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Brașovu 7 Martie 1886.
Scimu, că proiectulu de lege asupra juris- 

dicțiunilorfi s’a primita de cătră maioritatea ca
merei din Pesta. D-lu l’isza este mare stăpână 
peste parlamentă și acum, după ce se va sanc
ționa domnirea satrapică a fișpaniloru în județe, 
p6te deveni încă și mai renumită decâtă odinidră 
Bach ală Austriei.

Cunică. ministrulă-președinte ungurescă este 
stăpână absolută peste parlamentă o recunoscu 
acum chiar și oposiționalii maghiari. Organulă 
loră de căpetenia face din incidentulu primirei 
memoratului proiectă de lege unu necrologă du- 
rerosă simțului de independență și tăriei de prin
cipii, care nu se mai găsesce adî în șirurile ce- 
loră ce consideră de a doua chemare a vieții 
loră, ca să șăcjă și să se ridice la comanda lui 
Tisza.

E fdrte caracteristică și fdrte instructivă 
pentru noi mai alesă, când vedemu, că chiar și 
Maghiarii din oposițiune nu mai așteptă nici 
ună bine dela parlamentă și se vădă constrînșî 
a apela la opiniunea publică din regată, fită ce 
(jice „Egyetărtds11 :

„Consummatum est! Astăzi adunarea depu- 
tațiloră a decisă sortea proiectului de lege asu
pra jurisdicțiuniloră. Maioritatea l’a primită în 
totală și cu acdsta a hotărîtă și sdrtea autono
miei comitateloră. Deschis’a drumulă trecerei de
săvârșite a administrației în mânile statului și cu 
acâsta a oblită calea centralisațiunei în Ungaria.

„Acesta-i evenimentulă cailei . . . Maioritatea 
a primită proiectulă ce l’a preseotată d-lă Tisza 
cu supunere 6rbă, care documentâză în modă 
admirabilă drastica aserțiune ce a făcut’o ună 
deputată în cameră cu 6re-care cinismă, <|icendă, 
că Tisza Kâlmân de aceea e bună să fiă mi
nistru - președinte, pentru că scie porunci și na
țiunea trebue să-lă asculte?1

„Numai acâstă 6rbă supunere a putută con
duce maioritatea la votarea de astăȘi; acăstă su
punere 6rbă, pe care acuma n’o negă nicî par
tida guvernului?1

„Numai de curândă ună membru magnată 
a asămănată purtarea partidei guvernamentale 
față cu conducătorulă ei cu atitudinea soldatului, 
care este supusă disciplinei.... Dăr ce se face 
din parlamentarismă decă voința unui singură 
omă zădărnicesce pe deplină lupta pentru prin
cipii, voința unui omă de care ascultă toți....?

„După votarea de astăzi nu mai p6te nega 
nimeni adevărulă, cu tăte că este amară a-lu 
mărturisi. Camera a stată față c’ună proiectă 
de lege, cu care nimeni nu este mulțămitu. 
Partidele oposiționale l’au combătută în modulă 
celă mai hotărîtă; una din punctă de vedere 
ală administrațiunei statului, cealaltă pentru da
toria ce-o semția de a lua în apărare selfguver- 
namentulă comitateloră. In sînulă partidei gu
vernului abia se găsesce ici colo câte ună omă, 
care să aprobe principiele fundamentale ale 
proiectului de lege.“

„In cursulă desbaterei mai toți vorbitorii 
partidei guvernamentale afară de vr’o doi trei 
s’au declarată ca aderenți ai administrațiunei de 
stată. Ce ar fi fostă mai naturală, decâtă ca 
maioritatea să nu voteze proiectulă de lege ? Dăr 
faptele maiorității le îndrăptă Tisza Kâlmân; a- 
supra maiorității influințâză politica individuală 
a ministrului-președinte?1

încrederea, fără îndoială, este proprietatea 
individuală a fiă-cărui omă, acăsta fără causă 
fundată nu se păte judeca; dăr când sub nu
mele încrederei stămă față cu o purtare care lo- 
vesce a priori în convincțiunile principiare; când 
la soluțiunea unoră cestiuni de mare gravitate 
șirulă logică se preface într’o încurcătură chaotică: 
încrederea este o mască prea slabă, prin care

se vede obrazulă supusă și bolnăviciosă ală as
cultării, ce tăte e gata să le încuviințeze?*

„Ar fi vreme perdută, dăcă amă voi să ca- 
pacitămă pe cei dela guvern în privința principiară, 
căci dis’an destule în cele două săptămâni din 
urmă vorbitorii oposiției. Și ori cum s’ar ter
mina discusiunea pe paragrafe a proiectului, elă 
nu va avă nicidecum ca resultată dorita reformă 
și așa ori ce amă cjice despre elă său spre apă
rarea păreriloră năstre, ar fi superflu. Dăr nu 
putemă să nu recunăscemă, ce impresiune face 
votarea de astăcli asupra flăcăruia, care nu se 
află sub terorismulă partidei domnităre și care 
nu privesce încrederea ca o causă de ajunsă spre 
a jertfi convicțiunile și ideile principiare unoră 
considerațiunl de partidă?1

