei sărbători familiare nu s’a putută 
presenta la adunare.

D-na v.-președintă, prin o vorbire frumăsă rostită 
în accentele dulci ale limbei nostre sonore, deschide șe
dința, ăr actuarulă comitetului A. Cosma dă cetire unui 
raportă asemenea interesantă, prin care arată evidentă 
înrîurința salutară ce a făcută Reuniunea acăsta în viăța 
sa scurtă de 6 ani asupra stărei sociale în familiile ro
mâne din Sălagiu. Raportorulă mai accentuăză necesi
tatea de a se înființa o scălă centrală pentru fetițele ro
mâne din Sălagiu desfășurândă și planulă posibilității de 
a se înființa acea; scălă. A urmată dup’aeăsta desba- 
terea puncteloră din programa statorită.

Intre conclusele mai însemnate ale adunării amin- 
tescă decisiunea: s’a etȚsă în principiu înființarea scălei 
centrale de fetițe încă în aeestă ană, ăr cu esecutarea 
decisiunei e concrecjută comitetulă centrală.

Abia la orele 2 p. m. s’a terminată cu ședințele 
sub decursulă cărora tăte obiectele dela ordine au fostă

FOILETONU.

ZFoesii poporale,
Culese de Elena Rusa, din Băla de pe Câmpiă.

Pănă mă aflamă în codru
Fluera-ml stâmpăra doru 
Ș’ eramă roșu ca măru,
Der de când m’am dată cu țâra 
Dămne hîdă-mi pare vâra, 
Galbină m’am făcută ca căra. 
Lăsa-oiu la foeu țeră 
Duce-m’oiu la codru âră;
Pănă codru frunda-și ține 
Toți voinicii trăescă bine,
Er când codru frunda-și lasă, 
Voinicii tragă cătră casă 
La copii și la nevastă.

♦* *
Maică, pețitorii mei
Toți au fostă cam frumușei,
Dâr totă n’au fostă ca unu,
Ca bădița săracu....
Cu pâră negru, rătezată, 
Domne, bine i-a mai stată!
Cu ochi negri ca mura, 
Elă ml-a ruptă inimuța.
Când îlă vedeamă maică ’n jocă, 
InimamI plângea cu focă...
Tinerulă, fără mustâță, 
Cum ași durmi pe-alui brațe.

Și la steguri de voinici;
Și la mici și la mai mari
Și la frumușei școlari.

** *
Frunză verde de trifoiu 
Vină bădiță la noi,
Da se vii bade cu flori.
Intr’o <Ț de nouă ori, 
De ți-a părâ bade multă
Vină’n fiă ce minută,
Ori vină odată ’n di
Când sărele-a răsări
Și să mergi când a sfinți,. 
C’ast’a fi o-dată ’n di..., 
— Bade vină de-i veni, 
De nu, nu mă ’neelui; 
Inceluescă-te lumea
Cum mă ’neelui dumnia-ta, 
Că ml-ai vintă o seră, două,
Și ml-ai ruptă inima’n nouă; 
Cum ml-ai rupt’o-așa ml-o lâgă, 
C’onă firă de mătasă nâgră....

** *
Frundă verde din codru
Ce ești bade așa mândru ?
Ce umbli cu până mare
Și stai la două’n cărare?...
Stăi tu numai la una
Cu care ți-i cununa. 
De mini nu te țină mândru,
Că nu-mi stă Ia tine gându,

De ml-a stată cândva v’odată 
De-atuncia-i lumea uitată.

—Nu ești mândră vrednică
Să mergi la biserică

Că ești pre ’ndoelnică...;
Nici la popa să te uiți, 
Nici crucea să o săruți 
Că tu jurămentu-’ți uiți

— Tu bădiță ai gândită 
Că io-să flore de pe rîtă 
Ție de batjocurită... ?
Da io-să flore de pe mare 
Cine mă iubesce măre, 
Cine mi-se uită’n față 
Rămasă bună de-a lui viâță. 
Tu m’ai prinsă, m’ai sărutată, 
Cu minciuni m’ai înșelată, 
Acum a trecută de bine 
De-ar crepa inima ’n line.

