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263. Duminecă, 23 Noemvre (5 Decemvre).

Brașovu, 22 Novembre 1886.
Oficioșii din Pesta și din Viena ne asigurau, 

că la începutuliî lunei lui Decemvre a anului 
curentă voră sosi la Pesta delegații, pe cari îi 

,_va trimite-guveiaulu română cu scopă de-a re
începe negociațiunile întrerupte pentru încheierea 
unui tractată de comerciu între România și mo- 
narchia ndstră. Acum ne spună și foile din Ro
mânia, că peste vre-o dece dile voru pleca de
legații români la Peșta. Este dâr de interesă 
pentru cetitorii noștri a cundsce disposițiunile ce 
domnescă în sferele guvernamentale la noi și în 
România în ajunulă nouăloru negociări.

Părerile, de cari se conduce atji guvernulu 
nngurescu în cestiunea încheierii tractatului co
mercială cu România, suntă fără îndoială în mo
dulă celă mai competentă esprimate în discur- 
sulă, ce l’a ținută ministrulă de comerciu con
tele Szechenyi Sâmbăta trecută înaintea alegăto- 
riloră săi în Kaposvar. In oficiosă
„Nemzet“ s’a publicată acestă discursă în es- 
trasă, după care reproducemu și noi partea pri- 
vitdre la convențiune:

»Când înainte cu t|ece ani s’a încheiată eonvențiu- 
nea comercială — dise ministrulă — România nu era 
încă recunoscută ca autonomă din partea nici unui stată; 
Românii au primită așader bucurosă convențiunea cu 
cu tăte scăderile ei, căci printrensa se făcea primulă 
pasă; le-amă oferită tocmai atâtea avantage ca ei nouă 
și dâcă ei ară fi condusă manipularea vamală cu ace
eași sinceritate ca noi, n’ar fi fostă de lipsă a se mai 
întrerupe tractatulă. Ei însă n’au procedată corectă și 
noi amă trebuită să dorimă încheierea unui nou trac
tată, la ce au consâmțită și ei, sperândă, că noulă trac
tată va fi mai bună, ca celă dintâiu. Esperimentulă în- 
tr’aceea a fostă paralisată, căci Românii cereau multă 
mai multe avantage pentru sine, decâtă ne potă ei oferi 
și este în interesulă nostru de a contrabalansa voința 
loră. Ei doreau adecă: 1. ca comerciulă cu vitele în
tre granițele loră și ale năstre să fiă cu totulă liberă, 
ceea ce nicidecum nu putemă să concedemă; 2. au voit 
să supună unoră anumite restricțiunl dreptulă națiunei 
celei mai favorisate, său ară fi voită bucurosă să încheiă 
ună tractată, care să fiă cu totută deosebită de tracta
tele încheiate cu celelalte state. Guvernulă ungurescu a 
întrerupta prin urmare negocierile și a declarată, că nu 
va mai negocia cu România, pană' ce guvernulu de acolo 
nu se va ruga însuși pentru închearea tractatului. Ro
mânia a și făcută acesta. După o remaniare ministe
rială s’a reluată ărăși firulă negociăriloră și precum se 
vede din negociările cu guvernulă românescă, tractatulă 
va pută fi încheiată în scurtă timpă pe basa echității 
pentru ambele părți; prin urmare suntu prospecte că va 
înceta resboiulu vamalii cu România.“

Din cuvintele de mai susă ale ministrului 
Szechenyi resultă mai întâiu că guvernulu un- 
guresch a fostu acela, care a întreruptă negociă
rile cu România, apoi că guvernulu românu a 
adresată ,,ruga.rea“' pentru reînoirea tractatului 
și în fine, că, după o remaniare ministerială în 
Bucuresci, s’au reîncepută negociările, cari pro
mită ună bună resultatu.

Organele ministeriale din Pesta se grăbescu 
acum a rectifica discursulu ministrului Szechenyi, 
^icândă că a fostă fdrte greșită reprodusă „mai 
alesă în partea ce privesce România“. Szechenyi 
n’a disă, că (Ungaria ar fi întreruptă astăv6ră 
negociările, asemenea n’a ^.istî că România s’a 
„rugată“, ci numai că ea a făcută pasulă celă 
dintâiu pentru reînceperea negociațiuniloră, în 
fine n’a vorbită de feliu de o remaniare minis
terială în România nici de aceea că deja s’ar fi 
începută negociările.

Nu voimă să cercetămă dăcă raportulă an- 
terioră din „Nemzet“, ori rectificarea posteridră 
din „Pester Lloyd“ merită mai multă credință. 
Ajunge că f6ia din urmă declară săibătoresce, 
că „ministrulă Szechenyi n’a disă nici ună cu
vântă, care să fiă de natură a vătăma delicateța 

cuvenită față cu guvernulă română și cu popo- 
rațiunea română. “

Se pare că guvernulă ungurescu se gân- 
desce seriosă la încheierea tractatului cu Ro
mânia, după ce ministrulă Szechenyi a disă totă 
în acelu discursă; că „dâcă nu va importa grâu 
din România, Ungaria, după cum stau adi lu
crurile, nu va mai pută esportâ decâtă orză în 
străinătate.11 Mai departe că „Ungaria nu tre- 
bue să se târnă, că România îi va face concu
rență cu esportulu său de vite în străinătate. “

In ceea ce privesce negociările, ministrului 
Szechenyi i-a scăpată din gură mărturisirea, că 
în întrevorbirile avute cu bărbații de stată ro
mâni s’au discutată, în liniamente generale celă 
puțină, și concesiunile .reciproce ce-șl potă face 
ambele guverne. De aeâstă părere este și d. P. 
S. Aureliană, în revista sa economică. D-sa 
4-ice, că nu este admisibilă ca să se fi vorbită 
numai de a reîncepe negociațiunile, și totodată 
ne arată ce feliu de concesiuni ară trebui să se 
facă de-o parte și de alta. Eată ce dice în pri
vința acâsta organulă d-sale „Economia Națio
nală

»După părerea nâstiă România nu se pote depărta 
dela programulă economică desfășurată de guvernă și 
sancționată prin promulgarea tarifului, autonomă și în
cheierea tractatului cu Elveția și putemă dice cu Rusia. 
Nu se păte admite o combinațiune, care ar anula întru 
câtva acestă politică economică, provocată de întrega 
țâră. Așa dâr basele negociațiuniloră nu potă fi decâtă 
următărele:

a) Protecțiunea industriilor^ române esistente, ori
care le-ar fi importanța fabricațiunei actuale.

b) Taxe fiscale pentr articulele pe care țera nu 
le produce său pe care nu le-ar pute produce, decâtă mai 
târdiu, atunci când industria ar lua orecare aventă în 
România.

c) înlesnirea esportului nostru de producte agricole 
și de vite, prin scutire de taxe său prin taxe reduse.

In schimbulă acestoră avantage, acordare de taxe 
potrivite fabricateloră austro-ungare în marginele conce- 
siuniloră ce ni s’ar face, luându-se de normă avantagele 
ce ni s'au acordată și de cătră alte puteri.

