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Brașovii, 15 Septemvre 1886.
Ministrulă-președinte Tisza amână cam multu 

răspunsul!! ce s’aștâptă să-lu dea la interpelările, 
ce i s’au adresată în cameră în cestiunea bul
gară. Acdsta nu o putemu privi ca unu semnă 
favorabilii pentru părerile esprimate de inter-

;ă d-lu Tisza s’ar conduce în afacerea
bulgară totă de același idei, s’ar fi grăbită să 
provdce o manifestațiune generală în cameră pen
tru politica lui. Dăr ministru-președinte ungu- 
rescu nu face politică esteridră, ci rolulu lui se 
mărginesce de faptă la esecutarea politicei ce o 
croesce principele de Bismarck în unire cu d-lă 
Kalnoky.

Foile oficidse germane se ocupă acum cu 
deamăruntulă de îngrijirile și dorințele diferite- 
loru partide din Austro-Ungaria cu privire la 
crisa bulgară. ț)iarulu „Post“ din Berlină gă- 
sesce, că afară de Cehi, cari suntă de partea 
Rusiei, tdte celelalte partide suntu cuprinse de 
frică, că Austria este amenințată în peninsula 
balcanică de Rusia și că se vede în interesele 
ei cele mai vitale nu numai părăsită de Ger
mania, ci chiar și împedecată d’a se apăra cum 
se cuvine. Mai alesă opiniunea publică ungu- 
răscă începe să st îndoiască în folosulă ce l’ar 
avd din alianța cu Germania și să chibzuiăscă, 
ddcă n’ar fi mai bine ca acdstă alianță să în
ceteze.

Spectacululă ce-lă oferă opiniunea publică 
din Austro-Ungaria, dice numita fdiă, este o do
vadă eclatantă despre greutatea ce’ntempină în- 
tr’ună stată mare conducerea politicei esterne, 
când guvernulă e dependentă, prin parlamentă, 
de opiniunea publică. Marea posițiune europănă 
a principelui de Bismarck presupune însă inde
pendența sa de parlamentă.

Cine ar pută să susțină așa ceva despre 
d-lă Tisza ? Elă, chiar dăcă nu vrea să depindă 
de parlamentă^ trebue să facă să crădă lumea, 
că să conduce numai de voința parlamentului, 
de aceea îi este așa de greu a găsi răspunsul ă 
potrivită la interpelările d-loră Horvath, Iranyi 
și Apponyi. Organulă său „Nemzet“ însă se 
încărcă a pregăti opiniunea publică pentru mo- 
mentulă când d-lă Tisza se va pronunța. Ast- 
felă ne spune, că alianța cu Germania esistă și 
rămâne nealterată; că și adi este destulă de pu- 

• ternică spre a apăra interesele reciproce și spe
ciale; dăr că o alianță nu p6te evita fără jertfe 
și aceia, cari consideră jertfele aduse de Austro- 
Ungaria ca pră mari, ară trebui să se gândăscă, 
că împrejurările ușoră se potă schimba și că 

Germania ar putea fi constrînsă a lua în apă
rare interesele speciale ale monarchiei năstre.

Așadăr organulă d-lui Tisza ne arată în ce 
sensă va răspunde șefulu său în cameră și opi
niunea publică ungurăscă atâtă de agitată va 
trebui șă se mulțămăscă bu asigurarea că d-lă 
Bismarck îngrijesce de tdte și deci să nu-și mai 
bată capulu cu lucruri, cari nu le înțelege.

Ce vrea opiniunea publică din Ungaria?— 
întrebă (jiarulă „Post“— vrea să strige Rușiloră 
ună quos ego, ca să ’șl retragă mânile din Bul
garia? Dăr atunci ar trebui să strige Austro-Un
garia ună quos ego și Turciei, care este acfl amica 
Rusiei. Și atunci ea ușoră s’ar pută încăera și 
cu Francia, ba încă și cu Italia. Pe aceste că
rări se cere, ca Germania să urmeze politicei aus- 
tro-ungare!

Și mai la înțelesă se pronunță oficiăsa „Kol- 
nische Zeitung“. care răspunde celoră cu „poli
tica husărăscă‘l din Ungaria scurtă și lămurită, 
că „Germania niciodată nu se va lăsa să fîă îm
pinsă la o dușmăniă necondiționată în contra 
Rusiei “.

Rusia, (Hcu oficioșii germani, nu voesce alta 
decâtă să ’șl restabilăscă în Bulgaria influința ce 
a avut’o pănă ’n Septemvrie anulă trecută și o 
ocupare a Bulgariei numai atunci ar fi probabilă 
când patrioții bulgari ară ațîța pră tare amorulă 
propriu ală panslaviștiloră; tocmai evitarea aces- 
toră ațîțări este scopulă momentană ală politicei 
germane.

Ungurii nu voră pră fi încântați aucjindă 
că politica loră se declară de cătră oficioșii d-lui 
Bismarck de „politică husărăscă“ și li se spune 
clară și limpede ca să-și vădă de trăbă și să 
nu-și vere lingura unde nu le ferbe ăla.

„Vossische Zeitung“ e de părere, că limba- 
giulă acesta amenințătoră ală foiloră bismarki- 
ane va face situațiunea contelui Kalnoky și mai 
dificilă de cum este ea astăzi și va fi privită 
în Ungaria ca ună amestecă neîndreptățită.

Fiă cum ar fi, dăr ni se pare, că nici po- 
siția d-lui Tisza nu pră e de invidiată, dăcă nu 
va pută decâtă să reproducă, numai cu alte cu
vinte, și înaintea parlamentului ungurescă ame
nințările foiloră germane.

Ministrulă Sturza și foile maghiare.
Visita d-lui Sturza în Pesta a foștii viu discutată 

în foile unguresc!, cari s’au simțită măgulite că d-lă 
Sturza venindă dela Berlină și dela Viena a aflată de 
lipsă a se pune în înțelegere și cu âmenii de stată un
guri din Budapeșta. «Pești Naplo* a trimisă chiară un 
colaboratori ală său la d. Sturza, care fiindă primită de 
acesta raportâză, că d. Sturza șl-a esprimată deplina sa 
mulțămire asupra impresiunei plăcute ce a primit’o în 
Budapeșta. E dreptă, <}ice numitulă (fiară, că d. Tisza, 
deărece nu duce casă, a putută să prândâscă cu minis- 
trulă română numai în hotelă, dăr acăsta nu aduce nici 
o scădere cordialei întâlniri.

Sturza — adauge «Pești Naplo «• — sa mai întâl
nită și cu alți corifei politici de ai noștri și dela toți a 
aflată, că în Ungaria se resimte o vie părere de rău 
diă causa răsboiului vamală cu Bomânia, și cu toți do- 
rescă ferbinte a sta în relațiuni amicale cu ea. I-a 
plăcută mai departe d lui Sturza că politicii unguri suntă 
de convingere că Ungaria taebue se stăruâscă pentru in 
dependința stateloră dela Dunăre, ca garanțiă pentru pro- 
pia ei independență.

