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Ilena Sandului.

Novelă din poporu.
(Fine).

Multe bucurii urmeză după multe 
năcazuri și cu câtă suferi mai multă, cu 
atâtă binele, decă’țl vine, îți priesce mai 
tare. Așa era și cu Ilena.

Nu trecu multă și se întâlniră. Ii 
părea bine Ilenei, că’lă vede, și’i părea 
bine lui Fior ea, că o are înaintea lui.

„De multă ce te așteptam Floreo, 
mi-s’a încrețită pielea pe frunte, mi s’a 
dusă roșața din obraji, m’am făcută 
urîtă“.

„Nu-țl șede ție bine acum să mai 
fi înțăpată. Ești mare, ești cuminte, 
Ileno, der inima ta se vede că totă tî- 
nără a rămasă.u

„Și’țl pare reu?“
„Nu’mi pare rău, der.... u
„Sciu, cam pricepă. Ai dori să nu 

te mai simță, să nu te mai sciu ală meu. 
Se pdte se te fi schimbată, să’țl pară
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Brașovu, 22 Octomvrie v.
Când ni-s’a făcu tu cunoscutu 

pentru înteiașl dâtă de catră co
respondenții noștri, ca prin co
munele comitatelor^ de modelu 
au apărută unu nou soiu de ins
pectori școlari ungurescl, însărci
nați de organele administrative se 
visiteze școlele nostre, amu între
bată atunci, decă autoritățile nos
tre superiore bisericesc! și școlare 
suntu dispuse a suferi și acestu 
nou felă de ingerință asupra șco- 
leloru nostre și decă nu găsescu 
cu cale a face pașii necesari și a 
lua măsurile de lipsă, ca autono
mia ndstră bisericescă-școlară se 
fiă scutită și de acestă lovitură 
din partea administrațiunei.

Ce au făcută autoritățile nostre 
bisericescl-școlare nu scimu, der 
după cele petrecute pană acum 
și după semnele ce ni-se arată 
aeji, se pare că n’au făcută ni- 
mică și că tăcerea loră a încura- 
giatu pe guvernulu ungurescu.

AdI cetimu în toile ungurescl, 
că noulu ministru ungurescu de 
culte și instrucțiune a numită ună 
numără însemnată de visitatorl de 
școle, și fiindcă mai toți acești vi- 
sitatorl, după ocupațiunile ce le 
au, suntă cu totulă streini de ale 
pedagogiei, ni-se pune de sine în
trebarea, că 6re ce voră fi cău- 
tândă acești visitatoii de școle, 
ce misiune vor fi avend, câtă vreme 
ei n’au cu pedagogia nici în clină 
nici în mânecă? Căci, decă e vorba 
să se informeze ministrul despre pro
gresată învățământului în școlele 
nostre, are pe inspectorii școlari, 
cari îi facă dese raporte, și pe 
comisarii la esamene, ba inspec
torii școlari raporteză în fiăcare 
lună în adunările comisiuniloră 
administrative comitatense despre 
starea învățământului.

Nu mai încape deci îndoială, 
că acești visitatorl de școle n’au 
nimică de a face cu învățămân- 
tulă și alta trebue să fiă misiunea 

loru. Figurarea unui protopopă 
română între ei ori a altui Ro
mână nu trebue se amăgescă pe 
nimenea, e nisipă aruncată în 
ochii Româniloră, ca să nu dea 
atențiune acestui faptă.

Suferi-voră ele, autoritățile no- 
tre, ca să trecă și acestă nouă u- 
milire a autonomiei nostre bise
ricescl-școlare, fără să ceră minis
trului socotelă și esplicărl în pri
vința misiunei acestoră visitatorl 
de școle ? Și pănă li-se voră da, 
lua-voră măsuri, ca atunci când 
ei, visitatorii, voră călca peste 
pragulă școlei — ceea ce o voră 
face desă și când voră voi — se 
fiă însoțiți și de ună membru ală 
autorității nostre școlare din co
muna respectivă?

In totă casulă poporulă ro
mână trebue să fiă dumerită în 
acestă privință. Er pănă atunci se 
caute însăși autoritățile școlare din 
comunele respective a preveni ori
ce surprinderi din partea acestoră 
visitatorl nechemați.

Când noulă ministru ungurescă 
de culte și instrucțiune declară, că 
va face totă ce’i stă în putere, 
amăsurată nouei sale posițiuni, pen
tru întărirea maghiarismului, atunci 
se sciă Românii, că nu e lucru cu
rată nici cu acești visitatorl de 
școle.

LDIirsr
Se anunță din Viena diarului „Daily 

„Telegraph5 * * * * * * 12, din Londra, că în cercurile 
austriaco lumea se arată forte preocu
pată în privința situațiunii în Serbia 
și a revisuirei Constituției acceptată de 
Șerbi în sensulă întinderei libertăților^. 
Se consideră ca îndoiosă, că Regele 
Milană ar fi dispusă să acorde Serbiei 
o situațiune mai nestabilă decâtti a Bul
gariei și se crede, că în casiilu unei db- 
dicert voluntare seu silite a 'Regelui Mi- 
lanu, Serbia ar căde în anarchiare și, 
că crisa orientală s’ar redeschiă. — Mare 
sensațiă a făcută, precum spune o tele
gramă din Belgrade, arestarea mai mul
tora credincioși ai sectei nazarene, ces’a 

întâmplată în timpulă serviciului divină 
pe temeiulă adunăriloră și reuniuniloră 
secrete. Intre cei arestați se află forte 
mulțl supuși austro-ungarl din Bănată și 
din Sirmia, prin cari s’a introdusă secta 
în Serbia. Noii credincioși refusă a face 
serviciu militară, fiindă oprită purtarea 
armeloră de învățăturile sectei, care e forte 
lățită în Serbia.

*
FoilonT polone din Lemberg li-se 

telegrafiază din Varșovia, că ambasado- 
rulă rusă din Berlină, contele Șuvalof 
înainte d’a se întdree la postulă său din 
Berlină, a petrecută câteva (file în Var
șovia avândă dese conferințe cu guver- 
natorulă Poloniei, generalulă Gurco. k.ee- 
leașl foi anunță, că ală doilea regimentă 
de Cazaci din Orenburg a intrată în car
tierele sale de emă în guvemămentulă 
Lublinului.

*
Din Belgradă se telegrafiază, că în 

sera de 31 Octomvre a fostă o preum
blare cu torțe, la care au luată parte 
burgesii din Belgradă și o mulțime 
imensă.

Regele și principele regală apărură 
pe balconulă palatului și fură aclamați 
cu ună entusiasmă indescriptibilă. Ună 
negustoru din orașă, d. JovanovicI, sa
luta pe regele în numele burghesimei 
din Belgradă și îi mulțumi pentru ulti
mele sale decisiunl, asigurândă pe regele 
că tote partidele îlă voră sprijini în lu
crarea cea grea a revisuirei constituției. 
Regele mulțumi într’ună modă cordială 
oratorului și stărui asupra necesității 
unirei tuturoră partideloră, afirmândă 
că dorința sa cea mai ardătore este fe
ricirea poporului sârbă.