După câte amă putută înțelege din fiarele austriace, 
cei dela Viena ar fi fărte dispuși să intre pe calea con- 
cesiuniloră; că tătă dificultatea ar fi în stăruința celoră 
dela Pesta, cari stâruescă a se dobândi o convențiune 
analogă cu cea expirată.«

Aici citâză ună articulă din „Neue fr. Presse" dela 
18 Noemvre a. c. unde se (jice, că nu numai lă Bucu- 
resci, ci și la Budapesta trebue să desfășure activitate 
contele Kalnoky, dâcă este să se pună capătă răsboiului 
vamală cu România, apoi continuă așa:

»Să nu se crădă însă, că numai la Pesta trebue lu
crată ; din contra, și la Viena este nevoe de a se desfă
șura ărecare activitate pentra a face să se -înțelegă, că 
pentru o seriă de fabricațium, România nu pole admite 
decâtă tacse protecfăre. Astlelă fabricanții de încălță
minte, de haine gata, albituri, de trăsuri, de chârtiă, de 
olăriă, de luminări și altele, trebue să se deprindă cu 
idea, că noi, cei dela Bucuresci, suntemă deciși a protege 
asemenea fabricațiuni, cari esistă în țeră.

Când cei dela Viena se voră convinge despre aces
tea; când cei dela Pesta voră pricepe, câ nu putemă a 
ne înțelege pre câtă timpă ni-se refusă importarea de 
vite, ni se cercuesce esportulă de cereale, ni se cere sa
crificarea născândei năstre industrii, atunci noi credemă, 
că ne vomă pute ajunge în condițiunl ca ambele părți 
să o ducă cei câți va ani câți au mai rămasă pănă la 
espirarea Convenției comerciale cu Germania.

Amă mai dori să se înțelâgă odată, că despre con
vențiune ca cea espirată nici nu mai pote fi vorbă, și 
dicemă acâsta pentru că în multe cercuri de dyicolo de 
CarpațI să cere cu stăruință ceva analogă cu ceea ce a 
esistată.

Cererile României suntă atâtă de modeste și atâta 
de legitime, încâtă suntemă surprinși, când vedemă că 
pressa austro-ungară îndemnă pe guvernă să stăvuâscă 
și să lucreze la Bucuresci. Nu este nevoe de atâta trudă 

pentru puținulă ce reclamămă în favărea industriilor ă 
ndstre și a producteloră agricole. Insă tocmai fiind că 
ceea ce ceremă este puțină, suntemă deciși a stărui 
pentru a ni-se acorda.

Amă fostă acusați de îndărătnici; ni s’au aruncată 
injurii nemeritate și necuviinciâse pentru că n’amă voită 
a ceda pretențiuniloră esagerate ale veciniloră noștri. 
Pare că amă fi singuri, pare că ceea ce amă [cerută ar 
fi ceva esorbitantă. Alții suntă mai greoi decâtă noi. 
Așa spre esemplu, Grecia la propunerile ce i s’au făcută 
dela Viena, pentru încheerea unui tractată de comerciu, 
a răspunsă scurtă și cuprindătoră, că condițiunile finan
ciare și economice ale Regatului nu’i permită a încheia 
tractate; că din contră, tacsele actuale au să fiă urcate, 
pisă și făcută; n’a trecută multă și guvernulă elină a 
ridicată cu 20 la sută tacsele vamale.

Altă țeră mică, cu consciință de drepturile și ne
voile sale, Elveția, ne-a dată încă ună esemplu analogă. 
E'vețianii, vădendă că Germania a urcată prea multă 
tacsele vamale asupra producteloră, cari interesâză pe 
Elveția nu s’au sfiită a declara toți într’ună glasă că ei 
nu înțelegi o asemenea politică vamală; că dăcă este 
vorba de ridicare de tacse, apoi și ei, Elvețian», voră 
urca tacsele asupra producteloră din Germania. Și pen
tru ca interesele loră să fiă bine apărate, au pornită la 
Berlină o companii de specialiști, care să asiste pe mi- 
nistrută loră în negociațiunile cu Germania.

Apoi decă Grecia și Elveția îșl apără cu atâta dem
nitate și tăriă interesele loră, cum se face că numai noi 
amă fi tacsați de încăpățânați?"

Aici cităză earăși ună articulă din „N. fr. Presse« 
în care se ijice, că prolecționiștii din România câtă și 
cei din Austro-Ungaria suntă aceia, cari au zădărnicită 
încheierea convenției, apoi continuă:

»Acusațiunea e neîntemeiată, permită-ne a i-o spune 
ziarulă vieneză, colă puțină întru câtă privesce pe pro- 
tecționistii din România. Ca protecționiștii și liberă schim- 
biștii din Austro-Ungaria dorescă ca tarifulă nostru vamală 
să fiă câtă de redusă, despre acesta nu ne-amă îndoită ; că 
cei din Ungaria dorescă ca să nu mai trâcă granița vitele năs 
tre, acâsta o șcimă de faptă. Dâr că protecționiștii din Româ
nia ar fi causa că nu s’a încheiată tractatulă de comerciu, 
acesta nu este esactă. Mai întâiu noi, Românii, atâtă de 
blăjinl din firea nosfră, n’amă protegiată nici odată pro- 
ducțiunea națională: granițele năstre au fostă deschise 
lumii întregi. Și decă acum, pentru întâia oră în viâța 
uostră economică venimă să ceremă ocrotirea industriei 
naționale, acâsta nu vrea să ifică că protecționiștii din 
România au reușită să șl impună voința loră. Binevo- 
iască a afla (Jiarulă vieneză, că ceea ce dorescă protec
ționiștii români este păte mai puțină decâtă doresce în
trega țâră. Și’șl facă ilusiuni cei, cari credă că popo- 
rulă română ar fi dispusă se primâscă ori ce tractată 
de comerciu, numai să fiă lăsată în pace de protecțio- 
niștl. Amăgire periculâsă, care induce în erăre nu nu
mai pe cei dela Viena, dâr și o sâmă de ămenl chiar 
dintre Români.

Poporulă română, în afară de orl-ce acțiune a 
protecționiștiloră, simte nevoiă de a avea o industria na
țională și ca să o pâtă avea nu pote face altă de câtă 
să imiteze procedările celorlalte popăre mai iscusite și 
mai esperimentate decâtă densulă. Ecă secretulă resis- 
tenței Româniloră contra unei convențiuni de comerciu, 
de felulă celei care a espirată la Iunie trecută."

