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Sorlaorl nefranoate nu ie prlmesoii. — Banusorlpte nu «a retrămltil.

Sâmbătă, Duminecă 9 (21) Noemvre. 1886.

Din causa S-tei serbători de mâne diarulu nu va 
apare până Luni.

Brașovu, 7 Novembre 1886.
De câtva timpu pressa ungurăscă, atâttî cea 

din Pesta, câta și cea din Clușiu se ocupă me
reu de Ardeală.

Pănă la unu punctu, faptulft acesta l’amă 
put6 numi o manevră, esecutată în fiăcare anu, 
când se apropiă ținerea adunării generale a reu- 
niunei de maghiarisare ardelene.

In faptă însă, pressa ungurescă punîî cu 
t6tă seriositatea la ordinea dilei cești unea Arde
iului, pentru că nu Je relele ce-lă bântue se 
ocupă, nici de înlăturarea loru.

Modulîî cum tracteză diarele ungurescl a- 
căstă cestiune, ne face impresiunea unei consci- 
ințe încărcate de grele păcate, dăr care îmbă
trânită în fapte rele, nu voesce ispășire, nici în
dreptare, ci continuarea pe calea păcatelor^, cu 
mai mare sete, cu furiă chiar.

Ce să fiă causa, că tocmai acum, când 
nori grei și negri se grămădescă asupra situa- 
țiunei politice din afară, se face cestiune arde- 
lenăscă, și încă tocmai de cătră aceia cari de 20 
de ani îlă stăpânescu după placă?

Pentru ce atâția fiori, de ce atâta grdză 
pentru Ardeală, dăcă e curată consciința, că totă 
ce s’a făcutu de guvernele unguresci, s’a făcută 
pentru întărirea Ardealului, pentru bunăstarea 
poporului, pentru mulțămirea naționalitățiloră ?

N’amă fi luată actă de acăstă spaimă a 
„patrioțilorii“, dăcă s’ară fi mărginită a vorbi 
în pressă de periculele ce arii putea amenința 
din afară. Ne pare însă straniu, că pe inimicii 
îi vădă înăuntru, suntă naționalitățile, este inte- 
ligința loră, este religiunea loru, este limba loru, 
este în fine faptulă că nu e Ardealulă maghiarii 
din creștetă pănă’n tălpi, așa precum îlă viseză 
Beksics, Horvath, Bartha și t6tă căta patrioțiloră 
kulturegyletiștî.

Deputatulă guvernamentală Beksics a scrisă 
deunăijile într’o f6iă ungurăscă din Pesta unu 
articulă desperată despre Ardealu, dicândă între 
altele:

Inimicii noștri pună Ardealulă într’o liniă cu Bul
garia, cu Rumelia orientală, cu Macedonia, ca și cum 
Ardealulă ar forma o parte întregităre a respectiveloră 
state balcanice. Putemă să perdemă Ardealulă — (jlică 
aceia cari conchidă la eventualitatea unui răsboiu ru- 
sescă. Dăr n’avemă să ne tememă de ună asemenea 
casă, pentru că Ardealulă nu se p6te perde, fără ca să 
nu se părdă împreună cu elă Ungaria, precum și întrăga 
monarchiă

Ore ce păcate să fi ’mpinsă pe Beksics a 
scrie atâtă de desperată? Ce păcate să-lă fi în
drumată a pune tocmai acum pe tapetă cesti- 
unea Ardealului așa precum ni-o înfățișâză? Pa- 
triotismulă ? Cestiuni atâtă de delicate nu se dis
cută în asemenea momente, când situațiunea po
litică din afară atinge de o potrivă întrăga mo
narchiă, er nu nu numai o parte a ei.

Trebue că scie Beksics ceva, a călătorită 
prin Ardeală și nu-i place cum stau lucrurile 
aci; va fi vădută că totă ce au zidită guvernele 
unguresci de 20 de ani, au zidită pe năsipă: 
încă totă n’au dispărută naționalitățile contopin- 
du-se în nobilulă și cultulă elementă maghiară. 
In Ardeală nu se află ună punctă solidă 
pe care să se sprijinăscă „idea de stată ma
ghiară căci:

Elementulă maghiară, afară de Săcui, îșl perde tă- 
râmulă în numără și avere.

Maghiarii din Ardeală nu suntă destulă de tari, 
pentru ca să ducă acolo la îndeplinire interesele »sta
tului maghiară".

Industria Sasiloră e multă mai bogată isvoră de 
înavuțire, decâtă industria Maghiarilor^ și a Săcuiloră.

Inteligența nu este esclusivă maghiară, ci este ma

ghiară, săsescă și română, prin urmare societatea e îm- 
bucătățită.

Potestatea eclesiastică a luteraniloră, a greco-ori- 
entaliloră și a greco-catoliciloră nu se află în mâni un
guresci.

In multe locuri chiar și administrațiunea statului 
se află în mânile naționalitățiloră, în care nu te poți în
crede — în mai multe puncte ale adminislrațiunei a pă
trunsă particularismulă de naționalitate.

Vedeți dără că este o cestiune ardelănă, 
câtă vreme Ardealulă nu e locuită numai de 
Maghiari, ci și de Români și Sași, câtă vreme 
Românii și Sașii au o inteligență, au industriă 
și avere, câtă vreme suntă confesiuni și puterea 
loru nu se află în mânile guvernului ungurescă, 
și câtă timpă în administrațiune se mai aude 
ridicându-se și graiulă românescă său săsescă, 
Astfelă de germeni periculoși trebuescă înăbu
șiți, prin urmare, după Beksics, a sosită timpulă 
ca „statulă maghiară1* să îngrijăscă mai seriosu 
de sdrtea Ardealului. Că suntă său nu sfatu
rile deputatului guvernamentală patriotice, con- 
tribuescă la înlăturarea răului, asta-lă privesce.

Nu mai puțină recundsce și „Ellenzek4*, că 
esistă o cestiune a Ardealului, numai cu deose 
birea, că „Ellenzek“ are o metodă și mai radicală 
de resolvare. După elă, constituțiunea e unu isvoră 
de rele; guvernulă constituțională a dispusă să 
se facă alegeri în Ardeală, elă a făcută prea 
multe concesiuni, elă a recunoscută autonomia 
bisericei românesci, elă a formată legea pentru 
naționalități, a statorită censulă, a regulată po
sesiunea ; guvernulă constituțională a negligeată 
a introduce în scălele medii nemaghiare limba 
maghiară ca limbă de propunere, guvernulă ne- 
gligează a profita cu tactică de relațiile încor
date dintre greco-catolici și greco-orientali ș. a.

