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BrașovtL, 2 Novembre 1886.
E cunoscută impresiunea deprimătâre ce a 

produs’o espunerea ministrului de finance, când 
a presentatu bugetul ă pe anulă 1887, și îngri
jirea ce a deșteptat’o în intriga monarhia.

Nimenea nu va putea dice, că nu merită gu- 
vernulu ungurescă aspra critică ce ’șl-a atras’o 
din tdte părțile, chiar și din afară, pentru sta
rea destrăbălată în care s’au adusă finanțele țării.

Nici chiar foile oficiâse, salarisate din viste- 
ria statului, prin urmare din punga contribuabi- 
liloru, n’au avută putința d’a slăbi îngrijirile țării 
în fața cifreloru presentate de însuși ministrulu 
ungurescă de finanțe.

Dâcă în timpu de pace puterea de contri- 
buire a țării s’a încordată până la estremu și cu 
tâte astea deficitele se sporescă pe fiăcare ană 
pănă la rotunda sumă de 60 de milidne, ne pu- 
temu închipui în ce situațiune va fi adusă ună 
asemenea guvernă risipitoră și cu elă întrâga 
țâră în casulu unui răsboiu, când se ceră sume 
enorme, ce nu se potu lua dintr’o visteriă g61ă 
pușcă!

Pentru a ilustra și mai multă risipa guver
nului ungurescă, credemă că nu va fi de prisosii 
a face o listă de dările ce le plătesce în Unga
ria ună economă, care are o proprietate de 8-10 
jugăre de pământă, și care listă o împrumutămă 
chiar dintr’o fâiă ungurâscă, ca să nu ni se (jică 
că esagerămu.

Ună bietă economu are să plătâscă: dare 
directă și după acâsta dare de venită, apoi dare 
de câștigă classa a treia și după acâsta ârășl 
dare de venită; la acestea vine darea de capă, 
darea pentru plătirea judelui său primarului sa
tului, a curierului primarului, a notarului cer- 
cuală, a curierului acestuia, a tutorului orfanalu 
de cercă, a curierului solgăbirăului, a jurațiloru, 
a visitătorului morțiloră; vină apoi aruncurile 
de dare ale comitatului: pentru întreținerea spi
talului, pentru fondulă de pensiune ală funcțio- 
nariloră administrativi, pentru răscumpărarea cu 
grele taxe dela facerea drumuriloră comitatului, 
dâcă nu pâte lucra; mai are să plătâscă dare 
pentru scriitorulu notarului și să contribue la 
fondulă de pensiune ală acestora; totă prin re- 
partițiune de poporă se plătescă monitdrele ofi
ciâse ale fiecărui comitată și câte și mai câte 
alte tipărituri oficiâse, ba adeseori chiar și cărți 
ori broșuri referitâre la afaceri comunale, despre 
cuprinsulă cărora chiar poporulă ungurescă, ne- 
sciutoră de carte, său celu nemaghiară nici nu 
visăză; mai are să facă poporulă drumu'ile vi- 
cinale, să susțină pe mediculu cercuală, să con
tribue la fondulă de pensiune ală învățătoriloră 
unguresc!, să plătăscă pe preotă, pe cantoră, pe 
clopotaru, pe păzitorii hotarului, pe ciurdară, pe 
păcurară și Dumnezeu mai scie pentru cine și 
pentru ce se spetesce muncindă din greu bietulă 
economă.

Pănă aci fâia ungurăscă.
Unde mai pui apoi, că sârmanulă economu 

și peste totă poporulă nemaghiară are să’și sus
țină scăla și pe învățătorulă său, căci guvernulă 
ungurescă îi ia mereu, dăr nu’i dă nici ună 
bană frântă.

Și cu acestea încă nu e sfîrșită șirulă biru- 
riloră. Poporului nu’i este ertată a’șl vinde vi- 
nulă cultivată cu brațele sale și pe moșia sa 
fără a plăti acsisă cumplită de mare; nu-i este 
ertată a duce la târgă o âiă, ună vițelă, ori 
altă dobitocă, fără a plăti taxa de timbru; ună 
contractă, o chitanță, o plângere în scrisă trebue 
să fiă timbrate; lupii îți sfâșie vitele în ocolă 
și nu-țl este ertată a-i împușca fără a plăti dare 
pentru pușcă.

Și încă totă n’amă isprăvită. Dâcă cu t6te 
greutățile acestea ai scăpată de ticăloșia acestei 
lumi, scăpându-ți moșidra din ghiarele esecuto-

riloiă, îndată după mârte se ivescă „biraele“ să 
ia inventară de „moștenire^ mai scoțîndă o bună 
sumuliță din nimiculă de avere a biețiloră copii 
orfani ; âr dâcă se întâmplă ca părinții să nu 
mâră amândoi de o dată, ci pe rândă, atunci 
și „biraele“ vină totă pe rândă de facă inven
tară, și astfelă iau de două ori, și Dumnezeu 
scie dâcă mai rămâne orfaniloră atâta câtă să 
nu’i aducă în nevoiă d’a cerși Ppe la ușile străi- 
niloră.

Dăr darea de cătăniă, dăr nenorocita de 
daie pentru Kulturegylet, nedreptatea și ilegali
tatea cea mai strigătâre la ceriu ce a putută esista 
pe fața pământului, și care fără frică de Dum
nezeu și fără pică de remușcare a începută să 
se introducă în comitate !

„Cărbunarulă din Măgura — (j.’ce chiar 
una dm cele mai încarnate foi kulturegyletiste 
— lucrâză cinci dile pentru ca să pâtă vinde 
la Clușiu cărbuni de 2 fi. Pănă a ajunsă la 
Clușiu, cea mai de aprâpe a lui piâță, a făcută 
cu calulă său o distanță de 74 chilometrii, Bie- 
tulă omă plătesce taxă pentru pădurea comu
nală, plătesce dare pentru cală, plătesce dare și 
pentru facerea drumuriloră, âr drumurile lui 
suntă nisce înspăimântătdre cărări, pe cari nu
mai i lupulă umblă fără târnă. Ajungândă în 
piâță., mai plătesce și vama târgului , și tâte a- 
cestea din cei 2 fi., pe cari i-a câștigată în 5 
(jile ! “

Și pe lângă astea și dare pentru Kultur
egylet !

Dâcă ’ntrebi pe celă mai deșteptă și mai 
harnică economă, care muncesce di și nâpte, 
dâcă-lă întrebi — (jicemă — de ce nu dă în- 
nainte și nn pdte scăpa de miseriă, îți răspunde 
cu amară și cu durere că nu e cu putință, că 
se încovâiă muncindă numai ca să’și țină sufle- 
tulă în âse și să plătăscă birurile cele grele.