Leliță cu limba lungă 
Taci odată să-țl ajungă,
Că ce-am iubită nu-mi trebue 
Nici la mărtea mea să-mi vie, 
Nici la capu meu să ședă, 
Nici mortea să nu mi-o vâdă. — 
Du-te fi cu Dumnezeu...
...Nici la nemă de nâmulă meu!....
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desbătute ca maturitate și seriositate demnă de momen- 
tuosilatea dilei și a membriloră acestoră instituțiuni che
mate a vărsa lumină și cultură adevărată poporului nos
tru însetată. A urmată apoi prâncjulă comună.

In decursulă mesei s’au ridicată toaste: Rdsm. D. 
Vicară A. Barboloviciu pentru Maiestatea Sa monarchulă 
și înalta casă domnitâre: Dr. V. Lucaciu, într’o limbă 
frumăsă și cu înăscuta-i vărvă oratorică, pentru femeile 
române, cari, cum dise, suntă vestalele ce pădescă fo- 
culă românismului pururea nestinsă; V. Christe pentru 
desp. Associațiunei; er Veteranulă fruntașă ală Româ- 
niloră din Selagiu, D-lu Georgiu Popă dela Băsesci, 
printr’ună toastă căldurosă a amintită de conducă
torii Associațiunei matre, de venerabilii președinți și se 
cretari, dorindu-le în conglăsuirea tuturoră vieță pros
peră și îndelungată; au mai vorbită D-lă Georgiu Filepă 
și alții la prândulă, ce a decursă veselă — delectândă 
pe meseni cu hori frumose naționale musica Nuțiului 
dela Șomcuta, Chorulă instrumentală ală plugariloră ro
mâni din Cr. Dorolțiu și celă vocală ală junimei române 
din Holoană.

Săra la 8 ore s’a începută balulă, în o sală spa- 
țiosă, decorată frumosă, care a decursă în ordine esem- 
plară petrecendă și juni și bătrâni pănă în cjiua albă. 
Costumele naționale deși puține — ce e aparință rară 
în acestea părți — și îmbrăcămintele elegante, der mo
deste, cu cari s’au înfățișată'domnele și d-șorele nostre, 
au făcută impresiune plăcută la toți. '

Nujpotă îutrelăsa neamintită plăcuta împrejurare 
ce ne-a cășunată bucuriă, vădendă în mijloculă nostru 
inteligința română din părțile comitateloră vecine, Sat
inară și Bihoră, representate în numără frumosă, așa 
la bală ca și ”'a adunare.

La miedulă nopții — în pausă — s’a făcută sor- 
țirea de obiecte în folosulă fondului Reuniunei femeiloră. 
Cele o sută de obiecte trămise spre scopulă desemnată 
prin binefăcătorii contribuenți, s’au sorțită cu interesare 
încordată a publicului, dorindă fiăcarele a câștiga vreună 
obiectă frumosă.

Resultatulă materială ală sorțirei, ală balului etc., 
se^va vede din darea de seină publică a Comitetului 
loc. Câlă morală însă, produsă asupra poporului nostru 
de o așa lume românăscă — peste 300 la numără — 
întrunită la ună locă aici pe granița Selagiului, e de o 
valore multă mai mare, decâtă să se potă descrie.

Dumnezeu ajute să ne vedemă pe anulă viitoră la 
Buciumă încă și mai mulțl !

V. Patcașiu.

Pegliinulu să3escu, 18 Septemvre 1886.

In noptea de 17 spre 18 Septemvre în aceste părți, 
și mai cu seină pe margini, a picată brumă, carea pănă 
la răsărirea sărelui s’a putută observa bine. Poporulă 
a luată acestă fenomenă naturală ca ună rău augură 
ală unei tamne frigurâse și ală unei ierne timpurie, și 
prin acesta, la nenumăratele griji și năcazuri ce îndură 
i s’a mai adausă unulă.