Prin urmare fdia clușiană ar voi ca cestiu- 
nea ardelănă să se resolve radicală de totă: 
lege electorală să nu fiă în Ardeală, negreșită 
pentru naționalități nu, censulă să se reguleze 
altfelă, în favărea elementului maghiară, consti
tuția să se schimbe, legea de naționalitate să să 
desființeze, peste autonomia bisericei române să 
se ștărgă cu buretele, să se deposedeze naționa
litățile, limba de propunere nemaghiară să se 
înlocuiască în scălele naționalitățiloră cu cea ma
ghiară, și așa mai departe.

Etă’i pe apărătorii libertății și ai desvoltării 
individualității popăreloră transformați deodată 
în ocrotitori ai măsuriloră muscălesci! Ună lu
cru a uitată făia clușiană să mai propună: Si
beria și cnutulă, pentru ca resolvarea să fiă com
plectă.

Ne oprimă aci. Ne mulțămimă a constata, 
din chiar graiulă patrioțiloră : 1) că esistă o ces
tiune a Ardealului; 2) că Ardealulă nu e nu
mai maghiară, deărece naționalitățile nemaghiare 
suntă în maioritate preponderantă ; 3) că cestiunea 
Ardealului trebue resolvată.

Discursulti lui Stojanov în Sobraniă.
In ședința secretă a Sobraniei, ținută în tjiua 

dinaintea alegerei principelui, ținu Zaharia Stoja- 
nov următorulă discursă, pe care-Iă reproducemă 
după „Revue de l’Orient“, avândă o deosebită 
însemnătate, căci din elă se reflectă opiniunea 
publică bulgură:

Ne-amă întrunită aci, ca să ne înțelegemă asupra 
persănei ce avemă s’o alegemă mâne. Avemă noi peste 
totă dreptulă să alegemă liberă, ne lasă Europa acestă 
dreptă? (Strigăte: Asta nu stă!) țticeți, că acăsta nu-i 
ădevărată, bine, priviți odată acestă loje susă în drepta 
(arată spre lojea diplomatică) și nu veți afla în ea nici 
ună singură representantă europeană, nici unulă n’a 
venită aci, ca să asiste la alegerea principelui nostru 
ca să ajute la nevoiă guvernului nostru cu vr’ună bună 
sfată. Vedeți așa dără, că am avută dreptate să vor- 

bescă astfelă. Nu sunt oratoră și acji am luată cuven- 
tulă numai de aceea, fundă că mă temă, că se potă ivi 
astfelă, de evenimente pentru Ura nostră, cari nici mie, 
nici vre-unui altuia nu voră mai permite a ajunge la 
cuventă într’o Sobraniă, căci mă temă că se pândesce 
asupra instituțiuniloră nostre liberale și păte că nu vomă 
fi împreună într’o Sobreniă așa curendă. Ce privesce 
persona principelui ce avemă să-lă alegemă, nu credă 
că gi’eșescă, decă o spună curată, că dfcă ar fi se ale
gemă liberii, amu alege unanimă pe eroulu nostru Ale
xandru de Battenberg-, der vădă bine ca și voi, că a- 
ces'.a nu e cu putință. Prințulă Alexandru, căruia am 
îndrăsnită a-i scrie acum 20 de (file, nu mi-a dată nici, 
unu respunsu și acăsta tocmai dovedesee, că părerea 
lui e de acordă cu a năstră, Adi suntemă constrînși 
âșaderă a pune de bună voiă ună candidată pentru ale
gerea de mâne, și eu voiu vota pentru elă din conside- 
rațiunl pentru critica situațiune a țării. înainte cu 500 
de ani ne-a subjugată Sultanulă Baiazet, adi stă pe a- 
celași punctu de stadiu colosală nordică, ce păte mititica 
Bulgariă contra acteloră de violență ale aceluia ! Vedeți, 
cum mândrulă Albionă, puternica Germaniă, Austro-Un- 
garia se plecă voinței lui celei tari. Decă așadără noi 
nu alegemă mâne pe prințulă Alexandru, la acăsta ne 
împingă numai împrejurările de care v’am vorbită, căci 
realegendu-se Alexandru Bulgaria ar fi perdută totală, 
deorece Rusia în același momentă ar sfărîma Bulgaria, 
dăr așa păte că in alegerea lui Waldemar este pusă po
sibila esistență mai departe a Bulgariei. După cinci 
pănă în ștse luni se potă schimba referințele și Dumne- 
deulă bulgară va învia și ne va ajuta. A conta a<ji pe 
Europa, ar fi o nebuniă, căci Europa nu mai esistă, 
celu puțină pentru noi deja nu mai esistă de locă. Tre
bue să întrebuințămă totulă, în casă că Waldemar primesce 
corăna, ca elă se respecte constituția nostră și se nu ne 
aducă în Ură baionete streine. Mă temă, că pe una o 
va lăsa și pe cealaltă nu o va face. Ne primindă 
înse Waldemar alegerea, atunci vomă alege pe Alexandru, 
și decă Europa nu aprobă acăstă alegere, atunci vomă 
proclama republica balcanică. Eu nu vădă nici o altă 
scăpare putinciăsă!

După cum i se telegrafiază din Ternova 
lui „Pester Lloyd‘‘, a disă Stojanov în discur- 
sulă său, când a arătată spre loja diplomatică : 

Deputațiunea bulgară, care are să visiteze curțile 
europene, ca să le răge pentru ună candidată la tronă, 
nu va afla Europa. Europa s’a perdută, nici măcară 
în loja diplomatică nu ședă representanțl europeni, ci 
copiști.

In urma acestei esprimări, contele Star- 
zenski (pentru Austro-Ungaria), Akton (Italia) 
și Grebs (Anglia), cari erau acolo de față, pără
siră imediată sala.

Pressa maghiară și discursulti lui Kalnoky.
Maiorilatea diareloră maghiare suntă nemulțămite 

cu discursulă lui Kalnoky.
„Nemzet" observă, că multe suntă încă de lămu

rită și multe rămână ce nu se potă lămuri, din causă 
că nu e potrivită să ajungă în publicitate. Contele 
Kalnoky a fostă cu reservă cătră Rusia, deorece a cru
țată politica Rusiei față cu Bulgaria. Der deărece ună 
răsboiu nu l’ar sprijini nici Germania și chiar nici 
Anglia, nu trebue să-lă provocămă. Cu acesta este 
împreunată o mare responsabilitate. Der decă contele 
Kalnoky s’ar amăgi și Rusia și-ar asigura în Bulgaria o 
influință permanentă și protectoratulă, atunci elă a pusă 
în jocă interesele monarchiei, său celă puțină ar îngreuia 
apărarea loră acordândă diferite concesiuni și avantage. 
Dăcă însă contele Kalnoky precum se pare e gata a lua 
pentru acăsta responsabilitatea, atunci cu greu se va 
găsi ună politică Ungură, care va voi a i-o lua mai 
alesă acum, când lucrurile se apropie de stadiulă resol- 
vărei puse în perspectivă.

