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Brașovu, 1 Novembre 1886.
Biuroulu telegrafică ne-a comunicată eri 

soirea, că Sobrania bulgară a alesă pe prințulă 
Waldemar de Danemarca principe ală Bulgariei 
și că o deputațiune se va duce la Cannes, unde 
se află prințulă Waldemar, ca să’i comunice 
votulă Sobraniei.

Prin alegerea unei rudenii deaprdpe a Țarului, 
representanții poporului bulgară credeau că voru 
împăca în cele din urmă pe Țarulă, cu tdte că 
ffeneralulă Kaulbars adresase în dilele acestea o 
nouă notă guvernului bulgară, repețindu’i din 
nou hotărârea Rusiei d’a declara nevalabilă orice 
votă ală actualei Sobranii.

In fața acestei atitudini a Rusiei, fiăcare își 
punea întrebarea, că 6re prințulă Waldemar 
primi-va să se urce pe tronulă Bulgariei, ca ale- 
sulă unei Sobranii a cărei legalitate Rusia nu 
vrea s’o recunbscă?

Pressa germană, care se vede că nu era 
rău informată, ’și-a esprimată dela începută în
doiala în acăstă privință și spunea aprăpe cu si
guranță, că prințulă va refusa alegerea sa ca 
principe ală Bulgariei.

Și acâstă îndoială își avea motivele sale. 
Se scie, că pressa oficidsă bulgară declarase că 
noulă principe alesă, ori cine ar fi elă, trebue 
să calce pe urmele fostului principe Alexandru 
de Battenberg. Acăsta însemna, că prințulă 
Waldemar, fiindu alesă principe ală Bulgariei, 
are negreșită să vină în conflictă cu rudenia sa, 
cu Țarulă, care nu voesce se tracteze Bulgaria 
ca stată autonomă, ci ca provinciă rusă.

Ceea ce se aștepta s’a întâmplată.
Prințulă Waldemar, fiindă încunosciințată, 

pe cale telegrafică, de regența bulgară, că So
brania i-a încredințată tronulă și cu elă desti
nele Bulgariei, a răspunsă că refusă a primi a- 
legerea sa ca principe ală Bulgariei.

Dâr chiar dâcă ar fi avută tăria d’a nu 
se da îndărătă nicî chiar dinaintea eventualității 
d’a-șl atrage mânia Țarului, încă are motivă d’a 
refusa să primăscă tronulă Bulgariei.

In fața atitudinei Europei, care nu cutâză 
a pune capătă uneltiriloră rusesc! în Bulgaria; 
în fața atitudinei șovăitdre a mareloră puteri, 
care încuragiază totă mai multă pe Rusia a nu 
se abate din calea pe care a apucată și a 
merge mereu înainte : negreșită că noulă prin
cipe ală Bulgariei ar fi amenințată în totă mo- 
mentulă d’a se întârce ârăși de unde a venită.

Etă prin urmare atâtea motive, care trebue 
că au făcută pe prințulă Waldemar de Dane
marca să refuse alegerea sa ca principe ală Bul
gariei.

Situațiunea în care e adusă Bulgaria, gra
ția câtorva trădători și Europei, care amă pută 
dice că nu mai esistă, e din cele mai critice.

Nu rămână decâtă două căi de alesă: or! 
că Rusia va înăbuși, prin revolte său chiar prin- 
tr’o ocupare a Bulgariei, curentulă sănătosă, li
berală și independentă în Bulgaria și astfelă 
se va aștepta o „regulare definitivă/1 cum s’a 
disă în mesagiulă de deschidere a delegațiuni- 
loră austro-ungare, ori că Europa va eși din 
apatia în care se găsesce și va lua posițiune 
contra Rusiei.

O „regulare definitivă “ într’altă înțelesă de
câtă celă arătată nu se p6te admite, dâcă e vorba 
să nu se ’mpingă gravitatea situațiunei pană la 
ună conflictă cu Rusia.

Se pdte că în vederea acestei eventualități 
se lucrăză la o strînsă apropiare între Austro- 
Ungaria și Anglia, ale căroră vederi în cestiu- 
nea bulgară nu diferă. Salisbury a declarată 
într’ună discursă ce l’a ținută la 10 Noemvre, 
că sfaturile Austro-Ungariei esercită o mare in- 
fluință asupra cabinetului britanică.

Se vorbesce cu siguranță chiar, că'deja s’ar 

fi făcută începutulă unei înțelegeri între monar
hia ndstră și între Anglia. Ambasadorulă en
gleză din Viena a avută o convorbire cu con
tele Kalnoky, căreia i se dă și mai mare însem
nătate din causa plecărei ambasadorului engleză 
la Londra. Acâstă împrejurare face să se crădă, 
că apropiarea dintre Austro-Ungaria și Anglia a 
isbutită.

Adevărulu e, că suntă destule semne, care 
arată că situațiunea a ajunsă a fi de nesuferită, 
piarele oficidse germane accentuâză necesitatea 
d’a întră Germania în acțiune ca mijlocităre și 
împăciuitâre între Austro-Ungaria și Rusia.

Stândă lucrurile așa de rău, nu e mirare 
că comisiunea delegațiunei ungare pentru aface
rile esterne a găsită că e timpulă să învite pe 
contele Kalnoky a face adi tabloulă situațiunei 
politice și a arăta principiele de care s’a condusă 
la discutarea cestiunei bulgare.

Pănă în momentulă de față nu scimă ce 
va fi răspunsă contele Kalnkoy. In totă casulă, 
destăinuirile sale, pe câtă posibilă îi va fi fostă 
a le face adi în delegațiune, ne voră da și nouă 
putința d’a pătrunde mai multă prin vălulă, ce 
acopere situațiunea politică și gândulă guver
nului comună asupra viitdrei sale atitudini în 
cestiunea bulgară.

Pressa streină, si disciirsulti tronului.1

piarele din Germania întâmpină eu simpatiă dis
cursulă ce l’a pronunțată monarhulă Austro-Ungariei la 
deschiderea delegațiuniloră.

„Norddeutsche Allg. Ztg.a(gQvcn.\ organulă lui Bis- 
marck, dice: Mesagiulă împăratului Franciscă Iosifă vine 
tocmai la timpă, pentru a reduce îngrijirile la adevărata 
loră valâre. Căci deși mesagiulă admite, că încurcătu
rile bulgare pricinuescă seriâse îngrijiri, arată cu tâte 
astea, că în tote părțile esistă intențiunl pacinice.

„Vossische Ztg “ (germ.) scrie: Nu e nevoiă de 
multă dibăciă, ca să se recundscă, că Austro-Ungaria 
n’a dată Rusiei mână liberă în Bulgaria, ci că Rusia e 
aprope de punctulă, în care maltratarea Bulgariei în- 
semnâză o vătămare a intereseloră Austro-Ungariei.