In fine, scrie ,Pesti Naplo* : Ministrulă romă sană' 
putută convinge și despre aceea, că părtinirea daco ro
mânismului în Ardâlă din partea României ar fi o poli
tică fârte falsă, pentrucă ceeace s’ar risca printrânsa : a 
miciția monarchiei, și acesta este de ună multă mai mare 
preță pentru România, decâtă acelă resultată efemeră, 
ce l’ar ajunge cu fantasiele daco-române. In sfirșită a 
putută să se convingă Sturza, că pretutindeni s’a primită 
cu recunoștință atitudinea ce a observat’o România

față cu cestiunea bulgară. D-lă Sturza a cerută dela 
âmenii de stată și politicii unguri informațiunl în multe 
cestiuni însămnate și anevoie ne înșelămă dăcă credemă 
că petrecerea lui în Budapeșta va avea ună efectă favo
rabilă asupra relațiuniloră dintre Ungaria și România. 
Noi ne bucurămă și de aceea, că ministrulă română 
după Berlină și Viena a căutată a se’nțelege cu bărba
ții guvernului nostru, și suntemă convinși că acăsta a 
făcută o fârte bună impresiune asupra cercuriloră ma
ghiare politice.

.Ellenzâk,» care are nenorocirea de a fi celă mai 
rău informată 4iarQ maghiară, scrie anapod (jicândă:

«Așa se vede, că vecinii din România s’au săturată 
de a se mai lăuda, s’au moleșită, și acuma se arată a- 
plicați a înceta cu răsboiulă vamală, pe care I'au înce
pută contra năstră. Ministrulă română de esterne Sturza 
care deunătjile a petrecută în Viena și Budapesta, nu 
s’a genată a descoperi, că în București suntă aplicați a 
căuta modalitatea prin care să se încheiă ună pactă e- 
conomică cu monarchia năstră. In București numai de 
aceea se temă — dise Sturza —, că Ungaria din nou 
leva face greutăți în cestinea viteloră. Temerea acăsta nicin’a 
ținut’o ascunsă d. Sturzâ în’aintea contelui Szechenyi, în 
Budapesta Prin urmare desbaterile referităre la reîno- 
irea convențiunei comerciale numai în casulă acela se 
voră începe, dâcă Sturza ar fi putută scăte din convor
birea ce a avut’o cu ministrulă de comerță, contele Se- 
chenyi atâta, că Ungaria este aplicată a face concesiuni 
României în cestiunea viteloră. Dâcă se va realisa a- 
câsta, atunci ârășl nu avemă nici ună folosă din con- 
vențiunea cu România și în casulă acesta mai bine este 
să continuămă și mai departe răsboiulă. Proprietarulă 
maghiară, de vreme ce prețulă bucateloră continuu scade 
numai în crescerea viteloră mai păte avea puțină folosă. 
Dâcă însă se va permite Intrarea în țâră a viteloră din 
România, atunci și cu acăsta s’a isprăvită mai vîrtosă 
în părțile de me4ă(ji-răsărită ale țerei."

Austro-Ungaria și România.
Sub. acesta titlu cetimă în „Neue Freie 

Presse“ următârele:
Se pare că în adevără negoțiările între Austro- 

Ungaria și România în privința reînoirei convențiunej 
comerciale voră începe. Ce-i dreptă, încă nu s’a făcută 
nici ună pasă positivă în acăstă privință, dâr d. Sturza, 
cu ocasiunea aflărei sale la Viena, nu s’a sfiită d’a spune 
pe față că cei din București suntă dispuși să se apropiă 
de Austria pentru ca mai pe urmă să pâtă ajunge, sub 
raportulă economică, Ia o înțelegere cu statulă vecină, 
prietenă sub raportulă politică. Cei din București se 
temă însă că Ungaria, căreia i se atribue cea mai 
mare vină pentru nereușita negociăriloră, va face din 
nou dificultăți în cestiunea viteloră. Acăstă cestiune este 
pentru România, după cum a accentuată d. Sturza la 
Viena, o cestiune de vieță, în care nu pâte și nici nu 
va face nici o concesiune.

D. Sturza a spusă verde acestă lucru și d-lui co
mite Szechenyi, cu care a conferită la Pesta. Pacea 
politico-comercială atârnă așadâră ârășl dela cornițele 
Szechenyi și acestă singură faptă constitue o enormă 
dificultate. Negocierile voră reîncepe, dâcă d. Sturza, 
din convorbirea ce a avută cu cornițele Szechenyi, 
va fi dobândită convingerea că Ungaria este dispusă să 
facă României concesiuni în cestiuunea viteloră. Ar fi 
fârte multă de dorită ca intimitatea politică ța ambeloră 
state să mijlocâscă și apropierea economică.

Pressa și crisa bulgară-
Organulă oficiosă saxonă „Leipziger Zei- 

tung“ scrie cu privire la situațiunea Austriei în 
cestiunea bulgară:

„Punctulă de gravitare ală sîtuațiunei politice zace 
acum în întrebarea, dâcă va succede a se stabili o în
țelegere între Austria și Anglia asupra modalității, cum 
să împedece aceste două puteri în unire înaintarea Ru
siei în peninsula balcanică. Câtă pentru Germania e ne- 
îndoiosă, că ea refusă în modă hotărîtă în împrejurările 
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de față de a lua parte la o acțiune în contra Rusiei. 
Nu de geaba au declarată de repețite-orî oficioșii din 
Berlină, că cestiunea bulgară nici că-i privesce, ceea ce 
vrea să însemneze că nici în fasele desvoltărei ei viitore 
nu-i privesce. Nu le pasă de o ocupațiune bulgară, nici 
chiar de ocuparea Constantinopolului din partea Rusiei 
Cei din Austro-Ungaria ară trebui să fiă în clară despre 
acesta.«

„Leipziger Zeitung" se miră mai departe, că în 
Ungaria mai domnesce credința că prin note diplomatice 
se va putea opri Rusia în mersulă ei și dice, că suntă 
șanse pentru o înțelegere anglo-austriacă și că acesta ăr 
fi în avantagiulă ambeloră state.

„Moskovski Vjedomosti scrie :
Pentru ună agentă diplomatică rusă nu mai e a- 

cum locă în Sofia, e însă pentru ună comisarii cu pu
teri dictatorice și cu ună numără necesară de lictorî. 
In contra trimiterei unui comisară, ba chiar în contra o- 
cupării ruse a Bulgariei ar pute protesta numai Anglia, 
și acăsta încă numai pe hărtiă. Tractarea cestiunei pen
tru trimiterea unui comisară va lămuri ce are să aștepte 
Rusia in viitoră. încă înainte de alegerea prințului și 
de orice altă arangeamentă trebue să se lămurăscă, dăcă 
problema resolvării europene este ca pe tronulă bulgară 
să vină ună prință, care să privâscă partida lui Stambu- 
lov ca națională și maioritatea poporului, care nu con
simte cu acesta, ca servitori ai panslavismului. In altă 
casă Rusia ar veni într’o situațiune, care ar aduce pen
tru multă timpă scăderi influenței sale asupra Slaviloră 
din peninsula balcanică.