După o telegramă din Petersburgă, 
amănuntele relative la accidentală în
tâmplată trenului imperială spună, că 
totă familia imperială se afla atunci 
adunată în vagonulă, care servesce de 
sală de mâncare, când trenulă deraliă. 
Vagonulă fiu tare stricată, der rămase 
pe cale, pe când celelalte vagone fură 
răsturnate la drepta și la stânga. Im- 
păratulă și membrii familiei imperiale 
eșiră sdravenl din mijloculă sfărâmăta- 

riloră; der în restulă trenului au fostă 
vr’o 20 de morțl și vr’o 20 răniți. 
Resultă din anchetă, că acestă accidentă 
e curată întâmplătoră și nu se datoreză 
de locă releivoințe.

$
Precum se telegrafiază din Parisă 

cu data de 30 Octomvre, cu ocasiunea 
căsătoriei fiicei generalului Boulanger, a 
d-șorei Marcelle, cu căpitanulă de Zuavi 
Driant erau temeri, că se voră întâmpla 
turburărl, cu tate acestea se făcură mari 
demonstrațiunl în favorea generalului, 
înaintea casei generalului Boulanger se 
adunaseră mulțl omeni. Când apăru ge- 
neralulă în uniformă de mare ținută cu 
tote decorațiunile sale și când Juâ locă 
într’o trăsură împodobită cu flori de 
portocali, înconjurară membrii ligei pa
triotice trăsura și scoseră strigăte de 
„Să trăiescă12. Biserica era deja la 11 
ore plină. Intre mulțime majoritatea o 
formau damele, cu tote acestea apăruseră 
și vr’o douăzeci de ofițeri în uniformă. 
Generalulă a fostă adusă de paznicii 
bisericei și în sunetulă organeloră a 
fostă condusă la loculă său. După cu
nunia primi tânăra păreche felicitări din 
partea multoră persone politice din tote 
partidele, pe când poliția îșl dedea în 
afară silință ca să facă locă trăsurei 
generalului. De câte ori poliția devenea 
mai severă, de atâtea ori se aucliau stri
găte de „Să trăiescă Boulanger“. După 
aceea generalulă luâ locă în trăsură și 
mulțimea începu să alerge după ea stri- 
gândă „să trăiescă.u Poliția eși din sin
guraticele strade, ca să împrăștiă mul
țimea ; der fără succesă. Ajungândă acasă, 
generalulă mulțumi demonstranțiloră pen
tru că l’au însoțită.

„0 surprindere?1
Sub acestu titlu scrie „Parla- 

mentăru dela 28 Octomvre n. ur- 
mătorulu primu articulu:

Mare era odată teritorulă, peste care 
se întindeau literele cirilîce, ce le întoc
mise pentru Slavi după scrisorea seu 
grafica grecescă genialulă apostolă ală 
Slaviloră, părintele Cirilă. Totă poporulă

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS.u 
rău de cesulă în care ne-amă vădută 
întâia oră, să-ți fiă rușine de dragostea 
nostră, să te supere când eu te chemă 
pe nume, căci de, pote cătănia te-a 
domnită."

Lui Florea i-se întuneca dinainte, îi 
venea să-și smulgă părulă de năcază, se 
simțea lovită.J

Ileno, opresce-te pentru Dumnedeu, 
opresce-te. Cine țl-a puiată ție astfelă 
de gânduri în capă ? Mai bine tăcemă 
și să fiă bine. Nu,Beno, greșescl. Martoră 
ml-e Dumnedeu, că inima meanumai pentru 
tine bate, că tu ești totă fericirea mea.

Ilena atunci îșl ridică capulă, păși 
aprope de elă și se uita în ochii lui. 
Florea o apuca atunci de mână și’i vorbi 
de multe ce nu se potă spune. Fetaîlă 
asculta cu sete, când Florea îșl apropia 
obrazulă de ală ei....

»
Pivnița lui Popică bogătanulă era 

plină cu buțl, în cari fierbea mustulă 
storsă de câteva, săptămâni.

Era vremea ospețeloră, și ospețele 
dela sată suntă de obiceiu făcute cu 
multă falaiu și chefă. De multe-orî 

gazda casei totă mâncă și bea cu cei 
ce’i vină pe capă să’i mance feciorului 
ori fetei pomana cu cetera.

La casa lui Popică, se vedea că se 
făceau găteli de nuntă. Toți erau vo
ioși. Singură Florea sta în chibzurî ce 
să facă. Pe Fica lui Bulbucă n’o vrea 
elă odată cu capulă; din tălpi șipănă’n 
creștetă se fi fostă totă de aură și totă 
nu i-ar fi trebuită. Părinții lui însă ’lă 
sileau, și mai alesă lelea Sera :

„Pe cine să’ml aducă elă în casă ? 
Pe Bena Sanduluie, pe o sărântocă, ca 
aia? Mai bine nu-lă mai însoră“

„Tu muiere nu nu’i bine să-lă silimă. 
Să-lă lăsămu puțină în voile Iui, d6r 
de ’și vine elă în fire. Nici eu n’așă 
vrea bucurosă. Ce să-i faci însă, lui îi 
este dragă Ilena, nu’lă nenoroci cu Fica 
lui Bulbucă. De ce să’i facemă noi 
cu silanevoiă și traiu rău în casă? Lasă 
înc’odată să mai cercămă cu elă și decă 
nu vrea, să-lă înfiricămă cujVeta luiPâr- 
jolă.u

Stăruințe zădamice. Florea nu vrea să 
scie de nimeni afară de Ilena lui, de fru
mos a satului.

„Bine, bărbate, vedl că n’o scotemă 
la cale. Fata Sandului să ne fiă noră? 
Ce păcate pe casa nostră.u

Florea intră atunci înlăuntru.
Șl-apoi dău, dragulă mamei, nu țl-e 

milă de averea nostră, vrei s’o împărți cu 
Sandu și cu fata lui?

„Mamă, ori ce să faceți, mie nu-mi 
trebue altă fată afară de Hena. E să
racă ’n avere, der bogată la inimă. “

„Ține minte, dragulă, mamei vorbele 
mele: Cu ea n’o să te norocescl, e fetă 
săracă, der harnică la pradă și la jooă.“

„Las’ mamă să fiă cum o fi; decâtă 
mătăhala lui Bulbucă, ori încolțata lui 
Pârjolă, mai bine frumosa Sandului. Nu
mai eu sciu cine-i ea. Ce-mi trebue 
mie destre! țJestrea e dragostea și dra
gostea e podoba casei.u

„Nu-i cum scii tu, Floreo. ț)i’i să’șl 
aducă barăml neamurile ei, s’o vedemă 
cu cine se pote lăuda? Tu ești mai de 
neamă, unchiulă teu e popă și moșulă 
tău crîsnică.

„Fiă, mamă, fiă. O să ne facemă noi 
neamuri cu tată lumea, care ne-o cinsti.

