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ANUNCIURILE:
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Sorl^orî ngfranonîo nu se prlmeaou. — Kanuoorlpîa nu ae ratrămitu.

Mercwri, 30 Aprilie (12 Maiu). 1886.

Brașovu 29 Aprilie 1886.
Despre proiectele de lege privit,6re la reîno- 

irea pactului cu partea austriacă a monarchiei 
ne spune „Pester Lloyd,11 că guvernulă ungu- 
rescu doresce ca ele să fia câtă mai curendu dis
cutate și aprobate de parlamentă, și încă în acesta 
sesiune să trâcă prin secțiuni proiectele de lege 
asupra reînoirei tractatului de vamă si comercială 
austro-ungară și a legiloră ce stau în legătură 
cu elă, precum tarifulă vamală, statutulă băncii 
austro-ungare ș. a.

Graba celoră dela guvernă de-a vedd no- 
ulă pactă încheiată fiindă mare, ei au de cugetă 
a deschide a treia sesiune dietală în primele dile 
ale lunei Septemvre a. c. ca să se pdtă discuta 
legile în parlamentă și să pdtă fi sancțiunate 
încă înaintea întrunirei delegațiuniloră în No- 
emvre a. c.

Guvernulă ungurescă mai sperăză, că pănă 
atunci se va resolva și afacerea croată și că de- 
putațiunea regnicolară îșl va termina lucrările 
încă în acâstă cesiune.

Nu cu aceeași grabă pară a procede cei 
din Austria și, de ar și nutri cabinetulă Taaffe 
speranța într’o răpede resolvare a cestiunei re
înoirei pactului, se pare că de astădată nu-și va 
ajunge scopulă, căci se ridică în contra acestui 
pactă o însemnată oposițiune încă din mai multe 
părți.

Eată cum caracterisdză „Neue freie Presse“ 
situațiunea creată prin memoratele proiecte de 
lege: . . . „In locu de a pregăti o reîntdrcere 
dândă producțiunei austriace earășl posibilitatea 
unui esportă, guvernele au presentatu ună tarif ii 
vamală, care vorbesce numai în superlative, cu
prinde tacse vamale, cari sunt sinonime cu pro- 
bibițiunea și pare a căuta echilibrulă economică 
ală celoră două jumătăți ale monarchiei în aceea, 
că vămile agrare introduse în favorulă Ungariei 
sunt încă întrecute printr’o urcare colossală a 
vămiloră industriale. Negociările începute toc
mai acum cu România pentru reînoirea conven
ției mergă așa de nefavorabilă, încâtă trebue 
să ne dedămă cu idea că într’o va fi închisă 
și piața acestei țări pentru producțiunile nfistre.11

„Schimbările ce s’au făcut în statutulă băncii, 
culminăză în aceea că se concede înmulțirea 
bancnoteloră neacoperite, ceea ce va produce 
mare confusiune și va face imposibilă restabi
lirea valutei?1

„Dâr și în sînulă partidei guvernului dom- 
nesce nemulțămire. Pressa cehică se plânge a- 
mară, că și Cehiloră li s’a pregătită o des- 
amăgire . . . pentru că nu s’a încumetată nici ca
binetulă Taaffe d’a introduce federalismulă băncii, 
cu o filială de sine stătătdre în Praga. De aceea 
partida cehică vede nuori amenințători pe ori- 
zontă și se pregătesce a face oposițiune guver
nului...11

„Narodni Listy11 asigură, că ună însemnată 
grupă de deputați cehi va vota fără considerare 
la guvernă și la maioritate în contra pactului. 
Cehii, adauge ea, suntă amărîți vă<|ândă că Un
garia, care plătesce numai 30 procente, prescrie 
într’unu modă atâtă de necruțătorii Austriei, care 
plătesce 70 de procente.

In același sensă se pronunță și celelalte foi 
cehice. „Politik11 iși esprimă mirarea, că guver
nele au trecută la ordinea c|ilei peste postulatele 
drepte cehice cu privire la organisarea băncii și 
la adiustarea bancnoteloră.

Este pentru întâia 6ră, că pășescă pe scenă 
printre contrahenți și Cehii cu postulate deose
bite. Ni se pare că oposițiunea ce-ovoră face ei 
cabinetului Taaffe de astădată va fi multă mai 
seridsă ,decâtă se admite în tabăra centraliștiloră 
nemți.

O veste bună.
Veștile triste ce le primimă necontenită des- 

Dre urmările rele ale înghețului în urma zăpezii, 
ce a căzută, au fostă întrerupte și de-o veste, 
ce amu primit’o cu cea mai mare bucuriă fiindă 
că ne vestesce unu faptă, care fiindă imitată 
de toți țăranii noștri în tdte comunele rurale, ar 
face să se ușureze în mare măsură miseria ce 
ne bântue adi. Damă locă chiar aici pe pa
gina primă următdrei corespondențe, la care 
vomă reveni:

Ghireșiu-românu, diua de S. George 1886.
Acâstă 4’ însemnată mulți o aștăptă cu mare 

bucuriă să viă, fiindă că sf. biserică o cântă ca 
capă de primăvără, când sperâză economulă că 
va scăpa cu vitele dela fenulă uscată la pășiunea 
cea verde a câmpului. Insă în anulă acesta 
s’au înșelată economii, căci pe când ârba înver- 
dia și pomii înfloriau cădii nâuă cu grosu pe ei. 
Fenulă uscată s’a gătată, ârba verde s’a uscată. 
Vitele de fdme mugeau, mieii de frigă sberau. 
Bieții dmeni umblau să cumpere fenă, dăr nu 
căpătau. Vite ar fi vândută, dăr nimănui nu-i 
trebuiau, căci banii au devenită forte rari.

Tergulă de vite dela Moci a fostă slabă, 
celă de oi dela Jucă și mai slabă, o 6iă stârpă dela 
60 cr. pănă la 2 fi. 50 cr., o 6iă cu mielă dela 
4—6 fi. ț)iua de Sf. George e și terminulă de 
plătire a păduriloră și a multoră datorii din 
care cause bieții 6meni neputândă din nimica 
face bani nu prea voioși au așteptată pe sf. 
George. Totuși ca să le mai trăcă de năcază s’au 
dusă la ună ponter (glajă, sticlă) de vinarsă la 
făgădăulă (birtulă) lui Hersch, unde au aflată 
pe jidană voiosă, sărindă într’ună picioră și, pog- 
nindă în degete, căci elă are bună gheșeftă și 
nu-i năcăjită și își bătea jocă de năcazurile po
porului. Bieții bmeni vădându-se batjocuriți 
într’o stare așa de critică și-au adusă aminte de 
cuvintele preotului tânără, care, cu părere de rău, 
e dusă din mijloculă nostru și care de multe ori 
in sf. biserică și afară le-a vorbită în contra bău
turii și s’au hotărîtă a face următârea

învoire
Noi, subscrișii locuitori în Ghireșiu-română ne în- 

voimă a nu mai bea vinarsu în făgădău lui Hirsch, nici 
a ne duce vinarsă acasă dela elă, și care se va afla a 
lucra în contra acestei învoiri ne supunemă să fiă pe
depsită a da în fondulă scolei nostre confesionali ce se 
va înființa, I-a 6ră 2 fi. v. a., a Il-a Oră 5 fl., a IlI-a 
Oră 10 fl. etc. și dămă dreptulă judelui comunală, 
care e și casierulă scălei a ne esecuta fără mai departe 
a nășiră întrebare, ceea ce cu tragerea crucei înaintea 
numelui nostru întărimă.

s. u. s.
Rusu Luca, Rusu Simionu, Rusu Vasiliu, Kerekeșu 

Nechita, Nechita Rusu Negrea, Ionii Nemeșă, Partene 
Moldovanu, Ionii Divevicianu.