Regimentalu altl 3-lea de liniă românii.
Cetimă în „Telegrafulu" din Bucuresci:
Regimentulă ală 3-lea a meritată în anulă 1886 

Noemvre 14, de a avâ de capă și patronă pe princi
pele Leopold de Hohenzollern, fratele mai mare ală M. 
S. Regelui Carolă 1. Etă cum a sosită la acâstă gloriă 
menționatulă regimentă:

Pe câtă cunoscă eu, ca ună ofițeră vechiu ală ar
matei române, încă din anulă 1830, timpulă întâiei or- 
ganisațiă a ăstei, regim, ală 3-lea românescă a servită 
mai întâiu la 1830 ca regimentă de cadră ală armatei, 
și de aceea ’i s’a și dată atunci de comandantă cu- 
noscutulă viteză română, venerabilulă răposată colonelă 
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I6nft Solomonă. In acesta regimentă serveau toii bravii 
panduri, cari au cooperată cu gloriâsa armată rusă la 
anula 1828 în bătăliele, Cireșiu, Maglavita, Băiiești și 
Cioroiu, unde bravulă generala rusa, Gheismar, câștigă 
gloriâsa bătae dela Băiiești, contra formidabilului nu
măra ala oștirei regulate otomane comandate de trei 
pași, ala Vidinului, ala Ada-Calei și ala Nicopolei. Atunci 
armele, corturile și chiar căldările de bucălăriă a ta
berei otomane au fosta dăruite de generalulă superiora 
Langeron Țărei românescl, căruia i se pregătea la Pe- 
tersburg proiectula pentru a noua organisațiă, ăr țăra 
a dăruita vităzului generala Gheismar o sabiă de onâre, 
încrestată în pietre scumpe, ce a costată pănă la suma 
de (Jece mii galbeni, căci a fosta singurula, care a câș
tigată bătălia dela Băiiești, numai cu una număra de 
patru mii ostași ruși și una miiă două sute de panduri 
români împărțiți în trei bataliâne pedestri și trei esca- 
drâne călăreți, sub conducerea bravului colonela ■ Solo
monă, atunci căpitanO, ăr în urmă avansata la gradula 
de maiora rusescă, avendă ca căpitani pe câmpula de 
bătaiă pe bravii viteji M. Ciupagea, H. Tehlu, Magheru, 
Cacalețianu, Vărbiceanu și Viișoreanu; er din aceștia 
toți, la organisația ostei au fosta înrolați numai maio- 
rulă Solomona, Cacalețeanu și căpitanula Thelu.

La organisația ăstei române în anula 1830, din 
acele trei bataliâne de panduri, s’au formata cadrele a 
trei regimente regulate române, asemenea și cele trei 
escadrâne s’au formată în șăse escadrâne de cavaleriă 
regulate române, comandate de bravula căpitană prusiana 
Iulius Engel, de regretatula căpitana Th. Brătianu, fra
tele respectatului nostru prima-ministru, care și d-nia 
sa ca iuncăra a servită în escadronula (fratelui d-sale; 
(căci tinerimea boeriloră țărei a trebuită a da cela din- 
tâiu aventă la ună începută așa de frumosă ală armatei 
române, și în urma unei bravuri, atâtă de eroice des
fășurată în bătălia dela Băiiești, formânda aripa drăptă 
pre lângă colâna rusescă). Căpitanula Costache Filipescu 
Gigărtulă, Scarlată Crețulescu și bătrânulă vităză Fo- 
chianu, fratele lui Bimbașia Sava, cari s’au masacrată de 
Turci în masacrulă din Bucuresci la anula 1821, luna 
Maiu. Aceștia sunta ânteii căpitani ai Cavaleriei.

Căci, decă acea bătăliă dela Băileștijnu ar fi fostă 
câștigată de bravii noștri panduri și de brava armată 
rusă, Țăra Românăscă aflăndu-se atunci tâtă golită de 
armatele ruseșcî, fiindă că trecuseră Balcanii sub Feld- 
Mareșalulă Deibici, ar fi fosta arse Craiova 'și Bucurescii, 
și trecută prin foca și sabiă tâtă țâra dela Cala fata pănă 
în Bucuresci.

Regimentula ala 3-lea a fost totdeauna chemata la 
nevoile țărei, așa sub bătrânulă ei colonelă Solomonă 
cum și sub colonelii cei din urmă B. Vlădoianu și 
Pleșoianu.

In elă au fostă totdeauna cetele panduriloră Ol
teni, căci la celelalte două regimente, s’au dată la orga
nisațiă numai feldwebelii și Ofițerii, din cei ce au mirosit 
foculă în combaterile susă menționate cu Musulmani, 
căci restulă era din recrutățiele României celei mari.

Și acăsta a durată numai câtă a trecu1 ă termenulă 
de șăpte ani ală serviciului.

Astfelă dăr fiem permisă, ca la etatea mea de 76 
ani și în urma unui serviciu de 30 ani, să felicită din 
inimă pe bravulă regimentă ală 3-lea din oștirea ro
mână. Și să-lă salută, că după 56 de ani a avută mă
rirea și îndoita onâre a ave de capă și patronă ală lui 
pe ilustrulă principe Leopold de Hohenzollern și de sub- 
locotenenlă pe fiulă său iubită Ferdinand, moștenitorulă 
tronului regatului română.

Fiă ca acestă bravă regimentă să-și desvolte si
lința și să-și îmbrățișeze mândria, ca să devină și astătp, 
prin disciplină, esercițiu și bravuri, la acelă nume glo- 
riosă, ce l’a avută la începutulă âstei române.

Spătarulă C. Ghica a inrolată pe singurulă fiu ce 
l’a avută M. Ghica, prenumărându-se în protocâlele acelui 
regimentă încă dela nașterea sa, asemenea bătrânulă 
colonelă Solomonă a înrolată pe fiulă său, care mai 
târziu a devenită generală totă în acelă regimentă.

Sunt de părere dăr, ca în cronica menționatului 
regimentă, să se înscriă aceste linii ce publică astăcjL 
ilustrându-le cu împărăteșcile nume ale protectorului 
regimentului și ale moștenitorului regatului română....

L -colonelă, D. Pappazoglu.

SOIRILE DILEL■
Cu privire la valahisarea Maghiariloră din Câmpia 

„patrioții» nu se potă înțelege chiar de locă. Doi inși 
au scrisă pănă acum în două feluri și nici unulă din ei 
n’a avută dreptă. Acum primesce „E—k< o a treia 
corespondență dela Orosfaia, ală căreia autoră desminte 
pe amendoi „informatorii» de mai nainte. Acesta da
tezi „valahisarea» numeloră ungurescl din anulă 1848, 
când o tabără românăscă, sub conducerea lui Constan
tină Romană, ducendă cu sine mai mulți preoți, se a- 
șecjă în Comlodă, lângă Orosfaia. Aceștia dândă sem
nală prin clopote au silită pe toți Ungurii să mârgă la 
biserică. Ună preolă luă apoi ună mătăuză și ună ciu- 
bără cu apă și stropindă dearândulă pe fiăcare îi bo
teză: din Jânos — Iuonă, din Miklos — Niculae etc. 
— Frigă, frigă, dăr fantasia lucrâză.

—x—
Amă comunicată despre mișcarea ce s’a înscenată 

în Lugoșu în scopă d’a-lă preface în orașă cu magis
trală regulată. Representanța comunală a ținută o adu
nare generală, ca să hotărască asupra petițiunei ce are 
să se înainteze în acâstă privință.. Petițiunea, subscrisă 
de mai mulți contribuabili și adresată representanței co
munale, s’a cetită în limba română, germană șî ungu- 
răscă, ăr cea adresată comitatului numai în limba un- 
gurăscă. Representantulă Corner ceru să se cetăscă și 
în limba germană. Judecătorulă Bădulescu, care pre- 
sida, dispune să se facă acestă cetire. Janculescu ceru 
ca o comisiune să-și dea părerea asupra petițiunei, Ha- 
tingu, Brediceanu și Nedelcufvorbiră. contra petițiunei, âr 
Popii și Lovinger, precum și conducetorulu întregei miș
cări, notarulu r. Mihailu Bejanu, susținură petițiunea, 
care se și primi cu 16 contra 15 voturi spre a se tri
mite cu o recomandațiă comisiunei municipale comita- 
tense. — Cum vedemă, Lugoșulă are să cadă în mânile 
palrioțiloră, grațiă înstreinațiloră din nemulă loră.