Și cu tâte acestea, datoriile statului se urcă 
la miliarde, deficitele la deci de miliâne, fără ca 
să se vâ(|ă nici atâta bine în țâră, câtă ună 
grăunte de muștară. Din contră, pretutindenea 
miseriă, ’pretutindenea nemulțămire în poporă, 
afară de privelegiați și lefegii.

Vomă profita de ocasiune a arăta, cum se 
risipescă banii contribuabililoră de „părintesculă“, 
„patrioticulă“, „liberalulă“ și „constituționalulă“ 
guvernă ungurescă.

Crisa bulgară,.
Cuprinsulă telegramei ce i-a adresat’o la 10 Noem

vre prințului Waldemar de Danemarca regența și guver- 
nulă bulgarii și la care Waldemar a răspunsă, că nu pri- 
meșce alegerea, este următorulă:

Alteței sale prințului Waldemar de Danemarca. 
„Subsemnații regenți și membri ai guvernului au onâre 
a încunosciința pe Alteța Vostră, că astădi, la orele 10 
și jumătate, marea adunare națională, convocată în ve
chia capitală a Bulgariei, V’a alesă în unanimitate și prin 
aclamațiunî Prință ală Bulgariei.

Actulă alegerei va fi presintată Alteței Vostre de 
o deputațiune specială alâsă de aceeași adunare.

Convinși, că Alteța VOstră va primi nobila sarcină 
de a consacra vieța sa scumpă pentru fericirea și pros
peritatea unui poporă, care a dată atâtea probe de vi
talitate și aptitudine cătră progresă și civilisațiune și că 
se va grăbi a lua în mâni frânele guvernului, avemă o- 
nore a fi prea umili și devotați servitori ai Ei.«

Stambuloff, Mutkuroff, Radoslavoff, NacevicI, Stoiloff, 
Gueșoff, Nicolaieff, Ivancioff.

— O telegramă din Sofia comunică, că agenții ruși 
presintă ca candidată alu Rusiei pentru tronulu Bulga
riei pe generalulu Ignatieff seu pe generalulu Gurlco, a- 
firmândă că prin alegerea vre-unuia din acești doi, Țarulă 
s’ar împăca cu Bulgaria.

— Consululă rusă din Burgas a refusată de a es
trada pe ofițerulă Salewski și pe preotulă muntenegrenă 
Dragowici, cari au luată parte la revoluțiunea de acolo.

Ofițerii bulgari, cari au participată la mișcarea dela 9 
Augustă și după cererea generalului Kaulbars au fostă 
liberați, au luată parte și la revolta din Burgas și acum 
stau ascunși în consulatulă rusă, în casa lui Nabokoffși 
unii pe la cavasii consulatului rusă.

— D. Stransky, agentulă diplomatică bulgară în 
Belgradă, a visitată pe represenlanții Austro-Ungariei, 
Germaniei, Angliei și Franciei și a fostă pretutindeni pri
mită ca agentă diplomatică bulgară. Rusia, se sciă, că 
nu l’a recunoscută.

— Misiunea lui Grecow, trimisă ală Bulgariei Ia 
Constantinopolă, n’a avută pănă acuma nici ună resultată 
positivă în cestiunea bnlgară. Pârta imiteză ca și între
cută esemplulă celorlalte puteri, cari deocamdată evită 
orice inițiativă în cestiunea bulgară și pară a voi să aș
tepte ce va mai face Rusia, sâu ce evenimente se voră mai 
întâmpla în Bulgaria.

— Tâte scirile sosite dela Adrianopolă în Cons
tantinopolă suntă de acordă, că în Rumelia orientală 
domnesce o panică generală. Cine are mijlâce fuge la 
Adrianopolă și între numeroși fugari suntă și funcționari, 
oficeri și notabili. Poporația e cuprinsă de frica unoră 
mișcări anarhiste, ce au isbucnită din mai multe puncte 
și amenință chiar Filipopolea. Mai mulți notabili rume- 
lioți au trimesă o adresă guvernului turcă, cerendă trupe 
pentru mănținerea ordinii. Afară d’asta este o lipsă ge
nerală de bani. Impositele nu se potă percepe și func
ționarii civili și militari stăruescă înzadară să li se plă- 
tăscă lefurile.

aia,

Țelulft finala alb Rusiei.
„Kâlnische Zeitung“, vorbindă despre Ru- 

ajunge la următârele conclusiunl:
E întrebare, că ore Austro-Ungaria și România 

voră putea lăsa fără a face ceva, ca Rusia să se facă 
stăpână pe Peninsula balcanică și singura stăpânitdre a 
Mării negre. Se pare că în adevără acesta e țelulă fi
nală ală Rusiei. Ar trebui să fiă orbă cineva, ca să nu 
vaijă, că Rusia stăpânindă Bulgaria și posedândă Vama 
și Burgas, ar fi dâmnă peste întregulă Balcană nordos- 
tică și mai alesă peste Marea năgră. Și aci ar pătrunde 
adâncă în sfera de interese austro-ungară și română, ba 
chiar și în cea englesă, și trebue să avemă în vedere 
posibilitatea, că într’ună punctă hotărîtă ală procederei 
sale ar constrînge Rusia și pe alte puteri la o mișcare, 
și anume nu numai diplomatică. Cele mai apropiate 
djle ne voră aduce în fine lămuriri asupra țeluriloră ul
time ale procederei ruse și ne voră motiva, decă irita- 
țiunea din delegațiunea austro-ungară are sâu nu fonda 
seriosă. De altmintrelea nu trebue să renunțămă la ul
tima speranță, că politica oficială rusă va prețui mai 
multă înțelegerea cu Austro-Ungaria, decâtă o mică per- 
dere în calea sa spre Constantinopolă. Și așa nu ne 
constrînge nici adi nimică, d’a considera pacea ca ne
mijlocită amenințată.

Discursulii Lordului Salisbury.
Etă mai pe largă discursulă — despre care ni s’a 

telegrafiată — ținută de lordulă Salisbury, ministru pre
ședinte englesă, la banchetulă ce s’a dată în sala dela 
»Guildhall“.

Lordulă Salisbury, vorbindă de afacerile din Ir
landa, spune că problema consistă mai multă în admi- 
nistrațiunea unui bună guvernă de câtă modificarea legii.

In privința Egipetului, tote cabinetele au recunos
cută, că ocupațiunea trebue să aibă o durată limitată 
nu de timpă ci prin isprăvirea operei întreprinse pentru 
prosperitatea țării. Condițiunile Egipetului nu suntă ast
felă încâtă să p6tă fi liberate de controlulă unei puteri 
străine.