înaintea năstră ca martori:
Tlioma Gonza m. p. Rusu Vasilie m. p. etc. etc. 
Gligore Deacu m. p.
Comunicându-vă acâstă hotărîre vă rogu pri

miți, D-le Redactoră, asigurarea distinsei stime ce 
vă păstreză.

Petru Olteanu. 
proprietară.

Desbaterile asupra legii glotelorîi.
In ședința camerei deputațiloră dela 4 Maiă a în

cepută desbaterea generală asupra legii gloteloră.
Raportorulă Dr. .Aurelă Munnich dice, că după legea 

de pănă acum, care făcea întregirea gloteloră dependințe 
de înrolarea voluntară, principiulă obligămentului mili
tară generală devine ilusoriu. Proiectulă de lege de 
față aduce la valOre acestă principiu, făcendă pe toți fără 
escepțiune militari In celelalte state de multă s’au In
trodusă glotele. Glotele din voluntari mai multă strică, 
avemă nevoiă deci de gloate organisate. O reservă bine 
organisată are importanță, asta a dovedit’o răsboiulă

ranco-germană din 1870. Dăr nu numai pentru între
girea armatei combatante, ci și pentru provisionare și 
transportă, pentru ocuparea și scutirea locuriloră întărite 
a căiloră ferate, a spitaleloră, magazineloră și poduriloră 
suntă necesare gloatele. Cu sistemulă nostru militară de 
adi nu se potă face tOte aceste. Cu ună stată de 800,000 
omeni respective cu cele două land vere 1,200,000 6meni 
monarchia nu e asigurată contra tuturoră eventualități- 
oră. Gloatele au să împle golurile, să ’nțelege în ca- 
sulă estremă, să asigure granițele țării de o invasiune 
străină. Astăzi nu vitejia singuraticului soldată, ci mul- 
imea decide. Germania dispune de 8, Rusia de IO1/2, 
i’rancia de 3*/ 2 și Italia de 2% miliOne combatanți. 
Prin urmare noi suntemă îndărăptulă loră. Gloatele 
nu se voră chema la eserciții și timpulă de serviciu va 
dura pănă la 42 de an*  de etate. Aceia, cari au intrată 
în armată de bună voiă, voră servi ca glotași numai 10 
ani, după ce și-au făcută serviciulă în landveră. Cei 
cari s’au rescumpărată dela serviciulă militară încă suntă 
glotași. Aruncândă o privire asupra Europii, vedemă că 
nici odaiă n’a fostă așa de înarmată pentru răsboiă ca 
adi, prin urmare noi nu putemă rămâne îndărăptă. Sem
ne de desarmare generală nu suntă. Recomandă pro
iectulă spre primire.

Ministrulă de apărare a țării br. Geza Pejervary dice 
că trebue să ținemă pasă cu cerințele timpului și dăcă 
vremă să asigurămă posițiunea de mare putere a mo
narchiei. care însemnăză esistența nostră de stată (Ma- 
darasz: Asta o negă, nu e adevărată 1 larmă,) trebue să 
luămă ca basă a organisării nOstre militare pretențiu- 
nile unui mare răsboiu ce eventuală ar isbucni și care 
nu trebue să ne găsâscă nepregătiți. Scopulă proiec
tului e: 1) d’a organisa glotele deja în timpă de pace; 
2) d’a țină armata operătore, în timpulă răsboiului, în 
tăria cerută de lege, dăcă reserva întregitOre nu e de 
ajunsă; armata operatăre formăză sîmburele și ea nu 
trebue întrebuințată spre scopuri secundare. Astfelă 
mărimă puterea și vacja monarchiei năstre în afară. 
Despre o înarmare a tuturoră gloteloră nu păte fi vorba, 
ci după ce vomă dispune de pusei destule, sistemă mai 
vechiu, dăr încă bune de întrebuințată, cheltuelile or
ganisării nu voră fi mari. In timpă de pace glotașii nu 
voră fi molestați, ci numai în casulă unui mare răsboiu, 
în casulă unei mobilisări generale se voră chema sub 
arme, și atunci- dăcă va fi nevoiă- Prin legea acăsta 
se introduce egalitatea în îndatorirea d’a apăra patria.

Clemente Ernuszt <j* ce că prin legea din 1868 
glotele erau destinate numai pentru apărarea propriei 
țări și se îngrijea de cei rămași în viăță, de invalizi ș. 
a. Tendința umanitară și drepturile cetățănului deopo
trivă se garantau. Aceia, cari totdăuna se vâră între prin
cipe și poporă au căutată să turbure acăstă armoniă. 
(Așa e! în stânga și stânga estremă.-) In armată nu s’a 
luată în considerare dualismulă, honvedimea și funcțio
narii statului nu jură pe constituțiune. (Așa el în stânga 
estremă.) Legea glăteloră prusiane e mai umană, căci 
convocă glătele numai când nu mai suntă reserve, și 
ține bine sămă de etate. In Rusia glătele nu se între- 
buințăză afară din țără. Cu raporturi miserabile înă
untru nu ne putemă arăta ca mare putere în afară. Legi 
militare umane nu s’au făcută nici adi încă. Celă ce 
supuse pe cetățeni dela 19 pănă la 42 de ani legiloră 
militare, păte fi deputată, dăr nu și representantă ală 
poporului. (Aplause’n stânga.) Nouă nu ne trebue nici 
politică de cucerire, nici de răsbunare. Respinge proiec
tulă. (Aprobări în stânga și stânga estremă.)