„După nește esperiențe ca cele ce ni le oferă 
votarea de acj.1, nu ne mai putemă îndoi asupa 
amarului adevără, ca în viața nostră parlamentară în 
locă de progresă se constată ună nCmilosă regresă. Unii 
regresă, care numai în pofta de domnire a unui sin
gură bărbată îșl găsesce causă și motivă. Causă, 
pentru că Tisza Kâlmân așa și-a crescută ma
ioritatea, ca ea totdăuna numai voința lui s’o 
considere ca țintă salvatore, ăr motivă, pentru 
că maioritatea astfelă crescută îșl lăgă viăța de 
existența domnirei lui Tisza. In asemeni împre
jurări nu se păte aștepta în viăța parlamentară 
ună adevărată progresă?*

„Cu șăsedeci și șăse de voturi a învinsă dăr 
acea direcțiune, pe care numai Tisza Kalman 
o consideră ca salutară și pe care maioritatea în 
lipsa de principii- a sprijinit’o cu voturile ei ba- 
sâte numai pe încredere. Aceste șăse-cjecl și 
șăse de voturi alcătuescă maioritatea guvernului 
în cestiunea dela ordinea (^Lilei. Este acăsta, ne
greșită o mare maioritate.

„După nisce probe, ca cele ce le-a dată la 
votarea de acll e neîndoiosă că acăsta maioritate 
în tote cestiunile va juca după cum îi cântă 
meșterulă ei. Acăsta dău aruncă umbră și asu
pra mariloră cestiuni, ce mai suntă 'de a se re- 
solva. Maioritatea îșl împlinesce datoria cu 
ună adevărată cinismă, și față cu acestă ci
nismă oposițiunea, ce se află în minoritate, cu 
tăie nobilele ei nisuințe, nu se păte ferici. 
Aici păte ajuta numai sincera manifestare a opi- 
niunei publice, care păte să învețe din lupta opo
siției și din victoria maiorității; la rândulă ei 
este să schimbe situațiunea păcătăsă de a(j.I, când 
se va ivi prilegiulfl?*

Reforma administrativă.
In ședința dela 15 Martie a camerei deputațiloră 

din Pesta s’au ținută desbaterile finale asupra proiectului 
de lege municipală.

Raportorul^ Alexandru Dardaij vorbesce contra opo- 
sițiunii și laudă liberalismul^ ministrului. Proiectulă cen- 
traliseză numai puterea guvernului, dăr nu și adminis- 
trațiunea. Lege specială pentru orașe e superfluă, de 
ărece orașele, mulțămită Domnului, nu mai au nevoiă de 
posițiune privilegiată. Orașe ca Brașovulă și SibiiulG, 
despre care de sigură nu se pote dice, că n’ară avă nici 
ună simță pentru drepturile și libertățile moștenite dela 
părinți, n’au vrută să accepte învestirea cu drepturi mu
nicipale, fiindă că ele, sigure de formele orășenescl ale 
administrațiunei, garantate loră, nu vrău să renunțe la 
posițiunea și influința loră preponderantă in comitatele 
cărora aparțină. Dela acestea în adevără ar pută în
văța cineva rațiune politică. (Aplause ’n drăpta. Con
traziceri în stânga eslremă).

Oratorulă se adresăză acum cătră Truța, care a 
afirmată că în comitatulă Alba de josă, unde Românii 
facă 84 la sută din poporațiune, la restaurarea din urmă 
a funcționariloră numai ună Română a fostă primită în 
candidare ca vice-solgăbirău. Oratorulă combate afirma
rea lui Truța. Toți Românii, cari s’au anunțată pentru 
candidare, au fostă primiți în ea. Alegerea s’a întâm

plată apoi asupra tuturora funcționariloră fără votare, 
cu aclamațiune ; dintre Români s’a alesă numai acelă 
unu, pe care l’a alesă deputatulă Truța, ună funcționară 
de ună patriotismă cercată. In comitatulă 'Făgărașă suntă 
numeroși Români funcționari, cari suntă buni patrioțl; 
probabilă că pentru acăsta deputatulă Truța nu s’a pro
vocată la Făgărașă. (Aplause).

Cu numirea funcționariloră nu merge, pentru că la 
înaintări pe unulă îlă mulțămescl și pe cei mai mulțl nu; 
aceștia formâză apoi elementele cele mai periculOse. Cu 
funcționari numiți amă trebui sS renunțămă la aceea, 
d’a vede aci ună parlamentă atâtă de curată ungurescă, 
precum îlă vedemă acjlT. Recomendă proiectulă spre pri
mire (Vii aplause 'n drăpta).

Nicolau Bartha-, Ca deputată din părțile ardelene 
sunt provocată se facă unele observări. (S’auZimă I 
S’auZimă!) S’a disă, că în 37 comitate ale Ungariei, lo
cuitorii nemaghiari suntă în maioritate. Eu ca locuitoră 
ardeleană, credă a cunOsce în câtva nisuințele naționali
tăților și ponderositatea loră și cuteză a dice, că idea, 
după care neajunsele cu naționalitățile s’ar pute vindeca 
prin sistemulă denumirei, este greșită. (Așa el Așa e! în 
stânga estremă.) Cunoscă ună președinte ală tribuna
lului, care în cei din urmă Zece ani a făcută o înspăi- 
mântăfOre piopagandă română în Săcuime, (Așa el Așa 
e! în stânga estremă.) cunoscă ună altă tribunală, unde 
suntă în curgere o mulțime de procese urbariale și de 
regularea posesiuniloră, ne de o parte între Români ca 
foști iobagi, pe de altă parte între maghiari ca foști pro
prietari. Raportorulă acestora procese e de naționalitate 
română și acâstă împrejurare creâză ună târâmă largă 
celoră mai periculOse agitațiuni. (Așa e! în stângă es
tremă.) Sciu și aceea, că la tabla regâscă din Murâșă- 
Oșorheiu, secțiunile astfelă suntă organisate, că juZii ro
mâni și Sași mai în tOte secțiunile suntă în maioritate. 
(Așa el în stânga estremă. Sgomotă,) Și acești amploiațl, 
onorată casă, nu suntă aleși ci denumiți.