„Journal de St. Petersbourg“ (rusă) constată carac- 
terulă pacinică ală discursului împăratului Austriei. E 
de sperată, că cooperarea puteriloră amintită de împăra- 
tulă Austriei va urma într’ună modă, că ea va sprijini 
răbdătârea, dâr hotărîta acțiune a Rusiei, spre a înlătura 
elementele revoluționare, care se opună restabilirii ordi- 
nei legale în Bulgaria.

„Novoje Vremja“ (rusă) vede din discursulă tro
nului, că Austria nu va încrucișa planurile Rusiei. Acâsta 
se mulțămesce să-i se recunoscă dreptulă său, d’a res
tabili o ordine a lucruriloră, care corespunde interese
loră Rusiei. Iritațiunea din Ungaria e de căutată în 
nisuințele separatiste ale acestei țări.

„Petersburslcija Viedomosti11 (rusă) interpretăză dis
cursulă tronului astfelă, că Austria stăruesce ca și Ru
sia pe lângă tractatulă din Berlină, și că prin urmare e 
posibilă o resolvare pacinică.

„Sviet“ (rusă) <j>ce că discursulă tronului pune pe 
Rusia în rândulă Saxoniei în cestiunile europene.

„Novosti“ (rusă), accenfuândă superioritatea ar
matei ruse celei austriace, sfătuesce să ridice Rusia mă
nușa ce. i’a aruncat’o Austria, Acum ocupațiunea e în
doită necesară.’

„Morning Post11 și „Daily News“ (engleze) nu se 
îndoiescă, că mesagiulă va esercită o influință liniș- 
titore.

„Daily Ohronicle" (engl.) e de părere, că discur
sulă, cu totă tonulă pacinică și reservată, arată că 
Austro-Ungaria va adopta în fine o politică energică.

„Daity lelegraph" (englj accentuâză, că discur
sulă nu concede Rusiei nici o influință deosebită în Bul
garia. Anglia se va alătura de sigură programului aus- 
tro-ungară.

„Ddbats*  (francesă) găsesce, cu totă greutatea si
tuațiunei, că discursulă tronului e liniștitorii; ună dis
cursă prea optimistă ar fi dispusă pe Unguri a nu găsi 

justificată sporirea bugetului de râsboiu și ar fi dată 
Rusiei carte blanche. Vedi bine, o ruptură pâte urma 
chiar declarațiuniloră pacinice. Der acâsta nu e de ad
misă, fiindcă ună mare aliată împedecă acâsta, și apoi 
nici Germanii Austriei și ' în fondă nici Ungurii nu 
vreu să scie nimică de râsboiu. Dâcă Austro-Ungaria 
ar voi să combată preponderanța rusă în Bulgaria, ar 
fi avută pănă acum 20 de oeasiuni.

Gladstone și adressa deputațilorti bulgari.
Mai mulțf deputațl bulgari adresaseră, precum amă 

comunicată, d-lui Gladstone o rugare, ca sâ’șl rădice încă 
odată puternica sa voce în favârea Bulgariei.

0 telegramă din Londra ne comunică acum râs- 
punsulă ce l’a dată Mr. Gladstone deputațiloră bulgari. 
Elă tjice, că părerile sale, relativă la provinciile auto
nome seu emancipate ale imperiului otomană, nu s’au 
schimbată. Densulă consideră, că libertățile obținute 
dela Sultanulă suntă destinate folosinței acestoră provincii 
și nu se învoesce cu aceea, ca ele să fiă înstreinată cu 
totulă seu în parte profitulă cuiva, fiă ori cine ar fi. 
Țarulă Alexandru a întreprinsă o nobilă acțiune obținândă 
pentru Bulgaria o independență supusă unoră obligațiuni 
echitabile; dâr tâtă nobleță acestei acțiuni ar dispărea, 
dâcă Bulgaria ar trebui să recacjă într’o altă servitute 
din partea Rusiei.

Mr. Gladstone persistă în credința, că Țarulă ac
tuală va rămânea fidelă tradițiuniloră, cari au câștigată 
predecesorului său o gloriă și ună renume meritată. Elă 
nu s’a cugetată niciodată, că ar fi o datoriă a sa d'a-și 
rădica vocea în împrejurările de față, căci avea și are 
totdâuna convingerea, că din norocire nu esistă în An
glia nici o divergință de opiniuni în acăstă privință, și 
nicidecum nu se pâte îndoi despre fidelitatea cu care 
sentimentulă Angliei e representată prin lordulă Salis
bury în consiliurile Europei.

SOIRILE DILEL
Cu ocasiunea deschiderii delegațiuniloră, în conver- 

sațiunea ce a avut’o cu d-lă deputată bucovinână și 
membru în delegațiunea austriacă Lupu, despre efectele 
răsboiului vamală cu România, Maiestatea Sa monarhulă 
nostru a esprimată speranța, că în curândă se va pune 
capetu resboiului vamalii.

—x—
»Magy. Polgâr», avendă în vedere sosirea carne- 

valului, recomandă arangiatoriloră de baluri într’ună ar- 
ticulă de fondă, jsă aranjeze balurile în favorulu „Jcultur- 
egylet“-ului, pentrucă o datorință mai „patriotică» ca 
acesta dice, că nu esistă. Ba în înflăcăratulă său »pa- 
triotismă» foia bugetară sperâză că, deși nu voră ffsim- 
țindă lipsa culturei ungurescl pe care o profesâză „kul- 
turegylet“-ulă, dâr celă puțină avândă în considerațiune 
alte interese ale progresului și desvoltărei, spre cari 
tinde reuniunea acâsta. voră face ca să intre în tabăra 
loră și acele elemente ale naționalitățiloră, pe a căroră 
parte inteligentă dice, că ar trebui să conteze că, pe 
nisce puternici aliați în acăstă luptă pentru binele co
mună. Și așa mai departe își continuă »Magy. Polg.“ 
aiurările sale, închipuindu-și »Kulturegylei“-ulă ca ună 
centru comună de înfrățire a tuturoră naționalitățiloră.— 
Au și începută kulturegyletiștii să tremure de grâza 
fiascuriloră, de aceea nu’i mirare că au greșită și acum 
adresa.

—x—
Deși de vre-o 4—5 dile nu ne putemă plânge nici 

pe aici contra frigului, der raportulă ce se face din păr
țile mai interne ale Ardâlului arată ună timpă multă 
mai căldurosă ca pe la noi. Pe la Clușiu căldura era 
Mercur! de 14 grade. Pe acolo timpulă sâmănă mai 
multă a primă-vâră. In comitatulă Trei-Scaune căldura 
e ca prin luna lui Iulie. Pădurile, câmpurile, grădinele 
suntă înflorite.