„Pești Naplo" că espunerea ca discursă face 
o bună impresiune și face efectă, dăr pentru ca să 
avemă și temeiu de încredere ar fi necesară să apro- 
bămă și cele întâmplate în trecută. Ar fi putută Rusia
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procede adl astfelă în Bulgaria, decă nu ne-ar ri fostă 
legate mânile atâtă nouă câtă și Germaniei prin alianța 
triplă? Declarațiunea, că ocuparea Bulgariei s’ar privi ca 
ună casus beli, are în față-i îngrijitorea declarațiune, că încă 
multă timpii nu se va restabili liniștea în Bulgaria, pre
cum și aceea, că Rusia are drepturi în peninsula balca
nică, pe cari le-a respectată chiar tractatulă din Berlină. 
Discursulă însemneză pacea, noi credemă chiar, că decă 
s’ar fi vorbită și mai hotărîtă, s’ar asigura și mai bine 
resolvarea pacinică și pote mai curândă de cum speră 
espunerea.

„Pești Hirlap“ dice, că contele Kalnoky a trecută 
norocosă cea dintâiu probă de focă și că expunerea lui 
va întîmpina înafară aprobare generală.

„Budapesti Hirlap< accentueză tonulă reservată, 
precaută, s’ar pută cjioe fricosă, care caracterisâză es
punerea ministrului de esterne. Resultatulă este abdi
carea monarchiei în cestiunea orientală. Țevile ajunse 
sub puterea Rusiei : România, Bulgaria, Serbia, Mace
donia și Muntenegru ară forma ună cercă de fieră, care 
sugrumă monarchia nostră și o nimicesce și economi- 
cesce și politicesce. Ministrulă de esterne susține, că 
crisa isbucnită în Bulgaria nu atinge directă interesele 
nostre. Acestă orbire e ne’nțelesă. La întrebările lui 
Andrâsi a răspunsă contele Kalnoky nervosă și slabă. 
Bulgaria este predată Rusiei, și acesta p6te sugruma cu 
forța poporulă bulgară.

„Egyetertes“ <|ice, că după cele espuse de minis
trulă de esterne Austro-Ungaria vre pacea cu ori ce 
preță. Misiunea lui Kaulbars este din punctulă de ve
dere ală monarchiei ndstre și cu privire la tractatulă din 
Berlină multă mai rea, decâtă trimiterea unui comisară 
ală Țarului. Cu dreptulă cu care șede în Bulgaria co- 
misarulă Rusiei și împarte ordinele sale, ar trebui să 
șâdă acolo și împuternicitulă nostru. Este ofensătoră, că 
Kalnoky s’a provocată la iubirea de pace a Țarului și a 
apostrofată activitatea lui Kaulbars. Activitatea lui Kaul
bars — <Jice ministrulă — numai a folosită poporului 
bulgară, atrăgându-i siinpatiele Europei. Ei bine, noi 
obicinuimă a simpatisa cu cei apăsați, și dăcă simpatia 
ar pută face fericită pe ună poporă, atunci cea mai sân- 
gerosă apăsare ar fi non plus ultra ală norocului. Decă 
trupele ruse ară fi devastată Bulgaria dela ună capătă 
pănă la celalaltă și ară fi colorată roșu de sânge Ma- 
rița dela Sofia pănă la mare, atunci ar fi simpatia po- 
pâreloră Europei încă multă mai viuă de cura este 
acum. Dăr nu e vorba numai de Bulgari, ci și de in
teresele nâstre, și nu vedemă nici cea mai mică bună
voință de a se apăra energică aceste interese.

„Neues Pester Journal“ (Țce, că nu pole să apară 
decâtă suspiciâsă decisiunea unei politice, care se pro- 
vâcă la tractatulă diu Berlină, negată și găurită de o 
sută de ori. Greșelele care s’au comisă pănă acum îșl 
au urmările loră neînlăturabile

„Budapester Tagbtt“ <|ice, că din asigurările mi
nistrului de esterne se pâte conchide, că elă vre să apere 
interesele monarchiei nâstre în Orientă, deși în timpulă din 
urmă se părea, că ar fi gata să sacrifice interesele mo
narchiei, dăcă prin acăsta ar pută susține pacea. Prin o 
politică mai demnă, mai hotărîtă și mai bărbătăscă s’ar 
fi împedecală uneltirile rusescl și o procedere comună 
între Austro-Ungaria, Germania, Anglia și Italia s’ar fi 
putută obține, decă ministrulă de esterne n’ar fi privită 
totdeuna ca hipnotisată spre Sânpetersburgă. Se vede că 
contele Kalnoky s’a înțelepțită abia după ce a suferită 
pagube.

SOIRILE PILEI.
Nimică nu caracleriseză mai bine — dice «Kolozs. 

Koz.“ — furia Gehiloru contra Maghiariloră, ca marea 
agitațiune ce o desvoltă Cehii contra făinei unguresc!. 
Și într’adevără, furia acăsta îșl are efectulă său strică- 
ciosă asupra Ungariei, după cum vestesce „Narodni Lisly“. 
Deosebitele societăți cehe au atârnată mici tăblițe prin 
locurile publice cu inscripțiunea: >Nu cumpărați făină 
ungurăscă, și peste totă nu cumpărați marfă ungurăscă !“ 
Lupta acăsta contra producteloră industriale ungurescl 
o recomandă „Narodni Listy» societățiloră cehe ca să o 
continue în măsură câtă se pote mai mare. — E tristă 
lucru, dăr șovinismulă șovinismă produce, și .patrioții" 
noștri suntă buni dascăli.

—x—
In comisiunea pentru armată a delegațiunei ungare, 

ministrulă de răsboiu Bylandt-Rheidt răspunse, la o în
trebare ce i s’a pusă, că Rușii au in adevără la granița 
Galiției mai numerăsă cavalenă decâtă noi; dăr ce pri- 
vesce mai alesă trupele nâstre de cavaleriă dislocate la 
granițe, e de considerată, că trupele nu numai de-alun- 
gulă graniței nostre, ci și în fața granițeloră ruse iau 
posițiuni.

—x—
Se vorbesce, că ministrulă română Sturza se va 

duce în curândă la Pesta și de acolo la Viena, în afa
cerea convenției comerciale.

Ministrulă ungurescu de agricultură, industriă și 
comerță a avisată camera de comerță și industriă din 
Brașovă, ca să facă atenți pe fabricanții de pestavă din 
Brașovă, Sibiiu și Sighișâra a’șl provedea produsele loră 
cu mărci proteetâre.