In 37 comitate suntă în maioritate elementele ne
maghiare I Așă pută întreba, că ore ar înceta acâstă ma
ioritate, dâcă vomă procede după sistemulă de denumire 
ală amploiațiloră ? Va înceta Ore nedestulirea, dâcă vomă 
suprima activitatea self-guvernementelui ? Dăr nu întrebă, 
fiindă că nu voescă să me retragă de dinaintea argu- 
menteloră. Mă provocă însă la vorbirea d-lui deputată 
Truța, pentru că,, după modulă meu de a vedă, elă a 
răspunsă cu date positive la întrebările de mai susă. 
Elă adică a citată comitatele Alba inferiOră, HuniedOra, 
Aradă, Târnava mică, Târnava mare, Coșocna, Turda, 
Solnocă - Dobâca, Sălagiu etc. unde Românii suntă 
în maioritate și totuși în totă loculă dominâză 
elementulă maghiară, atâtă pe tărâmulă politică, 
câtă și pe tărâmulă politică. Acăsta împrejurare 
o putemă mulțămi, onorată cameră,x la doul factori: 
Unulă este greutatea naturală ce o are în viăța publică 
averea și intelectualitatea; altulă este organisațiunea co- 
mitatensă, care dă ocasiune, ca în ea și prin ea să se 
validiteze starea materială, puterea intelectuală și activi
tatea patriotică. (Așa e! Așa e/ în stânga estremă.) 
Pentru acăsta dăr n’are înțelesă nici acelă argumentă, 
că naționalitățile suntă în maioritate în 37 comitate, 
deOrece elementulă maghiară aprăpe în tOte locurile șl-a 
manținută influința sa predominătOre; n’nre înțelesă nici 
acusarea d-lui Truța, ca și cum naționalitățile n’ar fi 
egală îndreptățite, pentru că aceea n’amă pută-o face, 
ca pentru placulă concepției sale false să abZicemă de 
însușirile rassei nOstre de a crea și de a susțină ună 
stată, să abZicemă de acele avantage naturale, cari ni 
le asigură cultura mai înaltă. (Aprobări în stânga es- 
tremă.)

Adevărulă este, că încă și în comitatele naționali- 
tățiloră, elementulă maghiară formăză — cu puține es- 
cepțiuni — maioritatea adunăriloră comitatense. Româ- 
nulă ardeleană vede și scie, că proprietarulă maghiară 
se presenlă la adunările comitatense, unde se discută, 
se luptă, cheltuesce și lucrăză ; vede și aceea, că acolo este 
vorba despre afacerile publice; ca din instinctă sâmte, 
că în acele afaceri și elă are parte, că interesele micei 
sale parcele suntu identice cu interesele moșiei proprie- 

[ tarului (I) și astfelă vede în proprietarulă maghiară pe
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apărătorul! și sprijinitorul! său gratuita. (Așa el în 
stânga estremă.) Astfelă tâmpesce organisațiunea comi- 
tatensă ascuțișul! diferențelor! naționaliste, pentru că 
acel! popor!, care sperâză la sprijinul»! și ajutorul! pro
prietarului maghiară, niciodată nu va fi susceptibilă și 
niciodată nu-șl va deschide cu ușorătate sufletulă înain
tea agitațiuniloră antimaghiare. (Așa el în stânga es
tremă.)

A mai făcută amintire d-lă deputată Truța și des
pre „Kulturegyletulă*  ardeleană. Eu voi spune, dâr pe 
scurtă, pentru ce am formată acostă reuniune. (S’au- 
<|imă! S’audimă!) Vedemă de mulțl ani, că Românii să 
organisâză în privința socială. (O voce dintre guverna
mentali : Valachii 1) Pe ei îi liniștesce decă le (Jicemă 
„Românî“ și acesta este espresiunea oficială.

*) Coș!, urloiu ♦•) Aruncă.

pică, că vedemă de mulțl ani, onorată cameră, cum 
Românii se organisâză socială și să închină agitațiuniloră 
antipatriotice, și după ce în interesulă libertății publice 
nu voimă, ca să ajungă în tâte locurile mâna statului, 
ne-amă constituită spre ajutorulă patriei, ca să contra- 
balanțămă lucrările anti-patriotice ale Româniloră cu ac
tivitatea patriotică a societății maghiare organisate. (Apro
bări viue.) Acăsta-i întâia causă. Causa a doua este, 
că conducătorii poporului română otrăvesc! cjilnică cu 
visurile loră blăstămate sufletulă poporului, nu le trece 
însă prin minte, ca în sînulă poporului loră să propage 
iubirea de lucru și deșteptarea. (Așa e! Așa el în 
stânga estremă.) [Noi :'der voimă a îndrepta ceea ce 
au stricată agitatorii fără consciință, (Așa e! Așa e I în 
stânga estremă.) Și voimă să răspândimă darurile cul- 
turei maghiare și între bieții Români. Acesta-i scopulă 
nostru. Acestă scopă l’a desaprobată d. deputată comite 
Andrâssy Mână. Eu însă nu voiu discuta cu elă, pentru 
că bine sciu câtă de invențioșl suntă âmenii, când caută 
pretecste pentru a tăgădui aducerea de jertfe (Ilaritate. 
Aprobări și strigăte de filjen în stânga estremă.) Nu 
primescă proiectulă. (Să trăâscă!)