Cucuruzulă — păpușoiulă — ce e dreptă în tim- 
pulă din urmă, căldurosă și cu secetă, s’a îndreptată de 
minune, deră cu tote acestea nu promite o recoltă bo
gată; ba e tămă că repețindu-se bruma de astă nopte 
va face mari daune nu numai în cucuruzulă târdiu, ci 
și în legumele păstăidse, în bostani și crastaveți. Sămă- 
năturile de tâmnă, de nu va ploua în curândă, se voră 
cam întârzia.

Stăpânitorii dilei fără a ține câtă de puțină semă 
de bunăstarea materială a poporului, în locă de a-lă lăsa 
să-șî adune acasă fructele osteneleloră de preste vără, 
îlă silescă la facere de movile, la deschidere de căi nouă 
pe unde n’ar fi nici o lipsă, așa încâtă sărmanii omeni 
din nopți facă dile și din Dumineci și sărbători dile de 
lucru, după cum s’a putută observa acesta în opidulă 
Gurghiu în Duminecile trecute când diua pe la amedi 
vedeai âmeni cărândă prundă și făcendă movile.

In 16 1. c. s’a' reîntorsă honvetjimea dela mane
vrele de veră ce s’a ținută în Ibașfalău; cele ce le na- 
răză bieții âmeni escită compătimire chiar și în inimile 
de pietră. Am fostă martoră oculară la reînturnarea 
loră și mi-s’a ridicată părulă în verfulă capului când 
am văzută pe unii că nici nu potă mânca de slabi 
merindea adusă de femeile loră eșite spre a’i întâmpina, 
căci, după cum spuneu cei mai;mulțl, aprâpe cu săptă
mânile întregi nu căpătau mai nimică de mâncare, așa 
încâtă ună căpitană le-a dată libertate să strice gardu
rile ămeniloră spre a-șl face focă și a-și frige cucurudi 
ca să nu moră de fâme.

In urmă, esprimându-mi indignațiunea față de mul- 
țămita publică dată în prețuita »Gazeta" asupra petre- 
eerei de vâră din acestă ană ținută la Reghină, mă ală
tură pe lângă dechiarațiunea bravului și zelosului Ro
mână d. Patriciu Barbu, dechiarândă că inteligința româ- 
nâscă din Reghină totdâuna a fostă la culmea chiămărei 
sale în cele ce se țină de sprijinirea causei naționale și 
a întreprinderiloră filantropice; er d-lui Matheiu Târna - 
vânu et cons. le recomandă precauțiune și sânge rece

în astlelă de lucruri; căci la din contră, vrendă a ajuta 
causei naționale și scopului comună românescă, facă 
cele mai mari daune tuturoră. 0.

Mulțămită publică.
Hotoanu, în Septemvre 1886

La adunarea gen. a Desp. XI. al Assoe. transilvane 
și a Reuniunei Femeiiloră române sălăgiene, ținută la 
30 Aug. a. c. în T. Santău, au atrasă atențiunea on. 
publică presentă două choruri: unulă vocală ală juni
mei române din Hotoanu și altulă instrumentulă ală plu
gariloră români din Cr. Dorolță — cari în esecntarea 
regulată a cântăriloră sacre la S. Liturgiă și a celoră 
naționale în decursulă prândului comună, au dată do
vedi de progresă mulțămitoră în acestă ramă de cul
tură morală și națională. — Ambe aceste coruri din 
liberalitatea generosului bărbaîă ală națiunei, D-lu 
Giorgiu Popii dela BasescI, au primită ună dară de 
câte 10 fl. v. a.

In numele junimei române din Hotoanu, care a 
decisă cu acea sumă a pune basa unui fondă pentru 
chorulă acestei parochii — a cărui venită să servescă 
pe viitoră la procurare de .cărți morele și instructive, — 
aducă mulțămită publică prea meritatului nostru Mece- 
nate, care pentru înaintarea ‘culturei poporului română 
din Selagiu aduce jertfe considerabile în fiăcare ană, 
și-’lă rogă cu onâre să primescă încredințarea acestei 
junime, că-i va păstra scumpulă nume în amintire pre- 
țiâsă și va stărui necontenită a se face vrednică apre- 
țiăriloră binevoitâre din partea tuturoră.