Carolă Vad nai dlice, că mai curendă ori mai târ
ziu trebuia să se introducă înarmarea generală. Visulă 
unei păci eterne și ală unei desarmărl generale a tre
cută. Desvoltândă puterea nOstră armată, amicii noștri 
ne caută alianța, inimiculă se teme de puterea năstră. 
E destulă ca Rusia să aibă numai 5 miliOne ostași și’ți 
impune. Totă așa trebue să ținemă sămă de puterea 
militară a Italiei, atâtă din punctulă de vedere cantita
tivă, câtă și calitativă. Suntemă încungiurați totă ^de 
state militare mari. Nu vremă cuceriri, dăr trebue să 
ne asigurămă esistența. S’a disă că statulă, înainte d’a 
da o împușcătură, va fi ruinată financiară în timpă de 
răsboiu; nu trebue însă să ne perdemă curagiulă și în-
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crederea. Pregătirea și ținerea în evidență a glotelorfl 
nu va costa timpii și bani mulți. Să sperămă că în 
timpii de răsboiu se va mobilisa poporațiunea din părțile 
țării apropiate de teatrulâ răsboiului; mobilisarea s’ar 
face ușorii și ar costa puțină. Proiectulă e una postu
lată ală luptei pentru esistență, și de aceea îlă primesce, 
(Vii și prelungite aplause în drăpta.)

Juliu Lits nu e îngrijată de marea putere mili
tară a singuraticeloră state. Istoria ne arată că în multe 
cașuri armate mari au fostă bătute de armate mai mici, 
Oratorulă respinge proiectulă. (Vii aplause în stânga)

Edmundă Gaj ari (jice că din punctulă de vedere 
politică-lumescă proiectulă e de condamnată, pentru-că 
restrînge drepturile individuale ale omului. Din punctulă 
de vedere de stată și în specială ungurescă-națională, 
proiectulă nu invblvă o politică de cucerire, ci de apă
rare. Garantăză esistență statului. Primesce proiectulă. 
(Vii aprobări în drepta.) (va urma.)

SOIRILE PILEI.
Intr’o circulară a ministrului de interne ungurescă, 

trimisă municipiiloră, se atrage atențiunea asupra dispo- 
sițiuniloră autoritățiloră austriace contra colerei, și anume 
în privința lucrătoriloră italieni, cari vină în Austria, și 
a comunicațiunei maritime și se observă, că alte dispo- 
sițiuni nu suntă necesare. Der, fiindcă — Z'ce ordina- 
țiunea — în fiă-care ană primăvăra mulți lucrători ita
lieni vină și în Ungaria, jurisdicțiunile să dispună în 
cercurile loră de activitate , ca toți lucrătorii italieni, 
cari vină în țeră, să fiă supuși unei observațiuni me
dicale de 3 dile celă puțină, și lucrurile loră să fiă des- 
infectate.

—x—
Ni se scrie din Făgărașă cu data de 8 Maiu 

st. n.: »Ninge, ninge și er ninge. Cu Sf. George a în
cepută a ninge, și nu vrea să mai încete; ninge de 
patru dile necontenită. Omenii au îmbrăcată săricile ea 
în Gerară, âr vitele mugescă eră sub grindile grajdului 
fără pică de nutrementă; șurile începă a se descoperi de 
paie, ca să se dea viteloră de mâncare. In tergulă de 
vite al Voilei și Șercăei vitele leșinate de fome se vând 
pe ună preță bagatelă ; numai Jidovii capitaliști le cum
pără pentru îngrășată în fabricele loră de spiritu, și apoi 
Ie vândă scumpă. Sârmanulă poporă a fostă provocată 
să plătescă cuartalulă ânteiu de dare; ore de unde? 
La întrebarea aceasta nu vrău să respundă nemiloșii 
esecutorl.«

—x—
Din ordinulă ministrului instrucțiunei din Austria 

s’a începută o severă cercetare disciplinară în contra 
membriloră societății academice române din Cernăuți, 
pentru că aceștia au felicitată pe deputatulă Tomas- 
ciucă pentru discursnlă ce l’a ținută în parlamentă 
contra propagandei polone în Bucovina.

—x—
Din Bistrița-Monoru ni se scrie cu data 6 Maiu n.»

»De eri, diua de Sf. George, a începută a ninge, adi încă 
ninge din grosă, așa că zăpada acopere întregă ținululă 
Monorului, ba mi-se pare că întregă comilatulă Bistrița- 
Năsăudă. E temere de îngheță peste nopte, care ar ni
mici tote pbmele."

—x—'
Ni se scrie din Câmpiă, cu data de 7 Maiu a. 

c.: »Acum de două dile pe la noi ninge mereu ca și în 
mijloculă iernei. Bătrânii nu ’șl aducă aminte să fi mai 
pomenită vreodată, după sf. Georgiu, o vreme grea ca

acăsta. Poporulă este forte îngrijată. Lipsa de bani îlă 
duce la mare desperare; tbte și le înstreinăză, tote și e 
vinde cu ună preță de batjocură, numai ca să scape de 
sbiciulă de focă ală esecutoriloră. Tărgulă din Juculu 
de joșii, care s’a începută în 2 Maiu, ne ilustreză acesta 
destulă de evidentă. Nicl-odată nu s’au pomenită la a- 
cestă tărgă atâtea oi ca acum. S’au vândută dela 7—8000 
de oi, ună numără de totă mare față cu neînsemnătatea 
numitului tergă. Cu ce preță s’au vândută-oile biețiloră 
plugari, pentru orientare amintescă numai atâta, că ună 
omă din Cheseu și-a vendută în presența mea 7 oi cu 
lapte și cu miei cu totă, cu prețulti de 6 fl. Mai multă 
de câtă batjocură! Fbrte arare-ori s’a întâmplată ca 
din cele mai de frunte oi să se vândă părechia cu 
10—12 fl. Ore ajunge-voră moșiele bmeniloră pentru a-șî 
plăti înfricoșiatele împosite?*

*) Stanley nu se putu întorco în rcstimpu do o lună, dnpă cum făgăduise. 
Linant îlu aștepta apropo șese septCmânT, și vficlâudu, că nu se mai întdrce, plecă 
din Rubaga. EIu se îndrepta spre nordu, avu lupte înfricoșate cu sălbaticii Vanyoro, 
dar în sfâr.șitu torit ajunse la cuartiruln principalii alu colonelului Gordon. 
Intr’o a doua misiune însă, nonorocitnlu căletoru fu ucisu împreună cu 3G soți ai 
sCI, în 2G Augustu de cătră seminția |Baris. Acâsta se întâmpla patru dile după 
reîntorcerea lui Stanley.

—x—
NEGROLOGU. — Din Satumare primimă urmă- 

torulă tristă anunciu:
Ana Marcu nasc. Papp ca soțiă, Alexandru, Va- 

siliu și Maria ca frați, respective sora, Ioană Papp pa- 
rocă și protop. onor, gr, cat. in Odoreu, asses. consist, 
și soția acestuia Teresia Barna, ca socri; Georgiu Hu- 
bană, Ioanii Papp, Paulii Papp, Vasiliu Anderco preoți, 
Vdsiliu Szilvasi docente ca afină și soțiile acestor’a, cu 
inima frântă de durere anunță reposarea în Domnulă a 
neuitatului și iubitului ei soță, frate respective afini :

Ioanii Marcu.
Parocă și protopopă gr. cat. română în Satumare, 

întâmplată după ună morbă scurtă în etatea vieței 55, 
a fericitei sale căsătorii și preoții 29, in urmarea apo- 
plesiei, în 5. Maiu a. c. dimineță la 4 bre.