Ministru președinte Tisza repetă ce a mai răs
punsă pănă acum și în ședințele trecute. Dăcă va vede, 
că cu funcționari aleși nu merge regulată administrațiu- 
nea, va propune sistemulă de numire. Totă așa va face 
și cu teritoriulă vamală; dăcă în condițiuni ușâre se va 
obțină teritoriulă vamală comună, acesta e mai bună; 
dăcă nu se va pută, atunei se pune pe basa teritoriului 
vamală separată.

Ce privesce cestiunea naționalităților!, am evitată 
a mă provoca la ea cu ocasiunea ncestui proiectă, fiindă 
că — precum am spusă în urma unei provocațiunl — 
trebue să se ia măsuri, ca administrațiunea centrală să 
aibă destulă putere a resista tuturora nisuințeloră duș
mane statului. Pe cine va nimeri acăsta, atârnă de acolo, 
că cine se face vinovată de ea; de se voră dovedi aceste 
nisuințe din partea celoră ce nu aparțină naționalității 
unguresc!, urmările îi voră lovi pe ei, dăr nu de aceea 
fiindă că nu suntă Unguri, ci fiindă'că se opună intere- 
seloră statului. (Aprobări în drâpta). Nu e bine ca din 
punetulă de vedere ală naționalitățiloră să se făurâscă 
arme pentru numirea funcționariloră. Să nu se facă co- 
mitatulă responsabilă păntru neajunsurile din causa na
ționalităților! . Decă clasele nu se contopescă, causa e 
că obiceiurile sociale suntă mai stabile. Intențiunea mea 
cu acestă proiectă de lege este, ca instituțiunile să se 
potrivâscă cu referințele, ca totdeuna să se ’ntâmple aceea 
ce cere interesulă statului. De aci încolo ministrulă răs
punde la diferitele atacuri ce s’au făcută contra proiec
tului și-lă apără.

In ședința dela 16 Martie, s’a votată proiectulă de

lege primindu-se cu o maioritate de 66 voturi ca basă a 
desbaterii speciale.

SOIRILE PILEI.
.Kolozsvâri Kozlbny“ publică o nostimă corespon

dență din Secuime, care încheiă astfelă: »lmî pare forte 
rău, că nimică interesantă nu se petrece în țâră, ca să 
vă scriu mai multe; dăr las’ numai să vină Muscalulă, 
îlă vomă bate bine și atunci voiu avă ce să scriu 1“ — 
£tă ună „patriotă*  căruia îi e doră de Muscalii

—x—
„Kulturegyletulă*  a hotărîtă, ca în tâte orașele în 

localitățile publice să se așeije câte o cutiă (pușculiță,) 
ca apoi publicul! să contribuâscă pentru »Kulturegylet.« 
— Mari progrese face cerșitoria.

—x—
In nopțile trecute a intrată nisce hoți în biserica 

română unită din Hațegă furândă mai multe lumini, haine 
preoțesc! și ună potir! de aură, care să păstra într’ună 
dulapă, ca dară din partea Papei.

—x—
Scâla de meseriă din Orăștiă, care a fostă pănă 

acum a Sașilor!, a venită în mâna statului și astfelă 
ministrulă Trefort a dispusă, ca limba de propunere a 
acelei scole să flă cea maghiară.

—x—
Târgul! anuală ce s’a ținută la 13 Martie n. în 

Orăștiă a fostă miserabilă. Nici vândetorî nici cumpă
rători ca altădată. Furturi și încercări de furtă destule. 
In nâptea de 13 spre 14 Martie s’a comisă chiar și o 
spargere în localulă marei trafic!. Dovadă că mergă 
bine treburile în țâra ungurâscă.

—x—
După cum spune „N. W. Abndbltt,*  peste 50 de 

familii? cehe din Viena au hotărîtă să trâcă dela reli- 
giunea romano-catolică la religiunea rusă-oriodoxă. Se 
dice că reuniunea slavă din Petersburgă ar fi îmânată 
în scopulă convertirei Cehiloră consiliarului de curte Do- 
brzanski, cunoscută din procesulă de înaltă trădare ru- 
tenă, suma de 50,000 ruble.

—x—
La balulu costumații dată de Neriman-Khan, am

basadorul Persiei dela Viena, dâmna Nevruz, fiica am
basadorului și soția primului secretară ală ambasadei 
persane, purta ună superbă costumă de țărancă română, 
care a fostă forte admirată de număroșii invitați și in
vitate ai ambasadorului, scrie »Românulă.“

—x—
piarele din Iași ne aducă trista scire. (jice »Na- 

țiunea,*  că d-rulă Atanase Fetu, unulă din cei mai vechi 
și mai distinși medici și âmenl de sciință ai Iașiloră, 
profesoră la facultatea de sciiuțe de acolo, a încetată din 
viâtă. Nu numai Iașii, nu numai România de peste 
Milcovă plânge pierderea acestui ilustru bărbat!, ci țâra 
întrâgă, căci în țâra întrâgă erau cunoscute meritele lui.