Relativă Ia cestiunea Orientului, după istorisirea 
afaceriloră din Balcani, lordulă Salisbury face elogiulă 
curagiului și perseverenței de care au dată probă Bul
garii. Elă spune că apărarea tratatului dela Berlină in
cumbă puteriloră europene și că decă ele voră susține 
convențiunea, Englitera nu va fi cea din urmă pentru a 
face acâsta. Politica sa se deduce din cea urmată în 
trecută. Ea nu se insărcinăză singură a face să se 
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respeeteze tratatulă în profitulă altoră interese; dâr în 
casulă în care interesele britanice ar fi lovite, Englitera 
nu va solicita nicî ună ajutorii, ea scie să se apere pre
tutindeni.

Lordulă Salisbury adauge, că interesele imediate 
ale Engliterei nu suntă în acestiî momentă angagiate. 
Austria și Turcia pară că privescă evenimentele în li
niște și fără temeri. Austria are mari interese în Bal
cani. Părerile ei trebue să aibă o greutate considera
bilă în consiliile guvernului engleză. Politica ei va că
lăuzi pe a Engliterei.

Lordulă Salisbury conchide, (jficendă : „Nimică pen
tru momentă nu dă locă la temeri pentru liniștea Eu
ropei. Scimă că poporulă englesă ne va susține dâcă 
amă avea a face față obligațiunilor^ nostre, dâr sperăm 
că acâstă eventualitate nu se va produce. Mai sperămă 
âsemenea că, sub influința opiniunei publice, ținerile li
bertăți amenințate acum nu voră fi atinse și că drep
turile ce pară compromise voră rămâne neatinse*

*) Jac. Negruzzi, Idilă (Mironă și Florica)

piarele englezescl suntă unanime pentru a aproba 
declarațiunile lordului Salisbury, spunândă că Anglia nu 
va face nimică afară de inițiativa Austriei.

Cestiunea egiptenă.
De când se află fostulă ambasadoră englesă în Bu- 

curesci, Sir William White, în aceeași calitate la Cons- 
tantinopolă, se observă o schimbare în relațiunile dintre 
Anglia și Turcia, devenindă mai amicale.

In timpulă din urmă s’au schimbată mai multe de- 
peșl între regina Angliei și între Sultanulă. Tonulă a- 
cestoră depeșl e fârte amicală. Asemenea în audiența 
privată ce i-a acordat’o lui White, Sultanulă a manifes
tată sentimente fârte amicale pentru Anglia.

Prin urmare nențelegerile dintre cele două puteri 
din causa cestiunei egiptene pară a fi dispărută. Pâte 
că a contribuită multă Ia acesta și noua fașă a cestiu
nei bulgare.

Stadiulă în care se găsesce adî cestiunea egiptănă 
este acesta : sediulă negociăriloră între Anglia și Turcia 
în privința Egiptului e transferată la Constantinopolă. 
Turcia n’a adresată vre-o cerere formală guvernului en
glesă și nici n’a cerută ca Anglia să fixeze ună termină 
pentru evacuarea Egiptului. Memoriulă englesescă în 
privința Egiptului reproduce tâte considerațiunile emise 
mai nainte, adecă că Anglia e decisă a evacua Egiptulă 
dăr că e cu neputință să se fixeze chiar de acum epoca 
evacuărei și că pentru a ajunge la o înțelegere, puterile 
ar trebui să facă concesiuni.

Anglia cere mai cu sămă: 1. Ga străinii să fiă 
supuși legiloră egiptene, mai cu deosebire în privința 
presei. 2. Ga tribunalele mixte să judece pe străini în 
materiă criminală. 3. Reorganisarea administrațiunei 
Dairei. 4. O nouă regulamentare a puteriloră casei da
toriei egiptene.

Memoriulă adauge, că Anglia va lucra în înțelegere 
cu Turcia pe lângă puteri.

Reorganisarea armatei tureesel.
După cum ne spune oficiosulă »Tarik,« Sultanulă 

a sancționată legea privitâre la reorganisarea armatei 
turcesc!. Basa acestei legi este serviciulă militară obli- 
gătoră dela 20 pănă la 40 de ani. Armata se împarte 

în două categorii: în cea d’intâiă întră toți câți n’au 
dreptulă la scutire legală; a doua constă din aceia, cari 
după lege suntă scutiți de serviciulă activă.

Cei din a doua categoriă rămână in patriă la dis- 
posiția guvernului, care în casă de necesitate îi pâte și 
pe ei chiăma sub arme. Bataliânele voră avea în timpă 
de pace 400 de soldați și în timpă de răsboiu 800. Re
gimentele corpuriloră de armată 4, 5 și 6 se compună 
numai din omeni de categoria a doua: Numirea Nizam 
(soldați regulați) încetăză. Pe viitoră armata va fi îm
părțită în muvazofi, (armată activă), redifi (reservă) și 
mustahafizi (milițiă teritorială.)

Legea va intra în vigore la 13 Martie 1887 și va 
da statului în primii ani ună milionă de soldați.

Afară de cavaleria regulată se va forma o cava- 
leriă voluntară a cărei omeni se voră uniforma singuri 
și îșl voră cumpăra singuri caii.

Sultanulă a ordonată formarea a câte ună bata- 
lionă de Negri și Albanesi, cari voră face parte din garda 
imperială. Cu aceste voră fi două batalione de Negrii 
și două de Albanesi.

Președintele comisiunei, care a lucrată acâstă nouă 
lege militară este Ali-Saib-Pașa; ca membru ală acestei 
comisiunl este și subșefulă statului majoră Von-der-Golz- 
Pașa.

SOIRILE PILEI.
Ministrulu de justiția ungureștii a presentată ună 

proiectă de lege — și i’a comunicată cameriloră de ad- 
vocațl spre a’și da părerea — prin care se desființâză 
întocmirea ferieloră pentru judecătoriile de ânteia in
stanță întroducându-se ârășl hotărîrea art. de lege IV din 
1869. .După acesta, fiăcare judecătoră are dreptă la 
ună concediu de șâse săptămâni, dăr președintele tribu
nalului să împartă așă concediele, ca mersulă justiției 
să nu sufere turburare. In aceeași condițiune voră ob
țină concediu de celă multă patru săptămâni pe ană și 
ceilalți funcționari judecătorescl ai instanței ântâiu. In 
instanțele superiăre au să rămână feriele în esență ne
schimbate.

Pentru a potoli mania duelului, Schoppenhauer 
propusese să se aplice duelanțiloră în publică 12 bețe 
ad fundum. Ministrulu de interne ungureștii a luată 
însă o măsură mai puțină drastică și mai practică în 
contra duelului, pentru funcționarii resortului său, A a- 
dresată prefecturei poliției din Pesta o ordonanță de cu- 
prinsulă, că fiăcare funcționară politienescă, care inter
vine la o provocare, fiă și numai ca secundantă, să 
fiă destituită din funcțiune. Ministrulă a luată acăstă 
măsură, fiindă că inulți funcționari, chiar superiori ai 
poliției, cari suntă chemați a păzi legea, au fostă ames
tecați la dueluri, cari constitue o acțiune penală.