Interpelare în dieta ungară.
In ședința de Joi a camerei, contele Apponyi a 

adresată ministrului președinte Tisza următorea interpe
lare în cestiunea bulgară:

Deărece atâtă interesulă nostru națională, câtă și 
siguranța posițiunei de mare putere a monarchiei cere, 
ca să apere fără scopuri de cucerire individualitatea și 
independența stateloră balcanice, în contra întinderii uni
laterale a sferei de putere a vre-unei puteri, întrebă pe 
ministru-președinte:

1) Esercită și a esercitată elă în astfelă de direc
țiune influința sa constituțională asupra conducerii afa- 
ceriloră nostre esterne? și decă da, cum unesce elă cu 
postulatele acestei tentințe stările, ce s’au desfășurată în 
Bulgaria, și atitudinea ce au observat’o funcționarii de 
acolo ai oficiului nostru de esterne față cu acele stări ?

2) Socotesce elă că se unesce cu aceste tendințe 
faptulă, ca dușmănia unilaterală a Rusiei să pătă sili pe 
prințulă bulgară contra voinței poporului să demisioneze, 
ca Rusia să potă trimite ună comisară specială pentru 
aducerea în ordine a afaceriloră Bulgariei și în faptă să 
se pătă amesteca în afacerile interne și în justiția 
acelei țări?

3) Socotesce elă mai departe că se unesce cu 
aceste tendințe faptulă, că oficiulă nostru de esterne, 
nemulțămindu-se a suferi tăte acestea, a făcută și pași 
în interesulă autoriloră atentatului din Augustă, contri- 
buindă, ca domnirea prințului Alexandru să fiă făcută 
în adevără imposibilă?

Der deărece observămă, că diplomația imperiului 
germană sprijinesce nisuințele Rusiei, d’a se face stă
până pe Bulgaria, nisuințe ce suntă contrare intereseloră 
monarhiei năstre, întrebă:

4) Ce schimbare s’a ivită și din ce motive s’a ivită 
o schimbare în acele raporturi de alianță intime și ami
cale cu Germania, ce se numesce de ani de (|ile basa 
politicei năstre esterne și care se aprobă prin opiniunea pu
blică atâtă a Ungariei câtă și a Austriei în acea spe
ranță, că ea înmulțesce garanțiele posițiunei de mare 
putere a monarhiei năstre și sprijinesce țelurile necesare 
ale politicei nostre?

Misiunea generalului Kaulbars.
Se scie că generalulă rusă Kaulbars, atașată mi

litară pe lângă ambasada rusă din Viena, a fostă tri
misă de guvernulă său în Bulgaria cu o importantă mi 
siune, despre care însă nu se da nicî o lămurire. Soi
rile cele mai nouă ne luminăză încâtva în astă privință, 
comunicândă că cea dinteiu problemă a generalului va 
fi, să restabilâscă pe teremulă militară în Bulgaria sta- 
tus quo ante, adecă starea lucruriloră dinainte de revo
luția din Filipopolă. Generalulă Kaulbars crede că re
gența și guvernulă suntă gata să primăscă erășl în ar
mata bulgară pe acei oficeri ruși, cari în anulă trecută 
au fostă rechemați de Țarulă. Cei ce conducă însă 
Bulgaria în timpulă de față se împotrivescă în contra 
readucerii unui generală rusă ca ministru de răsboiu, 
deărece esperiențele din timpulă prințului Alexandru au 
dovedită neajunsurile unei astfelă de instituțiuni. De va 
isbiti generalulă Kaulbars, atunci Rusia ese deplină în- 
vingătăre în cestiunea bulgară, căci pe când pănă în a- 
nulă trecută influința militară rusă se întindea numai 

asupra armatei bulgare, se va estinde acum și asupra 
armatei rumeliole, Rumelia fiindă unită cu Bulgaria, și 
astfelă Rusia se apropiă multă de Constantinopolă. Cei 
din Petersburgă iau în batjocură îngrijirile Turciei asupra 
acestui punctă și dică, că Turcii au să mulțămâscă nu
mai Angliei, dăcă lucrurile se schimbă astfelă, căci decă 
Turcia ar fi ascultată de Rusia și ar fi restabilită în 
Rumelia status quo ante, n’ară fi ajunsă lucrurile la a- 
semenea consecințe.

SOIRILE PILEI.
„Szâkelyfold" scrie: »In 17 Septemvre s’au aflată 

vre-o 30 de vite din România păscândă pe teritoriulă 
ungurescă, din care causă au fostă închise la institutulă 
de carantină r. u. dela pasulă Ghimeșului. In săra 4*' 
lei următore — 18 Septemvre — între orele 7—8 au 
năvălită, după cum se dice, 30 de Români înarmați, 
păditorl de graniță, făcândă ună sgomotă cumplită și 
aceștia spărgendă cu puterea porțile carantinei, au scosă 
vitele ce erau închise și le au dusă. Veseli de succe- 
sulă acestei espedițiuni au dată în diua următăre ună 
prândă, imediată lângă porta granițeloră năstre. Au 
friptă o ăiă și s’au dată pe lângă ună butoiu de vină 
și în bețiă strigau cătră noi defăimându-ne pentru lași
tatea și incapacitatea nostră, făcendu-ne cunoscută și 
aceea, că regele ungurescă nu este așa mare domnă ca 
regele valahă și că noi nu cutezămă a le face loră su
părare, pentru că atunci s’a sfîrșită cu noi.» Totă >Sză- 
kelyfold-* susține, că ar fi observată, că la granițele ar
delene petrecă de mai multă timpă oficerl români și 
muscălescî și își câștigă informațiunl; mai departe că 
cei din România ară fi ocupată din teritoriulă ungară la 
40—50 kilometri și că pe acesta teritoriu construescă 
poduri și drumuri; că au dusă vite de ale năstre și că 
în totă anulă au nimicită mare cantitate de fenă de ală 
Săcuiloră. — Rămâne pe săma >Szăkelyfold» -ului ga
rantarea acestoră sciri.

—x—
Camera de comerciu și de industriă din Brașovă 

atrage atențiunea publicului asupra unei ordinațiunî mi
nisteriale, prin care se Invită comercianții și publiculă 
consumentă să se ferăscă de abusurile ce le facă unii 
agenți ai industriașiloră austriac!, cari imităză postavu
rile ce se fabrică în Brașovă și Sibiiu, vândându-le ca 
fabricate în aceste localități. Numita cameră atrage a- 
tențiunea fabricanțiloră de aci ca să-și înregistreze o 
marcă protectore spre a fi feriți de imitări, ăr publiculă 
să-i denunțe abusurile ce le-ar întâmpina.