N’avea ce să’i mai dică lelea Sera 



Nr. 234 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

slavică și mai ântâiu părțile lui apusene 
se servi de grafica cirilică și de cultura 
slavică se alipiră Maghiarii și Românii. 
Ca și Slavii, scriau Românii și Maghiarii 
cu literile ciriliane și multă timpă și în 
limba slavonă veche, care era limba li
turgică în biserica loră.* *)

fiului seu, o râsbia cu vorba. Mai eși pe 
afară, mai veni prin casă și’i plesni prin 
minte să se învoescă. Cu de-a sila nu 
potă să’lă facă s’o ia pe Fiica lui Bul
bucă, îșl dicea densa, fiă der în voile lui.

*
Era mare chefă și voiă bună la 

casa lui Popică. Ilena și cu Florea șe
deau în fruntea mesei cu nunulă mare 
și cu nunulă mică, și mulțime de băr
bați și muerl din sătulă PopescI, câți 
numai încăpeau în casele bogătanului.

Mesele erau întinse cu mâncări bo
gate și vinulă curgea în cane ca pe 
vale. Câțiva țigani cântau din viore, er 
colăcarulă îșl bătea fălcile după cum se 
schimbau mâncările și veniau cinstile.

ț)i, era veselă Florea și era voiosă 
Ilena, frumoși ca doi bujori și mândri 
ca doi crini.

Numai Fica lui Bulbucă și cu Sonu 
lui Mohoră îșl păzeau cuiburile și’șl 
plângeau păcatele.

Șardu, 1888.
Traianiî H. Popii.

încetulă cu încetulă s’a micșorată 
teritoriulă, unde domnea alfabetulă ci- 
riliană. Cu căderea bisericii slave în 
părțile apusene ale poporului slavă, dis
păru limba vechiă slavonă și cu acesta 
literele ciriie. Acestea se retraseră dina
intea litereloră latine - germane. După 
aceea veniră Maghiarii și se lâpădară 
de biserica slavică, de limba slavonă 
vechiă și de literile ciriliane.

Astădi avemă să înregistrămă lăpă- 
darea formală a Româniloră de literele 
ciriliane, care este în stare să producă 
sensațiune în totă poporulă slavică, cu 
atâtă mai vârtosă, că a venită cu to-

*) Maghiarii la începută primiră re- 
ligiunea ortodoxă-orientală și nu mai 
încape nici o îndoelă, că cu primirea 
ortodoxismului orientală' bisantină voră 
fi adoptată și ei cu liturgia orientală și 
alfabetulă ciriliană, care tocmai se înj
ghebase în Panonia printre Slavii pa- 
nonianl la aședarea Unguriloră în Pano
nia. Dela Slavi au primită mai ânteiu 
liturgia și alfabetulă ciriliană Românii, 
și mai pe urmă l’au primită cu crești- 
nismulă și Maghiarii. Maghiarii rupen- 
du-se mai târdir., ca și Boemii și ca și 
Moravii, de biserica orientală, părăsiră 
și liturgia slavonă și cu ea și literele 
ciriliane și în loculă limbei slavone in
troduseră în biserică limba latină cu li- 
turgiă latină și cu alfabetulă latină. Nu
mai în modulă acesta se ,potă esplica 
mulțimea de cuvinte, care le-au luată Un
gurii din limba vechiă slavonă. Este și 
altă esplicațiune admisibilă în privința 
acesta, Ungurii au luată multe cuvinte 
dela Slavi chiar de pe timpulă când 
trăiau cu Slavii în părțile meridionale 
ale Rusiei, pentru că multe cuvinte sla
vone din limba maghiară au o formă 
multă mai veche de cum era limba sla
vonă pe timpulă când se aședară Un
gurii în Panonia, de unde urmeză, că 
Ungurii au împrumutată acele cuvinte 
de o formă mai vechiă celă puțină cu 
50—80 de ani înainte de a veni în Pa
nonia.

Noi încă avemă cuvinte slavone, 
care le au și Ungurii, deră apoi și ale 
nostre au o formă mai veche, decum e 
limba slavonă la venirea Unguriloră. 
Noi încă nu le-amă luată dela Slavi 
după venirea Unguriloră, ci înainte de 
venirea loră, de unde urmeză consecința 
logică, că Ungurii ne-au găsită aici unde 
de vecurl imemorabile amă trăită cu 
Slavii, dela cari amă primită multe în 
decursulă timpuriloră și mai pe urmă 
amă primită dela Slavi și liturgia și cu 
ea limba slavonă și cu acesta și grafica 
ciriliană. Prin primirea litereloră ciri
liane Românii și-au uitată încetulă cu 
încetulă literile loră moștenite dela Daci, 
pe care le luară dela Români Sâcuii și 
le păstrară pănă prin suta a 17-ea, după 
cum ne spună cronicarii ungurescl.

(Va urma). 

tulă pe neașteptate. Despre ce se trac- 
teză, se va vedea îndată mai limpede, 
câtă vomă consulta istoria.

Cu o mică escepțiune, care are să’șl 
mulțămescă originea sa unui timpă pos- 
terioră, se țină Românii de biserica 
greco-orientală,. care șe numesce de po
porulă slavă „pravoslavnică14. Ca limbă 
liturgică a fostă întrebuințată în biserica 
greco-orientală a Româniloră pănă la 
finea secuiului ală 17-lea limba veche 
slavonă, acea limbă, care a fostă decla
rată aptă pentru liturgiă și egală în
dreptățită cu cea grecescă și cu limba cea 
latinescă atâtă din Constantinopole câtă 
și din Roma. Cărțile liturgice compuse 
în limba veche slavonă, cari se între
buințau în biserica greco-orientală a Ro
mâniloră, erau scrise și tipărite cu litere 
ciriliane. Dela finea secuiului ală 17-lea 
s’a introdusă limba populară română, în 
loculă limbei vechi slavone liturgice, ca 
limbă a liturgiei în biserica greco-orien
tală a Româniloră, deră literile ciriliane 
s’au păstrată în aceste cărți liturgice, 
deși în cealaltă vieță publică încependă, 
se facă locă literiloră latine-germâne, mai 
cu semă dela finea secolului ală 18-lea. 
S’au făcută, nu-i vorbă, de atuncea în
cercări, ca să se scotă literile ciriliane, 
că care erau tipărite cărțile liturgice ro
mâne, din biserica gr.-orientală a Ro
mâniloră și să se înlocuescă cu literile 
germane-latinesci, der încercările acelea 
n’au isbutită și timpulă nostru a avută 
parte a vede pe Români scoțândă lite
rile ciriliane din cărțile loră liturgice și 
a-le înlocui cu literile germano-latinescl.