—x—
O telegramă din Berlină spune, că șederii prin

țului Ferdinand de Hohenzollern în BucurescI timpă de 
cinci săptămâni i se atribue o deosebită însemnătate. 
După »Vossische Zeitung," prințulă e privită ca moște- 
nitoră ală tronului României. Proclamarea sa are să ur
meze în fine formală. Numita fâiă e de părere, că a- 
cestă faptă nu e fără adâncă însemnătate în actuala în
cordare a lucruriloră relativă la Rusia.

—x—

Cunoscutulă și deochiatulă publicistă maghiară, 
Paulă Ilunfalvy, — Hunsdorfer — după cum ne spune 
„Pester Lloyd*  a mai scosă la ivelă încă o carte, de 
sigură totă de felulă celoră care a mai scrisă în pri
vința Româniloră. Cartea pârtă tillulă: „Neuere Er- 
scheinungen der romdnischen Geschichtschreibung" (Nouă 
aparițiuni în istoriografia română). Asta încă are să fiă 
ună bobocă de istoriă maghiaro-hunsdorfiană-hunfal- 
vyană 1

—x—
0 casă de comerciu din BucurescI a fostă însciin- 

țată prin telegrafă, că comunicațiunea pe Dunăre este 
întreruptă. Care să fiă causa? întrăbă »Românulă*,  
care comunică acâstă scire.

—x—
In comuna St. Andreiu din comitatulă Timișului, 

scrie »Magyar Polgâr*,  s’au aflată în scola românăscă 
două charte (mape) daco române, cari, lucru naturală, 
au fostă confiscate. — Pănă acum nici nu scimă să fiă 
ceva nenaturală înaintea >patrioțiloră.< Numai câtă nu 
suntă nicidecum semne de voiniciă, dâcă ii bagă în fiori 
o chartă cu numiri române.

—x—
Despre Petru Dobransky, care ca deputată guver

namentală făcuse odiniâră mari promisiuni Săcuiloră, 
scrie .Ellenzâk", că și acum mai de curendă s’a dusă 
în Săcuime, dăr a aflată între Săcui ună terenă fârte 
lipsită de însuflețire pentru partida guvernamentală. Din 
marea fericire pe care le-o promitea Dobransky nimică 
nu s’a împlinită; poporulă este cuprinsă de o pră mare 
calamitate și omenii se nutrescă cu pâne de ovăsă. Do
bransky a mersă în Gyergyâ, Ditro, Szârhegy și Alfalu, 
dăr totulă înzadară, căci nimeni — <|ice »Ellenzăk*  — 
nu l’a primită, nimeni n’a stată de vorbă cu elă. In 
urmă, văcjendă cum stă treba, s’a pusă în căruța unui 
cărăușă de borviză și a șters’o la sănătâsa spre Reghi- 
nulă săsescă Amiculă Muscalului, sfîrșesce fâia clu- 
șiană kossuthistă, nu pâte avă amici între Săcui. Cau- 
te-și sieși credincioși în Rusia, său între CroațI, său la 
Slovaci. — Cum se mai cinstescă »patrioții!“

—x—
Luni, nisce făcători de rele au intrată în biserica 

românăscă din Lugoșiu, cu scopulă ca să pună măna 
pe nisce bani, în sumă de 20,000 fl., ce tocma'i atunci 
se așteptau să sosăscă dela Budapesta din fundațiunea 
nemuritorului Nedelcu. Tâlharii au spartă cassa bise- 
ricei și luândă din ea ce au aflată au dispărută. Nu 
ne este cunoscută valărea obiecteloră aflate în cassă, 
dăr banii din fundațiunea lui Nedelcu pe timpulă acela 
încă nu sosiseră din Pesta.

—x—
Ministrulu ungureștii de agricultură, industriă și 

comerță a permisă, ca în Cernatulă Săceleloră deodată 
cu târgurile de vite încuviințate pentru 3 Maiu și 20 
Septemvre să se țină și târguri anuale.

—x—
Sub titlu „Casina patriotică," se scrie din Ținea, 

comitatulă Bihorului, c^iuareloră, totă »patriotice,« că 
membrii, se înțelege toți „patriotici", ai casinei privindă 
cu ochi răi la purtarea advocatului Georgiu Drdgân — 
scie Dumnedeu cine va fi, căci advocată română acolo cu 
acestă nume nu ne este cunoscută — care la totă pasulă 
>agită*  contra patriei »maghiare*  și națiunii maghiare,

FOILETONU.

Luna
în spiritulă creatorii alu poporului românii.

(Urmare)
Să vedemă acum rolulă ce are luna în poesia 

românăscă și anumită mai ântâiu în cea poporală.
Toți câți ne ocupămă câtă de puțină cu esami- 

narea spiritului, de care e însuflețită și condusă poesia 
poporală și toți câți cercetămă elementele ei, vedemă 
că ea e o oglindă a sufletului românescă, în carea se 
răsfrângă cele mai vii și mai înflăcărate doruri, efecte, 
pofte etc. Dorulă e așa (jicândă ună puternică motivă, 
ce-lă face pre Română să cânte și dorulă e ună de
mentă însemnată în spiritulă și forma poesiei poporale. 
Fără doră mai că nu ar fi doină 1... Dăr dorulă e de 
multe specii: este doră de libertate, este doră de vi
tejia, este doră de țâră, de frați, de surori, de părinți, 
de luptă, de haiduciă, de codru, călătoriă etc.; der este 
și doră de dragoste sâu iubire. Câte doruri, atâtea 
lacrimi. Și apoi ori ce juneță se începe cu ună doră, 
căci juneța e simțitâre, ea nu cugetă, ci mai multă 
simte, mai multă are inimă, decâtă minte!

Ce e dorulă? Dorulă e o neliniște, sâu o indispo- 
sițiune sufletâscă produsă prin icânele sensuriloră; d. e. 
îndepărtarea produce dorulă; dâr îndepărtarea produce 
apoi interesarea de obiectulă îndepărtată în gradă po
tențată. Omulă dela natură e făcută ca elă să fiă în 
atingere prin sensurile sale cu obiectulă odată cu

noscută și simpatică. Așa neputându’șl omulă însuși 
imaginea obiectului reală nici prin sensurile materiale — 
pipăirea — nici prin cele ideale — audulă, vederea — 
elă doresce acâstă împlinire și dorindă e cuprinsă de 
ună defectă, ce i neliniștesce sufletulă. Dâcă dorulă cul- 
minâză, elă dă nașcere „urîtului*,  după cum cântă 
Negruzzi:

Făr’ de cuvântă Urîtulă pe sufletă nu se lasă 
Elă vine ca urmare d’ună doră ce ne apasă, 
£r dorulă totdâuna e patimă cumplită, 
Ce stric’a tinereții podobă strălucită.*)
Dorulă turmentă însă pre Română fârte multă. 