—x—
Versatul^ bântue în mare măsură în comitatulu 

Pestei. Spitalele din Pesta, unde bântue și colera, suntu 
pline de bolnavi de vărsată și de coleră.

—x—
„Ellenzâk» scrie: „Pericululă* valahisărei amenință 

pe Maghiari nu numai în părțile locuite de naționali
tăți micste, ci și în Săcuime, căci, după cum (Jice „Sz. 
Naplă«, nu de multă s’a întâmplată, că două fete din 
Nagylak, ală căroră nume și portă era ungurescă, pre- 
sentându-se la pertractare înaintea tribunalului, s’a ob
servată, spre mai marea mirare a judecătoriloră, că nici 
una dintre fete nu sciu unguresce. Stă câtă de peri- 
culăse suntă dimensiunile ce le-a luată proeesulă vala
hisărei 1 Chiar și în apropierea celoră mai unguresc! o- 
rașe: Szeged și Mako se ivesce spaima, care amenință 
cu desnaționalisare.“ — Bate-te-ar plăia dușuriloră reci, 
»Ellenzekule,“ că posnașă mai ești!

—x—
Totă „Ellenzăk“ scrie, că după cum îi se comu

nică, Românii din România au însemnată teritoriulă ți- 
nătoră de comitatulă Ciucului cu cruci, cu table de 
lemnă și cu grădele. »VedI bine — 4^ee »Ellenzâk® — 
semnele acestea, le-au pusă ei acolo, unde au aflată de 
bine. Ore ce va (Jice la asta „puterniculă* ministru de 
interne?»

—x—
D. de Biez, representantulă ligei antisemite din Pa- 

risă, a visitată, întovărășită de d. senatoră română 
Gherghel, Iașulă Botoșani, Târgulă-Frumosă, Cotnarii, 
Dorohoi, Hărlău, Frumușica, satele de pe FlămândI, etc. 
D. de Biez culege informațiunl pentru lucrarea d-^g» 
Edouard Drumont: „L’Europe Juive.“ **•*•

Urmările unui toastu.
La 7 Septemvre n. învățătorii din Belgia au 

ținută ună congresă în Namur, care s’a termi
nată cu ună banchetă, presidată de primarul u 
d’acolo Ronvaut. Seria toasteloră a deschis’o 
primarulă, întroducăndu’și toastulă pentru regele 
Belgiloră cu următdrele cuvinte:

Ave Caesar, morituri te salutant!...
Sire! învățătorii belgian!, dațî pradă atacuriloră în 

adevără furiăse a-le reacțiunei și obscurantismului, te 
salută I

Sire! învățătorii, jefuiți, destituiți, torturați și greu 
cercați de miniștri pentru supunerea loră cătră legi, te 
salută 1

Sire! învățătorii și învățătărele, condamnați a fi 
stîrpiți, fiindcă cu onore și cu fidelitate ’și-au ținută 
jurământulă, te salută!

Morituri te salutant! Ei te salută cu o sinceritate 
a inimei, ce nu o vei afla niciodată în teocrații ce te’n- 
cungiură, cu o supunere ce înzadară o vei căuta între 
ultramontani!

Din causa acăsta Ronvaut fă destituită din 
oficiulă său de cătră ministeră. Acăstă măsură 
a provocată în cercurile liberale din Belgia o 
otărîre furtundsă. O plăia de proteste în contra 
acestui actă ală guvernului și de manifestațiuni 
în favărea destituitului primară urmă. Amărî- 
ciunea e atâtă de mare, încâtă e probabilă că 
va urma și o crisă ministerială parțială.

Relațiunile dintre Francia și Germania.
Corespondentul din Londra ală foiei „Pol. Corr.» 

pretinde a sci, că raporturi sosite la curtea englesă în- 
fățișăză raporturile franco-germane ca fiindă firte încor
date. Prin avansurile ce Francia i le face Rusiei în po
litica orientală, aderenții unei alianțe cu Francia se în- 
mulțescă printre cei ce incungiură pe Țarulă; Giers e 
încă domnă ală situațiunei, dâr pedeci peste care ar 
trebui să dea în politica orientală ușoră l’ar putea face 
să se clatine și să pună la ordinea dilei ideea alianței 
cu Francia. Acăsta se scie în Parisă și se consideră 
posibilă, ca politica orientală să înstreineze pe Germania 
și pe Francia. Acestă situațiune insuflă neliniște în 
Berlină și lucrăză în modă desavantagiosă asupra rela- 
țiuniloră cu Francia. Politica oficiului de esterne din 
Londra se va desfășura din punctulă de vedere ală ni- 
suinței d’a se evita orice complicațiune seriăsă, cu care 
ocasiune eschide cugetulă unei intervențiuni armate.

Dela întrunirea Someșuriloru, 20 Septemvre 1886.
Făcândă subscrisulă în diiele acestea o calătoriă din 

Deșiu pănă la Năsăudă, mi-am însemnată următărele lu
cruri, care credă că suntă demne a se sci de publiculă 
românescă:

1) Aflându-mă în Năsăudă, primulă lucru, ce ’mi 
zăcea la inimă, îmi era să visiteză pe d. Corneliu Popă 
Păcurariu, fostulă redactoră ală „Tribunei», deținută a- 
colo în prinsărea statului. Era după lOVa bre când cu 
concesiunea judelui reg. cer. întraiu la dânsulă, care de 
3 luni își face pedâpsa de ună ană, e tractată cuviinciosă, 
e singură în tătă localitatea, alți prisonierî nu suntă, chi
lia e câtă o sală de mare, mobilierulă câtă se păte de 
simplu: ună pată, câteva scaune și 1 masă plină de cjiare, 
între cari și «Românulă* din BucurescI, ale nOstre cis- 
carpatine tote — câteva germâne și maghiare și mai 
multe cărți.

Spunându’i numele meu, m’a cunoscută îndată din 
scrierile mele Ziaristice și ca secretară ală desp. XII ală 
Associațiunei Transilvane. După o întrevorbire de trei 
sferturi de oră despre diferite subiecte, i-am poftită pa- 
ciență și statornicia și mi-am luată rămasă bună, și elă 
mi-a mulțămită de visită.

2) Mi-a părută rău, că n'am putută cu astă oca
siune visita interiorulă maestăsei biserici din Năsăudă.

Aci am a refera, că șirulă bisericiloră de pre teri
toriulă din Năsăudă pănă la Becleană se completâză cu 
biserica română, ce se edifică acuma în comuna Piatra 
pentru 3000 fl.

Regiunea acăsta, în care în timpulă mai recentă— 
de vre-o 20 ani încăce,—s’au ridicată atâtea paladiuri ale 
creștinătății și apărătăre ale naționalității nostre precum 
suntă în Chiuza, Sesarm, Șireagă, Mititei, apoi Minthiulă 
română, Teure și Brașfalău câștigă o nouă podăbă în 
Peatră.