—x—
„Epoca*  e informată, că la congresul! de chirurg'ă, 

ce se va ținea la Berlină, România va fi representată 
de d. Dr. Severeanu.

O telegramă din Atena cătră „N. fr. Presse*  co
munică, că guvernulă a hotărîtă să continue înarmările de 
răsboiu și face mari comande de cereale în Rusia.

Țâra Oltului, luna lui Mărțișor! 1885.
Stimate d-le Redactor!! Cu inima plină de bucuriă 

am cetită despre cele optă premie, publicate în prețuitul! 
d-vâstre qliarCi, dela 28/12 Martie a. c. din partea ze
losului despărțămentă selăgiană ală asociațiunei transil
vane pentru lit și cult. pop. rom. Și în bucuria mea 
am esclamată: Bune semne ale timpului! £r dâcă sen
tința morală: »Wo die Noth am hăchsten, dort ist Gott 
am năchsten*  are undeva aplicare, apoi aci, ca nicăirea 
in altă locă, se pâte bine aplica. După acum îmi aducă 
bine aminte, auestă despărțămentă și în anulă trecută a 
publicată asemenea premie, cari au produsă ună esce- 
lentă resultată; dâr, după cum vădă cum, acelea în 
acestă ană le-a înmulțită. Se vede, că acestă lăudată 
despărțământă, carele e neîntrecută în zelulă său și ca
rele are bărbați conducători dintre cei mai activi, a în- 
țelesă pe deplină misiunea culturală a mamei nâstre 
Asociațiunî, carea pârtă tilula: »Asociațiunea transilvană 
pentru lit. și cultura poporului română. *

Față de acâstă interesare atât! de mare eu și îm
preună cu mine ori și care Română bine simțitoră nu 
pâte decât! să admire cu mândriă națională o astfelă de 
activitate esemplară și ună astfelă de zelă ne obosită, 
dlicându-le împreună: înainte cu Dumnezeu, că plata 
vâstră la ceruri multă este! Dea bunulă D-cjeu, ca acestă 
despărțămentă să fiă imitată și de alte mai puțină ac
tive ; dea bunulă D cjeu, ca acelă bărbată, sâu bărbați, 
cari îșl întindă mâna loră generâsă spre ajutorarea <Jile- 
riloră Dațiunei și modeștii pionerl ai sciinței, să aibă 
ună isyoră nesecat! și să afle încă mulți asemenea ge
neroși imitatori! Fie siguri totodată acei generoși dona
tori, că răsplata morală, ce voră afla-o în inima recu- 
noscătâre a acelora, pentru cari se jerlfescă, e mai mare 
ca ori ce dară și onoră pământesc!. Fireară, ca acestă 
fericită începută să pătrundă în tâte unghiurile țărei, 
unde se află suflare românesc!! fir voi fraților! învăță
tori selăgianî faceți-vă datoria, corespundețl chemărei 
vdstre cu scumpătate, faceți destulă planului de învăță
mânt! și legei școlare, dâr mai pre sus! de Iote: fiți 
Români de inimă cu trupă și sufletă ; nu vă lăsați a fi 
amăgiți de duchurile rele, cari vă întindă curse în tâte 
părțile spre a vă molipsi de boia renegărei de națiunea 
mamă și numai cel! ce va fi împăcată cu acestea să 
aspire la premiere. Lucrați cu bărbățiă în viia națiunei 
române și binecuvântați pe cei ce vă ușurâză sârtea!— 
Dâcă Germania splendârea ei de astădî n’are s’o mulță- 
mâscă decâlă dascălului sătescă, atunci fruntașiloră na- 
iunei m:le le $ică: dâcă voițl ecsistință și viitor!, ajutați 

dascălii voștri! Vă i^ică încă odată deră: Fraților! în
vățători: Sus! inimile! că nu e departe timpul!, când, 
grâua, dâr sublima nâstră muncă va fi pre deplină re
cunoscută și recompensată! —

Deșin, 10 Martie 1886.
(Scâla arsă și reedificarea ei. — Resultatulă apelului. — 
Conferințele Deșieniloru. Planulu și spesele clădirei.

Comisiunea de șâpte. Bală în favorulă scâlei.)
țlicătârea Românului, că »ața se rupe unde e mai 

subțire*  se adeveri față cu Deșienii. Ei aveau o scâlă 
mică de lemnă, cu care se ajutorau și și acâsla fu aprinsă 
de o mână inimică și arse mai tâtă în 20 Noemvre a. 
t. în câtă restulă lemneloră ne arse se vândură în lici- 
tațiă publică numai cu 16 fl. v. Deârece poporul! ro
mână de aci, deși numeros! — la 1600 suflete — este 
săracă, apoi inteligința este mică, și jumătate din ea 
ipsilă de mijlâce, cu ce să se reedifice scâla arsă?

Intre astfelă de împrejurări vitrege am fostă adre-

FOILETONU.

Doine si liore
din nordulă Câmpiei trasilvanice, dedi

cate amicului I B. din B.
1. Aseră alaltă sâră.