In 13/1 1. c. s’a adunată congresulă 
gr. orientală ală Româniloră din Un
garia și din Transilvania în Sibiiu, la 
care au luată parte deputașii provinției 
mitropolitane, ce se compune din Archi- 
decesa Ardeiului. Acestă congresă a 
hotărâtă, din diecesa Caransebeșului și 
a Aradului în presența Mitropolitului și 
Archiepiscopului Mironă Romanulă, a 
Episcopului dela Aradă Ioană Mețiană 
și a Episcopului dela Caransebeșă Ioană 
Popasu, să tipărescă tote cărțile biseri- 
cescl cu litere latine în loculă celoră 
ciriliane de pănă acum. Legătura, care 
lega poporulă slavică cu Românii, se 
rupe, literile ciriliane, care au fostă sute 
de ani proprietatea Româniloră, îșl pără- 
sescă loculă loră și se strîngă la Slavii 
orientali și meridionali, ele devină acuma 
de faptă grafică slavică, pecând mai 
înainte ele erau grafica (scrisorea) tutu
rora poporeloră din Orienta. Dacă Româ
nii află cu cale a delătura literele ciri
liane, care numai în cărțile bisericescl 
se mai întrebuințeză, ca să aducă în conso
nanță literatura bisericescă- cu cea laică 
nu numai cu privire la limba română, ci 
și cu privire la literele germane-latine, 
acâsta esta treba loră și nimuruia dintre 
Slavi nu’i va plesni prin minte, ca să 
dea Româniloră lecțiă despre precelin- 
țele literiloră cirilice, ce ei înșiși tre- 
bue să-le cunoscă, seu să le pună în 
vedere pe erudiții germani Schloezer și 
Klpproth. (Va urma).

SCIRILE DILEI.
Foiletonulă „Gazetei14 Niță Dragă 

a apărută în broșură de 73 pag. octavă. 
Se capătă la librăria Neculac I. Ciurcu 
din locă pe preță de 20.

* * *
Din Bistrița se scrie cătră „Sieb. 

deutsch. Tgbltt44: „E vorba să se des
ființeze comisariatulă r. ung. pentru fon
durile școlare grănițerescl năsăudene în 
întâia jumătate a anului viitoră. De câți
va ani aceste fonduri se administreză sub 
conducerea personală a fișpanului br. 
Banffy numită comisară r. Acum s’a 
presentată ministerului spre aprobare 
statutulă de administrare nou proiectată 
și încependă dela Martie ori Aprilie anul 
viitoră, după desființarea stărei escep- 
ționale de pănă. acum, are să ia asupră’și 
administrarea fonduriloră școlare ună 
comitetă în sensulă statutului.14

Ar fi de dorită să se facă cunoscut 
acelă stătută.

* * *
In ultima adunare generală a reu- 

niunei învățătoriloru maghiari din comi- 
tatulă Treiscaune s’a adusă între altele 
și acea hotărîre „patriotică14, ca să se 
ceară dela „Kulturegylet44 înființarea de 
biblioteci școlare poporale in fiecare comună 
din Ardealu. „K-r.11 e de părere, că re- 
solvarea acestei cestiunl constitue o pro
blemă de stată; dice că Kulturegyletulă 
a făcută deja pași însemnați în scopulă 
acesta; se receru 50,000 fl. pentru a 
putea înființa biblioteci poporale în fiă- 
care comună din Ardeală, ceea ce Kul
turegyletulă nu pote da deodată. Pe în- 
cetulu însă se voră face și acestea; încă 
în decursulă acestei ernl Kulturegyletulă 
va înființa primele sale biblioteci și pe 
rândă voră urma și celelalte.

Românii se voră feri de otrăvitorele 
biblioteci kulturegyletiste.

** *
Din protopopiatulă Cojocnei nl-se 

scrie, că învețămentul^ poporalii în acele 
părți progreseză cu succesă mulțămitoru. 
Ce privesce scirea reprodusă în nr. 224 
ală foiri nostre, că comitetulă adminis
trativă ală comitatului Cojocna a hotă
râtă să intenteze 66 cercetări disciplinare 
contra a 66 învățători și „primari14 co
munali din causă, că n’ar fi făcută des
tulă de corectă statisticele școlare;, nl-se 
scrie de asemenea, că nu în contra în
vățătoriloru și primariloră s’a hotărâtă 
a se intenta aceste cercetări discipli
nare, ci în contra învățătoriloră și preoților. 
Corespondentul ne spune și numele a doi 
preoți români, la cari s’a presentată sol- 
găbirăulă Mayr din Mociu pentru a-i lua 
la protocolă din causa presupusei neco- 
rectitățl de mai susă.

Facă organele comitatense și ale 
guvernului tote acestea de capulă loră, 
fără să mai întrebe autoritatea bisericescă 
confesională, ori cu învoirea acesteia ?

* * *
Sub titlulă ^preoții scandalisatoruu 

publică „K-r.44 o corespondență din 
Chezdi-Oșorheiu, în care se c|ice> că de 
2 luni de dile elevii catolici dela scola 
poporală superioră și elementară de acolo 
nu primescă catechisațiă, din causă că 
preotulă minorită nu vrea să catechiseze, 
fiindcă nici pănă în diua de astădi nu 
șl’a primită lefa de 40 fl. pentru cate- 
chisația dată de elă anulă trecută. Din 
astă causă copiii catolici trecă la alte 
scoli, preotulă pe lângă tote poruncile 
venite dela autoritățile superiors, nu 
vrea să se supună. Acum ceră Ungurii 
intervenirea episcopului Lonhart.

* * *.
Tergulu anuală de tomnă ală Bra

șovului a fostă ceva mai bună, ca unele 
din trecută. încălțăminte ordinară s’a 
vândută multă. Vite s’au vândută: 768 
boi, dela 40—240 fl. părechia; 197 vaci, 
dela 20—50 fl. una; 21 bivolițe dela 
20—45 fl. una; 200 cai dela 20—90 fl. 
și 156 porci dela 20—50 fl. unulă.

• * * *
Tergulu de țeră din Glușu dela 2 

Noemvre n. c. a fostă bine cercetată. 
S’au vândută 2864 vite cornute, 263 cai, 
430 porci. Boii de jugă s’au vândută 
cu 260—300 fl. părechia. Porcii mari și 
grași cu 80—100 fl. unulă; cai frumoși 
nu se prea aflau în târg, cei mai mulțl erau 
cai de povară de câte 50—100 fl., rari 
cu 150-200 fl.

*ii * *
Intre oficerii înaintați cu diua de 1 

Noemvre n. în armata comună mai aflămă: 
căpitanii cl. 2 Dionisie Aldea alias Popa 
de Comăna infer. în reg. 5 de inf., An
tonie Busu în reg. 28 de inf. Iacobă 
Modrijanu în reg, 97 de inf. suntă înain
tați la gradulă de căpitani cl. 1; locote- 
nmții Ștefană Velicană în reg. 29 de 
inf., George Munteanîî în reg. 33 de 
inf., Ioană Lilescu în reg. 15 de inf. și 
Mihailă Seracinu în 43 de inf. la gradulă 
de căpitani cl. 2; sublocotenții Emilă 
Maculeanu în reg. 36 de inf., Iacobă 
Sevastianu în reg. 79 de inf., Antonie 

Mazuranu în reg. 102 de inf. la gradulă 
de locotenențl; cadeții Traiană Jivanii în 
reg. 43 de inf. Paulă Sava în reg 37 
de inf. T. Filipescu în reg. 70 de inf. și 
Eduardă Busu, în reg 49 de inf. la gra
dulă de sublocotenenți; sublocotenen
tul de artileriă Augustină Popu la gra
dulă de locotentă ; mediculă militară Si- 
gismundă Vaier ianu la gradulă de me
dică de stată majoră; căpitanulă comp- 
tabilă cl. 2 Pavelă Gulanu la gradulă de 
căpitană comptabilă cl. 1; suboficerulă 
comptabilă cl. 1. Antonă Criclevițu (bu- 
covinenă) la gradulă de sublocotenentă 
comptabilă. La honvedl căpitanulă cl. 
2 George Mihuță a fostă înaintată la 
gradulă de căpitană cl. 1; locotenentulă 
Sigism. Danciu la gradulă de căpitană 
cl. 2, mediculă asistentă în reservă Dr. 
Alesandru Ceușană la gradulă de medică 
locotenentă.