3) Am aflată cu întristare, cumcă scăla română 
gr. c. din Nimigia ttngară, unde elementulă română e 
înjumătățită — este contopită în cea de stată, ridicată 
mai în anii trecuțl. Cine portă vina, să spună auctori- 
tatea nășiră școlară superiără, d. Protopopă Mihailă Fă- 
gărășianu! De trădători, ca în Salva, n’am aucjită.

Dâr cum s’a întâmplată apunerea scolei, nime din 
locă nu mi-a sciută spune starea adevărată a lucrului.

4) La ospățulă de căsătoriă a d-lui teol. abs. de 
Gherla Grigore Rusu cu d-șora Lucreția Mureșianu, fica 
preotului din Odorheiu, observai încă ună corbă albă, ună 
filo-română, d. Tovisi Pâl, teologă absolută dela Dobri- 
țină ev. reformată, din Chiuza, carele scie ^perfectă 
limba română, a toasta și a cânta cu o pronunțare 
clară. — Dea Dumnedeu mai mulți de aceștia, că a- 
lunci dără ne-amă putea înțelege cu frații conlocuitori 
bngurl.

Nu voi trece doră peste marginile modestier, țdâcă 
voiu aminti, că cu acestă ocasiune ună tânără țrfjmbru 
din cleră toasta și pentru d. Petru Mureșianu Șîrega’nulă, 
ca țaristă neobosită și bună Română, care păte servi 
de modelă, de care i-a mulțămită. S’a observată esce- 
larea d-șorei Laura Veturia Mureșianu cu purtarea trico-, 
lorulni falnicu națională.

5) Din Becleană notifică, că diurnistulă Augustină 
Silvețianu, Română dela Ocna-Deșiului, însă slabă, despre 
carele se dice, că făcea causă comună în împilarea po
porului cu principalulă său (Imreh), încă își perdu ofi
ciulă, ceea ce a și meritată, pentru că nu-lă mai putâu 
suferi locuitorii cercului, fiindcă era mai amară și de- 
câtă ună jidovă.

6. Sosindă acasă în Deșiu cu plăcere aflai, că d. 
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advocată Aug Munteanu își trimise pe fiica sa Elena la 
scola română de fete în Sibiiu; forte potrivită !

7) Scâla elementară română din Deșiu, frumăsă și 
încăpătăre, e gata și văruită, și la 2 Octomvre a. c. do
cențele ceiă nou d. Petri din Hordou, preparandistă ab
solută cu calcule bune dela Gherla, alesă și instituită 
în Dumineca trecută prin senatulă scdlei, va începe pro
punerile. Succesă bună !

Mulțămită tuturoră conlcibuitoriloră înălțărei a- 
cestui modestă paiață ală museloră și cujdeosebire mul- 
țămimă aceloră frați Români din depărtare, cari ne în
tinseră cu mâna bogată ajutorulă ultimă, de 110 fl. 
v. a. primită aci la timpă eu cea mai ferbinte recu
noscință.

CălStorulU.

Masurile aperătdre în contra colerei.
1. Colera este o bălă molipsităre pe care o 

Omenii sănătoși dela bolnavii de coleră, dela morții 
coleră său dela diferite lucruri, cari s’au aflată în | 
unde a zăcută cineva de coleră. Colera se mai produce 
prin curți, maidane și strade necurate, unde bolnavii de , 
coleră au depusă excrementele și materiile vărsate, pre
cum și prin apa de băută și de spălată amestecată cu 
asemenea necurățenii; necurățeniile bolnaviloră nu pro
ducă totdâuna coleră îndată ce au fostă depuse în acele 
locuri, ci de multe ori după trecerea de mai multe file. 
Ne putemă apăra în contra colerei, dăcă ne ferimă de 
a intra în casele unde au zăcută bolnavi de coleră, de 
a atinge lucruri cari vină din asemenea case, precum și 
morții de coleră; decă ținemă casa, curtea și strada cu
rată și decă nu intrebuințămă apă necurată.

2. Omenii cari trăescă regulată, cari se culcă de 
vreme, cari nu mănâncă lucruri crude, ci bucate fierte, 
calde, în cătățime moderală, cari loeuescă în case lumi- 
n6se și bine aerate, cari nu beau multe băuturi spirtOse 
suntă mai puțină espușl la coleră decâtă aceia, cari tră- 
escu neregulată, mâncândă multe păme, murături și alte 
alimente crude, cari suntă dădați băuturiloră, cari loeuescă 
în case strimte, întunecâse, necurate.

Să nu se mănânce dăr în timpulă colerei lucruri 
crude, negătite, precum salată, castraveți, ardei, pome, 
ci numai bucate gătite la focă, lapte fiertă, păme tăcute 
compotă. Să nu mâncămă și să nu bemă nimică dintr’o 
băcăniă, dintr’o brutăriă, dintr’o cârciumă ori bragageriă 
în care se află ună bolnavă de coleră.

3. Omenii deprinși cu vieța regulată cată să nu 
schimbe obiceiurile loră.

Nimeni să nu se expue la răcelă, să nu âsă de 
diminâță din casă pe nemâncate, ci să mănânce ori să 
bea ceva caldă.

4. Apa stătută, apa de gârlă necurată, apa din 
puțuri din apropierea grajduriloră, hasnaleloră și a al- 
toră locuri din cari se potă strecura necurățenii în puță 
și orice apă, care este turbure și cu rnirosă, pOte deveni 
vătămătâre. Apele da gârlă în cari s’au scursă necură
țenii din private, din spălătorii și alte lături suntă forte 
periculăse.

5. Apa necurată devine bună de băută prin fier- 
Apa din isvăre aflate în depărtare de orașă se

păte bea fără pericolă. Cine este însă silită să bea apă 
de puță ori de gârlă, va face bine să o fiarbă și să o 
pună să se răcescă într’ună vasă bine acoperită într’ună 
locă curată, ori să o umple îr. sticle cari le va țină bine 
astupate.

6. Pe câtă se păte să nu șâfă mulți ămeul în- 
tr’o singură cameră și familiile cari posedă mai multe 
încăperi să Ie ocupe tote spre a nu se strica aerulă 
prea multă din necontenita ședere și dormire într’o sin 
gură cameră; să se deschidă de mai multe ori pe di fe- 
restrile și ușile pentru aerarea casei.

7. Camerile, intrările, coridărele, scările, plimbăto- 
rile și curțile caseloră să se țină cu desăvârșire curate, 
gundele și alte necurățenii să nu zăbovâscă multă timpă 
în curți, lăturile să nu șădă în curți formândă baltace.

8. Cei sănătoși să nu mănânce și să nu bea în 
camera bolnavului; să nu mănânce bucate cari s’au aflată 
în acea cameră să nu bea apă care s’a aflată acolo în
tr’ună vasă deschisă. Cei cari îngrijescă pe bolnavă 
să-și spele mânile de mai multe ori pe di, mai alesă 
înaintea mâncărei, să schimbe vestmintele când suntă 
mânjite dela bolnavă și să le desinfecteze în modulă 
arătată la 11. Dâcă suntă siliți a merge în alte case, 
să se curețe mai întâiu și să schimbe vestmintele.