—x—
Din Sighisâra se scrie, că la tergulă de tdmnă ce 

s’a ținută la începutulă lunei Noemvre n., vacile cu lapte 
s’au vendută cu 20—30 fl., bivolițele cu vițelă cu 60 fl. 
celă multă. Carnea de vită e cu 16—20 cr. chilogr.
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Clușiulu precum se vede este prea preocupată de 
isprăvile »kulturegyletiste« și de aceea pgte nu șl-a trasă 
sgmă nici pănă astădl, că deși vilele fundă forte eftine 
prețulă cărnei în] Clușiu a rgmasă totă cum a fostă: 
carnea de vită cu 38 cr. gr cea de porcă cu 44 cr.

—x—
Cărbuni de pitră dela Petroșeni treceau fără a fi 

De acum însg se plătesce o vamă 
In acgslă privință se scrie din 

„Oficiile de vamă ro-

Lustruitorii stau si mai rgu. Ei vgpsiau pe ană 
mai multă de 2000 carg, care se lucrau în Sgliște și 
Rășinari, și fote le exportau în România, 
carulă numai cu 6 fl., resultă o pagubă de 
pe

Socotindă 
12,000 II.

ană.
Și mai multă păgubiți suntă căldărarii. 

M. Fabrițius din Orlatti lucra arama mai 
România.

Ciocanulă 
multă pen- 

Prin urcarea vămii dela 26 la 70 franci,vămuițl în România, 
de 50 franci de vagonă. 
BucurescI cătră „Pol. Corr.“: 
mânescl au pusă pe cărbunii minerali de proveniență
din Ardeală — și cari pănă acum puteau trece granița 
fără vamă — o taxă de francă de majă metrică. 
Acgstă măsură însg nu e de considerată ca o represalie 
de vamă, ci trebue a se reduce simplu acolo, că pănă 
acum cărbunii ardelenesc! erau considerați dreptă căr
buni de piatră, făcându-se însg analisa științifică s’a 
dovedită, că aceștia suntă numai cărbuni bruni, er pe 
exportulă acestora esistă mai de multă o taxă vamală 
de 1/a francă.

ală
sub
co-

—x—
D-lă Pavelu Rotariu, advocată și redactoră 

.Luminătorului* 4, anunță în acestă diară, că a pusă 
țipară ună manuală, carele va cuprinde legea nouă
munală cu esplicațiunl și formulare la diferiții paragraf!, 
precum și raportulă cu alte legi. Manualulă acesta va 
apărg celă multă în 14—20 de (file în mărime de 7— 
8 cole de țipară, formată octavă, portativă.

—x—
Lângă Veczel, în comitatulă Huniădârei, s’a găsită 

ună frumosă esemplară a unei monede comemorative a 
lui Domițiană și s’a predată museului din Deva.

-4:x.—
In Clușiu siguranța publică lasă forte multă de 

dorită, Qiarele ungurescl din Clușiu de repețite ori s’au 
plânsă contra acestei împrejurări și mereu constată ne
voia d’a se îmulți polițiștii. Marți noptea locuitorulă 
Ioanu Nicheforă fu atacată de ună necunoscută în mij- 
loculă drumului, care îlă lovi cu bâta în capă. Atenta- 
torulă o luă la fugă, dgr ataeatulă, neperdendu-și pu
terile, a făcută arătare poliției, căreia i-a succesă a 
prinde pe atentatoră, în persgna lui Antal Gabor.

Păgubirea Sibiiului prin rSsboiulii vamalii.
„Siebenbtirgisch - Deutsclies - Tagblatt**  scrie 

între altele în numSrulă său din 9 Noemvrie n. 
următdrele:

.Nu tgte părțile ardelene suntă în aceeași mgsură 
păgubite prin rgsboiulă vamală; anume greu suntă lo
vite părțile limitrofe, și între ele nu mai puțină Sibiiulă. 
E Igreu negreșită a se face o acurată aprețiare în cifre 
a pagubei, dgr trebue sg încercămă a o face, căci mai 
pgtrundendă cu privirea în economia singuratică se p6te 
judeca, câte rane a causată cetățeniloră noștri rgsboiulă 
vamală; apripe tâte cercurile orășenimei nâstre suntă 
nemijlocită atinse de urmări.

Asociarea legătoriloru de perii a purtată în anii tre- 
cuți comerciu însemnată cu România. Acestă comerciă 
e îndoită lovită prin rgsboiulă vamală, căci productele 
nu și le mai potă exporta, de altă parte de acolo nu 
se potă importa rîmătorl. Prin acesta ei suntă împede- 
cațl în importarea materialului brută, și astfelă suferă 
o pagubă de mai multe sute florenl.

lui 
tru 
li s’a făcută comercianțiloră români imposibilă importa
rea mărfuriloră de soiulă acesta și e' întrebare, dâcă 
mai merită se lucre ciocanulă. Frații Fabrițius lucrau 
aprgpe esclusivă pentru România, și anume ei furnisau 
aparatele de lipsă pentru industria de spirtă, cari erau 
scutite de vamă. Prin introducerea unei taxe de 70 
franci pentru 100 chilograme, s’a făcută exportulă impo
sibilă. Totă așa nu se mai potă exporta cazanele, ce 
le fabrica C. F. Wachsmann. Aici e vorba de ruinarea 
unui ramă de industriă, ce începuse a se desvolta fru- 
mosă.

Gurelarii exportau în mare mgsură șerpare, curele 
și hamuri, acum nu sg mai pgte. Urmarea de aci e, că 
toți măestrii caută sg le vândă în patriă, și așa prețu
rile au rrebuită sg scacjă așa de multă, încâtă toți suntă 
păgubiți.

Papucarii pierdă 8—10,000 fl. pe ană. Și ei ca 
și legătorii de perii au o pagubă îndoită și anume : perde- 
rea exportului și imposibilitatea de a-șl aduce parte din 
materialulă brută din România. Mai alesă importau de 
acolo pentru lucrulă loră piei de oi și capre.

Mai greu loviți suntă pgte fânarii. Ei au lucrată 
aprope exclusivă pentru România, și nu vgdă putință 
de a afla o pieță în țeră ca în schimbulă pieții perdute, 
așa că o parte și-au strămutată locuința imediată în 
România; cei rgmași aici, încă suntă conduși de ase
menea gânduri.

Mesarii suferă și ei ojpagubă nu puțină însemnată ; 
ei o socotescă aprope la 3—4000 fl. pe ană.