—x—
Cetimă în „Pești Naplâ* : .Din isvoră competentă 

ne vine scirea, că în Vață a fostă numită episcopă 
Constantină Schuster, episcopulă din Cașovia, și episcopă 
în Neusohl preot ulă din Neoplanta, deputatulă dietală și 
canoniculă Emerică Bende. Dr. Constantin Schuster a des- 
voltată în Casovia activitate binecuvântată, și suntemă 
convinși că și în Vață va face același lucru. Emerică 
Bende a desfășurată în Neoplanta o activitate cu atâta suc- 
cesă încâtă de sigură fiecine îlă va țină demnă de scau- 
nulă episcopescă. In noulă său cercă de activitate elă 
pâte face multă pentru răspândirea ideii de stătu ma
ghiarii și suntemă convinși, că acăsta o va și face și va 
corăspunde în măsura cea mai deplină speranțeloră puse 
în dănsulă în acăstă privire*.—Câtă cioroboră pentr’ună 
toporă ! Voră fi rîdândă și Slovacii.

—x—
Procesulă dintre Românii și Grecii din Brașovă 

pentru biserica Sf. Treime din cetate s’a resolvată în 
săptămâna trecută și în a doua instanță totă în defavo- 
rulă Româniloră, aprobându-se sentința instanței ântâiu, 
escepțiune de cheltuelile procesului, de a căroră plătire 
au fostă scutiți. Sentința instanței a doua recunâsce 
biserica Sf. Treime și comunitatea ce’i aparține ca na- 
țională-grecescă. Românii, ca acusatori, voră apela, se 
dice, și la ciuriă.

—x—
Actuarulă filialei „Kulturegylet«-ului din comitatulă 

Ilunedirei, Oscar Mailand, publică în colonele„ patrioti
cei» foi din Deva, »Hunyad“ ună apelă cătră popora- 
țiunea comitatului, prin care o provâcă la activitate .cul
turală*, deârece comitetulă centrală din Clușiu a pusă 
înlr’o apropiată perspecTvă începerea activității »cultu- 
rale“. Deja mai multe reuniuni cercuale au adusă la

cunoscință trebuințele loră, după care în Cer teși- Hondol 
pre lângă scola rom.-catolică de acolo ar fi de lipsă încă 
o sală de învețământă cu ună învățătorii auxiliară : în 
Simeria să se cumpere pămentă în scopuri de colonisare; 
în Petroșerii are să se sprijinescă industria și colonisarea 
în scopulă consolidării naționalității maghiare; în Rapol- 
tulu-mare trebue să se lărgâscă scâla, ca uniculă razimă 
ală maghiarismului, și să se aplice încă o învățătâre pen
tru limba maghiară și lucruri de mână; in Lindjina tre
bue să se facă o biserică rom.-cat., deârece cei 70—80 
credincioși catolici visitâză biserica gr.-cat. Inspectorulă 
de scâle Rethi recomandă înființarea de 25 asile pentru 
copii în diferite localități, pentru cari se receră câte 80-100 
fl. Mai departe în apelă se plânge, că multe reuniuni 
cercuale nu dau nici ună semnă de activitate. — Care 
să fiă causa? De sigură tema de fiasco. Der când va 
sosi Krachulă !

—x—
In interesulu industriei indigene depulatulă dietală 

și președintele camerei comerciale și industriale din Clușiu, 
Desideriu Sigmond, și inspectorulă industrială Ludovic 
Binder au pornită la 16 c. n. în călătoria de studiu la 
Făgărașă, Brașovă și comitatulă Trei-scaune. — Poflimă 
trăbă, acum din nou o iau dela capă 1

—x—
Procuratura din Alba-Regală a fostă încunosciințată 

pe cale telegrafică, că locuitorulă Ștefană Battai din 
Fornolc a fostă împușcată de ună gendarmă. Afacerea 
se instrueză. — Se vede că ministrulă Tisza îșl caută 
anume astfelă de gendarmi, căci nu vedemă să se ia 
nici o măsură, prin care să se pună capătă barbariiloră 
gendarmeresci.

—x—
țfiarulă „La France militaire», într’o dare de semă 

făcută asupra diferiteloră misiuni militare străine, cari 
au luată parte la manevrele din anulă acesta, se esprimă 
astfelă vorbindă de armata României: »Câ(ă despre Ro
mâni, dânșii represintă o naționalitate latină, atâtă de 
vivace, încâtă șt-a menținută esistența sub pașii repetați 
ai barbariloră. Călcată ună momentă de Turcă, dânsa 
s’a ridicată, întocmai ca trestia după vijeliă; și acum, 
deși strînsă din tote părțile de elementulă slavă, ea pros
peră avândă credința neclintită în viitorulă său. Cum 
amă putea, noi Latinii, pe cari lumea ne crede în de
cadență, să nu privimă cu bucuriă acestă stată născendă, 
care desminte încă odată, prin vigârea și voința sa de a 
fi, pe marele cancelară?»

—x—
In cele 75 de scâle medii ce stau sub conducerea 

statului s’au anunțată în anulă acesta la esamenulă de 
maturitate 1545 studențî; la esamenulă înscrisă au fostă 
admiși 1481, la celă orală 1372. Testimoniulă de ma
turitate l’au obținută cu fârte bine 150, cu bine 368, 
simplu 648. La esamenă suplimentară au fostă avisațl 
151, la repețire 50, definitivă respinși 5.

—x—
Casele erariale ce stau nelocuite pe înălțimea Sla

tina de lângă colonia Bistra au fostă sparte și jefuite 
de mai multe obiecte.

— x—
Se vorbesce, dice „Revista Politică», că Iesuiții din 

Cernăuți ară avea de gândă să ’șl aducă ună predicatoră 
care să predice și în limba română. Cu ce scopă ? N’au 
Românii acolo predicatorulă loră ?

Preotulu gr. or. Pavo Kdlaidjici din Baranya-Mo- 
nostor a fostă omorîtă împreună cu econâmă sa. Ucigașii

FOILETONU.

Unâ firii de perii albii.
— Noveletă. —

(Urmare și fine.)
Intr’aceea trenulă se urcase susă în munți. Ajun- 

sesemă la ună punctă înaltă, de unde era o priveliște 
încântătore... Josă o vale lungă și frumâsă, prin care 
curge șoptindă tainică ună rîu de munte. Munții cari 
formâză valea de ambele părți suntă acoperiți cu pădure 
de bradă. — Ură susă, — susă deasupra nâstră. se ri
dica giganticulă Buceciu, ală cărui vârfă era acoperită cu 
zăpadă. Ni se înfățișa ca ună uriașă căruntă.

Corneliu, pătrunsă de acestă frumsețe rară a na- 
turei, multă timpă n’a mai putută continua enarațiunea. 
Privea cu doră la verfulă înaltă acoperită cu nori ușori 
----------er pe fruntea lui treceau no •! grei de cugetări, 
apoi ștergându’și fruntea, ca și când și-ar alunga cuge
tele grele, de totă liniștită și cu o voce de totă schim
bată continuă:

— Cum 4ic0 frate, mi-a căijută ună firă de pâră 
albă din capă pe buchetă, și chiară pe trandafirulă celă 
mai înfocată la culâre. Ce contrastă...! Ună momentă 
a fostă destulă ca să’ml pricepă rătăcirea....