—x—
D-lă Jacobă Pradanu, primarulă din Nas iudă, răs

punde la panfletulă publicată în »Ellenzăk“ cu privire 
la presupusa batjocorire a stâlpului cu tricoloră ungu- 
rescă din partea tinerimei române. Deși redacțiunea lui 
>Ellenzek“ n’a voită a publica întregă răspunsulă d-lui 
Pradană, ne suntă de ajunsă cele publicate pentru a 
constata, că atâtă cele afirmate despre persâna d-lui Pra
dană, câtă și despre atitudinea întregei inteligențe 
românăscă din Năsăudă au fostă nisce născociri ne
rușinate, demne a fi publicate numai într’ună 4*arh ca 
»Ellenzek“.

—x—
„Liberalulă» din lași c^ice, că o telegramă din Sofia 

anunță, că principele Manuilu Vogorides, nepotulă lui 
Aleco-pașa, cu locuința în lași, își pune candidatura la 

tronulu bulgară. Elă a avută deja la Târnova ună a. 
gentă, care însă s’a mărginită a sonda numai disposiția 
Bulgariloră. Vogorides e de origine bulgară și cunos
cută rusofilă. Ună bărbată de stată bulgară a disă: 
Candidatura lui Vogorides e seriâsă și mai acceptibilă 
de câtă a unui Cerkesă.

—x —
Curia din Pesta a decisă în ședința plenară dela 

30 Noemvre n., în cestiunea căsătoriiloră din Ardelă, în 
favârea unitariloră și a enunțată, că jurisdicțiunea tri- 
bunaleloră de căsătoriă preoțescl unitare din Ardelă se 
estinde asupra tuturora unitariloră locuitori, în Ungaria 
și în Ardălă. Prin urmare tribunalele civile ordinare 
chiar și dincolo de Munte'e Craiului nu suntă îndreptuite 
a judeca în afacerile de divorța ale unitariloră.

—x—
Associațiunea cismariloră din Chezdi - Oșorheiu a 

cerută autorității industriale de acolo, d’a interzice co- 
mercianțiloră din Chezdi-Oșorheiu vânzarea mărfuriloră 
de încălțăminte sub cuvântulă că n’au atestată de ca
pacitate pentru măestria cismăriei. Comercianpi au pe- 
tiționată pentru respingerea cererei cismariloră. Se aș- 
tăptă hotărîrea ministrului de comerță.

— x—
Din Mercurea se scrie făiei ,Herm. Ztg.«, că la 29 

Noemvre au predată organele financiare solgăbirăiatului 
de acolo 30 de porci grași, ca aduși de contrabandă din 
România, cari s’au vendută în publică prin licitația.

—x—
In comitatulă Irei-Scaune bântue vSrsatulu în mare 

măsură, așa că a trebuită să se închidă scâlele în mai 
multe comune. Printre pasările de casă bântue ună felă 
de coleră, care seceră multe găini.

—x—
Din raportulă comisiunei însărcinate de cătră Uni

versitatea săsiscă să predea concepistului ei Bock agen
dele secretarului Siegler, care s’a sinucisă, resultă că 
din banii anticipați despre care elă avă să dea sâmă 
lipsescă 1485 fl. 70 cr. Universitatea însă nu e în pa
gubă, deărece ea s’a intabulată pe casa lui Siegler din 
Bistrița. In locu-i s’a alesă secretară concepistulă Ca
ro! Bock, ăr concepistă Adolf Albrich.

—x—
In timpulă din urmă se trimită îndărătă dela Pre- 

dealu, sub escortă, număroși fugari de armată din Ar- 
dâlă. In săptămâna acăsta au fostă aduși la Sibiiu trei 
fugari, cari aveau la ei peste 800 fl, și 1000 ruble de 
hârtiă.

—x—
Botacismulu la Moți și Istrieni, de Teofilă Frâncu 

și Gheorghe Candrea, învățătoră în Câmpeni, a apărută 
In tipografia Dor. P. Cucu în Bucuresci D-lă Frâncu 
a mai adausă multe lucruri interesante în acestă volumă, 
precum toponimia în munții apuseni ai Transilvaniei cu 
descrierea unoră fapte istorice fârte importante.

»Ellenzăk» din Clușiu nu e mulțămită cu raportulă 
comisiunei pentru esterne a delegațiunei ungare făcută de 
Max Falk; fiindă că totă vitejia constă numai în zângă- 
niri de săbii, cărora nu corășpundă faptele, și numesce 
raportulă simplu »eroismă țigănescă.»

—x—
0 grădină de copii ungurdscă au de gândă să des

chidă în curendă Ungurii în Orăștiă. Se face propagandă 
printre Sași, ca să-și trimătă copii acolo. Să se ferăscă 
Românii d’a cădea în cursă, instreinându-și copii.

FOILE TONU.

Dama Albă a Hohenzollerniloru.
(Urmare și fine).

Cercetări istorice și esplicărl probabile a așa diseioru 
arătări ale fantomei.

In cele mai multe din cașurile pomenite mai susă, 
celă, care ar fi voită să caute în fundulă lucruriloră ar 
fi găsită, probabilă, sub vălulă pretinsei Dame Albe, ele- 
nrțente ceva mai substanțiale decâtă cele, cari suntă re
putate, că constitue subtila esență a fantomeloră.

Istoriculă de Jules Minutoli, vorbindă de misteriâ 
sele aparițiuni ale Damei Albe în Bayreuth, dela 1486 
încâce, face acăstă observațiă curibsă, că spectrulă se 
arăta în generală >când li se părea cavaleriloră și func- 
ționariloră, că venise vremea să părăsâscă tristulă orașă 
Bayreuth ca să se ducă să reîncâpă vieța veselă și ac
tivă dela Curte.»

Același istorică ne spune, că în 1540, margravulă 
Albrecht văc^u pe Dama Albă, dără nevoindă să rămâie 
păcălită, începu să cerceteze. Aflândă că fantoma avea 
obiceiulă să facă o rondă nâptea prin unele apartamente 
ale castelului se puse la pândă, se năpusti pe fantomă 
în momentulă când trecu și o asvîrli josă în capulă scării. 
A doua <ji i spuse că o persână din suita sa fusese gă

sită mortă în capulă scării „probabilă ucisă de Dama 
Albă11.

Două-cjecI de ani mai târziu, margravului George 
Frederic îi Veni in gândă să reconstruiască castelulă Plas- 
senburg, lucrulă nu prea plăcea, se vede, unora dintre 
persânele care-lă înconjurau. Așa că, deodată, la timpă 
fârte potrivită, Dama Albă făcu o gălăgiă așa de mare 
nâptea, încâtă murgravulă se lăsă de planulă său.

Falkenstein spune, că margravulă Erdmann Filip de 
Brandenburg, care sciuse să 'șl atragă mulți vrășmași 
din cei ce’lă înconjurau, vătju într’o c^i, in 1677, pe 
Dama Albă la castelulă din Bayreuth. Când intră în 
apartamentulă său o găsi șetjândă chiar în fotoliulă lui, 
așa de tare se speriă margravulă încâtă începu să tre
mure și peste două <J'le și muri.