Mai greu suferă postovarii. Și ei suntă păgubiți 
mai multă prin aceea, că s’a făcută importarea mate
rialului brută din România imposibilă, 
de alt-undeva, încă nu e lucru ușoră. 
puțină, că ei importau din România numai 36,000 ocale 
de lână pe ană, atunci se urcă paguba, ce o suferă 
postovarii noștri numai prin urcarea vămii la 25,000 fl. 
Pre lângă acesta mai e de considerată că, cu totă spo
rirea comandeloră, nu potă lucra din causa lipsei de ma
terială brută. Ar fi de recomandată, decă celă puțină 
Ardeleniloră ce îșl au oile în România li s’ar permite 
ca lâna câștigată în decursulă anului sg o potă aduce 
în țâră. Acâsta ar fi celă puțină ună ajutoră pipăibilă, 
ce nu ară costa pe nimeni nimica. Dgr ce sg dicemă 
a aceea, că ministerulă la rugarea pentru a încuviința 

importarea lânei, rgspunde: se dă concesiunea, însg cu 
condițiunea, ca respecțivălă sg-șl aducă oile la graniță. 
)gr oile suntă multe milurl departe de graniță, așa în
câtă condițiunea nu se pote îndeplini.

Cismarii se află în aceeași situațiune ca papucarii. 
totă e pentru ei păgubirea mai mare, degrece lucră 
multă materială. De presentă trebue sg’șl cumpere 
scumpă materialulă brută, fără sg pgtă vinde marfa 
scumpă. De grece s’a urcată vama dela 1 fl. pen-

de

vamală însemnate pagube: pielari- 
tinichig iilor it , croitoriloru. Pielării 
au suferită mari pagube prin șica- 
la graniță, căci multe s’au între-

Mai mică e paguba Ia țesători, cari trimeteau năfrăml 
femei în România.

Dgr și la alte ramuri de industriă se dovedesce, că 
a causată rgsboiulă 
loru , lăcătusiloru, 
încă mai mulțl ani 
nele ce li se făceau
prinsă pentru a zădărnici importarea materialului brută.

Totă așa s’a pricinuită pagubă mare singuraticeloră 
măestrii, căci comandele ce și-au făcută și nu s’au pu- 
putută esecuta înainte de 1 Iunie, nu se mai primescă 
din partea comercianțiloră români, altfelă decâtă dgcă 
plătescă măiestrii vama tarifului excepțională.

• Din tgte acestea resultă, că mare pagubă ne-a 
causată noug rgsboiulă vamală cu România, și că sin
guraticii cetățenii au sg ispăsgscă păcatele guvernului! 
Și dgcă paguba, ce o sufere singură Sibiiulă se urcă la 
mai multe mii floreni, atunci se pgte conchide ce perde 
împrejurimea, țâra? Acgstă perdere, se măresce și mai 
multă prin aceea, că mare numără de industriași emigră- 
ză din țgra nostră și se stabilescă în România, pentrucă 
acolo au pieță de vendare !«

A procura lână 
Sg socotimă pe

)gr
mai
mai
mai
tru 100 piei la 50 fl., se suiă paguba la mai multe mii 
de florini. Aici ară ajuta bine o furnisare pentru stată, 
armată etc.)

l Ateneul!! românii (lin BucurescI.
Duminecă în 26 Octomvre s’a pusă piatra 

fundamentală a palatului Ateneului română din 
BucurescI. Cu acostă ocasiune d. C. E s a r c u 
a pronunțată ună discursă, dicândă între altele :

Ateneulă, domniloră, îșl propune de a atrage în 
sînulă sgu pe tinerii de talentă și de știință, de a-i con
densa împrejurulă adevărului și frumosului, a’i îndemna 
Ia lucru pentru a’șl mări cerculă cunoștințeloră în în
truniri particulare, în care sg discute și sg tracteze ces- 
tiunl coprinse în cele trei secțiuni ale sale: sciințele po- 
sitive, sciințele morale și politice, artă și literatură, și in 
fine a le oferi o tribună simpatică publicului, unde sg 
aducă resultatulă studieloră, ’meditațiiloră și, decă este 
cu putință descopeririloră loră.

Lucrândă astfelă pentru dânșii, elă lucrgză în ace
lași timpă pentru publică pe care îlă instruesce, îlă no- 
biliteză și’Iă înalță. Lucrândă pentru societatea și țera 
în- care trăesce, ei atragă într’ună modă onorabilă pri
virile și simpatiele concetățeniloră loră, intră într’ună 
modă demnă în cariera vieței și onorurile, ce voră 
în urmă chemați sg primescă, nu voră fi contrarii 
ngrei.

Ateneulă speră încă a crea ună curentă, care 
mai paraliseze acea causă de destrucțiune pe care altă 
dată am comparat’o cu lupgica, de care vorbesce marele 
poetă florentină, ce nu ’șl satură niciodată nesățigsa poftă 
și după mâncare e și mai fometosă decâtă la începută 
dopo îl pasto ha piu fante che pria, care împedica pe 
omă atâtă câtă îlă ucide, tanto l’impedisce che l’occide. 
Ateneulă a atrasă altădată și speră a atrage și mai multă 
în sfera activităței sale, cei mai însemnați din gmenii 
noștri politici cari, venindă mai desă în templele senine 
ale științei și ale artei, se voră pune mai directă în pre- 
sența adevărului și frumosului eternă în contactulă că
rora inteligența și inima dobendescă acele obicinuințe de 
elevațiune și de demnitate, prin care ne transportă în ac
tele vieței practice.

Când într’o țgră se află gmenl, la orecare depăr-

fi
o-

sg

FOILETONU.

Luna
în spiritulă creatorii alu poporului românii.

(Urmare)

Din câte amă adusă pănă acum înainte, spicuindă 
în mitologia greco-romană și cea română și pe care 
câtă amă putută le-amă combinată între sine, ar urma 
că Diana și cultulă ei e viu și astădl la poporulă nostru, 
ar urma, că Diana, cu Nimfele ei, e totă aceea și astădl 
pe pămgntulă locuită de Români, care fu și pe sacrulă 
pământă ală Italiei. Deci dgră Ilena Cosândiana nu e 
nici cjeitate dacică, nici slavică, sgu galică, ea e deitate 
prin escelență: „română". Și ca atare Românulă o a- 
dgră din timpurile cele mai obscure, gr cultulă ei e 
deodată cu ală (leului Jană. Și precum Diana era dei
tate de lună și dină frumgsă de lumină: în tocmai e și 
Cosândiana deeă de lună și dină de lumină, precum a- 
pare din cele espuse de noi în tractatulă de față, unde 
Sgrele și Luna suntă doi trațl, ad. Apoline cu Arthemide 
(Dianus cum Diana v. Ianus cum Iana) și Fgtă frumosă 
cu Ilgna Cosândiana (Helios cum Luna.)