Acestă firă de pără albă, ca ună fulgeră în întu- 
nereculă grosă, mi-a deschisă ochii să văcjă situația ri-

diculă în care mă înpinsese o simțire trecătâre----------
care mi-o crease o hotărîre neprecugetată.

Eu să mă gereză ca pretendentă după mâna Laurei, 
eu căruntă, și ea o copilă! îndată mi-am făcută soco- 
tela — și etă ce resultată mi-a eșită : Laura are 18 
ani, eu 40 — diferența 22 ani — da, 22 de ani grei!

In același momentă, ca să scapă de ispită, am 
ruptă frumosulă buchetă în mii de bucăți, l’am ruptă, 
l’am aruncată sub mesă ca să nu mă mai seducă.... 
Mi-am luată rămasă bună dela frumosulă portretă — ce 
încă odată s’a înfățișată în fantasia mea agitată — și 
apoi ca să mă reculegă, am eșită afară în noptea lină 
se facă o preumblare.

Acăsta a fostă pentru mine o nâpte grozavă Am 
umblată totă nâptea pe tâte promenadele orașului; când 
alungată de ună cugetă seriosă, când sedusă de o ilu- 
siune vană. Nu sciu cum, der am umblată totă pe lo
curile acele, pe unde ne preumblamă cu Laura. — Câte 
amintiri dulci... și câte suferințe am îndurată ! Când pri- 
veamă susă la boka ceriului, în fiecare stea vedeam 
chipulă blândă ală Laurei, vedeam surîsulă ei fermecă- 
toră, căruia nu-i poți resista....! Apoi în momentulă ur- 
mătoră îi audiam rîsetulă acela desprețuitoră care’mi 
străbătea pănă la inimă și ml-o sfâșia în dureri cum
plite. Precum scii, când o am întrebată de are inimă, 
ea mi-a răspunsă cu ună rîsetă desprețuitoră.

De chinurile aceste m’a mântuită albele 4O1’L 
M’am dusă curendă acasă în hotelă cu hotărîrea să pă- 
răsescă acestă locă nefericită pentru mine.

înainte de a pleca țl-am scrisă------ și ți-am i^isă
ună rămasă bună, — der tu ești ca surîsulă acela că
ruia nu’I puteamă resista și mă petreci pănă la hotară,
— fini Corneliu îmbrățișindu-mă.

— Eu te petrecă pănă la hotarulă țârei, der surî
sulă acela te va petrece pănă la hotarulă vieții, — îi 
respundă eu glumindă.

— Ah, nu! — îmi reflectă îndată. Am atâta pu
tere — ca se-mi învingă rătăcirile momentane. Portre- 
tulă e esilată din fantasia mea, buchetulă e nimicită 
----- și eu elă tote speranțele și ilusiunile mele. Acuma 
din distanța acesta potă judeca lucrurile cu sânge rece.
— Tote au fostă ună jocă ală închipuirei...— Seu cu- 
gețl tu că eu am fostă amorezată în Laura? — mă în
trebă Corneliu.

— Nu, — răspunde totă elă continuândă. — Nu 
a fostă amoră, ci o simțire trecătâre, o simțire închipu
ită, fără pasiune---------- o flâre de tâmnă fără mirosă,
o radă de sore fără căldură---------- în fine a fostă o sim
țire mai multă isvorîtă din coatingerea socială, espresia 
stimei,— decâtă amorulă adevărată. — Nici nu pâte 
esista între noi altceva. Eu și Laura o păreche ... ar 
fi o nebuniă----------! Distanța de etate între noi eschide
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au furată mai multe libele de bani depuși la cassa de 
economiă și vr’o 300 fi. bani parochiall. E bănuita fiulă 
vitregă ală ucisului, care locuesce în Baar și care în 
Ziua omorului s’a vădută în Monostoră. Gendarmii îlă 
caută.

—x—
Cetimă în »Noua Revistă' din Iași: Dâcă există 

în Iași vr’o societate de binefacere, care în adevără me
rită a fi încurajată, acesta e fără îndoială „Reuniunea 
femeiloră române". Din nimica și numai prin neobosita 
activitate desfășurată de comitetulă societăței și de mem
brele ei, prin cotisațiuni, prin baluri și prin aranjarea de 
diferite petreceri „Reuniunea femeiloră române“ a isbutită 
a aduna una fonda, cu care a instituită o șcdlă profesională 
de fete ce funcțion^ză deja de mai mulțl ani, și care din 
ană în ană ia dimensiuni mai mari, realisâză progrese nouă. 
Câte fete orfane n’au fostă împedecate de a cădâ în 
brațele corupțiunei și miseriei, invățândă în acâstă scdlă 
o miseriă cu care să’și câștige pânea de tâte 4’lele? A- 
cum „Reuniunea femeiloră române" vrea să pue o nouă 
piatră care să asigure trăinicia monumentului său. Ea 
vrea ca școla sa profesională să fiă instalată întrună lo
cală propriu, și anume construită. Pentru a-și asigura 
fondulă necesară, Reuniunea a hotărită să aranjeze o 
lotăriă. A cerută cuvenita autorisațiă a guvernului care, 
având în vedere mărețulă scopă urmărită de acestă so
cietate, s’a grăbită a o da, așa încâtă în curăndă Reu
niunea va pune în vendare biletele acestei lotărîi, din 
cari o parte suntă deja imprimate gata. Nu ne îndoimă 
că tâtă lumea se va grăbi a contribui la acestă mărăță 
operă de bine-facere, mai alesă când perspectiva unui 
frumosă câștigă îi zimbește.

—x—
In cercurile militare din București se vorbesce de 

o mare revistă militară ce se va face săptămâna viitâre 
în Bucuresci și la care voră asista și prinții de Hohen- 
zollern.

—x - -
piarele din București scriu că d. Krassilșik, trimisă 

din partea Rusiei, a sosită acolo spre a se înțelege cu 
guvernulă română pentru stîrpirea lăcusteloră.

Astă sără, Vineri, trupa teatrală germană va juca 
• Daniela", dramă în 4 părți de Philippi. Mâne seră Sâm
bătă se va juca în beneficiulă actriței Iulia Dornstein 
„Lorbeerbaum und Bettelstab», dramă în 4 acte de Holtei.

Din Bucovina.
Fundulă Moldovei, 31 Octomvre 1886.

Domnule Redactoră 1 După cum v’am scrisă în rân- 
dulă trecută, noi amă făcută o jalbă la representanții 
țărei despre tâte taptele ce se petrecă în comuna 
năstră.

Domnii representanți ăi țărei au trimisă acea jalbă 
primarului Mercheșă să se rectifice, de’i asta dreptă ce 
stă în jalbă ori ba; ără primarulă Mercheșă, după cum 
îi învățată a întuneca mințile domniloră cu neadevăruri, 
așa s’a încercată și acuma, scriindă în rectificarea sa, 
că acela care pârtă numele suptă iscălită în jalbă nu 
să pâte să o fi dată elă însuși, pentru că’i omă prostă 
ru scie scrie, nici ceti, și cine scie cine a făcut’o acea 
jalbă mincinâsă asupra lui.