** £
La 24 Octomvre n. s’a predată co

munei Secelu proprietatea de acolo a 
orașului Sibiiu, cumpărată cu 35,000 fl. 
La încheiarea acestei afaceri favorabile 
pentru ambele păcțl a contribuită în 
mare parte, cum spune „Sieb. deutsch. 
Tgbltt14, fisolgăbirăulă din Seliște, T. 
Brană. Pădurea aparținetore acestei pro
prietăți a vândut’o comuna Sâcelă cu 
12,500 fl. industriașului din Sibiiu I. 
Zeibig, care va întrebuința trunchii la 
facerea dogeloră de buțl.

** *
In urma unei publicațiuni a secției 

de mișcare a căiloră ferate de stată ung. 
în Clușă s’au destinată ca stațiuni de 
exportare a oueloru în Germania, Elveția și 
țările vestice, următorele stațiuni: Aradă, 
Csaba, Clușiu, Oradea-mare, Maria-Tere- 
siopolă și Seghedină. Pentru astfelă de 
transporturi s’au acordată taxe moderate 
de încărcare. In casă de trebuință se 
potă destina și alte stațiuni. Cei inte
resați să-și facă cunoscute dorințele la 
camera de comerță și industriă din Bra- 
șovă, unde se află și amintita pubh- 
cațiune.

* *
„Hermanstădter Zeitung14, dândă 

scire despre ună omoru ce s’ar fi comisă 
în Brașovii la 27 Octomvre n., se miră 
că în d "rele de aci dela 29 Noemvre n. 
nu s’a făcută amintire despre acestă cas. 
Decă numita foiă ar fi cetită mai cu 
băgare de semă „Gazeta44 dela 28 Oc
tomvre n, și nu în fugă, ar fi dată de 
scirea privitore^la acestă casă.

** *
Ni se scrie din Uroiw. Proprietarulă 

Iovu Kazacsai din Uroiulă săcuescă s’a 
căsătorită cu Elena Csunya din Roșia 
Abrudului la anulă Domnului 1886, Iu
nie 27. Au trăită la olaltă mai două 
luni, cu bine și cu rău amestecată. După 
ce au trecută și aceste două luni, ne
vasta, punândă la busunară 355 fl. bani 
luațl dela bărbatu-său, și o brățară de 
aură în preță de 12 fl., s’a dusă p’aci 
încolo. Iovu Kazacsai e veselă, că a 
scăpată de „adorata14 lui nevastă.

„Kolozsvar11 între Scylla și Carybde.
„Kolozsvar11 se găsesce în- 

tr’o situațiune forte desperată. Nu 
scie ce se facă: să trecă pe „agi
tatorii14 naționalităților^ cu ve
derea și nici în semă se nu-i bage, 
ori se-i denunțe la lume, se-i sbi- 
ciuiâscă după cum „merită11. Decă 
i-ar trece cu vederea, ar comite 
unii pecată contra iubirei de patriă; 
decă înse se ocupă cu ei, îi face 
renumițl și le câștigă prin acesta 
nemurire înaintea naționalităților^. 
Etă ce 4i°e între altele toia un- 
gurescă în unu articulu ală seu 
apărută în Nr. dela 28 Octomvre 
sub titlulă „Traianu Doda“:

„Lupta14 naționalitățiloră pe mulțl 
omeni mici i-a făcută renumițl. Cineva se 
ridică și face larmă, românesce seu săsesce. 
Câți inși atâtea feliurl de programe seci și 
superficiale facă în privința modului, 
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cum ar trebui satisfăcute dorințele na- 
ționalitățilorti. In locti de o vorbire 
obiectivă și înțeleptă, acelă cineva, pe 
Care-lă ajungă frigurile de a juca rolă, 
simplaminte se apucă și strigă, înjură și 
atacă ordinea legală. Noi, pressa ma
ghiară, luămă veste despre acestă înju
rătură. Larmei îi dămă ponderositate 
și însemnătate, și acesta în cele mai 
multe cașuri este o plusquam-onore. Din 
„Cineva“ se face omă cunoscută, din nula 
se face numără.

„Probabilă, că chiar propriulă său 
poporă numai din bursucarea pressei 
maghiare învăță a cunosce, că ce feliu 
de luptătoră renumită și-a mai găsită 
causa săsescă seu românescă.

„După acesta apoi acelă cineva se 
îmbărbăteză și strigă și mai tare. Noi 
din nou luămă la cunoscință strigătele 
lui, analisămti și combatemă declarațiile 
lui, de multe ori purtămă cu elă o luptă 
ca și cum amă sta față, nu cu unulă 
ori doi individl turburători ce umblă 
după nemurire, ci cu o tabără cu totulă 
puternică. Pentru X acestă distincțiune 
este o adevărată învingere; pe nimenea 
îlă facemă se crădă, că a devenită ceva 
și că vorbirile său articulii lui absurcll 
și superficiali, publicați prin diare, ău 
caracterulă unoră pronunciamente poli
tice cu mare scopă. Eminentulă băr- 
bată cu o octavă se înc<frdă și mai susă 
pănă ce în fine procurorulă r. este silită 
să pună mâna pe eroulă libertății.

„Acum începe X a’șl juca rolulă 
celă mai importantă. Se compune acusa, 
se pornesce cercetarea, se ține pertrac
tarea înaintea curții cu jurați: totă atâtea 
ocasiunl strălucite pentru ca X să-și mă- 
rescă numele și renumele său.

„înaintea curții cu jurați, stâtulă, 
representată prin, procuroră, intră în dis
pută cu acusatulă, ca și cum ar fi o 
putere cu altă putere. Marele eveni- 
mentă este tractată și urmărită cu aten
țiune de întregă țeră.

„Urmeză sentința. Decă este achi- 
tatore ; acusatulă și atunci a avută fo- 
losă, fiindă că totă Ungaria a vorbită 
despre elă, decă însă verdictulă e con- 
damnatoră, acusatulă a făcută ună ade
vărată terno, a devenită „martiră*,  o 
parte a poporului său jură pe numele 
lui, și X, nula — fără sciința și voința 
lui, singură numai prin strigăte — a 
avută cuvântă și ponderositate în vieța 
politică ungurescă.