Astrucarea scumpeloră osăminte s’a făcută în 7- 
Maiu st. n. la 3 bre postmeridlane după ritulă gr. cat. 
în cemeteriulă română din locă.

Fiă-i țerîna ușoră și memoria binecuvântată!
—x—

Ni se scrie, că cu ocasiunea primirei ministrului 
Kemeny în sătulă Seretă și Bistrița, care s’a făcută 
cu discursuri și răspunsuri în limba germană, la ună 
>eljen« ună Sasă a strigată: „Wateljen!" și ună »hoch« 
a răsunată peste totă; „să trăiască" a lipsită de totă.

Din Reghinulă săsescă ni se scrie cu data 6 Maiu 
n.: ,Pe aci ninge mereu din ajunuiă Sf-lui George. Po
porulă e disperată pănă la estremă. Adi începe târgulă 
de primăvără ală Beghinului, în care toți și-au pusă 
speranța că’și voră vinde vitele pentru plătirea nesfârși- 
teloră dări.«

—x—
De asemenea se semnalâză zăpadă și îngheță 

din multe părți ale Galiției, Austriei, Știriei, Bănată și 
alte părți. Viile și pomii au suferită fbrte multă.

—x —
Intr’ună numără din săptămâna trecută ală ,Oes- 

terr. Amerik. Zeitung," care’apare în New-York, se scrie, 
că imigrațiunea din Ungaria ia din Zi în di mai mari 
dimensiuni, și după datele statistice cea mai mare parte 
din imigranți suntă din Ungaria de susă. Așa au so
sită săptămâna trecută cu vaporulă »Rugia“ din Ham- 
jurgă 102 imigranți și fiăcare vaporu ce sosesce aici 
său la Baltimore aduce celă puțină câte 60. — Se vede 
că sătui de prâ marea »fericire' și apoi vorba ceea: ce’i 
ire multă nu’i sănătosă.

—x—
Curia din Pesta a condamnată la morte prin spân- 

Zurare pe Franz Noha, la închisbre pe viâță pe Ștefan

Altal și pe soția acestuia la 15 ani închisore, pentru 
crima de omoră.

—x—
In gara Verciorova s’a sustrasă din vagonulă 

de poște, în nbptea de 21 spre 22 Aprilie, ună pachelă 
în sumă declarată de 5500 lei. Pachetulă, trimisă din 
Viena d-lui Halfon din BucurescI, conținea hârtii d’ale 
creditului mobiliară română, ale căroră numere d-lă Hal
fon avându-le însemnate, le-a și publicată pentru a nu fi 
primite de nimeni.

—x—
.Monitorulă oficială din Bucurescî a publicată de- 

cretulă prin care d. Gheorghe M. Ghica, ministru pleni - 
potențiară ală României la Constantinopolă , se permută în 
aceeași calitate la Petersburgă, în loculă d-Iui N. Cre- 
țulescu, demisionată, și d. Ionă Bălăceanu se numeșce 
ministru plenipotențiară la Constantinopolă.

—0—
Despre mișcările lucrătoriloră din Galiția apăruse 

în calele acestea ună articula într’ună Ziară din Craco
via, ală căruia autoră se Z>ce că ar fi chiar unulă din
tre lucrători. După acestă articula, mișcările de dăunătji 
ale lucrătoriloră au fostă în prima liniă îndreptate con
tra Evreiloră și numai în a doua liniă contra >domni- 
loră,“ întru câtă adecă aceștia facă causă comună cu 
Evreii și le dau loră în arendă cârciumile dela sate.

De pe valea Someșului mare.
Aprilie 1886. 

(Fine.)

Der „patrioții', desbinațî înșiși în 2 partide, s’au 
adunată imediată cei din drepta, renegatulă Dr. K. A., 
Armâno-Jidanulă Fr. D., S. M. și alți câțiva la sfată, s’au 
închisă într’o chiliă de consiliu ca în revoluțiă, âr pe 
strade a și începută îndată după ametji o patrulă de gen- 
darmî armați. In acestă consiliu s’a compusă incusa, âr 
subjudele reg. Solymosi a citată partidele Ia lege încă pe 
acea di la 2 bre d. a., la pertractare finală, pentru că 
s’a vătămată ună membru din „jobb part" și ală d-sale, 
de cătră unulă din >bal part», er nu pentru că ar pres
crie legea. Căci eu nu credă ca legea să hotărască 
ună termină de 4 bre numai dela întâmplarea unui faptă 
penală pănă la dejudecare, nefiindă acestă timpă destulă 
nici pentru partide și martori, nici pentru judecătoră, care 
într’ună timpă așa de scurtă nu pbte studia cu funda
mentă motivele, împrejurările nșurătbre sâu îngreunătbre 
și astfelă a pronunța o sentință drâptă. Dâr ce să’ifaci? 
Altă dată, când d-Iă Solymosi are chefă, rămână parti
dele citate din depărtare, neascultate de locă diua întrâgă, 
dâr asta i-a fostă în interesă să o urgeze. Toți cei din 
„jobb part" în acea Z> și cele următbre aceleia au pe
trecută în locuințe cu ușile încuiâte diua mare, temân- 
du-se de pălmi, său âmblândă cu mare reservă și unii 
și armați, în afaceri esterne. Practicantulă a fostă con
damnată la 14 (jile închisbre și 50 fl. v. a. amendă ; 
ambe părțile au recurată contra sentinței.

Imediată după acestă scandală, adecă în 21 Martie, 
s’a întâmplată ună ală doilea și anume: Din motive încă 
necunoscute, chiar pbte din gelosiă, Dr. Kâdâr A., «Ma
ghiară*  gr. cath. din Sugutag, a interzisă a i se cerceta 
ocuința forestierului supremă Aladics Emil. Cu acâstă 

interzicere însă a încredințată o a treia persbnă, ceea ce 
brestierulă Al. a luat’o -ca vătămare de onbre, fundă am
ploiată de stată. Din acestă motivă a aflată de bine a 
se presența în Ziua de mai susă, în locuința Drului ma- 
gtiară gr. cath. spre a cere deslușiri, țliua de 21 Martie

FOILETONU.
o ---------

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Intâlnindu-mă cu densulă, păr’că m’așă fi reîntorsă 
în patria multă dorită*).

„Alice" și cu celelalte dece vase apucară acum 
spre sudă-vestă totă pe lângă țărmuri! lacului. Abia 
făcură călătorii noștri o distanță de vre-o trei miluri, 
și Magassa și începu a da la ivelă urîtele sale însușiri. 
La o dojenire a lui Stanley, elă răspunse printr’ună 
gestă de batjocură.