Asâră alaltăsâră
Mă cercă doru pe afară,
Ori pe-afară pe la șură
Ca să-i dau o țîr’ de gură, 
Pe-afară pe la poetă*)
Ca să mă sărute-odată, 
Pe-afară pe la pîrlază 
C’o sticluță de vinarsă
Ca să facă mândrii necaz!;
Dâcă <Șică, că nu i-oiu face
Ea se suie-’n pată și zace.

2. Nici asta n’am gândită.
Nici asta n’am gândită
Pe lume și pe pămentă
Că ’mî-voiu be paharu plină 
Și de tine eu rămână, 
Și ’mî-voiu be paharu rasă
Și de tine io-am rămasă.

3. Lelea cu surtă de mătasă.J »
Lelea cu șurță de mătasă 
Și-a uitată ună ochiu acasă,

*) Grajdu.

Lelea cu șurță de mosolă
Și-a uitată Ună ochiu în horn!,*)  
Lelea cu năframă-’n puiu
Și-a uitală ună ochiu în cuiu,
Lelea cu peptară de vidră 
Cuptoru’i e spartă în tindă.
Țipă**)  lele pieptaru
Și cârpesce cuptoru.

4. Sfântulă sâre reu se jâră.
Sfântul! sâre rău se jâră 
Că n’am dată mândruții bâlă,
Da, luna ea $icea
Ea, (jicea, că n’a jura,
Că șî-asâră m’a vădută
Inlr’o ușă de grăjduță
Ținândă calu de frâuță
Și pe mândra de brâuță,
Ținândă calu de zăbele 
Și pe mândra de mărgele.

5 Io de aici.
Io de aici, mândra’n Săcală 1) 
Dragostea umblă-’nzadară.
Io d’aici mândra-’n Budâi 2) 
Dragostea umblă ’n pustii.
Vai de mine mor! și pieiu
După mândra din Șisceiu 3).
Când mă ducă tremură, mă ’npedecă 
Pentru cea din Budatelecă 4).

Vai de mine moră și zacă 
După mândra din Noșlac! 5). 
Bate vântu, rupe viia
Vine ’mi doră din Șieulia 6).
Dela mândra Nastasia
Și dela o ibovnică 
Ce-o chemat’o Fironică 
Și-o trecută Târnava mică.

6. Măi bădiță dela Frata.»
Măi bădiță dela Frata, 7) 
înșelă calu, ba epa, 
Că măicuța nu m’a da 
Dup’ună om! ca d-ta 
Că ți-i grâsă mustața 
Și mi-i d’urî viâța

7. De-ar fi tergu la Lechința.

De-ar fi târgu la Lechiuța 
Eu mi’așă vinde hei drăguța, 
Cu banii m’așă duce ’n Clușiu 
Mi-așă aduce-o cu mănuși, 
M’așă duce la Sân-Mărtină, 8) 
Mi-așă aduce-o cu cătrină.

8. Insura-ma’și însura.
Insura-m’așă însura,
Nu sciu de unde-așă lua,
Aș! lua-o din Năoiu 9)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tâte sate pe 
Gâmpiă.

Nu sci rendu la răsboiu. 
Maichii ’i trebe țesătâre, 
Lelea-i scurtă la piciâre, 
Ba n’ajunge la tălpigl 
De nu i-omă da cătărigî. *)

9. Place-mi fata cea sSracă,

Place-mi fata cea săracă 
Că pe-a ei mânurî se ’nbracă; 
Da fata găzdacului, 
Dă-o ’n mâna dracului. 
Cându-i colea pe sub sără, 
Ia pâlele subsuâră 
Și se ia pe uliciâră, 
Pănă ’n capul! satului 
La făta săracului, 
Pentr’o âlă de jigniță 
Face pâle cu ceiță 1) 
Și pnntr’ună dărabă de cașă 
Face strîmba 2) mintenaș!.

10. Tună Dâmne și trăsnesce 
Tună Dâmne și trăsnește 
Pe acel’ ce despărțesce 
Ficiorul! de cătră fâtă 
Unde-i dragostea curată, 
Fata de cătră ficior! 
Unde-i dragostea cu doră.

*) Cataligî, pîciorande.
1. 2. Anumite cusături,
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sată subscrisul^ apeluld din N-lrulă 271/88 ală ,Gaz. 
Tran«.« cătră On. publici! româna pentru ajutorarea 
scâlei. De atunci încâce cu durere trebue sg anunța, 
că nimeni de nicăiri n’a alergată in ajutorulă nostru 
nici c’ună felO de oferta, numai una stimata domna ne 
promise mărinimosă ârecare ajutora, care încă n’avurăma 
fericirea a-lă primi, der nu ne îndoima despre sosirea 
aceluia la timpula său.

Barem! de ar deschide Dumnedeu inimile âmeniloră 
de bine, cărora le dă mâna, să ne întindă ajutare din 
mai multe părți, cari ne voma ține de sânta datorință 
ale publica în tiiarele naționale.