*
Sg ne abatemă puțină din mersulă acestui tractată 

și sg aruncămă o privire fugitivă în istoria altoră popgrg 
vechi, ca sg vede mă, dgcă și în vigța sgu în spiritulă 
loră creatoră a jucată ceva rolă Luna?! Și nu în de
șertă ne incercămă! Avendă înainte-ne cunoscută im-

pulsulă popdrgloră primitive pentru formarea religiunii 
loră, ușoră vomă dobândi ceea ce căutămă. Și apoi, 
care fu proximulă impulsă pentru formarea religiunii, de
câtă natura și privirea aceleia? De unde la tgte popg- 
rele, escepționândă pe Judei, religiunea fu în fondă o 
religiune naturală. Er fiindcă natura e abundantă de 
elemente, corpuri și grații fermecătgre: omulă în co
pilăria lui, cuprinsă de admirarea acelora, le-a adorată, 
sanctificată și deificată — Poporulă nostru română, 
chiar adi admiră și sanctifică puterea naturii; elă sanc
tifică Sgrele, esclamândă: »Sânlulă Sgre“, „Sânta Lună!“ 
• Sânta Pfoiă! < etc,

Elă prin acesta nu e păgână, căci adorândă opulă 
architectului divină, îlă adgră pe dânsulă. In natură 
nimică nu e așa de admirabilă, ca Sorele și Luna, a- 
cestă părechiă regală, ce îmbracă natura și universulă 
cu lumina sa! Deci tgte poporgle primulă cultă îlă de
feră gstoră doug corpuri ceresc!, și mai tote popârgle 
și le făcură primele divinități. Estmodă Egiptenii avură 
pre Osyris et Isys — Sgrele și Luna — numite și Far a 
et Marhpa, (de unde Faraon et Marhpaon) și ală căroră 
cultă fu celă mai vechiu în totă Egiptulă. Cândă se în
tâmpla întunecime de lună, atunci Egiptenii aruncau să
geți spre lună ca sg gonâscă spiritulă celă rgu, ce se 
presupunea că mâncă Luna.*)  Anticii Fenicieni, a că
roră religiune în fondă fu cea a Egipteniloră, încă a- 
dorau Sgrele și Luna ca cele mai vechi deitățl ale loră,

sub numele Baal et Astarte, căci acestea doug corpuri 
ceresc! i-au pusă pe ei mai ântâiu în admirare. Mito
logia feniciană o represintă pe Astarte ca pe o mamă a 
mai multoră copii, cari se presupuneu, că suntă stelele.*)  
Ce frumseță poetică!!... Totă astă deeă, la Evrei, sub 
numele Astaroth, represintă turme de oi și capre. As
tarte fu adorată ca regina nopții. Evreii, ca și Egip
tenii, puneu mare pondă pe cursulă lunii, și ei ca și 
Egiptenii se folosâu de anulă lunarii. Fiăcare începută 
ală lunii noug pentru Judei era o sgrbătgre. Ba li se 
demânda Judeiloră, ca în inceputulă fiăcărei luni sg pe- 
rigrineze la mormânturile nemuriloră loră și acolo sg se 
plângă, ca venindă sufletulă deja eșitu din lume, sg-i 
mângăie și sg-i învețe cum au de a scăpa din ună ng- 
casă seu din altulă. Totuși Judeii nu facă acâsta în 
t6tă luna, — ei o facă și potă sg o facă dela începu- 
tulă lunii Elel și pănă în 10 a lunii Tisri, ad. pănă cam 
în 18 Octomvre.

Mare sgrbătgre aveu Judeii și la așa (Jisulă anulă nou 
la începutulă lunii Tisri, care era serbată cu sunete de 
trompete, ajună, penitență etc. Judeii opineză, că acestă 
sgrbătgre pentru aceea se serbeză în astă lună, fundă 
că după părerea loră în astă lună s’ar fi creată lumea. 
Rabinii încă credă, că începutulă acestei luni, carea e 
prima lună a anului civilă, s’ar sigila în ceriurl, ceea 
ce are sg se întâmple cu fiăcare omă în decursulă a- 
nului, și că în acâsta di a acestei luni sg sigilâză în

*) Plutarchus de Ibyde et Osyride. Iablonsky, Pan- 
Aegiptorum.

**) Sancuaniathon ap. Euseb. Praep. Evang. L. I. 
e. 10 p. 34.
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tare de sgomotulă luptelorQ absorbitâre ale care
potă avea timpulă să cugete și să mediteze intr’o sferă 
mai senină, ei vădă mai limpede adevăratele trebuințe 
ale societății și ale statului. Societatea pentru învețătura 
poporului română, care a adusă și continuă a aduce in
contestabile și necontestate serviciurî instrucțiunii popo
rului, a fostă concepută în sînulă Ateneului și membrii 
Ateneului au fostă primii inițiatori și primii profesori ai scâ- 
leloră sale de adulți pentru instrucțiunea generală și in
strucțiunea civică a școleloră sale de meseriași, din care 
a eșită în urmă Societatea Concordia.

Totă în sînulă Ateneului s’au concepută încă două 
societăți ce au mai specială în vedere frumosulă și par
tea estetică a cui turei umane, Societatea filarmonică, cu 
concertele sale simfonice și silințele de a răspândi în pu
blică gustulă musicei clasice și Societatea amiciloru de 
Belle Arte, cu prima esposițiune artistică generală, ce 
s’a organisată în țâră și cu încercările de a deștepta 
gustulă arteloră plastice. In fine totă în sînulă Ateneului 
s’a formulată ideea constituirii Societății pentru Istoria 
Patriei, cu scopă de a culege și a da la lumină acele 
numerose și prețiose documente, ce se află atâtă prin țără 
câtă și prin străinătate și a deștepta, manținândă neînce
tată viu amorulă Patriei, acestă ultimă sinteză, acestă 
scopă finală ală tuturoră lucruriloră și aspirațiuniloru 
nostre. fită domniloră și dâmneloră pentru trecută.

Ce aspiră Ateneulă a deveni în viitoră? Acestă 
monumentă, ce se înalță cu falnice și imposante propor- 
țiunî arhitectuale, după ce va cristalisa ideile ce formu- 
larămă înaintea d-vâstvă, ne va deschide nouă orizonturi, 
nouă perspective.