Cătră sără, ajungendă luntrile la o insulă, călă- 
torulă nostru îlă luă pe Magassa la o parte și-i aduse 
aminte cu totă scriositatoa, care suntă datorintcle sale. 
Tenărulă Negru făgădui, că de aici înainte va asculta; 
totodată își ceru voiă să mergă înainte la insula cea 
mare Sesse, unde să caute și să pregătescă de plecare 
vasele, care încă lipsiau. Stanley se învoi cu acestă 

cerere, și astfelă Magassa porni înainte cu cinci 
luntrii.

A doua di dimineță Stanley împreună cu soții săi 
și cu luntrile cu Vaganda, ce mai erau cu densulă, 
porni mai departe și trecu pe la gura rîului Katonga, 
care aici e de vre-o 400 metri de lată. Rîulă acesta 
formeză spre sudă-vestă marginea Ugandei proprii. Spre 
sudă dela Katonga urmeză țâra Uddu, care stă sub 
supremația lui Mtesa și se estinde până la unu altă rîu, 
cu numele Kaghera Jseu Nilulă Alecsandrei. Călătorii 
noștri înaintară pe lângă țărmuri! acestei țări până la 
insula Sesse. In acâstă insulă locuescă cei mai buni 
marinari și meșteri de luntri ai lui Mtesa, âmeni fri
coși, superstițioși, murdari și de colore de totă nâgră.

Aici Magassa îi eși înainte lui Stanley. Elă îi 
spuse, că din luntrile ce le luase cu densulă, trei se 
stricaseră așa de tare, încâtă nu se mai potă folosi. 
Totodată îi împărtăși, că în Sesse nu se găsesce nime
nea, care ar ave gustă să ia parte la îndelungata și 
primejdibsa călătoria. Ca mângăere nestatorniculă tâ
nără adăugă, că mai marele luntrașiloră a. făgăduită, 
că de-i va fi cu putință, va trimite patru-spre-dece lun
tri, care voră căuta să ajungă pe călătorulă nostru.

Nu multă după aceea nedemnulă oficeră ală lui 
Mtesa se făcu din nou nevădută, lăsându-i lui Stanley 
numai pe sub comandanții săi Sentum și Sentagheya cu 

două, trei luntri. Nu mai încăpea nici o îndoială, că 
elă se teme de îndelungata călătoriă pe Nyanza și că 
nu prea voiesce să ia parte la densa. In chipulă acesta 
Stanley își continuă călătoria sa de-a lungulă țermure- 
lui vestică însoțită numai de două canoe (luntri de-ale 
Negriloră) și de 62 Vaganda și Vangvana. Țărmurele 
vestică îlii găsi elă mai întru tâte asemenea cu celă 
ostică.

De partea acesta se varsă în Iacă Nilulă Alec
sandrei, ună rîu destulă de însemnată. Stanley încercă 
să înainteze în susulă lui, fu însă împedecată în încer
carea sa prin cursulă celă repede ală rîului.

Spre sudă dela Nilulă Alecsandrei se află regatele 
Karagve și Uzongora.

Primulă satu din Uzongora, la care se opriră că
lătorii noștri, se numia Makongo. Mai mulți indigeni 
din acestă sată stau lungiți la țcrmure și beau ună 
felă de vină din coji de bostană, La salutarea lui 
Stanley și a soțiloră săi ei răspunseră în modulă celă 
mai prietinescă. Luntrile fură trase pe țărmure, căci 
după o călătoriă așa de îndelungată cu toții aveau lipsă 
de odihnă și de reîmprospătare. Beutura oferită de 
indigeni fu primită de toți cu cea mai mare bucuriă.

(Va urma.) 
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fu di de Duminecă cam la 3 ore d. a., când erau indesuite 
stradele de locuitori. Al. a intrată în cancelaria D-rului 
K. adresându-se cătră elă cu cuvintele: „Cred! că vei fi 
sciindă pentru ce am venită11, la ce doctorulă a părăsită 
chilia, a strigată muierea și servitorea și în stradă după 
ajutoriu, âr forestierulă rămasă în pragulă chiliei, pre când 
ceialalțl erau în coridoră, a insultată pe Dr. înaintea mul- 
țimei, care era pe stradă, cu cuvintele: oină de nimică, 
ticălosă, goz, etc. Preste 100 de locuitori, bărbați, mu
ieri și copii privău de pe strade comedia „patrioți- 
loră" și minunea minunațiloră comedianți kulturegyle- 
tiști. Forestierulă după acestea a eșită, ăr partisanii 
D-rului ăr s’au adunată la sfată și au trămisă o depu- 
tațiă la măria sa fișpanulă, care încă înainte de pertrac
tarea judecătorescă a aflată de bine a reduce sala- 
rulă forestierului la a treia parte. Înaintea judecății 
însă, la care a avută și advocată, casulă s’a aplanată 
prin pace, rugândă forestierulă pe Dr. maghiară gr. cath., 
feciorulă cantorelui, de ertare și retrăgând u-șl cuvintele 
dicendă înaintea judecății, că e omă de omeniă. Cu 
totă pacea însă actele s’au trărpisă la fișpanulă pentru 
pedepsă disciplinară, care păte să fiă transferarea. Ve- 
deremo.

Astfelă este purtarea „patrioțiloră*,  cari suntă tră- 
mișl pe aci pentru a răspândi cultura și a maghiarisa 
ținutulă, acestea suntă esemplele ce le dau dânșii «popo
rului necultă“ și Româniloră inteligențl din locă, pe cari 
aceia nu-i potă suferi.

— Va să dică pe lângă alte tâte mai ești și ge- 
losă? — Vedi c’am gâcită asemânându-te cu negrul! 
venețiană.

— Să nu glumim!, îi 4>ce Costică seriosă și cu 
ârecare îngrijire.

— Haide, mergem! îndărăt! între âmenl. Aud! 
musica, chiar acum a începută o ariă din Rigoletto, îmi 
place de minune aceste operă, și textul! îlă sciu mai 
totă de rost!, — și picând! aceste tânăra fată începu a 
cânta lină după mnsică:

Femeia-i înșelătore.... ! 
Vană și seducfitore....

— Ai dreptate, o întrerupe Costică mânios!, acum 
văd! că m’ai amăgită, — m’ai amăgită!

— Eu? îlă întrâbă ea rîdândă.
— Da, escî ca tâte femeile ...
— Eu femeă?
— Ce esci dâr?
— O mică sburdalnică.
— Adi audă aceste cuvinte a doua âră; cine țl-a 

dată porecla acâsta potrivită, o întrâbă Costică rănită 
la inimă.

— Ună bietă secretară, din care cu vreme se va 
face bună judecătoră, după opinia d-tale, că scie po
trivi omenii — și lucrurile. —

— Ah, va să t)*că și amiculă meu s’a conjurată 
în contra mea, îlă cunosc!?