Românulă cuprinsă de doră n’are stare și aședare, n’are 
odihnă și somnă. Ei, și apoi cine e mâncată de doră nu
mără tote ârele din nâpte, vede luna când răsare și vede 
când apune. Numai cine n’are doră, acela dârme dusă; 
numai cine nu scie ce e dorulă, acela nu are neodihnă; 
numai cine e fără doră, acela e fără gândă. Și c;ne are 
doră, acela numără orele nopții, acela scie când răsare 
și când se culcă luna ; căci:

Cine doră pe vale n’are
Nu sci luna, când răsare (|
Și nâptea câtă e de mare; seu:
Cine n’are doră pe luncă 
Nu sci luna când se culcă 
Și nâptea câtă e de lungă.

O mai mare originalitate, o mai grandiâsă figură 
poetică nu scimă să se mai afle în vre o altă poesiă ca 
aicea. Se vede dâr și aci că Românulă are ună așa de 

mare talentă poetică, încâtă numai înzadară te-ai forța 
să asemeni acestă talentă cu alte talente de rassă străină! 
A nu sci luna când răsare și a nu sci luna când se 
culcă suntă două dicerl figurate, la cari privescă cu 
respectă mii și mii de altele. Dumnedeu sântulă par’că 
a făcută natura pentru Română ca elă să o esploateze 
nu cu mintea, ci cu inima și spiritulă. Pentru Română 
creaturile lui Dumnezeu suntă icâne încântătâre; ele nu 
suntă icâne urîte ca în ochii realiștiloră, ci icâne pom- 
pâse și simpatice. Românulă se bucură de totă lucrulă 
casnică și-lă laudă; Schoppenhauer îlă critică și nu-lă 
află la loculă său. Natura în ochii Românului e ună 
paradisă cu farmece : din sâre îșl face ună rege, din lună 
crăiâsă; din rouă dar, din isvoră nectară, din plâiă bine
cuvântare. Ceriulă și pământulă pentru Română suntă 
două tablouri la cari priveșce cu poftă mare. Dâr prin 
exploatarea naturii și a elementeloră ei prin spiritulă 
creatoră ală Românului se arată iubirea, ba adorarea, 
ce o are elă cătră acâsta; se arată că poporulă română 
e fiulă naturii și favoritulă ei. Se arată că elă'petrece 
nopțile la lună, o scie și o vede când răsare și o scie 
și o vede când sfințesce, mai alesă când are la inimă 
doră și jale. Se arată că clă petrece la sâre, elă vede 
mai ântâiu când Maica-Sântă spală pre Sântulă Sâre de 
pulverea de pe drumă; și elă vede ârășl când Sântulă 
Sâre cjice: >Sâra bună"! muritoriloră. Românulă dară 
e omulă naturii!....

Am (jisă, că este doră de dragoste. Așa e! Intr’a- 
devără nici ună doră nu e mai artjătoră pre lume ca 
dorulă de dragoste. Și fiindcă Românulă e drăgostosă,



Nr. 247. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.
V 

au aflată de bine a procede seriosă contra lui. In co- 
mitetă «Drângân» avâ mulți binevoitori și acolo s’a de
cisă în favorulă lui. Adunarea generală însă în unani
mitate a hotărită escluderea lui dintre membri casinei) 
âră inteligința orașului de bucuriă s’a dată de a tumba 
pentru acestă condusă mântuitorii de patria »ma
ghiară/

— X—

Se face publiculă atentă la aceea, ca pe pachetele 
predate la poște să nu se lipâscă adressa, ci să se scrie 
pe emballage (învelitore), fiindă că se pâte deslipi a- 
dresa și aslfelă seu nu se dă pachetulă la destinațiune, 
său să întârtfiâză îmânarea lui.

—x—

In Bistriță îșt facă vândătorii de bere mare con
curență. Berea de Steinbruch se vinde cu 6 cr. paha- 
rulă, ăr cea de Bistrița cu 4 cr. Se cfice câ Și carnea 
se va scădea dela 20 la 16 cr. de chilogramă. In 
Sepsi-Sân-Georgiit carnea de vită se vinde cu 18 cr. 
ehilogramulă.

—x—
In comuna Baucar din comitatulă Huniadorei ob

servă ună țărână, că grădina de vardă a unchiu-său se 
jefuesce. Țăranulă deșteptă pe unchiu-său din somnă, 
bătrănulă să îmbrăcă și alergă în curte. Aci se înțe
leseră să ocolăscă din două părți opuse grădina, ca cu 
atâtă mai sigură să pâtă prinde pe hoță. Pe când se 
esecuta acâstă manevră, nepotulă care era înarmată cu 
pușca încărcată, observă o figură în grădină, în care 
împușcă. Presupusulă hoță fu nimerită și cădu josă 
strigândă. Alergândă nepotulă într’acolo, vă(|u că îm- 
pușcase pe unchiu-său, care intrase în grădină în contra 
înțelegerei ce o avuseră. Judecătoria anchetăză faptulă 

—x—
Arsenalulu din Veneția și tote celelalte din Italia 

au primită ordină să se lucreze noptea și în cjile de săr
bători. Ministrulă de marină speră cu chipulă acesta 
să se termine pănă la primăvară șepte nave de răsboiu. 
Se vorbesce, că toți ofițerii de marină în reservă au pri
mită ordină să viă la posturile loră.

Ministerulă turcescu s’a văzută din nou sdrunci- 
nată în urma unui incidență întâmplată în săptămâna 
trecută. Dâteva sute de marinari și lucrători ai arse
nalului din Constantinopolă au făcută o manifestația, 
pentru neplătirea soldei loră, din care causă 
ordonă să se plătâscă îndată, și învită pe 
a da lămuriri asupra ultimeloră operațiuni 
tesaură.

și cu privire, că adunarea generală a representanței a- 
cestni comită, în ședința sa din 27 Octomvre a. c. ter- 
minulă pentru efectuirea acestoră alegeri l’a fixată pen
tru tâte cercurile electorali pe diua de 18 Noemvre a. c. 
(di de Joi), toți onorabilii d-nl membri ai cluburiloră 
electorali de cercă, și întrâga inteligență română de pe 
teriforulă acestui comitată, prin acâsta cu totă respec- 
tulă suntă invitați, ca luândă în drâptă considerațiune 
marea însemnătate a dreptului electorală, garantata tu
turora alegetoriloru țerei prin legi sancționate de Maies
tatea Sa, să nisuâscă din tâte puterile, pe lângă între
buințarea tuturora mijlâceloră permise de lege, ca acele 
alegeri să fiă libere și câtă cu putință va fi cu partici
parea tuturoră cefățeniloră investiți cu dreptulă elec
torală.