Incâta pentru noi Deșenii, inteligență și popora — 
conchemațl prin d. protopopă Ioana Welle — ama ținuta 
în acestă causă momentâsă vre-o 3 conferințe, în cari 
s’au discutata seriosă modalitatea câștigării capitalului 
necesara la ridicarea unui edificiu de scolă nouă, care 
să se pună pe una loca mai acomodată, adecă în fun- 
dula gradinei din ulița poștei, unde este depusa funda- 
mentulu bisericei ce se va clădi. S’a procurata plănuia 
și preliminaruia speselora de lipsă prin una pricepătora 
de lucru — care prevede pentru o sală de propunere 
de 4 orgii lungă și o antișambră pentru cortelă învă
țătorului de 2 origii și în lărgime de 3 orgii o sumă de 
1046 fl. v. a. din suma acâsta posede biserica gr. cat. 
abia 450 tl. v. a. Din prețuia unei case donate scalei 
prin piula repausata Vasilie Filipii fosta servitora ala 
orașului, — eră restula de 596 fl. v. a. — în care 
adjustarea nu e computată — trebue câștigată cu tota 
prețuia ori de unde său prin colecte, seu pe calea re- 
partițiunei. Voma fl fărte recunoscători celoră ce voră 
contribui de ori și unde prin colecte seu contribuie! la 
acoperirea acestei lipse.

In ultima ședință a representanței bisericescl din 
28 Faură a. c. s’a esmisă sub conducerea bravului 
protopopă o comisiune din 7 inși, care se esecute edifi
carea scolei în decursula anului, dânda clădirea în în
treprindere cu licitațiune minuendă, în care comisiune 
se află și dibaciulO d. advocată Augustină Munteanu, 
ceea ce promite apriori resultată îmbucurători. Și 
observa că inteligența de aci în frunte cu d. d. Gabriel 
Mânu, Aug. Munteanu, Vasilie Hossu, P. Anca și A. 
Racolția, apromiseră tota sprijinulă lora materiala și 
morala.

S’a decisă apoi ca pentru scopulă (Jidirei scâlei 
să se dea uni bală poporală la care invitările să se tri
mită și în comunele învecinate; încâta pentru Gherla s’au 
esmisă subscrisulă și Vasile Petrișori cantorulă, de unde 
cu bucuriă am ondre a raporta, că binevoiră a contribui 
următorii d. d. : Ștefană Bilțiu, Michailă Șerbană, Vasile 
Popă, Dumitru Goroianu, canonici,’câte t fl. Nicolau F. 
Negruțiu 10 fl. Ioana Georgiu, spirituala, Ioană Popă, 
Euseniu Cartița, Georgiu Pasca profesori, Lazară Huza 
notară, Vasile Pordea secretară câte 1 fl., ărecine 2 fl., 
Grigore Stețiu, advocată, Ioana Hodoreană, V. G. Bor- 
govană, Ioană Boeriu învățători, Andrei Antoni, proto
popi câte 1 fl. Niculae Sima și Dorosi Istvăn câte 50 
cr. T. Lupu 1 fl. ârecine 50 cr. leră din Deșiu d. d.: 
Augustină Munteanu, Ioana Welle, Gabriel Mânu, Dr. 
Teodoră Michali câte 2 fl. Ioană Mureșianu, Alexandru 
Racolția, Vasile Hossu, Georgiu Gradoviciu, Alecsiu Bog
dană și Floriană Hatosu câte 1 fl. — Observă, că d. 
Ioană Tamașiu învățători și faurulă Filipă, ambii din 
Ocna Deșiului, solviră mai multa cu câte 1 fl.

Tuturora acestora se aduce prin acâsta mulțâmită 
publică în numele prosperităței instrucțiunei române. Nu 
mai puțină se votăză acâsta tuturora participătoriloră la 
baluli poporală din săra lăsărei de secă (în 7 Martie a. 
c.) între cari cu plăcere amintimă onorabila inteligință 
din comuna Cheșeiu, în frunte cu d. Vasilie Casa pro
topopă, Simionă Rotariu subnotariu, Gabrielă Mureșianu 
învățători și Niculau Boldoră cantori, cu onorabilele lori 
familii.

Resultatulă materială a fostă peste așteptare, căci 
suma intrateloră fiindă de 167 fl. 70 cr., din care 42 fl 
spese, venită curata rămase 125 fl. 70 cr., care se va 
adauge la capitalulă edificărei scolei.

Participarea numerăsă din partea poporului este o 
viă dovadă, că acesta e pătrunsă de lipsa sedlei și e se- 
tosă după învățătură, lumină și cultură. — D-tjeu cu noi!

Petru Mureșianu.

(f. Dr. Isidorii I. Popii.)
Viena 15 Martie.

In 9 a 1. c. s'a mutată la cele veclnice, zelosulă 
medică secundară Dr. Isidorii I. Popă, de origine din 
ținutulă Năsăudului. Elă a fostă ună adevărată modelă 
de omă sîrguinciosă și consciențiosă în chiămarea lui. 
Avândă a se lupta, precum în de comună studentulă ro
mână, cu multe greutăți în cursulă studiului său, nu s’a 
dată înapoi pănă ce și-a văzută scopulă realisată. După 
ce a obținută doctoratulă în medicina universală i-a 
succesă să ocupe ună postă de medică secundară în 
„Allgem. Krankenhaus.'

Aici în decursă de aprope trei ani s’a străduită a-șj 
înmulți cunoștințele, ca astfelă pregătită de ajunsă să 
potă folosi neamului, ală cărui fiu a fostă. Dovadă despre 
seriositatea cu care să ocupa de studiulă său ne dau 
câte-va lucrări din medicină publicate prin „Spitalulă“ 
și alte foi românesc!.

Când însă era aprâpe de ași ajunge, pdte idealulă, 
îlă răpi nemilâsa m6rte din mijloculă nostru. țJiua din 
11 a 1. c., când s’a ținută înmormântarea ne-a adeverită 
de câtă stimă și iubire se bucura densulă atâtă la co
naționalii câtă și la colegii săi.