— Odată, de două ori am vorbită cu elă.
(Va urmă.)

Spre fapte de acestă natură ar trebui să ’și întărcă 
>patrioții privirile și să ’șl folosăscă paralele; cu de acestea 
nu voră pute «cultiva orientulă«!! I M. Scaevola.

Raportulti senatului școlarii.
(Urmare).

II. Preparandia de învețători (secțiunea pedagogică a 
seminarului archidiecesanii).

Studiile în secțiunea pedagogică a seminarului ar- 
chidiecesană s’au predată în anulă școlară 1884/5 con
formă planului de învățămentă, cuprinsă în regulamentulă 
seminarială, prin 5 profesori ordinari și 2 extraordinari.

O amplificare a planului de învățămentă, atâtă pen
tru secțiunea pedagogică câtă și cea teologică în viitor! 
se arată necesară în ceea-ce privesce sludiulă limbei ma
ghiare și introducerea ca studiu a igienei poporale. Con- 
sistorulă archidiecesană, basată pe experiența sa și în
demnată de împregiurărl, va face o propunere separată 
motivată în privința înmulțirii ăreloră de lecțiuni din limba 
maghiară în tâte trei cursurile dela 2 6re pe săptămână, 
precum este prescrisă în regulamentulă seminarială, la 3 
ore pe săptămână, âr’ în ce privesce igiena poporală a 
făcută disposițiunl, ca încă cu începutulă anului școlară 
următoră să se Introducă în seminară și să se predăe în 
1 6ră pe săptămână la pedagogii anului III de mediculă 
seminarială, pe lângă o remunerațiune ce la speciala 
propunere a consistorului va fi a se lua în bugetulă ar
chidiecesană.

Numărulă totală ală pedagogiloră la finea anului 
școlară a fostă 54, cu 10 mai mulțl ca în anulă trecută; 
dintre aceștia au fostă în anulă primă 29, în anulă ală 
doilea 14, în anulă ală treilea 11.

La sporirea numărului pedagogiloră a contribuită în 
modă însemnată crearea a 10 stipendii pentru pedagogi.

Din I programă a institutului pedagogico-teologică, 
publicată în țipară prin direcțiunea seminarială pe anulă 
școlară 1884/5 alăturată aci sub .]• în ună esemplară se 
potă afla date și mai speciale despre institutul! semina
rială în privința bibliotecii seminariale și a cabineteloră 
pentru mijlâcele de învățămăntă.

III. Sc6le poporale.
a) Scâle preste totă.

Scâle poporale cu caracteră confesională greco-or. 
au fostă în archidiecesă în decursulă anului 1884/5 în 
778 comune, dintre cari 69 cu mai mulțl învățători.

Scole comune cu alte confesiuni au fostă 37.
In 221 comune bisericescl nu s’a ținută scălă cu 

caracteră confesională.
Dintre scolele existente apară ca admoniate în con

spectele inspectorateloră nâstre districtuale de scole 52 
Acestă admonițiune nu este însă a se lua în sensă pro
priu ală legii, căci nu s’a făcută la consistoră și cu pres
crise forme.

Scâle nouă s’au înființată în acestă ană 15.
Scâle s’au închisă din partea organeloră politice 2. 

Scâle comunale și de stată suntă în 72 comune bise
ricesc!.

Conspecte mai detaliate din parochii și protopres- 
biterate despre aceste date se alătură sub •/.

&) învățători.
Statul! personală ală învățătoriloră fungenți la scâ- 

lele poporale elementare din archidiecesă a fostă de 843 
dintre cari definitivi 381, er’ provisorl 462, căsătoriți 
662, necăsătoriți 181.

Dintre învățătorii aplicați au fostă absoluțl de pe
dagogie 234; teologi 196; er’ restulă de 413 au pregă
tire de clase gimnasiale și normale pre lângă praxă.

Salariile solvite la învățători în întrăga archidiecesă 
dau suma de 149,741 fl. 87 cr., din care sumă în ter
min! medii se vine pe ună învățătoră suma anuală de 
177 florini.

Suma salarisării se solvesce:
a) din fonduri școlare. . . . 16,684 fl. 84 cr.
V din alodiu..................... . . 33,419 „ 94 >

c) din lada bisericii. . . . . 16,462 „ 51 >
d) dela popor! .... . . 62,402 „ 36 »

«) alte isvâre.................... . . 4,542 „ 40 »
f) în victuale.................... . . 4.937 „ 46 >
9) cuartiră.......................... . . 5,469 „ 70
h) lemne de focă . . . ,. . 5,822 » 66 »

Comparând! suma acesta cu dolațiunea învățători-
loră în anulă precedentă 1883/4 de 129,915 fl., resultă 
o sporire în salarii de 19,790 11.

Date mai speciale după comune și prolopresbiterate 
se alătură aici sub •/,

c) Copii de sc614-
Dela 6—12 ani:

obligați: din cari au frecuentatu în sem. I.
copii 33,381 . 24.381
copile 31,664 . 17,744

la olaltă 65,045 . 42,125 seu 64%.
Dela 12—15 ani:

obligați: din cari au frecuentatti în sem. I.
copii 11,750 . 7,080
copile 10.540 . 5,345

la olaltă 22,292 . 12,425 seu 55%.
Suma tuturoră copiiloră obligați la scălă: 87,337. 
Suma tuturoră copiiloră umblători la scălă în se- 

mestrulă prim este de: 54.550 său 62%.
Date mai speciale din parochii și protopresbiterate 

se potă vede din tabela alăturată sub •/.
d) Adjustarea scăleloră.

Edificii școlare proprii suntă 663, înch'riate 147, la 
olaltă 810, dintre cari 556 corespundătâre, 254 necores- 
puncjătore.

Grădini de pomărită au 382, dintre cari 228 cul
tivate, 154 necultivate.

întocmire pentru gimnastică au numai 210.
Date mai speciale din comune și protopresbiterate 

se potă vedă în tabela •/•
e) Averea scăleloră. 

Nemișcătăre: Edificii și pământuri 831,489 fl. 
Mișcătăre : bani, hârtii de preță, mobile 205,051 fl.

Suma totală 1,036,540 fl. 
Venitul! totală ală scăleloră a făcută 67,448 fl. 
Date mai speciale se potă vedă din tabela alăturată 

aci sub •/• (Va urma).

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.<)

BELGRADtf, 10 Maiu. — Resultatulă fi
nală ală alegeriloră pentru Scupcină este urmă

torul! : 60 partisanl ai guvernului, 38 radicali, 
15 din partida RisticI, 5 din nici o partidă, 6 
alegeri ulteridre. Cu cei 40 deputațl pe cari îi 
numesce regele, cabinetulă dispune de peste 100 
membri, oposițiunea de peste 58.