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

Acestea suntă principiile lui 
„Kolozsvar“ în generală. Se în- 
tbrce după acesta la generalului 
Traianu Doda în specialu, și t6te 
cele 4ise maî susu le aplica asupra 
lui; 4i°e ca în mare parte pressa 
maghiară l’a făcută pe elă renu
mită și cere, ca celă puținii de 
aci încolo se nu faoă mai inten
sivă splendbrea martiriului lui, se 
ștergă pe generalulu Doda din or
dinea cțilei-

Literatură.
Călindariu pe anulu dela Christosu 

1889. Anulă X. Prețuia 30 cr. Aradă, 
Editura Tipografiei diecesei gr. or. ro
mâne a Aradului. Pe lângă consemnările 
obicinuite calendaristice, după amândouă 
stilurile, acestă calendară conține: Cro
nologia pe an. 1889; Păscălia pe 1889; 
Sărbătorile și alte dile schimbăciose; Cele 
4 anotimpuri; Regentele anului; întune
cimi; Posturile de peste ană și desle- 
garea de postă. Stâlpii glasuriloră și a 
Evangelieloră învierei; Fasele luuiloru 
și profeții climatice pentru a. 1889; Ca- 
racteristicele an. 1889; Genealogia Ca
sei domnitore austriaco; Casele domni- 
tore din celelalte staturi europene; Șe- 
matismulă Metropoliei rom. gr or. și al 
Diecesei Aradului; Consemnarea târgu-, 
riloră din Ungaria și Ardeală; Taxe de 
timbru pentru polițe; Taxele de postă 
în Ungaria. — In partea literară: Păca- 
tulă și îndreptarea, de Augustină Ham- 
sea. — Stella, prelucrată de Hortensia 
Paguba. — Mai multe poesii alese, de 
Alexandri, Eminescu etc. — Cântece po
porali din comit. Biharea, culese de R. 
Boroșă. — Date statistice despre statu

rile Europei. — Partea economică: Ceva 
despre lucrarea pământului, Măestriile, 
Cum se pote cineva îmbogăți?, de I. 
Grofșioreanu. Ceva despre originea pd- 
meloră, Conservarea victualieloră con
tra putrediunei, Scoterea peteloră din 
vestminte. — Povețe higienice. — Glu
me și nu prea. — In fine urmeză mai 
multe anunțuri.

Sciri polițienesc i.
Cu privire la Tyaszandlyak Jânos, 

găsită în 27 Octomvre dimineța spân- 
durată, în urma cercetăriloră făcute nu 
e eschisă probabilitatea, că numitulă îșl 
perduse portofoliulă cu vr’o 300 fi., der 
că cesulă i-a fostă furată. In interesulă 
descoperirii făptuitoriloră, poporațiunea 
e invitată să dea poliției tote amărun
tele ce le află; anume acele persone, 
care cunosceau pe spenduratulă și s’au 
întâlnită cu elă în vr’ună birtă, cafenea 
ori în altă locală publică, pe strade ori 
în pieță, să se anunțe la polițiă, pentru 
că și cea mai mică dată în acestă pri
vință pote servi la descoperirea făptui
toriloră. De asemenea, portofoliurl găsite, 
fie și gole, să se predea înmediată 
poliției. Cesulă din vorbă e Anker de 
argintă cu capacă duplu, cu tăblița ci- 
freloră întunecată, cu lanță subțire de 
argintă, și se afla într’o cutiuță de 
tinichea.

Vinarsu seu rachiu.
(Prelegere pubfică dela mediculă Petru Argin- 
tariu. Din. cartea „Merinde dela șcdlă“, de Dr.

Georgiu, Popa.)

Aveamă de multă promisiunea dela 
domnulă medică. După sânta liturgiă, 
s’a adunată publiculă în sala școlii su- 
periore. E spațiosă de 26 de orgie pă
trate, nălțimea internă 15 urme, și la 
ferestri deschise ni-se înfățișeză cele două 
ambite direptă galerie. S’au clădită 
anume ca, la trebuință, să corăspundă 
și pentru adunări: comitetă parochială, 
concerte scl. Totuși era îndeselă mare, 
așa numeroși se adunaseră. Corulă plu- 
gariloră, ca se arate stima sa domnului 
medică, șl-a alesă să cânte o piesă la 
începutulă prelegerii și alta la fine. S’a 
începută cu imnulă:

O Domne-ală bunătății, putere creatore, 
De care nicl-odată, eu nu m’am îndoită, 
Tu care-ai pusă în inimi, speranță și 

[amore
Și florea demineții cu rouă-ai învălită! 
Trimite adl lumina, lumina ta cerescă, 
Că lungă fuse noptea, în carea sus- 

[pinamă...
Domnulă medică se aședâ pe cate

dra învățătorului nostru. Publiculă l’a 
salutată cu vivate. Vine o tăcere; toți 
încordă atențiunea. Mediculă începe cu 
voce chiară, respicată și lină:

„Onorați ascultători! Vinarsulă seu 
rachiulă este venină. Acestă afirma-, 
țiune o voiu demustra în prelegerea de 
astădî. Der se recere să avemă mai 
întâiu cunoscință chiară despre ceea, ce 
numimă venină sâu verină. Nu tote ve- 
ninele ucidă îndată, cum e presupunerea 
comună, fără unile ucidă cu încetulă, 
prin o lucrare .continuă, der sigură; eră 
altele suntă de medicină. Desclinirea 
între acestea este mare. Doriți a sci‘ cu- 
rendă, la care clasă aparține vinarsulă? 
Acuși!

Să mai premită presupunerea, că 
scițl toți, cumcă cea mai activă parte 
componentă, în fiăcare băutură spirtuosă, 
este alcoolulă seu spirtulă de vină. Der 
observă îndată, că, de după modulă de 
pregătire, se pote ca speciele de alcDolă 
să fie essențialu forte diferitore, înce- 
pândă dela celă mai curată, așa numită 
Aethyl, pănă la celă mai puțină curată, 
ce se dice Amylum.

Dintre beuturile spirtudse, cea mai 
vechiă și mai naturală este vinulă. Con
țină 7 —8% alcoolă, numai de celă cu
rată (Aethil) și are influința cea mai 
puțină stricăciăsă în corpulă omului. 
Berea poșede 2—5% alcoolă, încă totă 
curată, mai ales acidă carbonic scl. Vine a 
treia beutură spirtuosă, cea mai strică- 
ciosă dintre tote, este vinarsulă. Credă 

de prisosă să spună, din ce se face și 
cum ; ună lucru ce-lă cunoscă toți. Ob
servă numai, că la destilațiune, pe lângă 
alcoolă curată seu lAetyhl, se formâză, 
încă cu preferință, alcoolă de celă pu
țină curată seu Amclum. Acestă Ami- 
lum este care, după cercetările celoră 
mai învățațl fisiologl, are în corpulă nos
tru ună efectă de cinci ori mai in
tensivă decâtă alcoolulă curată. Vi
narsulă poșede 45—55% de alcoolă, pe 
când vinulă, cum am spusă, numai 7— 
8%, eră berea 2—5%.

Este învederată că vinarsulă, pentru 
calitatea specială de alcoolă ce-lă con
ține, și pentru cantitatea acestuia, va 
sS din amândouă privințele, au în
trecută departe și vină și bere. Ne 
vomă restrînge dâră de acum a vorbi 
despre vinarsă, ca despre cea mai pu
ternică beutură spirituosă; vomă cerceta 
influința și urmările vinarsului. Nu voiu 
să cjictt, că aceste urmări nu nl-s’ară 
presenta și la vină seu bere, însă aici al
coolulă e curată și în cantitate mai pu
țină, de unde și urmările suntă ori mai 
târdie, ori nu în gradă așa tristă.