N. Patcașiu
Preotulă locului.

Ultime sciri.
St. Petersburg, 21 Septemvre. „Journal de 

St. Petersbourg“ deplânge situațiunea în care se 
găsesce Bulgaria și care nu tinde de locu la 
împăciuire. Manifestațiunile intempestive ce au 
avutu locu, arată că politicii Bulgari își au pri
virile întdrse spre trecută în locu de a le avă 
spre viitorii. îndemnurile loru nu țintescu de- 
câttt la luptă în locii de pace. Numitulu diaru 
blamâză legea votată pentru compunerea consi
liului de răsboiu, lege ce înlesnesce satisfacerea 
ureloru vii, ce esistă între partide, elfi mai bla- 
măză noua lege electorală. Ceea ce e adevărată 
și ceea ce o opiniune destulu de răspândită sus
ține este, că guvernulu nu trebue să-și manifes
teze vrășmășia contra Rusiei, dăr să conserve în 
actele sale cea mai mare independență posibilă. 
După acăstă părere ar trebui deci să nu arate 
prea multă condescendență față cu Rusia.

Sofia, 21 Septemvre. — In timpulu tjilei 
miniștrii s’au întreținutu cu consululu Rusiei în 
privința noă redactări ce trebue date notei gu
vernului bulgaru. Acestu din urmă n’a răspunsu 
încă dăcă z acceptă modificările de termini pro
puse. Nu se crede că acăstă afacere să pătă a- 
duce îndată o crisă acută, dăr agravăză mai 
multă încordarea raporturiloru între guvernulu 
nostru și alu Rusiei. Rusia crede mereu că con
stată în faptele și gesturile guvernului bulgară 
o rea voință față cu densa. Opiniunea contra
ră, care n’a prevalată încă, susține că ar trebui 
să se facă primii pași în vederea unui acordă 
cu Rusia. Ceea ce mărește desacordulă existentă 
este că, pe dreptă său pe nedreptă, Rusia pre
tinde că guvernulă actuală totă se inspiră de 
sfaturile Angliei, cari negreșită suntă contrarii 
vederiloră Rusiei. Dăr se crede mai bine că 
Anglia nu se mai bucură aci de o mare credință 
și în ărecari metjii bulgare se arată chiar sce- 
tici avendă în vedere eficacitatea sprijinului bri
tanică. După denșii acestă sprijină nu valorăză 
periculele ce păte întâmpina viitorulă țărei dăcă 
ascultă de sfăturile sale. Se urmăză cu atenți
une aci politica Austriei care pare că există. 
Să observă că în afacerea Notei, de care s’a vor
bita mai susa, Austria nu s’a unita cu Germania 
și cu Rusia. Impresiunea care domnesce printre 
cercurile diplomatice este că acăstă seriă de in
cidente pote se aducă complicațiuni grave.

Sofia, 21 Septemvre. — Domnii Karavelov 
și Radoslavov voră merge astădi la consulatulă 
Rusiei pentru a se înțelege cu representantulă 
guvernului imperială în privința refusului, de 
cătră cabinetulă de Si.. Petersburg, a răspunsului 
dată ieri de guvernulă bulgară la nota Rusiei, 
care cere amânarea procesului autoriloră loviturei 
de stată. Nota bulgară esprimă părerea de rău 
a guvernului, că Rusia și-a formulată cererea ba- 
sându-se pe nisce informațiuni fără țtemeiu. Nota 
Rusiei ar fi de natură a neliniști spiritele. Nota 
bulgară dice apoi că procesulă în cestiune nu va 
veni înaintea consiliului de resbelă decâtă după 
sosirea generalului Kaulbars. Se speră în cer
curile diplomatice că generalulă Kaulbars va în-

bunătăți situațiunea. Guvernulă a hotărîtă ridi
carea stărei de asediu.

Pesta, 21 Septemvre. — D. Sturza a asistată 
la ședința Camerei în tribuna reservată, unde a 
fostă visitată de miniștrii cu cari convorbi 
câtva timpă.