*
Dama Albă la Berlină.

La 1 Ianuarie 1598 se 4>ce că s’a arătată pentru 
întâia 6ră în Berlină Dama Albă a Hohenzollerniloră; 
optă dile în urma arătării ei, electorulă Ioană-Sigismund 
muri.

In 1619, la 1 Decemvre, altă aparițiune la Berlină 
a Damei Albe, urmată, peste trei săptămâni, d e mârtea 
unui altă electoră. In 1667 Dama Albă a fostă Rărită 
er, și peste câteva dile more prințesa Luisa—Henrieta. 
Totă așa în 1668 se semnalăză o nouă arătare abia la 

câteva căsurî după mârtea marelui electoră. N’amă mai 
sfîrși, dăcă amă spune de câte ori s’a arătată Dama 
Albă.

*

Portretul fi Damei Albe.
Una din cele mai curiâse arătări ale Damei Albe 

de sigură că este cea pusă de istoricii legendei în 1799 
și care ar fi avută marloră pe unulă din mușchetarii de 
gardă la castelulă din Berlină. Numitulă mușchetară a 
povestitu astfelă seria impresiiloră lui:

Aucji mai întâiu ună sgomotă, care semăna multă 
cu sgomotulă ce face vântulă când trece prin frundele 
uscate. Pe urmă din (Jidti se desfăcu deodată o fan
tomă mare albă, care semăna a femeă, cu figu.a pre
lungă, cu fisionomia și cu atitudinea liniscită, cu pără 
desă, negru ca jeulă, atârnându’i pe spate; împrejurulă 
gâtului strălucea ună îndoită șiră de mărgăritare cu or
namente de aură și de pietre scumpe; în mâna drăptă, 
fantoma ținea ună sceptru de fildeșă și pe pieptă, în 
stânga, se vedea bine, în relief, o inimă roșiă ca sângele 
pe care erau scrise caractere misteriâse, cari străluceau 
ca foculă.

Bravulă mușchetară a lăsată chiar ună desemnă 
grosolană, care represintă pe câtă să pâte pe Dama 
Albă așa, cum i s’a părută lui c’o vede. Acestă desemn 
a fostă pusă ca frontispiciu pe o broșură scrisă său

*
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ln Perșani au arsă casa, șura și grajdulă Iui George 
Denes. In grajdă au arsă doi mândi și taurulă comu
nei. Paguba se urcă la 1100 fl. In Satu-nou au su
ferită 9 economi, din causa incendiului, o pagubă de 
2110 fl.

—x—
La 25 și 26 Noemvre n au arsăjîn Bistrița 25 

de șuri cu cereale și fructe pănă’n temeliă, și trei case. 
Paguba se urcă peste 20,000 fl., care pănă la suma de 
11,000 fl. era asigurată.

—x—
In trecute în Clușiu o fată aducea dela

postă 300 fl. în bancnote. Pe drumă i le luă văntulă 
din mână și banii fluturau veselă prin aeră. Ună poli
țistă, care era prin apropiare, ajută la adunarea baniloră, 
așa că desperata fată se putu duce acasă cu inima la 
locă.

—x—
Kocetoff, corespondentulă diarului »Nowoje Wremja", 

se află în Bucuresci. De asemenea se află acolo căpi
tanii Bendereff, Dimitrieff și Grueff, autorii principali ai 
lui 9 Augustă în Sofia; precnm și Entcevici, fostulă co- 
misară pe lângă consiliulă de răsboiu din Sofia, scrie 
>V. Națională.»

—x—
Teatru in Brașovu. pilele aceste a sosită aici 

d-lă Maurice Morisson renumitulă artistă dramatică dela 
curtea de Saxhen-Meiningen. Ca âspe ală trupei direc
torului Dorn, d. Morisson va juca rolulă de căpetenia în 
trei drame de ale lui Shakespeare: Hamlet, Othello, Re
gele Bichard III și în drama lui Alexandru Dumas 
„Kean, geniu său pasiune.* D-lă Morisson este cetățănă 
română de origine din Galați.

—x—
Mâne sără Duminecă va juca trupa teatrală ger

mană „Don Caesar*, mare operetă de Dellinger.

De pe Crane, la 15/27 Noemvre 1886.
Domnule Redactară! Ca să văd.ă publiculă cum 

sciu organele d-lui Tisza a-și răsbuna asupra acelora 
cari nu aderăză la ideia de stată esclusivă maghiară,» 
— Vă aducă înainte în cele patriotice răsbunări, pe fiszol- 
gabirăulh Vallya Ferencz.

Spre orientare spună că e în cerculă de modelă 
ală Ciachii-Gârbăului aparținătoră comitatului de modelă 
Solnocă-Dobâca, prin urmare în cele patriotice nu pâte 
fi omă mică. In cerculă Ciachii-Gârbăului, cine are 
păcatulă de a nu simpatisa cu vederile celoră dela pu
tere, acela de timpuriu are să se aștepte la tolă felulă 
de volnicii și nedreptățirl.

Ună asemenea »păcată« a comisă ună preotă ro
mână, care a fostă de ajunsă spre a-lă înpinge pe fisol- 
găbirăulă pe calea resbunăriloră; deci a căuta acesta 
nodă în papură: sub pretextă că preotulă conturbă or
dinea și agităză poporulă: să nu pvelimineză prenume- 
re fâiă ,Szolnok Doboka* și cumpărarea de acții d’ale 
teatrului maghiară din Deșiu etc.) l’a scosă dintre mem
brii comitetului comunnală și, neîndestulindu-se cu acăstă 
spăriată de fantâma daco-românismului, îlă petrece cu 
vederea și pănă în diua de astădl, unde i se dă ocasi- 
une îlă nedreptâțesce. Retacendă alte multe, amintescă 
că în anulă trecută ună răufăcătoră a pășunată cimiti- 
rulă nâptea cu vitele; venindă procesulă înaintea pre- 
turei, cu tâte că a fostă ună martoră oculară , l’a achi
tată ; totă acestă individă în anulă curentă a făcută 
multă daună parochului menționată, cu care ocasiune 
fu aflată și zălogită de însuși parochulă, der ce se vedl? 
când vine lucrulă înaintea fiszolgăbirăului ărășl tu achi
tată. Calea pe care se sucesce adevărulă în cancelaria 
pretorială din Ciachii-Gârbeu e: predarea întrebăriloră 
unică in feliulă loră, cari cuprindă în sine și răspunsulă 
negativă ce are să-lă dea acusatulă pe Jbasa căreia fisol- 
găbirăulă să pătă face judecata așa cum îi convine 
d-sale.

dictată de elă asupra Damei Albe cu titlulă: .Arătarea 
Damei Albe la castelulă din Berlină și remarcabile pro
rociri făcute de ea în nâptea de 31 Martie spre 1 Aprilie 
1799, povestită de ună mușchetară, care era de gardă 
chiar în noptea aceea Ia Castelă".