Ateneulă împreună cu societățile isvorîte dela den- 
sulă, împreună cu societățile surori ce urmărescă ună 
scopă analogă cu ală său: Societatea geografică, Socie
tatea corpului didactică, Societatea politecnică, Societatea 
sciințeloră medicale voră avea în acestă paiață domici- 
iulă loră, punctulă loră de radlimă și de raliare și va 
forma o vastă confederațiune ce va căta să deștepte și 
în același timpă să coordone tâte activitățile și tote ener
giile inteliginții naționale.

Când acăstă confederațiune își va îndeplini evolu- 
țiunea sa și va ajunge la apogeulă activității și desvol- 
tării sale, imaginea năstră ’șî va găsi întru totă aplica
rea sa.

Uitându-ne atunci cu mândrie la acestă paiață și 
la maiestosulă fluviu, ce va fecunda câmpia națională, 
vomă tjlice cu toții: e Nilulă, e Danubiulă, e o mare in- 
stituțiune.

Domniloră 1 Aceia, cari au studiată legile după care 
se desvoltă societățile omenești sciu că, decă o națiune 
se învărtesce în cerculă vițiosă ală acelorași rătăciri, 
descuragiări și demoralisărl, acesta provine din causa 
stărei sale mintale, care conține germenulă tuturoră aces
tora rele și după care, conformă unei legi constituante a 
filosofiei istoriei, inevitabilă se modelă starea sa socială 
și politică.

0 adevărată eră nouă nu păte dăr începe pentr 
statulă română decâtă creândă în sînulă său puternice 
curenta, cari să nu conducă la reforme mintale, și ase
menea curente nu se potă crea decâtă prin instituțiuni 
ca acelea despre care vorbimă.

De acestă adevără este pătrunsă augustulă preșe
dinte de onâre ală instituțiunei nâstre, care ne-a acor
dată totdăuna înaltulă și puterniculă său sprijină. Imî 

facă, d-loră, o datoriă a declara aci — și sunt în po- 
sițiă a o sci — că fără sprijinulă și protecțiunea M. 
S. Regelui, acestă paiață nu s’ar ridica maestosă și im- 
posantă în acestă locă atâtă de admirabilă, adaptată des- 
tinațiunei ce i-amă dată. Ateneulă dăr astăcjl, cu ocasi- 
unea acestoră solemnități, își face o datoriă de a reînoi 
espresiunea omagieloră, devotamentului și gratitudinei 
sale și o depune la piciorele augustului său președinte 
de onâre.

Ună tribută de gratitudine dalorimă încă unui fac- 
toră ce cu o admirabilă spontaneitate și cu ună avântă 
iresistibilă a îmbrățișată idea nostră și i-a dată celă 
mai prețiosă și adorabilă concursă.

Cum am disă într’altă locă, și cum ne place a o 
repeta aci, dămnele române, printr’o atracțiune și afini
tate naturală cătră o operă în care Estetica și Belele- 
Arte voră avea loculă de onâre în campania ce amă în
treprinsă. E naturală dăr, prin urmare, că numele aces
toră nobile dămne să fiă pronunțată de noi cu simpatiă 
și respectă, și să răsune în viitoră dulce și armoniosă, 
în clasica incintă a monumentului la a cărui canstruire 
ele voră fi luată o parte atâtă de însemnată.

Ună cuvântă încă, domniloră, și termină. M. S. 
Regele în discursulă său dela Curtea de Argeșă a amin
tită ună faptă istorică de o mare semnificațiune.

In epoca depărtată a lui Neagoe Vodă acestă prin
cipe făcuse să viă ca să asiste la tîrnosâla bisericei sale 
și să recunâscă ună felă de egemoniă religiăsă, pe pa- 
triarhulă dela Țarigradă, pe egumenii dela muntele Atos, 
pe mai mulțî mitropoliți și episcopî din alte locuri de
părtate. Ei bine, domniloră, ceea ce săvîrșise Neagoe 
Vodă în acele grele timpuri, grațiă religiei, noi o vomă 
îndeplini, grațiă sciinței.

Astăcțî der, dâmneloră și domniloră, când punemă 
pâtra fundamentală a palatului Ateneului, să facemă dăr 
urări, ca să se apropie câtă mai curândă terminarea a- 
cestui templu ală artei și sciinței și la tîrnosâla lui se 
invitămă pe învățații și pe omenii cei mai distinși din 
peninsula balcanică carî, venindă în capitala regatului 
română, voră vede consolidată confederațiunea societăți- 
loră nostre de cultură și stabilita într’ună splendidă mo
numentă de unde se voră răspândi în depărtare rade de 
lumină și civilisațiune.

Ultime sciri.
Ternova, 10 Noemvre. — Partisanii prin

țului Alexandru de Battenberg au stăruită pen
tru realegerea acestuia. Numai după ce Stambu- 
lovtî a declarată că situațiunea e grea și că 
guvernulă ar demisiona dâcă s’ar realege prin- 
țulu Alexandru, Sobrania a botărîtă alegerea 
prințului Waldemar, deși Stambulovă a spus’o 
pe față că Rusia nu va recundsce alegerea. Fos- 
tulu capă ală partidei prințului Alexandru, Sto- 
ianov, și-a începută discursulă său în favdrea 
prințului Waldemar cu cuvintele: „Regele e 
mortă, trăiască regele!‘‘

Ternova, 10 Noemvre. — Regentulu Kara- 
velov și-a dată demisiunea, fiind-că părerile sale 
asupra situațiunei guvernului și a țării diferă de 
ale regenței și ale ministerului.

Berlină, 10 Noemvre. — Rusia fiindă în

trebată de Austria asupra candidatului la tro- 
nulă Bulgariei, ar fi comunicată contelui Kal- 
noky, că candidatulă ei este Prințulă de Mingrelia 
(provincia transcaucasică la Marea Negră. — Red.

Londra, 20 Noemvre. ■—■ Contele Kalnoky 
ar fi declarată ambasadorului englesă Paget, 
care sosesce adi aci, că Austria ar considera o 
ocupare rusă a Bulgariei ca ună casă de rSsboiu.

Pesta, 11 Noemvre. — Deputatulă Ugron 
și advocatulă Bokros s’au duelată, ânteiă cu pis- 
tolulă și apoi, fiindă că poliția după primele 
gldnțe ce s’au schimbată, ia oprită, cu sabia la 
scdla de călăriă. Ugron [a fostă ușoră rănită. 
(Cetitorii noștri cunoscă afacerea. — Red.)
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PESTA, 12 Noemvre. — Comisiunea dele- 
gațiunei ungare pentru afacerile esterne a hotărîtă 
sS invite pe ministrulă de esterne Kalnoky in șe
dința de adi, Sâmbătă, a schița într’ună șiră le
gată tabloulă situațiunei publice, și a espune prin- 
cipiele ce l’au condusă la discutarea cestiunei 
bulgare.