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

POJUNtJ, 23 Septemvre. — Noulă teatru 
s’a deschisă sărbătoresce în presența ministrului- 
președinte Tisza, a ministrului culteloră Trefort, 
a numărăse notabilități și a unui numărosă pu
blică. Representațiunea festivă, la care au asis
tată și archiducele Friderică cu soția și archi- 
ducele Eugenă, a decursă strălucită.*)

Editoră: lacobti Mureșiauu.

Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.

MADRIDU, 23 Septemvre. — Arestările 
continuă. Precum s’a descoperită, revolta au 
înscenat’o partisanii lui Zorilla. Intrâga penin
sulă e liniștită.

SOFIA, 23 Septemvre. — Afacerea note- 
loră s’a resolvată. Textulă modificată ală răs
punsului Bulgariei la pretențiunea rusă din 
causa procesului contra conspiratoriloră a fostă 
acceptată și de consululă rusă.

DIVERSE.
Cununiă. — Domnulă Ioanu Popii și-a serbată cu

nunia sa cu domnișora Elena Maniu în Gherla.
Cremațiunea electrică. — Premeteu slobodindă fo- 

culă din ceră, voesce să’lă facă a servi la nisce între
buințări singulare. S’a elaborată în Italia proiectulă 
unei cremațiunl electrice, în care cadavrele supuse cre- 
mațiunei voră fi consumate prin căldura electrică. Par
tisanii cremațiunei credă că, procedândă la acăstă ope
rațiune funebră prin electricitate, voră isbuti a triumfa 
peste oposițiunea ce facă încă mai multe state euro
pene întroducerei cremațiunei.

Unii succesorii ală opiului, — Se semnaleză în 
domeniulă chimică descoperirea unui alcaloidă particu
lară estrasă din hemeiu, care ară posede proprietățile 
soporifice ale opiului. Ună nou opiu fi va âre bine-fa- 
cere pentru umanitate? Acâsta este de discutată. In 
totă casulă, presența sa în hemeiu ar fi o explicațiune 
a năucelii la care conduce abusulă berii, și ar da drep
tate celoră ce protesteză contra acestei beuturl nero- 
mânesci.

Dibăcia agențiloru poliției englese. — Dibăcia și 
răbdarea agențiloră poliției engleze suntă cu adevărată 
surprindătore. Ună anume M... fugise la Parisă, după 
ce furase în complicitate cu amanta lui 19,000 franci 
unei femei din lumea ușâră, și plecase din Londra. Ună 
agentă de polițiă însărcinată să’lă găsâscă, aucli.unde se 
află și’lă urmări în timpă de optă dile, mergândă la a- 
celâsi teatre și la aceiași cafenea. Elă putu să între în 
relațiunl cu dânsulă, și într’o sâră, îlă învilâ se supeze 
cu două dâmne. Lu sfârșitulă supeului, agentulă de po
lițiă să prefăcu că și-a uitată punga. Tovarășulă său 
n’avea destui bani asupră-i pentru a plăti socotâla 
care era destulă de mare, căci agentulă regulase fârte 
bine lucrurile; der scose din portofoliu ună titlu pentru 
a’lă lăsa ca amanetă. Acesta era momentulă psihologică 
preparată și așteptată de agentulă de polițiă, căci după 
legea englesă, pentru ca ună hoță să potă fi arestată 
trebue să posâdă ceva din produsulă hoției sele. îndată 
ce M... dete titlulă agentului de polițiă, acesta schimbân- 
du-șî rolulă de amfitrionă in acela de agentă de polițiă, 
apucă de guleră pe invitatulă său care rămase uimită. 
M... și amanta lui au să fiă estrădați.

Bibliografia,.
Gramatica lîmbei românescl. — Sintacsă; etimo

logia ; gramatică; stila. — Lucrată în trei cursuri con
centrice, pentru scdlele primare, — de Ionii Dariu, în- 
vățătoră la scolele centrale române din Brașovă. Cursulă 
I. Pentru anulă ală 3-lea de scâla. Brașovă 1886; e- 
ditura autorului. Formată 8° de 48 pag., învălitâre 
tare. Prețuia 20 cr. v. a.