*
Scepticismul^ istoricului Damei Albe

Istoriculă Julius de Minutoli, deși a consemnată 
tâte faptele relative la legenda Damei Albe, pare că s’a 
silită să împuțineze pe câtă a putută credința, ce putea 
avea cineva în realitatea așa (jliseloră arătări ale spec
trului. S’a băgată de sămă în unele împrejurări că ori 
de câte ori se (Jisese că s’arătase nâptea Dama Albă, 
care spăriă așa de multă pe Berlines* dela 1799 pănă 
la 1802, fusese numai o halucinare. Așa, aceea ce se 
lua dreptă fantoma Hohenzollerniloră era de multe ori o 
perdea bătută de vîntă, ori o fustă, ori o manta, ori 
chiar o batistă. Altă dată se băgă de semă că aceea ce 
se presupunea, că este fantoma care se vedea pribegindă 
d’alungulă unui turnă, care domina Sprea, era numai 
reflectulă lunii, care sclipea pe apele fluviului.

Intr’o sără locotenentulă W... întâlni pe Dama 
Albă într’ună coridoră ală castelului;] era o damă tenără 
a Curții, care la ceasulă acela ar fi trebuită să fiă în pată.

Același Minutoli spune și aventura spectrului în
tâlnită la castelă în 1850. Sentinela, care o vădu trecendă

Amintitulă erou ală prevaricațiuniloră de nâptea 
prin procedura foszolgabirăului vădlendu-se favorisată în 
transgresiuni, în tovărășia altuia a năvălită beată înscâlă 
asupra învățătorului și i-a sfârticată vestmintele fără ca 
să se târnă de pedăpsă, sciindă că înaintea judecății n’are 
decâtă să nege și va fi achitată.

Acestoră esemple a urmată și ună altă individă 
pășunândă în capă de năpte holda unui moșnegă, dăr 
aflându-lă și voindă a-lă zălogi, în locă de zălogă îlă 
tocă cu bâta în capă pe moșneagă, încâtă acesta căcju 
amețită la pămăntă. Fiindă trasă la răspundere negă.

Din aceste pâte vedea publiculă, cine pârtă vina 
lățirei releloră între poporă și cine ne amărăsce dilele. 
Pâte că crede că prin astfelă de apucături mâne poi- 
mâne ne va face acceptibill de a îmbrățișa limba și re- 
ligiuna d-sale lăpădăndu-le pe ale nostre său dâr vomă 
lua lumea ’n capă și atunci ne va înlocui cu Ciangăi, 
ecă ună plană .patriotică* culturegyletistă 1 Der a- 
mară se înșălă, ună proverbă 4*ce, că celă ce sapă 
grâpa altuia, cade însuși în ea. Bine ar fi să nu uite 
acăsta. Sentinela.

Sânte-jude, Noemvre 1886.
Domnule Redactară 1 Inprejurările în care mă aflu 

de presinte suntă fârte nepărtinitâre a ml mai putea 
continua și mai departe activitatea mea pe terenulă in
dustriei de casă, spre a se putea introduce în scâlele 
poporale elementare, de unde învățândă generațiunea 
tenără a scumpei nâstre națiuni, încă din frageda ei 
etate, întreprinderile manufacturate, mai târziu să se lă- 
țăscă și între bunulă nostru poporă română, multă apă
sată și cercată, care poporă e inima și sufletulă scum
pei nostre națiuni.

1 Am cerută ajutorulă și sprijinulă scumpei mele 
națiuni în acăstă privință, der nu mi s’a dată îndestulă. 

Căutândă in jurulă meu și vă(|endu-mă prea pu
țină încurageată, eram aprâpe să despereză cu totulă 
a-mi mai putea continua activitatea incepută pe tără- 
mulă industriei de casă, care de 4—5 ani încoce mi-a 
succesă a o desvolta, precum e bine informată publiculă 
cetitoră. Dăcă acăstă activitate s’ar putea cu puteri 
unite continua și în viitoră, multă în 5—10 ani amă 
ave a ne bucura de ună progresă strălucită în acestă 
ramă de cultură, prin urmare ne amă ajunge salutariulă 
și mărețulă scopă, d’a mai da poporului ună isvoră de 
câștigă.

Pe lângă tote acestea, aruncândă o privire în tre- 
cutulă meu de 25 de ani, de când lucreză în interesulă 
scumpului nostru poporă, și preste câte fase de suferințe 
și neajunsuri am trecută, ar fi ună lucru nesocotită a- 
cum la bătrânețe a înceta din activitatea misiunei mele, 
fiindă că în suferințe și în neajunsuri voiă înceta din 
lume.

Anunță deci, că cu ajutorulă lui Dumnedeu mai 
deschidă ună cursă suplimentară de industria de casă 
și instrucțiune în cetire, scriere și calculare, încependă 
dela l-a Decemvre a. c. pănă la 31 Martie 1887. Pro
punerea seva face în Sânte-jude, în casă închiriată. Ga 
participantl se voră primi copii dela 13—15 ani și mai 
susă pe lângă următârele condițiuni:

a.) Propunerea se va preda gratuită, b) Pentru 
materialele de lipsă la propunerea studiului de industria 
și pentru sala de propunere fiesce-care participantă va 
avea a plăti pentru întregă cursulă numai 6 fl. v. a. 
anticipative. Pentru viptă, spălată și cuartiră pe lună 
numai 7 fl. v. a. aducendu’șl fiesce care participantă 
vestminle de pată cu sine

Instrucțiunea se va preda în următorulă modă: a) 
Dela 6 pănă la 8 âre deprinderi în instrucțiunea manu
facturată. b) Dela 8 pănă la 11 ore deprindere în ce
tire și scriere, c) Dela 11 pănă la 2 âre după amădi 
pausă. d) Dela 2 pănă la 4 âre după amedi deprindere 
în calculațiunea mintală și scripturistică. e) Dela 4 pănă 
la 5 âre pausă. f) Dela 5 pănă la 8 âre săra deprindere 
în industria de casă etc.

Rogă cu totă respectulă și supunerea pre Prea 
onorații domni protopopi și preoți a sfătui pe credincio- 
sulă poporă a’șî trimite copii la acestă cursă, în folo- 
sulă și bună starea loră propriă.

Mai încolo rogă cu totă respectulă pe tâte cjiarele 

îi înfipse baioneta în voalurile, cari fâlfăiau împrejurulă 
Iui. Spectrulă, negreșită atinsă în carne viă, scose ună 
țipetă jalnică.

In Maiu următoră, ună sub-ofițeră fu îngrozită dă- 
rindă fârte bine pe Dama Albă, care se plimba încetă și 
pe tăcute înprejurulă fântânei, în curtea palatului. A 
doua (fi însă se află, că pretinsa Weisse Frâu nu era alt 
cineva decâtă o bătrână și respectabila bucătărăsă surdo
mută cunoscută sub numele de Die schwarze Mine (m;na 
cea neagră) care părăsise bucătăria în neglige pentru ca 
să se ducă să se răcorescă la răcorea nopții.

Una din ultimele arătări ale Damei Albe în Europa 
centrală a fostă în 1873, în Viena. Presința reală a 
Damei Albe în forma unei fantome fu er pusă în discuțiă. 
P’atuncI, într’adevără, umbla sgomotulă că sentinela care 
vădu fantoma asta încercă efectulă baionetei asupra formei 
albe. A doua (fi după arătare se șoptea în palatulă im
perială, că cineva fusese rănită misteriosă în noptea tre 
cută, ș> adevărulă este că fantoma albă era o damă 
care ținea de casa împărătesei.