Sunteți rugați d-loră, să veghiațl cu stăruință, ca 
cu ocasiunea usului acestui sublimă dreptă, să nu se 
facă nici o presiune său forță, ori speculă cu alegătorii 
mai puțină cunoscători de lege și de însemnătatea 
acestui dreptă; căcT în înțelesulă legei fiăcare alegătoră 
este liberă, să alăgă de representanți pe aceia, pe cari 
îi voieșce densulă și în cari are încredere deplină, și 
nimărui, — cu atâtă mai puțină funcționariloră publici 
— nu le este ertată să silâscă, său să amenință pe 
cineva, ori să întrebuințeze forță asupra vre-unui alegă
toră în esercitarea dreptului său legală. — Decă totuși 
s’ar întâmpla âre-carî abusuri din partea cuiva, numai 
decâtă, câștigându-vă t6te datele recerute pentru dove
direa abusuriloră și nelegalitățiloră, să faceți în scrisă re
clamările indicate în lege și în termină de 15 <|ile să le 
înaintați comisiunei verificatâre (igazolâ vâlasztmâny) spre 
deliberare.

Abusurile și nelegalitățile suntă a se demasca și 
sbiciui dejj atâtea ori, de câte ori ele se ivescă!! Și 
noi credemă, că îndreptarea loră nu va lipsi, deârece 
numai acelă stată pâte conta la durată și prosperare, 
în care legea domnesce; apoi noi amă fostă și voimă să 
rămânemă iubitori de lege.

Acestea semnalate, aflămă de lipsă a mai notifica, 
că comitatulă >Hunedâra“ este împărțită în 19 cercuri 
electorali, cari tâte laolaltă voră avea să alegă 129 
membri representanți, și anumită:

Cercul
»
>

Ultime soiri.
Petersburgă, 11 Noemvre. — In cercu

rile apropiate guvernului încă totă se crede, că 
regenții bulgari voru cădea. „Grașdanin11 crede 
că acum va urma alegerea candidatului rusă cu con- 
simțămentulă puteriloră. Acela va cere apoi rechiă- 
marea oficeriloru ruși și pote că și a batalioneloră 
ruse. Atunci filele constituțiunei bulgare suntă nu
mărate. După discursulu lui Salisbury, așteptă 
„Novoje Wremja11, ca Austria s^u să recunoscă drep
turile Rusiei în Bulgaria, săi se le nege pe față 
fără considerare la urmările ce ară isvorî de aci.

Ternova, 11 Noemvre. — Kaulbars a adre
sată guvernului bulgară mai multe note. Intr’una 
impută că suntă maltratați de autorități ucigașii 
din ’Dubnița și revoltații din Burgas. Guver- 
nulfi va protesta energică în contra acestei note, 
care caută să conteste criminalitatea acelora. In- 
tralta protestă Kaulbars contra procederei auto- 
ritățiloru din Vidină, care au împedecatu pe vi- 
ceconsululu rusă d’acolo a afișa pe strade cu
noscuta șcrisdre a^Țarului cătră Kaulbars. Acesta 
cere libertatea afișării. In\ Filipopolă domnesce 
mare panică din causa insurgențiloră ce se dice că 
se apropiă din munții Rhodope. S’a împușcată a- 
supra filialei de acolo a băncii otomane.

Viena, 11 Noemvre. — Din Bucuresci se 
anunță cătră „Presse“, că guvernată română a 
făcută cunoscută unui stată, cu care e în tractare 
pentru încheiarea unei convenții comerciale, că 
nu vrea se fiă legată, prin nici ună nou tractată 
ce se va încheia, peste durata convențiunei ger- 
mane-române, ad. peste 1891.

Sultanulă 
ministeră 
făcute de

—x—
La împărțirea recruțiloru de ăstă ană în Germania, 

recruții polor.I au fostă dați aprope toți pe la regimen
tele din vestulă imperiului, ăr trupele din Posen s’au 
complectată cu recruți germani. — Bismarck încă alergă 
după văntă la vreme de bătrânețe!
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APELU,
cătră cluburile electorali de cercii, cătră inteligența 

română și cătră toți alegetorii români din comitatulă 
„Hunedâra“.

Avândă în vedere, că jumătate din membrii repre- 
sentanței comitatului »Hunedâra,“ ală căroră mandată 
espiră cu finea anulni curentă, suntă ase alege din nou 
probați și au deplina încredere a alegătoriloră.

In urmă mai adăugămă, că representanții de pănă
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Petroșenl în care vor fi a se alege
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laolaltă 129 
ne luămă voiă a invita încă odată pe toți cei 

îndreptățiți și propriaminte învestiți cu dreptulă de ale
gere, să se folosâscă de acestă dreptă cardinală, și să 
stăruiâscă a se alege numai astfelă de bărbați, cari suntă 
acum potă fi realeși, și că numai aceia potă fi aleși, cari 
suntă induși în listele alegătoriloră de deputați, dâcă sciu 
ceti și scrie; listele alegătoriloră se potă 
care

Deci

■;

notariată, și se pâte lua copiă de pe 
înainte cu Dumnezeu!

Deva, în 9 Noemvre 1886.
Pentru comitetulă centrală:

Ioane Papiu Franciscu II.
președinte.

vedea 
ele

la fiă-

Longină.
secretară.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.*)

TERNOVA, 13 Noemvre. — Autorii re
voltei din Burgas, Nabokov și Zaleski, condam
nați la închisâre pe vi6ță, voră fi estradați Ru
siei la cererea generalului Kaulbars.

elă are mii și mii de poesii de dragoste. Nici una însă 
nu e imorală, tâte suntă curate și nevinovate ca însuși 
sufletulă Românului, din care isvorăscă. Nici una nu e 
sensuală, așa ca omulă cu sâmțământă morală să se 
scandaliseze; tote suntă frumâse și în tonă fină!... Stă 
adevărata poesiă de amoră, cu carea ne putemă făli 
la lume I

Luna, ca tipulă și simbolulă amorului, nu pâte fi 
lăsată și uitată nici în astă speciă de poesiă. Ea e a- 
mintită pretutindenea. Așa o fetișâră întrâbă pe aman- 
tulă ei, ce are de gândă: să pornâscă său să pribegescă 
undeva; când va porni și apoi când âră se va întârce? 
Amantulă ei la acâstă întrebare îi răspunde în limba 
dragostei, adecă în poesiă, următârele:

Puiculiță mândruliță
Româncuță, drăguliță:
Când lunița va fi susă
Să sci mândră că m’am dusă;
Când lunița va fi josă,
Să sci mândră, m’am întorsă.