9. Dâcă o familiă locuesce într’o singură cameră și 
familiă se bolnăvesce de coleră, este nece- 
fiă transoortată la ună spitală înddă, nu 
causă că acolo va fi mai bine căutată, ci și 
să nu se bolnăvâscă și ceilalți membri ai

iau 
de 

case

bere.

cineva din 
sară ca să 
numai din 
pentru ca 
familiei. 

10. Obicinuită colera începe cu dureri mici de 
inimă ori cu urdinare fără nici o durere. Dăcă ase
menea bolnavi se caută îndată, ei se vindecă mai tot- 
dăuna, decă însă ei nu oprescă urdinarea, atunci se a- 
rată adevărata coleră. cu vărsături, cu eșire afară ne
contenită, cu cârcei la pulpe, cu stingerea glasului, cu 
ncetarea udului, cu sudori reci; dăr și t6te aceste su-

erințe au leacfl ; bolnavii de coleră nu trebuescă să 
mâră toți, ci cei cari chiamă mediei de timpuriu scapă 
în mare parte. Cei săraci să cheme der îndată pe me- 
diculă comunală ală secțiunei în care loeuescă. Bol
navii să nu perdă timpulu cu leacuri băbesc! și cu doc
torii de casă, ci să cără ajutorulă unui medică dela în- 
ceputulă bălei, când scăparea este încă cu putință.

(Va urma.)

Mulțămită publică.
Tinerimea studiosă română din jurulă Făgărașului 

își ține de o sântă datoriă a sa a aduce și pe acestă 
cale căldurăsele sale mnlțămirl tuturoră pră știm. D-nî 
și Domne, cari cu ocasiunea arangiărei petrecerei din 
29 (17) Augusto a. c. au binevoită a contribui cu o- 

’erte marinimăse :
Primescă deci mulțămirile și recunoscința tinerimei 

domnii Alecsandru Micu vicariu, Nicolae Glănță parochO, 
Oionisiu Făgărășană profesoră, Alecsandru Cepeșă și 
domna Elena Popă, fie-care cu ofertă de'l fl. v. a. Tofă 
a acest0 locă își esprimă tinerimea recunoscință față cu 

domnii N Aronă parochă și N. Ludu învățătoră pentru 
sucursulă activă oferită prin esecutarea punctului ultimă 
din pogramă.

In numele tinerimei stud. române din jurulă Fă
gărașului.

Făgărașă, 24 Seplemvre 1886.
Nicolae Clânța, Valeriu Comșa,

preș, comit. secret.

Dare de semă publică.
(Fine.)

Din Napradea: Agneta Dragomiră n. Hosu protopo- 
pâsă, o maramă de bercă; d-ș6ra Maria Stanciu, o 
cătrință; Georgiu Filepă preotă în Erkâvâs, o cutiă de 
ținută zahară; Victoria M. Vecașă, preutesă în Cosniciu, 
o corfă de scorță; d-ș6ra Victoria Popă din Ortelecă, 
o corfă pentru bilete și o tasă pentru pocală de flori. — 
Din Zelau: D-^ora Eugenia Niehită, o servetă și o corfă 
pentru bilete; Camilla Dragomiră, ună albumă frumosă. 
— Din Som. Odorheiu: Ana Mica n. Catona, notăreșiță, 
ună slergară și 4 servele; d-șora Maria Mica, o tasă pen
tru pocal de flori. — Din Deval Elena Popă H. Longin 1 es. 
Revoluțiunea lui Horia; Lucreția C. Olariu, o servetă; 
d-ș6ra Nina Ungură, din Cristelecă, unu stergară; d-rele: 
Laura Popă, din Dorolțiu, o girlandă de flori artificiale 
și ună vălu de coperită pâne; Ana Szabă, din Mecenthiu, 
ună vălă de coperită pâne; Georgiu Szilagyi, propriet. în 
Hodăi 5 fl. și Kâvâsy Sândor. proprietară în Er-Kâvâs, 
2 florini.

In sera balului au solvită peste prețulă de intrare 
d-nii: Ioană Buleanu, Mihaiu Buteanu, Daniilă Dellei, 
Demetriu Bărnuțiu, Gavrilă Lazară, Ludovicu Marcușiu, 
Demetriu Coroianu, Gregoriu Dunca, Demetriu Popă, Mi
haiu Bandiciu, Ioană Branu și Paulă Popp — fiăcare 
câte 1 fl. — Cu aceștia laolaltă a fostă percepțiunea în 
săra balului ......... 
Oferte din listele mai susă specificate. 
Resultatulă sorțirei obiecteloră . . .
Percepțiune dela membri noi și vechi

Suma percepteloră la R. F. R. 
Subtragendă spesele de . . .
Rămâne venită curată ....
La Despărțământul Associațiunei dela membrii noi și 

vechi s’au încassată 107 fl. v. a. Ambe acestea sume 
s’au transpusă locuriloră competente.

Pră on. contribuențl și membri, cari prin concur- 
sulă materială au făcută să se mai sporăscă fondurile 
acestoră instituțiunî culturale, er cu presența personală 
in numără așa respectabilă, cum s’a vă4ută la adunarea 
generală, au contribuită în modă strălucită a rădica 
văda și valorea morală a acelei dile, — primăscă mul- 
țămita nostră publică, ce le-o aducemă cu respectă.

Dată în Tașinadă.
Din ședința Comitetului loc. pentru primire, ținută 

10 Septemvre 1886.
Georgiu Filepp, 

președ.
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Vasiliu Patcașiu, 

act. Comit.

Ultime soiri.
Londra, 25 

Anglia nu va
spune 
celor-

Septemvre. „Standard" 
fi înșelată de egoismulăcă 

lalte puteri și că nu’șl va băga mâna în focă 
pentru alții.

Berlină, 25 Septemvre. „Norddeutsche Allg. 
Ztg.“ blamdză limbagiulu drecăroru 4’3re din 
Viena, cari caută a turbura pacea dintre cele două 
națiuni, singurele într’ună modu onestă amice, 
cari esistă astă di în Europa, adică Austro-Unga- 
ria și Germania. Același diaru dice în substanță : 
Totfi amesteculu Germaniei în Bulgaria s’a măr
ginită a sfătui să nu se facă esecuțiuni, și nimicii 
nu face să se presupună că amesteculti său a în
trecută. aceste limite. Nu e de miratu că drecarl 
(fiare democratice, cari suferu influența Franciei, 
să vădă în acăsta unii atentată contra intereselor^ 
Austriei și o sguduire a amiciției ce esistă între 
cele două imperii. Astfel u de articule nu voră 
face de locă pe Germania să se depărteze de po
litica ce șl-a însemnată prin tratatele, prin sim
patiile și prin propriile sale interese. Pentru fe
ricirea națiuniloră, existența tratateloră interna
ționale nu depinde nici de redacțiunile (Jiareloră,

nici de certele parlamentare. Rapdrtele ndstre cu 
străinătatea se rdtfime pe o basă solidă, care după 
o matură gândire a primită sancțiunea monar- 
chiloru. Criticele pressei păru deci ridicule.