ATENA, 10 Maiu. — Ministrulu președinte 
Delyanis a hotărîtu să demisioneze.— 
Cele cinci puteri au notificată d-lui Delyanis că 
c6sta orientală a Greciei precum și intrarea în 
golfulă de Corint! suntă în stare de blocare.

(Aceste telegrame ne-au sosită eri, după încheiarea 
diarului. — Red. Caz.)

MADRIDU, 11 Maiu. — Camera Cortesi- 
loră s’a deschisă eri. Discursulă tronului con
stată progresulă făcută pe terenele vieții publice, 
îmbunătățirea financeloru, și speră că Spaniolii 
voră merge în modă pacinică pe cărarea pro
gresului.

LONDRA, 11 Maiu. — In camera comu- 
neloră s’a dată a doua cetire bilului homeruli- 
loră. Gladstone, într’ună discurs! de două ore 
asupra obiecțiuniloră ridicate contra proiectului, 
declară că cu privire la cestiunea eschiderii re- 
presentanțiloră Irlandei din parlamentulă brita
nică va face concesiuni, ddr în nici unu casă nu 
va merge așa de departe, ca prin aceea să se 
jignăscă acțiunea legislativei Irlandei. Desbate- 
rea continuă.

ULTIME SCIRI
Se scrie din Giurgiu diarului „L’Inddp. 

roumaine:“ De vr’o lună de (Ș.ile orașulă și sa
tele suntă pline de Evrei veniți din Rusia, cari 
cumpără cantități mari de nutreț! și cereale. 
Alți închiriază case și dau arvună. “ Acăsta se 
aduce în legătură cu soirea despre trecerea oști- 
rei rusesci prin România.

Cetimă în „Răsboiulă:“ „Se șoptesce prin 
sferele de susu, că Țarul! Rusiei este dis
pusă să înapoieze României cele trei județe 
din Basarabia, luate în urma răsboiului dela 
1877—78.“

DIVERSE.
Atentată la vieța unui rege. — Despre Oscară, re

gele Svediei, se srie din Stocholmă, că a primită două 
scrisoil anonime: prin una îi se cere suma de 400 co- 
r6ne (bani) svediane, pe cari să i le pună la disposițiă, 
așa că într’ună anumită timpă să le pâtă afla într’ună 
anumită locă din Stocholmă, căci la din contră — cjice 
autorulă scrisorei — îlă va ucide. Prin scrisârea a doua, 
subsci’jsă ca și cea dinlâiu cu anonimulă «Que quodam,< 
autorulă se plânge că în timpulă numită a căutată banii 
în loculă desemnată de elă, dâr nu i-a aflată, și din 
nou amenință, că decă regele nu-i va împlini preten- 
țiunea, elă li va nimici într’ună modă înfricoșată călă
toria proiectată în Norvegia. Pe amândouă scrisorile 
era desemnată cu-sânge figura unei cruci. Atentatorulă 
la terminulă Qisă s’a și dusă la loculă numită ca să ia 
banii, dâr aci îlă aștepta poliția, care punândă mâna pe 
elă, îlă duse la răcore.

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

Mica sburdalnicâ.
(N ovei etă.)

(Urmare.)

Pe o cărare serpentină chiar în marginea parcului 
se preâmblau în pași lini Lucreția și Costică. Erau tă
cuți, — sgomotulă publicului și sunetulă musicei, aici 
în ârecare depărtare se pierdâ, și așa îșl puteau împăr
tăși ideile neconturbate.... Lucreția era ca totdeuna bine 
dispusă veselă și fermecătâre.

— Dragă Lucrețio — începe Costică vorbirea cu 
voce tremurătâre și neobicinuită — acji trebue să mă 
asculți, sunt hotărîtă să-ți vorbescă seriosă. —

— Bine, vorbesce ori câtă de seriosă, dâr ce cu
tezanță ai a-mi (fice dragă, — îlă întrerupse frumâsa 
fată zîmbindă.

— fîrtă-mă, te rogă, m’ai fermecată, nu mai sciu 
de mine, — sunt confusă. — In acâstă luptă a inimei 
mele, vădă necontenită chipulă tău frumosă.... vădă su- 
rîsulă tău atrăgătoră.... mă pătrunde privirea ta seducă- 
târe. îmbătată de dorulă tău, te urmărescă, pe cum ur- 
mărescă somnambulii ra<)a misteriâsă a lunei. Nu mă 
trezi din acestă visă fericită, nu mă face să cadă din 
înălțimea tuturoră ilusiuniloră mele — sfârși Costică 
mișcată

— Astădată te iertă — îi răspunde Lucreția li
niștită, fără să fii fostă impresionată de cele audite. — 
Dâr spune’ml curândă, ce voiescl cu aceste cuvinte? 
sfîrșesce mai iute, că mă aștâptă prietinele.

— Ce voiescă? — Voiescă să-țl spună că te iu
besc! 1 Voiescă să-ți spună că fără tine nu potă trăi; 

voiescă să sciu atjî, chiar acum, dâcă mă iubesc! dâcă 
vreai să fi nevasta mea? — dise Costică emoționată.

Lucreția la aceste vorbe a tresărită și a stată pe 
locă. Pe fața ei perpleesă dâr deschisă, s’a aședată ună 
nuoră ușoră, care umbrindu-i frumoșii ochi o făcea și 
mai interesantă. Dâr perplesitatea fu curândă învinsă 
de spiritul! ei vioiu, ca cum piere umbra dinaintea sâ- 
relui. Nimică în lume mai interesantă, ca o fată tineră 
în perplesitate I Acâsta o sâmția și Costică, că sta uimită 
privindă la fermecătârea fată, care nu găsea vorbe să-i 
răspundă la întrebare.

— Eu, și nevasta d-tale? Ha, ha, ha, eu și ne
vastă! răspunde în fine rîdândă sburdalnica copilă. Rîdea 
de-i tremura inima și-i lăcrimau ochii.

— Iți bați jocă de mine?
— Nu, domnulă meu, te ascultă.
— Aibi milă de mine și ascultă-mă dâr, continuă 

Costică, și mergând! mai departe continuă:
— Te iubescă la nebuniă și credă că și tu me 

iubesc!, că dâcă nu.... nu mi ai fi dată atâtă prilegiu....
— Eu? îlă întrerupse Lucreția spăriată.
— Da/
— Niciodată.
— Și ai curagiulă să desminț! trecutul!? Pe mine 

nn mă vei înșela, vei trebui....
— Ce?
— Să mă iubesc!------- — și afară de mine să

nu privesc! în ochii altui bărbat!, răspunde Costică ho- 
tărîtă.

— Est! ună Othello întregă. —
— Nu, dâr sunt grâznică în iubirea mea nebună.
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Curaulu Ia bursa do Vieaa
10 din Maiii st, a. 1886

Bursa de Bueuresci.