Atâta e destulă, și copila ’șl mângăe în sufletulă 
ei virginală dorulă abia născută, dâr cu atâta mai în
focată; ea se mângăe și aștâptă cu mare doră luna ca 
să cobâre în josă, când o vede coborîtă în josă cântă 
cu bucuriă:

Luna-i josă
Badea s’antorsă!

Apoi fecioriloră și flăcăiloră tineri le place fârte a 
umbla nâptea. când e lună; pre lună ’șl pască ei cu

dragă boulenii, pre lună umblă ei voioși cu carulă și 
pre lună cântă cu sufletă doina; căci:

Frundă verde trei alune, 
Dragu-ml-e săra pre lună 
Să mână boii la pășune 
Cu mândruța dimpreună: 
Eu cu ea și ea cu mine 
Să trăimă amândoi bine, 
Să ne frigemă două ouă 
Să’mpărțimă dragostea ’n două 
Și să ne mai frigemă unulă 
Și să’mpărțimă și urîtulă!

Dâr luna servesce și ca orologiu juniloră. O fată 
întrâbă pe ună fecioră, când va veni Ia dânsa ca să’și 
petrâcă; er elă îi răspunde:

Dâcă lun’a răsări
Să sci dragă c’oiu veni.

fîr dâcă feciorulă nu vine și după ce deja luna e 
susă, fata îndată află causa pentru ce nu vine, când 
cântă blăstămândă:

pis’a badea c’o veni
Dâcă lun’a răsări. 
Esă afară, luna-i plină 
Eu mă uită, elă nu mai vine. 
Mânca-l’ar țeapa de câne..., 
Că eu sciu de ce nu vine, 
Câ nu-lă lasă maică-sa: 
N’ar ajunge-a’lă însura 
Nici nepoți a legăna 
Nici nepâte-a desmerda*)

DIVERSE.
Cununiă. D-lă Ioană Peteanu, teologă absolută de 

Blașiu, în 20 Novembre st. n. îșl ve serba cununia sa 
cu d-ra Iosefa Mihali, fiica d-lui notară Iosifă Mihali, 
în biserica gr. eat. din Huzmezen. — Viâță fericită tinerei 
părechi.

Jubileulu unei brânde. — O serbare ciudată se va 
celebra la 8 Noemvrie la Gorgonzola: jubileulă de trei 
sute ani ală vestitei brânde „Strachino-Gorgonzola*.  Se 
va ținâ o mare serbare poporală cu banchetă, la care 
.va lua parte primarulă și prefectulă; apoi o uriașă brâncă 
3e Strachino va fi purtată în procesiune pe strade. Sâra 
va fi iluminațiă și focă de artificii — în fine statua lui 
»Sur Paolo Incioda*  — patronulă brândei — va fi a- 
runcată în aeră în modă solemnă.

0 nouă traducere a Bibliei. — țiiarulă germană 
„Wesl Anzeiger*  ne spune, că are să apară o nouă tra
ducere a Bibliei, în limba germană făcută esclusivă de 
femei. Pentru că pănă acum tâte interpretările tecsteloră 
sfinte suntă făcute de bărbați, dâmnele germane dela 
Vestă au găsită, că mai multe versete favorabile secsului 
loră au fostă denaturate în paguba loră!.... Cum este de 
esemplu, istoria privitâre la câsta lui Adamă și la mărulă 
Evei. Mai multe traducătâre au fostă desemnate, și au 
sâ se pună îndată a studia limba ebreă și limba grâcă 
și să ne dea dovedi biblice despre inferioritatea secsului 
nostru, — care este fârte slabă.

*) »Familia« Nr. 15, 1886.

Bibliografiă.
Transilvania, fâia Associațiunei transilvane pentru 

literatura română și cultura poporului română, nr. 21—22, 
are următorulă sumariu: Apulum, Alba-Iulia, Belgradă,în 
Transilbvania. —■ Procesele verbali ale adunărei gene
rale a XXV-a a Associațiunei transilvane pentru litera
tura română și cultura poporului română, ținute la 8 și 
9 Augustă în Alba-Iulia. — Procesă verbală ală comi
tetului Associațiunei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului română, ținută la 28 Octomvre n. 
1886 — Bibliografică: Publicațiunile Academiei Române 
din Bucuresci. — Concursă.

Romănische Revue fascicululă IX din 1886, are urmă
torulă cuprinsă: Die politischen parteien der Romănen 
in Ungarn und Siebenburgen. (Fortsetzung.) — Franz 
Schuselka. Von Dr. Aurel Mureșianu. — Rundschau— 
Die Romănen der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie. 
(Von Donato Sanminiatelli.) Fortsetzung. — Daco-Româ- 
nische Sprachforschung. V. S. Mangiuca. (Fortsetzung.) 
— Harapă Albă. (Romănisches Mărchen nach Ioană 
Creangă. Deutsch von P. Brosteanu.) (Schluss) — An
gelica. Von Șerbanescu. (Aus dem Romănischen von 
Leon Schonfeld.) — Albumblatt. Vom Mathilde Cugler- 
Burla (Aus dem Romănischen von Leon Schonfeld.) — 
Literatur und Kunst. —

Editoră: Iacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 247. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

dursulu la bursa da Viena
din 11 Noemvre

Rentă de aurfi 4°/0 . . . 102 40
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.50 
împrumutului căilorfi ferate

ungare......................... 151.30
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.25

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) . . . . 127 —

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . .11450 

Bonuri rurale ungare . . 105.— 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.— 
B nuri rurale Banat-Ti-

miștt..............................105.—
Bonuri cu cl. de sortare 105.— 
Bonuri rurale transilvane 104 50

st. n. 1886.
Bonuri croato-slavone . . 105 50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................98.75
împrumutului cu premiu

ung................................... 122.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.70 
Renta de hărtiă austriacă 83.70 
Renta de arg. austr. . . 84 85
Renta de aurii austr. . . 112 70 
Losurile din 1860 . . . 138 25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 872 —
Act. băncel de credită ung. 292.25 
Act. băncel de credită austr. 282.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.93
Napoleon-d’orI .... 9.91
Mărci 100 împ. germ. . . 61.35 
Londra 10 Livres sterlinge 125.45

Cursulu pieței Brașovă
din 12 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.44 Vend. 8.46
Argint românesc .... . . » 8.36 * 8.40
Napoleon-d’orI................. . . » 9.88 » 9.91
Lire turcescl..................... . . » 11.22 » 11.25

Imperiali......................... . . » 10.22 » 10.25
Galbeni............................. . . » 5.89 » 5.91
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 » 101.50
Ruble RusescI................. . . » 117.— » 118.—
Discontulă . . . » 7—10°/B pe ană.