Cu tâtă tăcerea observată de foile germane în pri
vința arătării Damei Albe, legenda îșl vede de drumă și 
se (jice patrulea centenară ală arătării Damei Albe
va fi însemnată prin vre-ună evenimentă de gravă im
portanță pentru ursita Hohenzollerniloră.

(„România Liberă*.) I

române să binevoiăscă a lua acestă avisă și în colânele 
sale, pentru binele și înflorirea scumpului nostru poporă 
română. Petru Grama,

___________ învăț, pop.

TROJANU.
fiarele din Parisă vorbescă de câte-va cjile de ună 

escrocă română din Parisă.
Asupra acestei persâne, corespondentulă „Româ

nului" îi trimite următârele amănunte:
Individulă în cestiune se afla în Parisă (dăcă a- 

cum nu cumva va fi fugită de aici) de câte-va luni. 
După ce a dusă o viăță vagabundă, acum trei luni, în 
Septemvre,)' s’a încercată să înființeze cu ună Română 
domiciliată aici de mai mulțl ani (I. Bâcu, seu Bica, 
cum îlă numescă francesii, hotelieră, Boulevard St. Mi- 
chel 41, și de origine din Tergoviște) ună biurou de 
comisiune și espedițiune de mărfuri pentru Orientă. Ro- 
mânulă meu fiuândă la întrebare pe acestă necunoscută, 
individulă în cestiune îl răspunse, că e născută în vestita 
Troia, că a fostă în România mai multă timpă, că a fi
gurată chiar ca directoră de studii la ună pensionată 
de copii din Bucuresci (pâte la institutulă Trojană), că 
are la casa de depuneri și consemnațiuni bani depuși 
(avere a nevestesii, Româncă din Tergoviște). La cerere 
n’a putută proba nici una din afirmările acestea. Era 
evidentă deci, că nu se putea începe nici ună negoță cu 
ună astfelă de omă,

După câte am aflată, individulă Trojană, vătjendă 
că n’a reușită cu domnulă Bica sg facă nici ună co- 
merță, voi să înființeze cu ună francesă o ageuțiă de a- 
nunciurl pentru jurnalele din provinciă, din Francia. Tă- 
râmulă acesta fiindă bătută și esploatată deja, numai 
încape nici o îndoială, că și întreprinderea (?) lui cea 
noua visa pârlirea eventualului companionă, care i-ar fi 
căzută înainte.

Ce s’a făcută după tentativele acestea individulă 
Trojană, nu se scie cu siguranță. Dela unii și dela alții 
de pe aci am aurită, că pungășea când pe unulă când 
pe altulă dintre Românii ale câroră adrese le afla.

Am mai aurită că în timpulă din urmă a sciută 
se’șl scotă ună certificată de bună purtare, iscălită de 
vre-o 20 de tineri. După spusele lui acestă certificată 
îi făcea trebuință pentru casă se apere în fața nevestii, 
ce ar fi lăsat’o în țeră, de svonurile ce eșiseră pe soco- 
tela lui. că ar fi ună berbantă și cheltuitorii (!)

Nota-bene, după afirmarea d-lui Bica, chirie Tro
jană (care trebue să fiă grecă de origine, nevorbindă 
bine nici românesce) era la Parisă cu nevasta și so- 
cra sa.

Isprava lui din urmă ai citit’o pâte și în L’Intran- 
sigeant.*

Ca fisică, Trojană e ună omă mijlociu de stată, 
în etate ca de 45—50 ani cu barba mare năgră, părulă 
cam sură.

Post-scriptum! In ultimele momente mai aflu, că 
păcătosulă de Trojană, care ună momentă ne-a dată de 
rușine pe aici, dându se de Română, e in adevără grecii. 
Societatea de ajutorare a Gredloru de aici, care n’a- 
jută decâtă pe sin-patrioții loră, l’a ajutată pe Trojană 
chiar in"timpulă din urmă, când î-a dată parale de 
drumă.

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

ORADEA-MARE, 2 Decemvre. — Episco- 
pulu Ipoly a murită a cp după am&p, lovită 
fiindă de apoplexiă.

PETERSBURGD, 2 Decemvre. — Grene- 
ralulă Kaulbarsă s’a dusă erl la Gracina, pentru 
ca să raporteze Țarului.

SOFIA, 2 Decemvre. — Deputăția Sobra- 
niei trimăsă la curțile streine și constătătdre din 
Grecof, Stoilof și Kolcef a plecată adî diminâță 
mai ântdiă la Belgradă. Se vorbesce, că regele 
Serbiei și-a esprimată dorința d’a primi pe nu- 
miții delegați.

ORADEA-MARE, 3 Decemvre. — Cada- 
vrulă lui Ipolyi se va aședa în cosciugă Luni. 
Joi se îmormentâză.

BERLINtJ, 3 Decemvre. — Reichstagulă 
desbate proiectulă de lege militară. Ministrulă 
de răsboiu motivâză sporirea trupeloră presente 
sub steag cu înarmările amenințătdre ale Franciei. 
Richter nu găsesce situațiunea așa de amenință- 
tdre și să provdcă cu satisfacțiune la alianța 
austro-ungară. După o mai lungă desbatere s’a 
amânată discuțiunea pe mâne.

PARIStJ, 3 Decemvre. — Camera a pri
mită cu 262 contra 249 propunerea, combătută 
de Freycinet și Sarrien, d’a se desființa subpre
fecturile (solgăbiraele — Red.) In urma acestui 
votă s’a întrunită consiliulă de miniștri, șăra 
s’au dusă miniștrii la președintele Grăvy și i-au 
îmânată demisiunea.

Editară: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 263. GAZETA TRANSILVANIEI

GarMuiu la bursa da Viona
din 1 Decemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4% . . . 105 50
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.45 
Imprumutulă căilorfl ferate

ungare......................... 152.70
Amortisarea datoriei căi-

lorfi ferate de ostfi ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.50

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 129 50 

Bonuri rurale ungare . . 104.80 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

znișfl..............................104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 10470

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

vinii ung............................98.75
Imprumutulâ cu premiu

ung.................................. 124 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125,20 
Renta de hărtiă austriacă 84 20 
Renta de arg. austr. . . 84 85
Renta de aurii austr. . . 125 20 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 885 —
Act. băncel de credita ung. 305.— 
Act. băncel de credită austr. 298.80 
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.93
Napoleon-d’orI .... 9.96
Mărci 100 împ. germ. . . 61.80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.05

Cursulu pieței Brașovu
din 2 Decemvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.45 Vend . 8.46

Argint românesc .... . . » 8.40 * 8.42

Napoleon-d’orI................. . . » 9.93 * 9.96

Lire turcescl..................... . . » 11.27 > 11.30

Imperiali......................... . . » 10.27 » 10.30

Galbeni............................. . . » 5.91 » 5.93

Scrisurile fonc. »Albina»' . . » 100.50 > 101.50

Ruble Rusesel................. . . » 117.— > 118.—

Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

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

Emil Porr, băcănia la steua 
roșiă.