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

BUCURESC1, 26 Septemvre! — întruni
rea publică de a(jl, la care au asistatd senatori, 
deputați, notabili ai clasei comerciale, delegați 
din districte, a primiți! o resoluțiune, care espri
mă deplină încredere lui Brătianu, rdgă pe gu
vernă să aplice energicii legile, provdcă pe co- 
mitetulu centrală alu partidei liberale naționale 
să întrețină continue relațiuni cu membrii din 
districte ai partidei, spre a combate acțiunea’ 
acelora, cari periclitdză esistența țării.

PESTA, 26 Septemvre. — S’au înbolnă- 
vită de coleră 54 persdne și au murită 16.

SOFIA, 26 Septemvre. — Generalulă Kaul- 
barsu răspuntfendu la salutarea ce i s’a tăcută, 
dise că Rusia doresce unirea partidelor!!, pentru 
ca nici una să nu fiă suprimată. Guvernulă 
bulgară ar face bine, să libereze pe cei compro 
mitați și să ridice starea de asediu. Pe lângă 
acăsta, Kaulbars ține de inoportună, a face să 
se întru născă imediată marea Sobraniă pentru 
alegerea prințului, dedrece țdra e moralicesce 
încă pră agitată.

DIVERSE.
0 răsbunare. — La 30 Augustă se înfățișă la bi- 

roulă întreprinderei pompeloră funebre dela Parisă o 
domnă, comandândă o înmormântare cu conductă de 
prima clasă, cu drică cu patru cai, ună furgonă pentru 
corone, ună numără de călăreți purtători de felinare, 
servitori cu făclii ș. c. 1. stipulândă că cortegiulă să se 
afle la 1 Septemvre, punctă la două-spre-dece 6re, la îm- 
barcaderea căii ferate dela Lionă spre a primi acolo ca- 
davrulă colonelului Descourzelles, care va sosi cu tre- 
nulă dela Lion, spre înmormântare cu cuvenită onâre, 
adăogândă, că colonelulă murise la Lion, dăr esprimase 
dorința a fi înmormântată în cimitirulă ,Pâre Lachaise". 
Cortegiulă funebru se afla înaintea orei fixate la sta
țiune și purtătorii sicriului, servitorii cu felinare și făclii, 
îmbrăcați în mare gală de doliu, așteptau pe peronă so
sirea trenului. Trenulă sosi, pasagerii să coboriră din 
vagone și toți, mai cu sâmă femeile, erau curiâse să 
afle pentru cine pOte fi destinată acea pompă funebră. 
Răspunsulă nu întârfiâ, din tote părțile se aufia: „Pen
tru răposatulă colonelă Descourzelles. Ună domnă bă
trână, decorată cu legidna de onore, se speriâ autfindă 
acestă nume și, proteslândă în contra unei ondre pre
mature, se legitimă că este însuși colonelulă Descour
zelles și că n’are de gândă încă a părăsi viâța. Biroulă 
pompeloră funebre ceru colonelului plata pentru chel- 
tuelile făcute; colonelulă refusă a plăti cortegiulă, de 
care n’avea trebuință, d’aci resultă ună procesă. După 
cercetările făcute se constată că acâstă primire sinistră 
la gara căii ferate era datorită unei domnișâre, Marta 
Dubois, fostă camerieră a soției colonelului, care voise 
a se răsbuna de stăpâna sa, fiindcă o concediase.

Cestiunea Orientului. — Tânărulă X... este în aju- 
nulă d’a se căsători. D-ș6ra este forte frumăsă, dăr, ca 
eroina din poveste, să uită, cum se fice, c’ună ochiu la 
făină și cu altulă la slănină.

— »Aide, hotărăsce-te«, ficea 0 rudă tânărului, 
care sta pe gânduri.

— »Caută să mă obiclnuiescă», răspunse tânărulă. 
„Acestă jună persână este distinsă și elegantă, dăr se 
uită chiorîșă într’ună modă îngrozitoră*.

— »Ce erore?» răspunse ruda tânărului. »Ce, nu 
citescl fiarele ? »T6tă lumea are ochiulă țintită spre 
Orienta».

Cursulu pieței Brașovii
dio 24 Septemvre st. n. 1886.

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.50 Vând. 8.56
Argint românesc . . . . . . » 8.45 • 8.50
Napoleon-d’ori................. . . » 9.90 » 9.94
Lire turcescl..................... . . » 11.20 • 11.25
Imperiali......................... . . » 10.23 • 10.26
Galbeni............................. . . » 5.90 » 5.94
Scrisurile foiic. »Albina» . . » 100.50 * 101.50
Ruble Rusescl................. . . » 121.Va » 122. i/2
Discontulă . . . • 7—10 % pe ană.

TSS" Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta 
Transilvaniei* se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redadoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu
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Goruni u la bursa de Vieaa
din 25 Septemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0
Rentă de hârtiă 5%
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare........................
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . .

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

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

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.25
B nuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................ 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 I
Bonuri rurale transilvane 100,301

99.75

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vinti ung............................99.75
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 121 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.75 
Renta de hărtiă austriacă 83.70 
Renta de arg. austr. . . 84 55
Renta de aură austr. . . 116,75 
Losurile din 1860 . . . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 865.75
Act. băncel de credită ung. 285.75 
Act. băncel de credită austr. 276 30 
Argintulă —.

împărătesc! 
Napoleon-d’orI
Măre! 100 împ. germ, 
Londra 10 Livres sterlinge 125.45

GalbinI
................. 5.95

9.95
61.55

Bursa «le Bueuresci.

'âștigă sigură. 3-6

5

Cota oficială dela 13 Septemvre st. v. 1886. 
vend.Cump.

Renta română (5%). . 93— 94—
Renta rom. amort. (5%) 96— 97—

> convert. (6%) 871/a 88x/a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103s/4 101—

* „ »» (5°/o) - 87Va 87s/4
> » urban (7°/0) . . 100x/a 101—

> (6°/o) • 92— 92Va
» (5°/o) . . 82— 83—

Banca națională a României 500 Lei 1020 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 270 272

< » » Națională 214 216
Aură contra bilete de bancă . . 14.75 15.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.02

1^

X 
X 
X 
X 
?

X 
X

Nr. 1965/1886.

>23 1 O O
Persone solide din orî-ce clasă, cari voiescă a să 

ocupa cu vendarea hârtiiloru de Stătu și a losuriloru cu 
prime permise prin lege, conformii Art. XXXI, din anulă 
1883, cu plata lorii în câșturi (rate) se angagiază ori 
și unde cu condițiuni fârte favorabile. Pre lângă pu
țină activitate se pâte câștiga fără capitală și fără ri- 
zică cu ușurință fl. 100 pană la fi. 300 pe lună.