Am cjisă niai înainte, că unele ve- 
nine suntă de medicină. Intre acestea 
este și alcoolulă. Mă simță datoriu a da 
din oapulă locului deslușirile necesare, 
a preveni să nu socotescă cine-va, că, 
vedl bine, însuși este chiemată și com- 
petinte a se medicina (Ilaritate.) Nu
mai sciința medicului espertă cunosce 
gingașa întrebuințare, ce se face de al
coolă, direptă medicină, la morburile ce 
obvin. întrebuințarea, ce o prescrie medicul, 
depinde dela multe și varie mominte, 
pentru a cărora espunere nu este aici 
timpă nici locu, fără vă învită să aveți 
încredere în sciință, și în medică ca 
representante ală sciinței. De regulă me
diculă pote prescrie ună medicamentă 
alcoolică, ună antidotă numai la acelă 
morbosă, care nu s’a dedată cu băuturi 
spirtuose. Dacă însă morbosulă s’a în
vățată la continuă înveninare alcoolică, 
și noi n’avemă scire despre acesta, atunci 
antidotulă ni țl-lă sorbe, fărăsă viă efeo- 
tulă dorită (Ilaritate), Lecuirea încă la 
acești omeni este anevoiosă. Cașurile, 
în cari alcoolulă, a făcută serviciu de me
dicamentă, suntă însă forte puține în a- 
semănare cu ace cașuri, în cari alcoo
lulă sub formă de vinarsă a împedecată 
vindecarea, a provocată însuși morburi, 
seu că din morbă mică și ușoră a fă
cută mare și greu, a dusă la mormântă 
omă în florea etăței. (Emoțiune. S’au- 
dimă!)

Intru în merită. Voiu înșira, întâiu 
urmările seu consecințele directe ale vi
narsului, apoi cele . indirecte seu mijlo
cite. Cu modulă acesta vomă ave icona 
întregului. Dr. Willich, medică din Ger
mania, a inițiată acestă sistemă, și a 
meritată de causă; vomă ține cu prefe
rință la dânsulă. Alții s’au ocupată nu
mai câte de una. conseciință, der apoi 
mai intensivă și mai pe largă; și fiindă 
conseciințele multe, astădî putemă afirma 
cu dreptulă, că o literatură voluminăsă 
ne stă la disposițiune. (Va urma).

SCIR1 TELEGRAFICE.
Budapesta, 3 Noemvre. In șe

dința de ac|i a camerei deputa- 
țiloră, ministrulă de honvecți a 
presentatu proiectulă nouei legi 
militare. După acestă. proiectă, 
se susține statulă de resboiu de 
pănă acum, der se iau mesuri, ca 
se și esiste de faptă. De aceea con- 
tingentulă recruțiloră se sporesce 
pe fiecare ană cu câteva mii și 
se va avisa și gloateloru contin- 
gentulă de recruți corespuncțetoră. 
Cifra statului pe picioră de răs- 
boiu nu mai e păstrată în noua 
lege. Cifra contingentului de re
cruți are se se stabilescă pentru 
viitorii cțece ani. Etatea obligatdre 
la asentare va fi anulă ală 21-lea 
ală verstei. Voluntarii pe ună ană, 

cari nu trecă esamenulă de oficeru 
în reservă, suntă obligați a servi 
activă unu ală doilea anu. Con
tinuarea studieloru în decursulu 
anului de serviciu nu se mai în- 
gădue. In privința afacerii asen- 
tării se facă esențiale simplificări 
și îmbunătățiri. Pentru marina 
de resboiu se crează a doua reservă, 
.,gl6te marine

Petersburgu, 3 Noemvre. Cu 
ocasiunea nenorocirei de pe calea 
ferată la stațiunea Borki, podi- 
nile vagonului imperială au fostă 
sfărîmate. Familia împerătescă a 
cătțută pe traseulu liniei, acoperin- 
du’i coperișulu vagonului. Ser- 
vitorulă, care tocmai dedea îm
păratului cuferulă, a fostă. omorîtu. 
Marea princesă Olga a fostu as- 
verlită din vagonă alunecândă 
josă pe traseulu liniei, der a ră
masă nevătămată; totă așa Marele 
principe Michailă, care a zăcută 
câteva minute sub derîmături și a 
fostă scosă afară.

„ALBINA" instiM de credită și de economii.
Filiala Brașovu.

Conspectulu operațiuniloru de cassă în luna 
Octoirnrie 1888.

Intrate:
Număr ară cu 30 Sept. 1888 fl. 50,514.60
Depuneri spre fructificare . 119,657.72
Cambii răscumpărate. . . 138,609.82
Conturi curente .... 16,994.44
împrumuturi pe producte . 6,894.44
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 983.50
Monetă............................ 3112.54
Interese și provisiunl . . 4014.17
ComisiunI............................ 1255.70
Diverse............................. 6343.78

fl. 348,380.71
Eșite:

Depuneri spre fructificare . 
Cambii escomptate . . .
Conturi curente..................
împrumuturi pe producte . 
împrumuturi pe efecte și 

alte împrumuturi . .
Monetă ,. . . . . .
Interese și provisiunl 
ComisiunI...................
Diverse...................
Spese și salare. . .
Numărară cu 31 Octom

fl. 103,455.15
118,025.50 
56,609.50 
11,246.35

23,425.—
5263.57
671.68
145.70

8054.21
1204.07

20,279.98

*

1888
fl. 348,380.71

V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 
dirigentă. adjunctă.

V. Gămulea, m. p.
comptabilă.

Cursiilu pieței Brașovii
din 31 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.36 Vend. 9.33
Argintă românescă . „ 9.30 t* 9.35
Napoleon-d’orI . . . „ 9.59 H 9.62
Lire turcescl . . . „ 10.90 n 10.95
Imperiali.................... „ 9.90 n 9.95
GalbinI.................... „ 5.70 H 5-76
Scris, fonc. „Albina116’/0 „ 101.- n —.—

n n „ &/0 „ 98- H 98.50
Ruble rusescl . . . „ 126— 127—
Discontulă . . . , 67j—8% pe ană.

Cursnlu la bursa de Viena
din 31 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/o................................. 101.70
Renta de h.ârtiă5°/0................................... 92.70
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 144.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) . . ——
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 116.50
Bonuri rurale ungare...............105.—
Bonuri cu clasa de sortare' .... 105.—
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.40
Bonuri cu cl. de sortare..........104.40
Bonuri rurale transilvane......... 104.50
Bonuri croato-slavone...............104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă.............................................99.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 130.75 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului....................................... 122 80
Renta de hârtiă austriacă .... 82.25
Renta de argintă austriacă .... 82.60
Renta de aură austriacă.................... 109 80
LosurI din 1860 .................................. 140.Î5
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 871.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 305.75 
Acțiunile băncei de credităaustr.
Galbeni împărătesei ■   5.71
Napoleon-d’orI.........................  9.62
Mărci 100 împ, germane .... 59.4
Londra 10 Livres sterlinge . . . 12.02
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I
Ganzseîdene bedruckte Foulards von fi. 1.20 %% 

per îfteter oerfeiibetrobeiuunb ftiicFroeifc 3oIIfrei bas Fabrik-Depot G. Ilenneberg 
(F. F. £)oflieferant), Ziirich. IHufter umgetjenb. Briefe țO Fr. porto.