Eră Domnii representanți ai țărei au trimisă rec
tificarea primarului Mercheșă și jalba mea la căpităniile 
districtului din Câmpulungă, ca să cerceteze de’i asta 
dreptă, că jalba nu’i dată de celă ce e subscrisă.

La acâstă cercetare fiindă eu chemată și întrebată,

ori ce combinațiă. Eu mă ducă și ea rămâne ...— fără 
a ne Z'ce ună adio — ună rămasă bună.

Eu am] alte interese, — ea are alte speranțe...— 
Vedi că nu mă legă nimică de ea, și te asigură că mă 
reîntorcă acasă chiar așa de liberă și ușurată ca și când 
ara plecată. — Acestă libertate nu o voiă jertfi nici 
când —|------pentru nimenea.

Aci l’a întreruptă ună flueră puternică ală loco
motivei, care răsuna din munte în munte. Ne apropi- 
amă de ultima stațiă. Aci m’am despărțită de Corneliu 
cu o îmbrățișare, cu o strîngere de mână.

Elă era ârășl vechiulă amică — omulă seriosă.— 
M’am reîntorsă liniștită văqlendă și convinsă fiindă, că pre- 
tinulă meu încă se reîntârce acasă, cum se -4'ce: omă 
întregă.

Dela despărțirea mea de amiculă meu a trecută o 
vâră lungă, fără a căpăta vr’o scrisâre dela elă.

Pe Laura nu o am vădută și nu am convenită 
cu ea, căci precum am aurită a fostă dusă la băi.

Am fostă și uitată despre totă incidentulă , — când 
într’o di de tâmnă cetescă în „Gazetă.» în rubrica •Di
verse", următorulă comunicată :

Himen. D-lă Corneliu Segescu în iredințată cu 
simpatica și încântătârea domnișâra Laura Ângerescu.— 
Le poftimă fericire neturburată! Omicron. 

ori de potă dovedi prin marturî cele scrise în jalbă, am 
mărturisită cum că acesta e dată și subscrisă de mine 
și cumcă potă adeveri prin marturl.

Er Domnulă căpitană, voindă să se încredințeze mai 
bine, m’a întrebată de mai multe ori, de o cunoscă is
călitura și ori de’i a mea; eră după ce m’am subscrisă, 
a văzută Domnulă căpitană singură că’i totă o scri
soare.

După ce s’a aflată că tâtă rectificarea primarului 
Mercheșă îi nedreptă, s’au trimesu tăte scrisorile la re- 
presentanța țărei.

Acuma a sosită alegerea de deputați comunali in 
Fundulă Moldovei, pentru că s’au împlinită trei ani; 
după cum scie d-lă Mercheșă a se folosi de tâte, așa 
s’au încercată și acuma a se folosi și cu listele de ale
gere. nepuindă în liste vr’o 260 de persâne, și anume 
pe aceia, cari socotea că i-oră fi în contră de a-lă alege 
pe densulă; dâră presimțându-se speculațiunea domniei 
sale s’a făcută arătare la căpităniă, și cu voiă fără 
voiă a fostă silită d-lă Mercheșă să introducă pre toți 
în listele de alegere.

D-lă Mercheșă are de gândă să mai alăgă vr’o doi 
Jidovi în noulă comitetă comunală, pe lângă celălaltă 
Jidovă, care a fostă și anii trecuți în comitetă, și de 
care am mai vorbită dilele trecute; dâră la asta nu 
sciu cine îlă va sprijini, că Românii nu-șl voră da vo- 
tulă Jidoviloră de ar fi și cu ’stea de aură în frunte.

Qiua de alegere este hotărită pentru 23 Noemvre 
s. n. 1886. Așteptămă cu mare curiositate să vedemă 
cum îșl va mai întinde d-lă Mercheșă mrejele sale în 
diua de alegere. Credemă că acuma nu’șl va mai pută 
face tâte pe placă ca pănă acuma.

Opincarii.

Ultime soiri.
Petersburgă, 17 Noemvre. piarele suntă de pă

rere, că abia e de temută ună răsboiu cu Ger
mania. O coalițiune se p6te face numai între 
Austria și Anglia. După cum e situațiunea in
ternă a acestoră state, Rusia e deplină în stare 
să pășâscă în Orientă chiar cu armele. Pacea 
numai atunci e asigurată, scrie „Novosti“, dâcă 
Austria și Anglia nu se amestecă în Bulgaria.

Berlin-a, 17 Noemvre „Nordd. Allg. Ztg.“ 
dice, că cestiunea candidatului la tronul ă bul
gară e fdrte aprâpe de resolvare. Rusia, la in
vitarea puteriloră, a desemnată pe prințulu de 
Mingrelia și tâte puterile ară fi consimțită.

Borna, 17 Noemvre. „Diritto“ nu găsesce 
puncte de atingere între interesele Austriei și Ita
liei în Orientă, ci mai multă pe Marea adriatică, 
unde Austria, pe când ea ar înainta spre Ostă, 
ar putea împlini ușoru dorințele Italiei.

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

PESTA, 18 Noemvre. — Comisiunea pen
tru armată a delegațiunei ungare a votată pen- 
tiu procurarea pusciloră de repetiția suma de 
3l/a milidne pusă în Bugetă. Mâne se continuă 
discuțiunea asupra estraordinarului bugetului ar
matei.

In comisiunea bugetară a delegațiunei aus- 
triace, Kalnoky împărtăși espunerea sa ținută în 
delegațiunea ungară. In numele colegiloră vota 
Hausner încredere în politica lui Kalnoky. Dis
cuțiunea se continuă desâră.

SOFIA, 19 Noemvre. —Generalulii Kaul- 
bars a anunțatu, că, rupe ori-ce relațiă cu 
guvernulu bulgarii, și că Sâmbătă plecă 
cu îutregu personalului agenției.