Oferte în limba germană cu arătarea ocupațiunei 
presente suntă a să adresa: An die

Hauptstâdtische Wechselstuben-Gesellschaft

ADLER & OS, Budapest.
B

Concursă.
X Mi permite a comunica onor+ publică, că cu
X diua de 27 Septemvre n. îmi mutu depositulă meu

de mărfuri în casa lui losef Preutner Nr. ^83
X Strada Căldărarilprît In acestu localu mai
X mare și mai luminosă, care oferă onor, clientele 

mai multă comoditate, suntu în plăcuta posițiune
X a pute servi cu articulele de pănă acum în mai 
X mare cantitate d’a-și alege. Mulțămindu cu înda- 
w torire pentru încrederea ce mi s’a arătatu pănă yj 
X acum, mă rogu pentru marea bunăvoință și în noulu X 
X locală și asigură că oferă marfă bună pe prețuri X 
§ câtă se pote de ieftine. pj

Mathias Lcew. 2
z&o&oz)

Cu deplină stimă

&&&&&

i
X
X

Postulu de notarii comunală în comuna Săliste, comitatulu Si- 
biiului, devenindă prin mdrte vacantă, pentru îndeplinirea acestui postă 
se escrie concursă.

Pe lângă salarulă anuală de 600 fl. notarulă comunală pentru 
lucrări private se remunerdză după tarifulă existentă.

Cei ce dorescă a câștiga acestă postă suntă provocați deci a-șl 
înainta cererile provădute cu dovadă despre cualificațiunea legală celă 
multă pănă în finea lunei lui Octomvre st. n. la subscrisulă.

S§ liste, în 13 Septemvre 1886.
Pretorele supremă ală cercului:

Li viu de LemOny.

(Avisu d-lorii abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fâșia 
sub care au primită diarulă nostru până acuma.

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

MersulU trenurilor!!
pe linia Predealft-Budapesta și pe linia Teiașâ-Aradii-3Sudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-Budapesta

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenu 
de 

persdne
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenă 

omnibus

Bueuresci

Predealu

Timișă

— 4.50 7.30
1.14

—
9.32

— 9.56 1.45 —
Brașovă ' 6.22

10 29 2.32 —
2.55 —

Feldiâra 7.01 __ 3.38 —
Apatia 7.33 __ 4.17 —
Agostonfalva 8.01 __ 4.47 —
Homorodă 8.45 — 5.42 —
Hașfaleu 10.10 __ 7.37 —

Sigili șâra
Elisabetopole

10.29 8.01 —
10.39 ■ 8.21 —
11.19 — 9.05 —

Mediașă 
Copsa mică 
.Micăsasa

11.54
12.12
12.56

—
9 43
10.02 10.30 
10.50

—

Blașiu 
Crăciunelă

1.30
1.45

— 11.34
11.52 __

Teiușft 
Aiudă

2.34
2.55

— 11.41
1.12

~~~

Vințulă de susă 
Uiâral
Cucerdea

3.17
3.24
3.36

—
1.42
1.51
2.15

—

Ghirisă 4.11 — 3.12 —

Apahida

Clușiu

Nedeșdu

5.36
5.56

— 4.59
5 30

6.31 6.03 — 8.00
6.52 6.21 — 8.34

GhirbSu 7.08 — — 8.59
Agbirișă 7.23 — — 9.56
Stana 8.12 — — 10.16
Huiedină 8.12 7.14 — 11.04
Ciucia 8.52 7.43 —- 1217
Bucia 9.10 — — 12.47
Bratca 9.29 — — 1.21
R6v 9.41 8.22 — 2.02
Mezd-Telegd 10 24 8.48 — 3.06
Fugyi-Văsărhely 10.43 — — 3.38
Vărad-Velințe 10.53 — — 3.54

Oradia-mare

P. Ladăny

11.— 9.13 — 4.05
11.15 9.18 10.55 —

1.09 10.38 1.23 —
Szolnok 3.29 12.20 3.24 5.17
Buda-pesta 6.38 12.20 10.05 5.25

Viena — 2.15 2.15 10.—
3.00 8.00| 6.05 —

Badapesta—Predeală
Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenu 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

Viena 11.10 — —
1 —

Budapesta 7.40 1.45 3.15 6.20 8.00
Szolnok 11.05 3.44 7.29 9.11 11.40
P. Ladăny 2 02 5.21 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 4.12 6.41 — 1.28 —

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 -
Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2.11 —
Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34 —
R6v — 7.42 11.36 3.18 —
Bratca — ■ — 12.10 3.41 —
Buci a — — 12.43 4.01 —
Ciucia — 8.31 1.31 4.26 —
Huiedin — 9.01 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Agbiriș — — 4.00 5.50 —
GhirbSu — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —
Clușiu (

— 10.28 5.05 6.43 —
10.45 ___ — 7.03 —

Apahida 11.14 — — 7.26 —
Ghiriș 1.06 — — 8.51 —

(
Cucerdea 2.01

— ■" r 9.31
9.43

—

Uiâra 2.10 ___ — 9.51 —
Vințulă de susă 2.19 — — 9.58 —
Aiudă 2.33 — 10.24 —
Teiușft 3.35 — — 10.44 —
Crăciunelă 4.09 ___ — 11.28
Blașă 4.29 — — 11.44 —
Micăsasa 5.08 ___ — 12.18 —
Copșa mie- 5.45 — — 12.36 —
Mediașă 6.06 — — 1.22 6.01
Elisabetopole 6.45 — — 1.56 6.40
Sigișdra 7.40 — — 2.34 7.20
Hașfaleu 8.07 — — 3.02 8.01
Homorod 10.05 — — 4.41 10.05
Agostonfalva 11.02 — 5.30 11.02
Apatia 11.37 — — 6.03 11.37
Feldiâra 12.14 — — 6.35 12.14

Brașovă

Timișă

1.09 ___ — 7.14 1.09
1.55 5.45 — — ii .50
2.53 6.22 — — 2.48

Predoalu {

Bueuresci

3.28 6.47 — 3.23
— — 4.56

9.35 11.45 9.40

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

Teiuș ft- A rad it-Budap>esta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persdne persdne accelerată omnibus

Teiușft 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 oZOlUOK ✓ 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ar&dft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6’19
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
Ar a «Iii 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Sznlnnk ( 2.39 — 4.53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8 16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Teiușft 12.05 — 2.24

Aradft-Timișftra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus persdne persdne persdne omnibus omnibus

Aradft 5.48 6.05 rSisuerîa 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
Tfimișftra 9.02 ,ȚT- 9.08 Petroșeni — 4.04 6.39

Timișftra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâne persâne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timișftra 6.25 5.00 Petroșeni 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 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —

- Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
Ar&dft 9.27 — 8.17 Sfimerfia 10.53 1,35 —