In comisiunea militară, ministrulă de răsboiu 
Bylandt-Rheid a declarată, că cuprinsulă broșu- 
rei: „Puterea militară a Austro-Ungariei în ora 
a 12-a“, e o invențiune plină de animositate; 
accentuă, că se îngrijesce de instrucțiunea limbei 
ungurescî în institutele militare de învățământă, 
și că se face tdtă ușurința posibilă tinerimei un
gare d’a intra în ele. Mâne se va continua dis- 
cuțiunea.

CANNES, 12 Noemvre. — Prințulă Wal
demar a răspunsă la telegrama regenței bulgare, că 
refusă alegerea sa de principe ală Bulgariei.

TERNOVA, 12 Noemvre. — In ședința de 
eri a Sobraniei, președintele i-a comunicată răspun- 
sulă prințului Waldemar. In urma acdsta Sobra
nia s’a amânată pe Sâmbătă.

PARIStJ, 12 Noemvre. — Freycinet a co
municată în cameră, că guvernatorul ă Tonchi- 
nului Paulă Bert a murită. Ședința s’a ridicată 
în semnă de doliu.
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CeriurI pedepsa ori răsplata pentru faptele omului din 
anulă expirată.*)

*) Mishhna in Tr. Yoma. Maimonides în Tr. Kip- 
pur. Buxdorf in Sinagoga Judaeorum c. XX ap. Gutrie

**) Giamii, biserici turcescl, in cari se cetescă ru
găciunile de Vineri numite Giume-Nemassi și cari nu e 
permisă a le ceti în Medgida ori Moschee.

***) Medresse, academii (seminare) turcescl situate 
lângă Giamii.

Vechii Germani încă adorau Sorele și Luna ca 
pe unele din cele mai principale divinități, de unde prima 
di o numiră: „Sonn(s)tag“ ad. (Jiua Sorelui; pe a doua: 
„Mon(d)tag“, ad. diua Lunii.

Nu mai puțină Arabii și Turcii! La ei încă e a- 
nulă lunară. Ei au două lunî pe ană de caracteră re- 
ligiosă în totalitate: una e Bairanul — Carnevalulă — 
timpulă când se devotâză plăceriloră în sensulă Cora
nului (colecțiune de legi) și oareă sâmenă cu Puriemulă 
Evreiloră, și una Ramazzanulă s. Ramadanulă, când e 
postulă. Dăr Turcii dau o exchisivă onore Lunii de ju
mătate, — Semi lunii — ei o împlântă pe Moschee, 
Giamii,**)  Medgide și Medresse;***)  cu ea își orneză stin
dardele, vestmintele, decorațiunile, cadrele icâneloră etc.

*

Cu tote acestea, nici ună poporă nu a făcută așa 
cultă lunii ca poporulă greco-romană și apoi ca popo- 
rulă daco-română. Nici ună poporă nu a pricepută 
luna și nu a putută vorbi cu densa ca Românulă. E 
dragă Românului luna, și decă nu ar fi luna să-i lumi
neze nâptea, elfi nă și-ar pute să-șî lucre lucrulă rămasă 

de (|iua, elă nu și-ar pută cânta așa cu doră doina, elă 
nu ar avea cui să-și spună aleanulă inimii sale! Dăr elă 
conservâză prâ bine cu luna, prâ bine își descopere 
dorulă și-și spune iubirea și luna îlă ascultă cu o față 
blândă și compătimitore :

Românulă scie. că numai luna săraca îlă ascultă 
bacurosă și-lă crede. Căci:

Câte stele suntă pe ceră
T6te fugă și tâte peră,
Numai luna, lunișora
’MI mai crede inimiora,
Numai luna săraca
’MI mai crede inima !... Său :
Câte stele suntă pe ceră
Pănă-n (jiuă tote peră, 
Numai luna și c’o stea
Scie de patima mea 1

Bucuria, ce o are Românulă pentru lună se vede 
si de acolo, că elă e forte veselă, când se face lună 
nouă. Căci:

Lună nouă
Dragă nouă,
Lună plină
Fără tină! — fir copii încă-i descântă, când 

o vădă sera apărândă de după dâlă:
lese buha buhuiătă
Dintre dâluri cucuiâtă, ș. a.

Din astă bucuriă și din acăstă dragoste, |ce are 
Românulă față cu luna, cu carea elă îșî petrece din co
pilăria pănă când e moșă bătrână, nu a lipsită ca elă, 
cu spiritulă său imaginată să nu vorbăscă câte și mai 
câte de dânsa: Elă o numescel Păcurară, ce’șl pasce 

oile, cari suntă stelele; elă o numesce crăiâsă, împără» 
tăsă, sântă etc. fir’ acea negrăță, ce se vede în lună și 
despre carea astronomii susțină că ar n „munți", Ro
mânulă o esplică pră naturală, când dice: că păcurariulă 
își uscă obelele; că acolo ar fi Caină și Avelă și se 
arată cum Caină a tăiată capulă lui Avelă; că acolo 
ar fi Țiganulă cu slănina în spate. Când luna sufere 
întunecime, Românulă prâ ușoră îți esplică că o mă
nâncă vârcolacii sâu Moroii, ce se facă din nebotezați. 
Românulă, în spiritulă său glumeță, scie și glumi cu luna 
sâu celă puțină să o amestece intre glume. Despre ună 
omă, ce se măniă iute, dice că e ca luna, ce câtă dicl 
se vâră’n noră ; despre ună omă mincinosă (jice: acesta 
așa e în stare să mință de și luna stă în locă; despre 
unulă vagabondă, ce tâtă nâptea umblă pre uliță, Ro
mânulă (jlice: A fostă âc’așa, să vadă luna! Românulă 
țăranu, când vrea să scape de vr’ună âspe incomodă 
cjice: ah! ce mai drăguliță de lună e afară, păcată să 
ședl în casă! Despre ună omă, ce cască tare, Românulă 
dice, că stă să’nghiță luna; despre unulă, ce scie să 
cânte frumosă din flueră săra, Românulă cjlice: așa dice 
de mândru, de și luna par’că stă în loch și-lă ascultă!