Weisse Seîdenstofîe von 65 kr. )ca. ț20 QJual.) nerfenbet 
robeiu unb fflitfroeife jollfrei bas Fabrik-Dcpot G. Henneberg (F. F. Șofiicferant), 
Zurich. ITÎuffer umgefțcnb. 23ricfe țO Fr. porto.

Ort și ce DURERE DE DIHȚÎ
o delătură îndată sticluța „Liton“ probată de 20 de anî în mii 
de cașuri, ce se capetă pentru 36 cr. la DEMETER EREMIAS 
NEPOȚII în Brașovu. 182,2-1

Care este cea mai bună hărtiă pentru țigări?
00 Importanții pentru fumătorii de țigări de hârtiă 

este cea mai fină

■' 3a5Jra»â<3S3«r»ST«mW8^:

Acestă întrebare 
forte i 
pentru fiă-care fu- 

’^mătoră de țigări s’a 
fe stabilită d ej a în mo-

~~?ldulă celă mai ne- 
dubios1'

Nu este reclamă 
golă, ci ună faptă 
constatată prin au
torități scientifice 
de primulă rangă 
pe basa analisei com
parative a diferite-

importantă "Nj

iz • v'Lb «(Bgaarooc
3SM30 '

IIM3V
dbojHOO utvKxn wîs inaya 
pjtswM» nnowvnim» n iao

recomandată de cătră cei 
e curată și fină și pentru

cd 
o!

*»■•««« «Ml

de ȘgS

și cea mai bună hârtiă de țigări

COCARDE
mai renumiri profesori de chimiă pentru că
că nu este amestecată întrînsa nici ună felă ,t 

de materiă stricăciosă sănătății. Acestă hârtiă a și fostă premiată la m 
Exposiția iubilară în Australia de sudă cu medalia de aură, pe teme- (j 
iulă calității sale deosebită de bune. ffl

Acestă hârtiă La Cocarde precum și cartușele de țigări făcute (g 
dintrînsa se păte cumpăra dela t jțl venejătorii de tabacă, traficanțl, gi 
și dela engrosiștii de marfă de Numberg și de hârtiă din Transilvania. J 

Publiculu se se ferescă de imitațiunî.
Ch. Schutz. (i

Wien. /A

mai bune, ce se află 
în comerțd, că h ărti a 
de țigări

„LES DERN1ERES CARTOUCHES" 

■W „DOROBANȚUL^*  -W® 

din fabrica BRAUNSTHN FRERES la Paristi,
65 Boulevard Exelinans.

cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.
După ce s’a stabilită acesta între altele prin |Dr. Pohl, profesorii la facultatea tech- 

nică în Viena, Dr. Liebermann, profesorii și conducătorii alii stabilimentului chemică de 
statii în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
noue higienice de cătră Dr. Soyka, profesorii de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga, a produsd chiar resultatuld strălucită, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car- 
touches**  și „Dorobanțul^* 1 suntă cu 23—74% mai ușâre, și că împărtășește fumului de 
utunii cu 23—77% mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hărtiă, a cărei Etiquetă semeni cu desemnulă aci imprimată și care 
portă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisă ună deposită pentru vendare en gros a hârtiei de țigări și a tu- 
burilord pentru țigări

este

BRAUNSTEII FRK®,
WIEW, I. Bez., Schottenring Nr. 25.

și află aceste articole Ia tote firmele mai mari, cari au de vendare asemenea mărfuri.

193,50—46

A vist d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulîî nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și s6 arate și posta ultimă.

o
i

180,8-1

Sosirea si plecarea troaarllDru pi pesIeM în Brasovă.
Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovd la Pesta:

de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr.

2.
accelerată
mixtă Nr,

II.

Trenulă 
Trenul ii

Trenulă 
Trenulă

I.

Trenuld
Trenula mixta Nr.

2.
Trenula mixta Nr. 
Trenula accelerata

B.

315: 4 ore 10 minute dimineța.
Dela BrașovQ la Buouresci:
Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
318: 1 dră 55 minute după amedl.

Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovd:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl» 
316: 9 ore 52 minute sera.
Dela Bucureci la Brașovd:
317: 2 ore 32 minute după amedl. 
Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovu-Zernescl-Branu la Brașovd: 10 ore înainte de amedl. 
l>) „ Zizinu la Brașovd: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovd: 6 ore sera. 

Făgărașu la Brașovd: 2 ore dimineța. 
Săcele la Brașovd: 6 ore 30 minute sera.

A. Plecarea posteloru:
Brașovd la Reșnovu-Zernesci-JBrană: 12 ore 30 m. după amedl. 

„ Zizinii: 4 ore după amedl.
în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea. 
la Făgărașu: 4 ore dimineța.
la Săcele: 4 ore dimineța.

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA:
YI. Aenssere Waitznerstrassc 1696/1699.

Turnătoria de feru și fabrica de mașini a lui SCHLICK
SOCIETATE PE AC ȚII

-p—- -1 —_________.—..4.— BIROULU IN ORAȘ0 ȘI DEPOSITULD:J^dCXSLjpeSTSL VI. wiLJug w.

Mașini de sSmenatU în brazdă „TRIUMPH" și „HALADAS" patentate ale lui SCHLICK. 
Mașini de s6m6natu care împrăștie grăunțele;

Pluguri patent, ale lui Schlick cu 2 și 3 fiare
Pluguri-Rayol patent, ale lui SCHLICK. 

Pluguri cu unti ferii originale Solxlîcfe și 
Unelte agricole, grape, făi’îinâtori de bulgări,

Tocători,, tăietorii âe sfeel®, saașîa? pat?u wstu ăs sfaola, batâs§ âe poruabâ, (cucuruzii; Murii pentru, fâsîxaatâ. 
G-arnitixri d.e treierata. cu aporia, si oul zzertejia. (G-opel)_ 

Mori pentru curățitti, Mori pentru măcinata.
Părți aparținetore de tâte sistemele de pluguri pentru reservă se află la depositu. 

Prețurile cele mai eftine. — Condițiunile de plată forte favorabile. — Prețuri*  Curente la cerere grati-s și franco.

OESEBVABE. “W
Ne onorămă a aduce la cunoscința p. t. D-loră CliențI, că de și amă mutată partea cea mai mare a birouriloră nostre ce se aflau în Buda

pesta VI., Waitzner-Boulevard No. 57, în. etablisementulă fabricei nostre aflătoră: Budapesta, V!., Âussere Waitznerstrasse Nru 
1696—99, totuși susținemă în interesulă și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl ună birou în orașă, în localitatea de până acum, unde să află ună de
posită cu tote productele nostre de obiecte pentru didirî și de mașini agricole.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov îl.