DIVERSE.
Din o miiă și una (le nopți. — »KulturegyIetulă 

este în ajunulă de a-șl pute începe cu totdinadinsulă ac
tivitatea sa. Filialele și comitetele deosebiteloră comitate 
șî-au așternută dej a raporturile cercuriloru loră deose
bite, arătândă cam care ar fi pentru deosebitele locuri 
lipsele, ce sume de bani s’ar recere pentru ajutorarea 
loră etc. Mai întăiă de tote Kulturegyletulă află de bine 
a-și îndrepta atențiunea asupra scâlelor.ă și educațiunei 
poporului. Pentru întregirea acestoră raporturi și pen
tru a decide unde și spre ce scopuri are să-și întindă 
Kulturegyletulă banii săi, se va face câtă mai curându 
alegerea funcționariloră Societății. Fiindcă dela începu- 
tulă activității depinde încuragiarea națiunei, precum și 
buva reputațiune a fiă-cărui patriotă adevărată, »Kolozs. 
Kozl.» se arată a fi fârte îngrijată, ca nu cumva să se 
provoce disordine și ne’nțelegerl, pentru aceea în artico- 
lulă său de fondă dela 18 Noemvre, provocă la unire 
atâtă pe cei din centru, câtă și pe cei din provincia, 
precum și pe diferitele confesiuni, Z>cendu-le să-și aducă 
aminte, că nu e vorba de părți, ci-de viăța și înflorirea 

întregului, din care părțile formăcjă parte. — Așa a fostă 
pe vremea aceea 1

higrășarea pământului pe lângă copacii roditori. 
— Una din pricinele pentru care mulțl copaci roditori 
se usucă în totală său în parte, și dau râde mai puține 
și mai rele, e — negreșită — și sărăcirea pământului 
de pe lângă rădăcinele loră, mai alesă pe costișurl, unde 
pământulă vegetală e d’abea pe d’asupra de tâtă, âr în 
josă e nisiposă s’au argilă curată. D’aceea cei ce plan- 
teză copaci și pentru urmașii loră, âr nu numai pentru 
câțl-va ani, au grijă d’a face gropile adânci, largi și a 
pune în fundă îngrășăminte. Părinții noștri — de si
gură din nebăgare de sâmă — nu făceau asemenea provi- 
siuni de hrănire copaciloră ce plantau; d’aceea mulțl se 
usucă în acele pământuri cu stratulă vegetală d’abea d’o 
palmă, precum se găsescă mai alesă la noi, pe câstele 
dealuriloră, pe unde stratulă vegetală să mănâncă în- 
cetulă cu încetulă încâtă se vedă chiar rădăcinile copa
ciloră afară. Arborii fructiferi, plantați rău în pământă 
rău, potă fi scăpațl de mârtea loră de fdrne, dâcă se 
îngrbpă jură înprejurulă copacului, ferindu-se câtă se 
pâte d’a se atinge rădăcinile, gunoiu de vite descompusă. 
Acestă mraniță (de cală dâcă loculă e umedosă, de vacă 
dâcă loculă e uscățivă) redă copaciloră chiar bătrâni o 
mare vigâre. Se pâte pune — însă în depărtare de 
rădăcini — și gunoi domestică,g adică măturătura din 
porumbării și cotenețe, ce se amestecă cu pământă bună 
și negru. Dâcă pământulă în care suntă plantați co
pacii e săracă de potasă și acid fosforic să pâte adăuge 
puțină fosfată de calce s’au clorur de potasium; aceste 
îngrășăminte chimice amestecate cu .elementulă azotată 
dată pământului de gunoiu voră face ca cupacii fructi
feri să crâscă repede, să fiă sănătoși și să dea râde 
multe și mari.

* * *
Conservarea mazărei verde. — Mazărea se pâte 

conserva mai bine în borcane de sticlă dâcă s’ar putâ 
garanta buna calitate a dopuriloră de plută; dâr con
servarea se pâte face și în butelii în care pune vinulă. 
Mai ântâiu trebue căutată ca mazărea să fiă crudă și 
prospătă, care se pune în sticlă și după aceea se as
tupă bine cu ună dopă de plută de bună calitate, și 
apoi să lâgă bine cu o sfâră. După aceea să fierbe în
tr’o baiă macsimă. Pentru a evita ca sticla să nu se 
strice pusă la fierbere, fiăcare sticlă se pune într’ună 
sacă grosă de pânză de împachetată, după ce s’a fiertă 
se pună tâte sticlele într’o baiă măricică rece; ele se 
pună în căldare una lângă alta, însă despărțite printr’ună 
stratii de fână seu de paiă, și după aceea se pune apă 
pănă când ajunge la gâtulă loră, după aceea pe deasu
pra se acopere sticlele cu o pântjă înmuiată în apă ca 
evaporațiunea în prâ mare cantitate să fiă împiedecată; 
pe urmă sticlele se fierbă 4 ore. După aceea se stinge 
foculă, și sticlele se scotă din căldare, când apa nu 
este nici rece nici caldă. După ce dopurile s’au uscată 
bine se acopere cu câră.

*
* *

Diu ce consistă omulă. Chemia nu o putemă înșira 
între sciințele amusante. Cu tâte acestea aduce Z'arulă 
englesă „Iron« o socotâlă amusantă a părțiloră din care 
se compune omulă. După acâstă socotâlă omulă con
sistă din 13 elemente, din care 5 suntă gazâse, âr ce
lelalte 7 compacte. Elementulă de căpeteniă, din care 
consistă omulă, e oxigenulă, și anume într’ună stadiu 
comprimată. Ună omă normală de 70 chilograme gre
utate conține 44 chilograme de oxigenă, care ară cu
prinde între împrejurări normale ună spațiu de 28 me
tri cubici. Mai departe consistă omulă din 7 chilogra
me hidrogenă, cari în stadiu liberă ară cuprinde ună 
spațiu de 80 metri cubici; numai de nu s’ară desbina 
atomii noștri unulă de altulă. Celelalte trei gasuri, ce 
cuprindă trupulă nostru, suntă: nitrogenă (1720 gr»), 
chior (800 gr.) și fluor (100 gr.). Elemente compacte 
conține omulă anume 22 chilograme cărbune, 800 gr. 
fosfor, 100 gr. sulfur, 1750 gr. calciu, 80 gr. potașiă, 
70 gr. iod, și 50 gr. magneziu. Prin urmare metale 
nobile nu conține omulă, ci numai elemente, care alt
cum suntă fârte efline. Foia engleză de aceea (Jice, că 
o exploatare montană a omului nu s’ar plăti.
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Nr. 252. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Oursulu la burau <X® Viena
din 18 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4% • • • 103 65 
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 93.30
Imprumutulă căiloră ferate

ungare..........................151.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.40

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung,
(3-a emisiune) .... 115 75 

Bonuri rurale ungare . . 104.75 
Bonuri 
Bonuri

miști
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 105.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................98.75
împrumutul!! cu premiu

ung................................... 122.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului , 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 83 50 
Renta de arg. austr. . 
Renta de aurii austr.
Losurile din 1860
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................ 870 —
Act. băncel de credită ung. 294.75 
Act. băncel de credită austr. 286.90 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 9.95
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.74 
Londra 10 Livres sterlinge 125.70

84 77 
. 114 05 
. 138 75

cu cl. d6 sortare 1C4.75 
rurale Banat-Ti-
............................ 104 75 

cu cl. de sortare 104.75

Cursulu pieței Brașova
din 19 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! .... Cump. 8.43 Vând. 8.45

Argint românesc..................... . 8.36 8.40

Napoleon-d’ori......................... » 9.88 * 9.91

Lire turcesc!............................. » 11.22 > 11.25

Imperiali................................. 10.22 » 10.25
Galbeni...................................... • 5.90 3 5.92

Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 0 101.50
Ruble Rusesc! ,..................... > 117.— 0 118.—
Discontulă ... » 7—10% pe ană.