Am obosi prâ multă pre iubiții cetitori, când am 
scrie aci fi două anecdote cu privire la lună. Una, cum 
adecă âmenii din ună sată, cugetând că a căzută luna 
în laculă ce era lângă sată, tâtă nâptea se trudiră să 
pâtă scâte luna afară; și una, cum a mâncată Sasulă 
luna cu mămăligă. Asta din urmă se află scrisă în șetjă- 
târea din 1883 de suscrisulă. (Va urma.)
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Oursulu la bursa de Viena
din 11 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . , 102 40
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92 50 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 151.30
Amortisarea datoriei eăi- 

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.25

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) . . . . 127 —

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 11450

Bonuri rurale ungare . . 105.— 
Bonuri 
B nuri 

mișă 
Bonuri 
Bonuri rurale transilvane 104 50

cu cl. d6 sortare 1C5.— 
rurale Banat-Ti-
..............................105.-

cu cl. de sortare 105.—

Bonuri croato-slavone . . 105 50
Despăgubire p. dijma de 

vină ung............................98.75
Imprumutulă 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 aură 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

generală.

Scutu contra ernei!
Friimose! căldurose! elegante! eftine! Im

permeabile contra frigului și umedelei suntă :

Jachetele de erna bărhatescl 
lucrate în I. fabrică de Jachete bărbătesc! din Viena cu prețulă 
ne mai pomenită și de necredută eftină de numai 

1 fl. 80 cr-
Jachetele mele de ernâ bărbătesc! suntă cele mai căldurose 

ce și-le pote cineva gândi și pe lângă acesta celă mai sănătosă 
vestmentă, căci ține corpulă caldă, apără de răceală, să potrivescă 
pe or! ce corpă și prin enorma loră eftinătate tacă sensațiune

20,000 bucăți deja veudute.
Ori cine doresce a avea o Jachetă frumdsă, căldurdsă și durabilă sg 

facă îndată comanda, căci incurgă comenzi enorme și depositulă în celă mai 
scurtă timpă va fi desfăcută. — Se potă procura singură și numai la 

Wiener Jacken - Export - Gescliăft
A. Gans, Wien, XIX, IZoloxiitzgasse S/GS.

La comandare este suficientă observarea, decă să fiă mare, mijlociă 
seu mică. Se trimite cu posta în tăte părțile lumei în 24 ore cu rambursă, 
seu trimițendu-se prețulă înainte. 1—4

. . Gump. 8.44 8.46
8.36 8.40>

9.88 9.91»

11.22 11.25>

10.22 10.25»

5.89 5.91»

100.50 101.50>

Ruble Rusesc! 117 — 118.—»

Discontulă 7—10°/» pe

Argint românesc 
Napoleon-d’or! . 

Lire turcesc! . .

Cursuiu pieței Brașov O
din 12 Noemvre st. n. 1886

Imperial!.....................

Galbeni.........................
Scrisurile fonc. «Albina

Bancnote românesc!

preparate de cătră farmacistulă diplomacă și chemică G. Strubecher după 
o metodă numai densului cunoscută, este celă mai folositoră și adevă
rată nepretuibilă remediu contra tusei, răgușală. înflamațiă de gâtă și de 
pluinâni, catliarfl bronchială, astlima, anemia, gălbinare, consfipațiuue și 
înfluințeză escelentă pentru întărirea și vioiciunea sângelui, a nervilorft 
și a corpului întregft.

Mii de 6men! mulțămescă pentru viața și sănătatea loră singură 
numai acestui neîntrecută remediu naturală, care în urma efectului său 
întrece tote preparatele din Malz și din zahară, avendă chiar la prima 
intrebuinațre o influință admirabilă. Prețurile: 1 butelia mare cu 
Sucfi-Spitzwegericli (Spitzwegericli-Saft) fl. 1., 1 butelia mică fl. —50 cr. 
1 cutiă mare de bombone-Spitzwegerich fl. —.30 cr.. 10 pachete mici cu 
boinbone fl.— 70 cr. — Trimiterea în tote părțile AusLro-Ungariei prin:

Spitzwegerich - Făbricks - Niederlage 
Ant. tSaijs, Wien, iii. Kolonitzgasse Nr. 866.

Domniloră farmaciști, băcani și comersanț! cu delicatese, cofetari 
se acordă rabatu însemnată.

Se face rugarea a observa bine adresa.

K5

Mersulu trenurilor!!
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia I®redealii-Budapesta și pe linia Teiușul-Aradii-ISadapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-Budapesta .Budapesta—IPiredealfi

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnihuR

Trenă 
omnibua

4.50
9.32

Timișă

Brașovfi

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

( 
(

(
(

Sighișora

JElisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă 
Toiușft
Aiudă 
Vințulă de
Uiâra 
Cucerdea 
Bhiristt 
Apahida

Clnșiu

Nedeșdu
Ghirbău 
Aghirișă
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

susă

(
(

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51 

î 1.03
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

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

( 
(

Viena .;
I

9.56
10 29

603
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

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
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de nâpte suntă

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârbely 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uiăra
Vințulă de 
Aiudă 
Teiușft 
Crăciunelă
Blaștt 
Micăsasa 
Cepsa mici 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brasovă

Timișă

(
(

susă

(
(

Predealu

BucurescI

(
(

cele dintre liniile grâse.

Trenă 
de pera.

Tren 
accelerat

Trenu 
emnibuf

Trenă 
de 

peradne

Tr«nă 
omnibua

11.10 — —
11 _ —

7.40 2.— 3.10 6.20 8.00
11.05 3.58 7.38 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
106 , __ — — 10.—
1 13 — — 10.09
1.20 __ — — 10.19
1.41 __ — — 10.48
2.00 __ — — 11.14
2.35 ■ — — 12.12
2.48 ____ — — 12.30
3.20 _____ — — 1.12
3 36 ____ — — 1.32
4.C0 — — 2.18
4.3? _ — 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, ZernescL

Teiușft- .1 nn«?a]j)>esta Budapesta- Aradft-Teiuștt.

Trenu Trenă Trenă de Trenă de Trena Trenă
omnibua omnibua persone peradne do persdnt omnibnf

Teiușft 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 SZOIHOK f 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradfi 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
Branielca 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 6 G9 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>8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Branielca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42 —
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11.07 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —

/
Szolnok 1 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulă de josă 12.18 J2.29 - “
Budapesta _ - 1 8.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — 6.05 ■S'eSușft 1.29 ’ 1.41 —

A rad ift-rfl'iinaîș6r  a Shaeria (Piski) PetroșeraK

Trenă Trenă da Trenă Trenă de Trooă Trenă
oidmI bus peradne mixt

X
persâno omnibua mixt

Aradft 5.48 6.05 ©îxaeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Strei u 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hs.ț^gă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Grivadia 2.24 — 5.58.
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6.41

9.02 — 9.08 PetreșeaiS 3.37 — 7.12

TJmișdr a- Arad ii Petroșenai—SismerSa (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenu Trenă
peradne peradne omnibua de pers. omnibua mixt

Timiștira 6.25 5.00 Petroșemi 10 07 ' 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Grivadia 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
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 —■ 9.52

9.27 — 8 17 1.53 — 10.31