Rentă de aură 4°/0 ■ • • 103.65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.90
Imprumutulă căilorii ferate 

ungare..........................152,75
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.70

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 50

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 117.25

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10
Bonuri rurale transilvane 105 20

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

vină ung............................99.75
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 118 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 80 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 85.15
Renta de aură austr. . . 114 60 
Losurile din 1860 . . . 138 60
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 877.—
Act. băncel de credită ung. 290.75 
Act. băncel de credită austr. 287.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.50

Cola oficială dela 26 Aprilie st. v. 1886.
Cump.

Renta română (5%). . . 91—
Renta rom. amort. (5%) 94—

convert. (6°/0) 89 V2
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33—
Credit fone. rural (7°/0) ■ . 1021/a

5 „ „ (5°/o) - 87Va
» » urban (7%) 99—
» » (6°/o) * 91—
> > (5°/0) • • 81—

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

« » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14—
Bancnote austria ce contra aură. . 2.00—

vend.

92—
94Va
90—
33V2 

1037a
88—

100—
92—
82—

15—
2.02

Cursulu pieței Brașovii
din 11 Maiă st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.67 Vend. 8.69

Argint românesc . . . . . . » 8.60 » 8.65
Napoleon-d’ori................. . . > 10.— > 10.02

Lire turcesc!..................... . . » 11.24 > 11.28

Imperial!......................... . . » 10.24 » 10.28

Galbeni............................. . . > 5.88 » 5.92

Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.— * 101.—

Ruble Rusesc!................. . . » 123.— > 123A/J

Discontulă . . . > 7—10 °/0 pe ană.

e s e s e
e e e e s

Am onâre a 
D-lui A. Safr ano 
conducerea fratelui 
unii mare sortimente de

Asaiitu
5

încunosciința pe Onor. Dâmne că în casa 
din Târgulă Straeloru Nr. 306, sub 
meu Artliur Platsko, am în comissionu

Pălării de dame
se

s e
i

dela cele mai eftine până la cele mai fine, asemenea Confec- 
țiunî fine, precum și o mare colecțiune de mostre 
din cele mai none stofe (le rodiii cu garniturile loru 
potrivite. Asemenea primescă confecționarea de toalete și 
tmsouri în albituri pentru mirese.

Pracsa de mai mulți ani și bunulă gustă ală fratelui 
meu Arthur Platsko, precum și relațiunile cu mai multe case 
de primulă rangă din Viena mă pună în plăcuta posițiune a 
satisface tuturoru.

Cu distinsă stimă
f1-8) Mărie Platsko.

A N U N Ț U.
Subscrisul^ își dă ondrea a aduce la cunoscința onor, publicu cu 

totu respectulu, că au luată în arendă pe mai mulți ani încependu dela 
1 Maia an. cur. băile calde dela Geoagiu de josu (Algyâgy).

Scopulă principala atâta alfi proprietarului scaldeloră câtă și ala 
meu va fi a ridica de nou valdrea și renumele seculara ala acestora scalde 
escelente pentru cură și situate într’unu ținută de o frumsețe răpitdre și 
cu o climă domdlă — și a face din acestă locu de scalde ună loca plă
cuta de convenire de vâră pentru publiculă cultivată; — spre scopulă 
acesta n’am cruțată nici o jertfă și ostendlă, pentru a satisface câtă mai 
bine pretensiunile p. t. publică.

Domnulă proprietară ală scaldeloră a construită cu totulă din 
nou odăi de locuită comode și unu locală coperită pentru jocă; alea de 
preumblare s’a amplificată, curtea scaldeloră s’a parcată (încinsă) în os- 
petăriă s’a luată disposițiuni să fie cea mai mare ordine și curățenia.

Eu din parte-mi promită atâtă cu privire la odăi câtă șilamâncări pre
țurile cele mai avantagibse precum și o cualitate din cele mai bune și garantez 
pentru serviciulu câtă mai prompt; — de aceea rogă pe onor, publicu a 
mă sprijini și a mă onora cu presența sa în numără câtă mai mare.

Avândă aici în Orăștiă în arendă otelulă „La două pist61e“ — 
bine arangiată — suntă gata cu cea mai mare bună voință a sta la dispo- 
sițiunea publicului din locă, din provinciă și a celoră ce voră sosi cu 
trenulă încâtă privesce călătoria din Orăștiă la scaldele numite. Deschi
derea scaldeloră la 15 Maiă an. cur. Cu totă respectulă

Orăștie în 28 Aprilie 1886. Csosz Gâbor m. p., arendatoră.

Mersulu trenurilor!!
pe linia ^redealîi-Budapesta și pe linia Teiuușii-Araotii-Budapesta a calei ferate orientale de statîi reg. ung.

I*redealîi-Budapesta Budapesta—ff’redeaîu

BucurescI

Predealâ

Timișiî

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodd
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușft 
Aiudti 
Vințulfi de susti 
Uioral 
Cucerdea 
Shirisă 
Apahida

(
(

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștt 
Stana
Huiedin ti 
Ciucia 
Bucir.
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

Oratlia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena

Trenu 
de 

pernâne
Tren 

accelerat
Trenîi 

omnibua
Trenu 

omnibua
Trenu 
omnibua

Tron 
accelerat

Trenă 
omnibuf

Trenu 
de 

persdne 
I

Tren A 
omnibua

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35
104
1.30
1.39
2.07
3 08
5.08
5 35

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsdrhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agbiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

1.45
3.44
5.21
6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

3.00 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

Clușiu

Apahtda
Gliiriș

Cucerdea

Uiora 
Vinț.ultt de 
Âiudfi 
Teiușă 
Crăciuneld
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mit. 
Mediaștt 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

Timișii

(
(

(
(

susu

10.01
10 26
10.52
12.37
136
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

Predealâ

BucurescI

(
(

(
(

Nota: Orele de nâpte sunttt cele dintre liniile grâse.

Tipografia A LEXT Brașovă.

3.15
7.29
8.27

6.03
6.35
7.14

8.00
11.40
2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50

•2.48
3.23
4.56
9.40

riPeiiiașia“ îk radft-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenu Trenîî Trena de Trenu de Trenu Trena
omnibuH omnibua persdne peradne accelerata omnibua

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
Șihotfi 12.52 — 5.19 ozoinoK 11.12 — 12.00
Orăștiă 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Smeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19j
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
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 1 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-Timjîș6ra Sîmeria (Piski) Petroșesaă

Trend Trenă de TrenA de
A

TrenA de Trenă Trenu
ornnibwi peraâno persdne persâne omnibua omnibua

Aradft 6.00 8.18 Sissaerîa 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Năraeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 J4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.07
Tlmișlsra 8.42 — 10.09 PetroșenI — 4.04 6.39

Timișftra-Aradfr Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenu Trena Trena Trenu
peraâne pcraâne omnibua omnibua omnibua de pers.

Timișdra 6.02 5.00 Petroșeni 6.49 9.33
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Năraeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Araduiu nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aaradft — — 7.40 Siisaeria 10.53 1.35 — 1