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

Emil Porr, băcănia la steua 
rosiă.

Depositulă principală: Oskar Pi- 
schinger. Viena, Brigittenau.

Umedeala, frigulii, nu superă!
fl. 1.85. ==»

Impermeabile, căldurose, durabile și 
în adevără admirabilă de eftine suntă 
din nou inventatele și renumitele

JACHETE 
(Biirger - Jacken) 

țfesute desă și cari se potrivescă forte frumosu 
pentru Domni, Domne, băeț.I și fete.

Tote cu prețulu egală de numai fl. 1.85 
W-J/h bucata-

Numai
Pentru Domni: Pentru D6mne

Aceste Jachete renumite suntă pentru 
orl-cine cehi mai indispensabilii și necesarii 

vestmentă, și se află în colorile: surii, cafeniu, drapu, bordeaux, civitu și negru. Cme 
posede o asemenea Jachetă este celă mai bine apărații contra frigului, căci fiindu elastice, 
să Iipescă <le orî-ce formă a corpului, mențină o căldură egală a corpului și simtă de va- 
idre do neprețuită pentru fie-care omu. — Afară de cele menționate cu fl. 1.85 se mai 
află pentru dame încă doue soiuri:

s

■I
Pe de geaba! 

Cele mai frumose șaluri pentru dame!
Din causa releloră afaceri și esportului slabâ mg vădii si

lită a desface totală întregulă meu deposltă de 3000 duzine 
șaluri din cele mai frumose cu ori ce preță, și le dau cu ună 
preță așa de ieftiuti, încâtă de abia se plătesce valărea lânei 
brute, er nici decum prețulă fabricațiunei și ală fason, modernă.

Dau prin urmare pe câtă timpă ajunge provisiunea:
1 Cârpă (maramă) pentru capă frnmosă și modernă cu 

70 cr., 1 Șală mare de dame forte elegantă și fină fl. 1.40, 
din lână veritabilă de Berlină, în cele mai pompose colori și 
cele mai frumdse ape precum: Bordeau, granată, gensdarmes, 
drapp, lila, brună, negru, roșu, albă, galbenă, sură, verde, 
scoțiană, turcescă etc. în 60 fasone fine, cela ma>’ elegantă 
și frnmosă portă pentru liă-care damă, în casă, pe stradă, la

promenadă, bală etc., practică și gentilă pentru tomna și ernă fiind forte căldurose.
Intrebuințede dar lie-care damă aceslă ocasiune favorabilă de a’șî procura 

aprope pe de geaba o asemenea cârpă de capă și șală frnmosă, fină și căldu- 
rosă, căci din causa comandeloră forte mari va li întregulă deposită desfăcută 
în celă mai scurtă timpă. La comandare mă rogu a mi se arăta adresa pre
cisă, specia și colorea dorită. Se trimite în iote părțile lumei în 24 ore cu 
rambursă, seu trimițendu-se prețuia prin:

Wiciier - Tiicher - Fabriks - Niedcrlage
A. Gaxxs, Wiexi, III. S^oloxiitzgasse 8 6S.

Din lână Zepliir fină
numai fi. 2.85.

Lână Zepliir blănite 
numai fl. 4.

Ca niesură este suficientă a areta dccă statura e mare, mijlocia seu mică. 
Se trimită Veritabile contra rarr.bursă numai de

Julius Feketc, Vcrsenduiigshaus in Wieii
V., Hundsthurmerstrasse 18/59.

1—12
2—4Mersulu trenuriloru

Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia jPretlealii-Budapesta și pe linia Teiușîi-Ara<lii-35adapesta a calei ferate orientale de statei reg. ung.

Predeal fi-ISudapes ta .Budapesta—JPredealii

BucurescI

Predeaîu (
(

Trend 
de 

peradne
Tren 

accelerat
Trend 

omnibuB
Trend 

omnibus
Trend 

de pers.
Tren 

accelerat
Trend 

omnlhiiH
Trenă 

de 
peraOne

Trend 
omnibuB

Timișă

BrașovO

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

I
(

( 
(Sighișdra

JElisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelu 
Teiuști 
Aiudă 
Vințulti de 
Ui6ra 
Cucerilea 
Ghirisii 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbâu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susi!

i

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

4.50
“932

9.56
10 29

6 03
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 4‘r
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
451
5.28
5 56

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15

8.00| 6.0E
Nota: Orele de nopte suntfi

li

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Mezti-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
Gliiriș

Cucerdea

(

I

6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

8.00
11.4<

2.31

Ui6ra 
Viuțulti de 
Aiudti 
Teiuști 
Grăciunelă
Blaști 
Micăsasa 
Cop șa mic 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sigișora 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovtt

Timișă

sust

(
(

Predeaîu

BucurescI

(
(

cele dintre liniile grdse.

11.00
11 19
12 30

1.01
106
1 13
1.20
1 41
2.(0
2 35
2.48
3.20
3 36
4.C0
4.3
5.12
r>.37
7.0 ■
7.43
8.11
8.41
9 21

5.45
6.22
6.47

I 11.45

7.08
7.36
9.06
9.53

10.-
10.C9
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3 49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

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

Teiușft- kradft-Budațesta Budapesta- Aradîk-'JTeiușft.

Trenă Tre'iă Trenă de Trenă de Trenă TranD
omnibus omnxbufl perflâne peradne do per&one omnlbU’

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 A20Î110K 4 10 5.45
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradih 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6C9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9.r8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 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 —
Aradfi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok t 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulă de josă 12.18 12.29
Budapesta — 1 — 8.20 Alba-Iulia 12.36 1.2.46 —
Viena — 6.05 Teîușft . 1.29 1.41 —

A radft-Tinsniș^r a Pirateria (Piski) JPetroșenS

Trenfi Trenă da Trenă Trenă de Trenă Trenă
omnibuB peradne mixt persâne omnibus mixt

Aradift 5.48 6.05 SJjaaerîa 11.25 2.42
Aradulă nou o.l9 — 6.33 Strein 11.58 — 3.25
N6meth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 —■ 7.55 Grivaaia 2.24 — 5 58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 4".
Timișdra 9.(Î2 — 9.08 IPetroișeMi 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradft Petroșeni—Siimeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdne peraâne omnibus de pers. omnibus mixt

Timișdra 6.25 . 5.00 Fetroșeni 10 07 ___ 6.10
Merczifalva — — — Banița 10.48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Ci’ivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 — 9 01
Amdiilrt nnn 9 11 8 01 Strein 1.22 9.52

9.27 — 8 17 1 53 — 10.31