Depositulă principală: Oskar Pi- 
scliinger< Viena, Brigittenau.

l
e

Um.ed.eala, frigulu, nu superâ! 
=S Numai

Pentru Ddmne.-Pentru Domni:
fl. 1.85. ~=

Impermeabile, căldurdse, durabile și 
in adevără admirabilă de eftine suntă 
din nou inventatele și renumitele 

JACHETE 
(Burger - Jacken)

țesute desă și cari se potrivesefi forte frumosu 
pentru Domni, Domne, băețl și fete.

Tote cu prețulu egala de numai fl. 1.85 
bucata.

Aceste Jachete renumite suntfi pentru 
orl-cine celfl mai indispensabilii și necesara

vestmântB, și se află în colorile: sura, cafeniu, drapa, bordeaux, civitu și negru. Cine 
posede o asemenea Jachetă este cela mai bine apărata contra frigului, căci liindu elastice, 
se Iipcscu de orl-ce formă a corpnlui, mențină o căldură egală a corpului și sunlu do va- 
I6re de neprețuită pentru fie-care omit. — Afară de cele menționate cu fl. 1.85 se mai 
află pentru dame încă două soiuri:

Din lână Zephir lină 
numai fl. 2.85.

Lână Zephir blănite 
numai fl. 4.

Ca măsură este suficientă a arăta decă statura e marc, mijlociii seu mică. 
Se trimită Veritabile contra rair.bursă numai de

Julius Fekete, Versendiuigsliaus in Wien
V., Hundsthurmerstrasse 18/59.

3—12
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Cele mai frumose șaluri pentru dame!
Din causa releloră afaceri și esportului slabă mg vădă 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 ieftiuă, încâtă de abia se plătesce valdrea lânei 
brute, er nici decum prețulă fabricațiunei și ală fason, modernă.

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

80 cr., 1 Sală mare de dame forte elegantă și lină fl. 1.50, și 
fl. 2.50 din lână veritabilă de Berlină, în cele mai pompose colori 
și cele mai frumdse ape precum : Bordeau, granată, gensdarnîes, 
drapp, lila, brună, negru, roșu, albă, galbenă, sură, verde, 
scoțiană, turcescă etc. în 60 ’fasone fine, celă mai elegantă 
și frumosă portă pentru iiă-care damă, în casă, pe stradă, la

promenadă, bală etc., practică și gentilă pentru tomna și drnă fiind forte căldurdse. 
întrebuințeze dar fie-care damă acâstă ocasiune favorabilă de a’șî procura 

aprdpe pe de geaba o asemenea cârpă de capă și șală frumosă, fină și căldu- 
rosă, căci din causa comandeloră târfe mari va fi întregulă deposită desfăcută 
în celă mai scurtă timpă. La comandare mă rogă a mi se arăta adresa pre
cisă, specia și coldrea dorită. Se trimite în t6te părțile lumei în 24 ore cu 
rambursă, seu trimițendu-se prețulă prin:

Wiener - Tiiclier - Fabriks - Niederlage 3—4

A. C-aus, Wien, XII. 2Solonitzg'a.sse 8/66.

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

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușîi-Aradil-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-ISiidapesta IBEudapesta—5*redealii

BucurescI

Predeală
Timiștî

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfi
Hașfaleu

Sighișâra
JElisabetopole 
MediașS 
Copsa mici 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl 
Teiușft 
Aiudti
Vințulti de susfi
Ui6ra
Cucerdea
Cliirisfi
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
Ghirbbu
Aghirișfi
Stana
Huiedintî
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v
Mezff-Telegd 
Fugyi-Văsărhcly 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pe«ta

Viena

Nota:

Trenă 
de 

peradne
Tren Trenă 

accelerat omnibua

(
(

(
(

( 
(

— —
—

7.47 — 4.16
8.24 — 5.02
8 51
9.14

— 5 48
— 6.15

9.51 — 7.06
11.03 — 8.52
11.29 _ 9.19
11.26 .— 9.31
12 00 — 10.16
12.29 — 10.57
12.44 11.19
1.05 .— 11.31

11.52
1.34 — 12.31
1.46 — 12,48
2.09 — 1.22
2.39 — 2 18
3.01 — 2.48
3.08 — 2 56
3.14 — 3 64
3.5b — 4 51
5.10 — 5 28
5.30 — 5 56
— 6 03 —

—
6.21

—

—
7.14

—

— 7.43 —

— •
8.22

—

— 8.48 -- -

—
9.13

—

— 9.18 10.55
— 10.38 1.23
— 12.20 3.24
— 2.15 10.05
— — 2.15
— 8.00 6.05

Trenă 
omnibuB

7.30 Viena
1.14 Budapesta

—- Szolnok
1.45 P. Ladâny

Oradea mare
2.32 Vârad-Velencze

Fugyi-Vâsârhely
Mezo-Telegd

_ R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huicdin

— Stana
Aghiriș

_ GliirbSu
— Nedeșdu

Clușiu (—

__ Apahida
— Ghiriș
— Cucerdea

Uiora
__ Vințulă de susfi
__ Aiudfi
— Teiușft

8.00 Crăeiunelfi
8.36 Blașfi
9.02 Micăsasa
9.32 Copșa mic

10.11 Mediașfi
10.5! Elisabetopole
12 16 Sigișdra
12.50 Hașfaleu

1.21 Homorod
2.02 Agostonfalva
3.06 Apatia
3.38 Feldiâra
3.54 Brașovă4.05
4.50 Timișd
7.28 Predealh

BucurescI—

—

Trenă 
(le pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omrdbu

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
omnibua

ll.lt
1
1 -

2.—
—

1
1

7.40 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. > 2 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 —
— — 12.51 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 —
_ — 4.68 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.C0 — — 11.14
2 35 — — 12.12
2.48 __ — — 12.30
3.20 __ — — 1.12
3 36 _ — — 1.32
4.00 — — 2.18
4.35 _ — 3.03
5.12 — — 3.49
5.37 _ — — 4.28
7.02 — — — 6.16
7.43 __ — — 7.06
8.11 _ _ — — 7.46
8.41 _ — — 8.25
9.21 — — — 9.15
_ .— 1.55 —
— — 2.53 — —

- — — —
_ _ 3.28 — —

9.35

Petroșei»!—Simeria (Piski)

TeiușA- IradA-Budapesta Budapesta- JkradA-TeiușA.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua omnibua peradne peradne de perjdnt omnlbuD

TeiușA 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 __
Alba-Iulia 11.39 — 5.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 „ , , ( 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 Szolnok 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 AradA 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 6(9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —;
Gonopă 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 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10 42 — -
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
AradA 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok \ 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29
Budapesta — - 1 8,20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — - 1 6.05 TeiușA . 1 29 1.41 —

AradA»TiimișAra Simeria (Piski) Petroșeai

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trenă
omnibns peradne mixt peradne omnibua mixt

AradA 5.48 6.05 •Șomeri» 11.25 2.42
Aradulă nou o.l9 — 6.33 Sfreiu 11.58 — 3.25
Nămeth-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 Cri^adia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6.40
TimișAra 9.02 — 9.08 Petroșeaii 3.37 — 7.12

Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-Ioră Kijniges & Kopony, ZernescL

TimișAra-AradA

Trenă de 
peradne

Trenă de 
peradne

Trenă 
omnihufi

Trenă
de pera. 1

Trenă 
omnibua

Trenă 
mixt

TimișAra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
AradA 9.27 — 8.17 SiRserS® 1.53 — 10.31