Preotulu Română, diară bisericescă, scolastică și 
literară. Anulă XII. Apare în Gherla, odată în lună și 
costă 4 fl. pe ană. Redactară, proprietară și editoră : 
N. F. Negruțiu. — Fascicululă 9 dela 1 Septemvre 
conține: Cunoscințe din dreptulă canonică (urmare) de 
I. Papiu. — Gradurile hierarchiei eclesiastice, de I. Bo- 
roșiu. — Uniunea bisericescă a Româniloră cu Calvinii 
în seci. XII—XVII (urmare) de I. I. Ardeleana. — Pre
dică pe Dumineca X după Rusalie, de C. Morariu.— Di
verse.

*) Nu s’a petrecută în cele 24 de âre din urmă 
altceva mai însemnată in lumea asta mare, decâtă des
chiderea teatrului din Pojună? — Red.



Nr. 204. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

QorsuJn la bussa de Vilena Slsarsia d© SuensrescL
din 22 Septemvre st. u. 1386.

Rentă de aură 4°/0 . . . 106.25
Rentă de hârtiă 5°/o • • 93-90 
împrumutul!! căilorfi ferate 

ungare........................—.—
Amortisarea datoriei căi- 

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

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

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

Bonuri rurale ungare . . 104.60
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
B nuri rurale Banat-Ti- 

znișii............................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 100,60

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

vină ung............................99.75
Imprumutuld cu premiu 

ung.................................  12080
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 84.— 
Renta de arg. austr. . . 85,20
Renta de aură austr. . . 117-,80 
Losurile din 1860 . . . 140 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 862 —
i Act. băncel de credită ung. 286.50 
' Act. băncel de credită austr. 276 80
Argintulă —. — GalbinI

I împărătesei ................. 5.96
Napoleon-d’orI .... 9.95

i Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.52 
Londra 10 Livres sterlinge 125.60

Cota oficială dela 9 Septemvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5°n). — —
Renta rom. amort. (5°/0) 96V4 97—

» eonvert. (6°/0) 88 — 88V2
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1033/4 10 i—

» (b°/o) ■ 87x/3 873/4
» » urban (7°/0) 1001/3 101—

> (6°/0) < • 92— 92x/a
> (5°/0) - • 82— 82x/a

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

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.— 14.25
Bancnote austriace contra aură. 2.01— 2.02

Cursulu piețai Brașevu 
din 22 Septemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.65 Vend. 8.67
Argint românesc . . . . » 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orI................. > 9.91 • 9.95
Lire turcescl..................... » 11.27 » 11.30
Imperiali......................... » 10.26 • 10.29
Galbeni............................. 5.90 » 5.91
Scrisurile fonc. »Albina» , • * 100.50 » 101.50
Ruble RusescI................. . • » 121.S » 122.x/a
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

n

$ a

Mi permită a comunica onor+ publică, că cu 
diua de 27 Septemvre n. îmi mutu depositulu meu 
de mărfuri în casa lui losef Preuisier Hr. ^83 
Strada OâMarariloriL In acestu localu mai 
mare si mai luminosu, care oferă onor, clientele 
mai multă comoditate, suntu în plăcuta posițiune 
a pute servi cu articulele de pănă acum în mai 
mare cantitate d’a-și alege. Mulțămindu cu înda
torire pentru încrederea ce mi s’a arătată pănă 
acum, me rogu pentru marea bunăvoință și în noulu 
localu și asiguru că oferu marfă bună pe prețuri 

$ câtu se pote de ieftine.
Cu deplină stimă

XX 
XX 
xx § 

s
XX

Insciintare.
Subscrisulu face cunoscută onoratului publică, că 

la dânsulă în strada teatrului în Podulu Bătușiloră pră
vălia Nr, 7 și în tergulu pescelui Nr+ 99 lângă teatru, 
se va vinde începându dela 25 Septemvre a, c+ chila 
de carne de vită cu 4 cr+ v+ a. .și de carne de 
porcu cu 2 cr, v+ a, mai eftină ca în tote celelalte 
măcelărit

Brașovu, 20 Septemvre 1886,
Stefanu Bwețea,

măcelarii.