Pischinger-Torte,
o tortă, care a câștigată înalta recu
noștință a Maiestății sale Reginei și 
care, nefiindă întrecută în calitatea ei 
escelentă, a ajunsă a fi vestită pretutin
deni, sS găsesce în fie-care di prăspătă la 

Emil Porr, băcănia la steua 
rosiă.

Depositulă principală: Oskar Pi
schinger. Viena, Brigittena/u.

Publicațiune.
In urma conclusului inclitei representații comunale orășenesc! din 

10 Februarie a. c. se escrie pentru posturile nou create în corpulu po- 
lițiștiloru — care are să se îmulț^scă cu 1 Ianuarie 1887 cu 12 poli
țiști și 3 charge (subcorporali) — următorulu concursă :

Ocuparea acestoră posturi este provisorică. La ocuparea postu- 
riloru sistemisate prin statutulu comunală și devenite vacante, avansează 
polițiștii primiți în modu provisoriu, în posturile vacante, luându-se în 
considerațiune la acestă avansare destoinicia polițistului.

Fiă-care din polițiștii provisorici capătă anualminte 300 fl. salarii, 
20 fl. bani de cuartiră și montura, în anulu alu 2-lea 30 fl. în anulu 
alii 3-lea 40 fl. ca paușalh pentru întreținerea monturei.

Postulu unui subcorporalu se dotează cu 340 fl. salarii, 20 fl. bani 
de cuartiru și montura, respective paușalulă de montură, ca la polițiștu.

Fiă-care competentă pentru unulă din aceste posturi are să do
cumenteze, cumcă are etatea de 24 de ani și nu a trecută peste aceea 
de 40 de ani, că posede o viața morală și imaculată, este pe deplină 
sănătosă, că și-a corăspunsă cel oră 3 ani de serviciu militară și că cu- 
ndsce limba maghiară, germană și română,p6te ceti și scrie și că cundsce 
computulă celă puțină cu cele 4 specii. Gendarmii eșiți din serviciu 
și cu conduită bună, au preferință. — Competenții pentru astfel u' de pos
turi au să-ți aștearnă petițiunile cu documentele recerivere celă multă pănă 
în 30 Novembre a. c. la căpitanatulă orașe ne scă. 1—1

Brașovă, în 6 Novembre 1886. Magistratul!! orășenesc!!.

Publicațiune.
Pentru statorirea definitivă a listei Virilistilorti 

pentru representanța orașului Brașovă pro 1887, sub
scrisa Comisiune — în înțelesulu §-lui 33 alti Art. de 
lege XXII, din 1886 — va ține ședință publică Marți 
în 4 (16) Noemvre a, c. la 3 ore p, m. în sala sfatu
lui orăsenescu.

Cei interesați se aviseză despre acesta,
Brașovă, în 6 Noemvre 1886,

luonu Lengeru, 
președintele comisiunii pentru conscrierea

2—2 Viriliștiloră din orașulă Brașovă.

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

voiască a scrie pe ■ cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită cliarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. -HRANA11

Mersulu trenuriloru
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teîuștt-JLradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-XBudapesta Budapesta—Predealft

BucurescI

Predealu

Trenă 
de 

persâne

Tren 
accelerat

4.50
9.32

Trenă Trenă 
omnibns omnlbua

Trenă Tren 
de pers, accelerat

Timișă

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
HomorodO
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

iJElisabetopole
Mediașă 
Copsa miei 
Micăsasa 
Blaștu 
Crăciuneld 
TeiușCi 
Aiudti 
Vințulă de susC 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
GhirbSu 
Agbiriștt 
Stana 
Huiedin tl 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena '■

9.56
10 29

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

4.16
5.02
5.43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12,48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4.51
5.28
5 56

10.55
1.23
3.24

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.5 J
12 16
12.50

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de nopte sunttt

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-V âsărhely 
Mezd-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bticia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirhău 
Nedeșdu 

Clnșiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Ui6ra
Vințulă de 
Aiudă 
Teinșfi 
Crăciunelfi
Blașft 
Micăsasa 
Copșa mic. 
Mediașfi 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă

Timișă

BUSt

I

Predealu

BucurescI

cele dintre liniile grâse.

(
(

(
(

(
(

11.10 — —
1
1 - —

7.40 2.— 3.10 6.20 8.00
11.05 3.58 738 9.34 11.40

2 02 5.28 5 40 11.26 2.31
4.12 6.58 9.14 1.38 —
— — 9.24 2.06 •
— — 9.41 2.17 —
— 7.33 10.19 2.40 —
— 8.04 11.38 3.24 —
— — 12.18 3.47 —
— — 12.54 4.07 —
— 8.58 1.57 4.33 —
— 9.28 3.11 5.15 —
_ — 3.40 5.34 —
— — 4.15 5.55 —
— 4.36 6.07 —
__ — 4.58 6.24 —

10.28 5.26 6.43 --
11.00 ■ — — 7.08
11.19 ___ — — 7.36
12 30 ■ — — 9.06

1.01 _ — — 9.53
1.06 — — 10.—
1.13 — — 10.09
1.20 .— 10.19
1.41 — — 10.48
2.C0 — — 11.14
2.35 — — 12.12
2.48 __ — — 12.30
3.20 — — 1.12
3 36 — — 1.32
4.00 — — 2.18
4.35 — — 3.03
5.12 — — — 3.49
5.37 —— — — 4.28
7.02 _ — — 6.16
7.43 _ — — 7.06
8.11 - — — 7.46
8.41 _ — — 8.25
9.21 _ — — 9.15
— 5.45 — —
— 6.22 — ■ —
— 6.47 — ■ —
— ■

11.45

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

Trenă Trenă Trenă 
omnlbua de omnlbua 

 peradne

TeiușsV Aradd-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua omnlbua pera(5ne peradne de pcraâne omnibup

Teiiișft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 □ZOlllOK / 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8.36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6C9 7.37 —
Zam 4 25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 __ !
Soborșin 5.30 — • 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9.58 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42 - _
Glogovafă 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11.07 —
Aradâ 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— ':

— — 5.12 Vințulă de josă 12.18 12.29 — -.
Budapesta _ — 1 8.20 , Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena 1 — 6.05 Tefiușik 1.29 1.41 — ■

Aradft-Tiamișâra Siitueria (Piski) Petroșjeml

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trânti
omnibua persăne mixt peradne omnlbua mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6.49
Tlmlșdra 9.02 — 9.08 Petroșeul 3.37 — 7.12

Timiș6ra-Aradik Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă

• ! 1
persărie persone omnlbua de pers. omnlbuB mixt

Timișdra 6.25, 5.00 Petroșenl 10 07 - 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Arndnlă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Avadft 9.27 — 8.17 | Simeria 153 10.31