(Avisu d-loră abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 bine- 

voiască a scrie pe cupotiulu mandatului postalu și numerii de pe fășia 
sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou s§ binevoiască a scrie adresa lă- 
mu’-itO și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. IRANS“

Mersulu trenurilor^
pe linia și pe linia Teiușfi-Airadil-KSudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealâ-Budapesta ISudapesta—IPredealii

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenu 
omnibus

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

i
4.50
9.32

7.30
1.14

Timiști

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediaștf 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Teiuștt 
Aiudfl 
Vințulti de susti 
Uioral 
Cncerdea 
Ghiristi 
Apahida

Clușin 

Nedeșdu 
Ghirhău 
Aghiriștt 
Stana 
Huiedind 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
Rfiv 
Mezd-Tek.gd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

( 
(

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
2.34
2.55
3.17
3.24
3.36
4.11'
5.36
5.56

Oradia-mare
P. Latlâny
Szolnok
Euda-pasta

9.56
10 29

1.45
2.32
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

11.34
11.52
11.41

1.12
1.42
1.51
2.15
3.12
4 59
5 30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

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

Clnșiu 

Apahida 
Gliiriș 

Cncerdea

(
(

(
(

—r
ii.io|

7.40
11.05

2 02
4.12

10.43 
î 1 14

1.06

Trenu 
de 

persăne

Trenă 
omnibus

1.45
3.44
5.21
6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

10.28

3.15
7.29
8.27

9.45
9.59

10-28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

8.00
11.40
2.31

Budapesta-Aradft-Teiușfi.jTeiMșsi- l.B’adfi".Buda,ji«estsa

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
persăne

Tronă de 
pereâne

Trenă 
accolerntu

Trenă 
omnibus

Teiușfc 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 szounjK 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Armdfi 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 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 ■ • 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Arad fi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 5* Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 5-10 1 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Badapesta 6.50 - | 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.4C
Viena — - 6.05 | 12.05 — 2.24

Aradfi-'ă'fanafișfirtt Sisaicrfia (Piski) Petr®ș©nfi

Trenfi Trenă de Trenă de Trenă de Trenfi Trenă
omnlbus peradno persdne peraâne omnibua omnibui

Arad A 5.48 6.05 SMhuaejrila 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-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 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva — , — — Banița 3.35 6.07 ,
'Fiuaișfira 9.02 — 9.08 Fetroșead — 4.04 6.39

Ținu Iș6r a- A r ad fi Petroșeiat—Sinneria (Piski)

Trenă de Trenă do Trenă Trenti Trenă Trenă
peradne peraâno omnibus omnlbufl omnibus de pers.

Timișfira 6.25 __ 5.00 PetroșenM 6.49 9.33
Merczifalva — — — Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh 8.36 1 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —

- Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
9.27 — 8 17 SSicterfla 10.53 1,35 •—

6.02
6.24
6.43
7.03
7,20
8.51
931
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

2.01
2.10
2.19
2.33
3 35
4.09
4.29
5.0'
5.45

Uiora
Vințulti de swsf 
Aiudti 
'îeiKșft 
Crăciunelti 
Biaști 
Micăsasa 
Copșa mit. 
Mediașă 
Elisabetopole 
ffiglștat 
Hașfaîcu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

6.31
6.52
7.08
7.23
8.12
8.12
8.52
9.10
9.29
9.41

I. 0 24
10.43
10.53
II. —
11.15

1.09
3.29

7.14
7.43

8.22
8.48

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
<2.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

6 u6
6.45
7.40
8.07

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.55
2.53
3.28

sBrașovii 
Timișfi

9.13
9.18

10.38
12.20
12.20
2.15
8.00

Nota: Orele de nopte suntfi cele dintre liniile grose.

(
(

Viena (
6.38

3.00

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15 

—6.05

5.17
5.25

10.—

Procleală

BucurescI

(
(

9.35

5.45
6.22
6.47

11.45

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