Directorulă spitalului Dr. Hoffman, câțiva profesori 
dela facultatea de medicină, asistenți, colegi de ai săi, 
precum și tinerimea română, au dată ultimulă tribută 
remășițeloră lui pămenteșcl asistândă la înmormântare.

Câte-va cunune de doliu au împodobită sicriulă, din
tre cari amintimă pe a colegiloră sei, precum și pe a soc. 
„România Jună< ca unui fostă membru a ei. La mor- 
mentă șl-a luată adio întâiu dela colegii săi prin unuîă, 
din aceștia, apoi dala tinerimea română prin președintele 
societății și în urmă părintele protopresbiter Sava Po- 
povici, in câte-va cuvinte bine sâmțite, a inplorată darulă 
lui D-ijeu asupra sufletului răposatului. X.

Mulțămită publică.
Subsemnatulă în numele comitetului arangiatoră 

ală petrecerei, ce s’a dată Sâmbătă în 1 (13) Faur a. c. 
la hotelulă „Union< (Weis) în folosulă scolariloră săraci 
dela scâla rom. gr. or. din Brașovulă vechiu, aducă cele 
mai cordiale mulțămiri următoriloră domni, cari au bine
voită a sprijini scopulă petrecerei de mai susă, prin ma- 
rinimosele domnâloră taxe și contribuiri ca supra solvirl:

Dîamandi Manole 5 fl. Rev. d. Prot. Ioan Petric 
1 fl. Rev. d. Prot. Traiană Mețian 2 fl. Părintele G. 
Perșinară 4 fl. llust. d. Ioan Brană de Lemeai 2 fl. 
Frații Stănescu 2 fl. Vasiliu M. Lazară ingineră 2 fl. 
Dr. Ciorană 2 fl. G. B. Popă comersantă 2 fl. I. Lenger 
adv. 2 fl Vasiliu PopovicI măsară 2 fl. Ioan Dobriană 
prof. 2 fl. Toma Bârsană paroeh în Derste 1 fl. D. Pan- 
drea căpitană 1 fl. Petru Nemeșă not. publică 1 fl. P. 
Fara amploiată 1 fl Dr. Baiulescu 1 fl. Păr. B. Baiulescu 
1 fl. Păr. V. Voina 1 fl. G. Belisimus directoră 1 fl. 
Carol Hager majoră 1 fl. Popa locotenentă 1 fl. Mespo- 
rides 1 fl. I. T. PopovicI comers. 1 fl. Silv, Cranga înv. 
în Sâmpetru 1 fl. Sterian Stinge birtașă 1 fl. G. Nicolau 
comers. în Sinaia 1 fl. losil Theil 1 fl. Andreiu Lupană 
măcelară 1 fl. Pant. Dima prof. 1 fl. Nicolau Oncea înv. 
1 fl 50 cr. N. N. 1 fl. N. N. 1 fl. MichalovicI 1 fl. G. 
Steriană cântăreță 1 fl. Iustinian Grama comers. 1 fl. 
50 cr. V. Cranga învăț. în Sâmpetru 1 fl. 50 cr. Ciurcu 
librară 80 cr. Michailă Rusu amploiată 1 'fl. G. Lurtz 
50 cr. G. Manoiu (Bran) 50 cr. I, Nițu învăț. 50 cr. 
1. Tulbure paroeh în Rothbach 50 cr. G. Radu epitropă 
în Rothbach 50 cr. Suma este 58 fl. 80 cr.

Suma totală a baniloră încasați e 165 fl. 90 cr. 
v. a., âră spesele au fostă 55 fl. 80 cr. prin urmare a 
remasă venită curată suma de 110 fl. 10 cr. v. a.

Brașovu în 16 Februariu 1886.
O. Muștea 

ca președinte.

Negocierile cu România.
„Pester Lloyd“ dela 17 Martie se ocupă 

de relațiunile comerciale austro-ungare cu Ro
mânia. După ce face imputări aspre diareloru 
din BucurescI, dicendu că numai fiarele anar- 
cliiste din Parisă le’ntrecă în desfreu, trece la 
opinia publică din BucurescI. D£că acesta ar 
av6 totd^una dreptă, regele Carolă ar fi de 
multă trimesu din ț6ră, dice „P. Ll.“, 6r Brătianu 
ar trebui să fiă ruptă cu rdta pentru crimele 
sale, și totă așa colegii săi din cabinetă, sena
torii și deputății partidei sale. Dăr aceste stri
găte ale publicisticei patriotice nu suntă în stare 
a sc6te din liniștea sa guvernulă română și e de 
dorită, ca elă să nu devină deodată pe contulă 
Austro-Ungariei supusulă servitoră ală acestoră 
disposițiuni și indisposițiunl naționale.

Fâia oficidsă din Pesta, care să face că nu 
scie cum scrie presa maghiară despre România, 
(Jice, că sub titlulu bilanțului comercială și ală 
emancipării de esploatarea austro-ungară se va- 
lidităză nisce cunoscute aspirațiunl și lupta ce 
să pdrtă în România contra Austro-Ungariei are 
celu puțină totă atâtea motive politice, ca și e- 
conomice. E uimitoră, ^ice „P. Lly.“ indiferen- 
tismulă sfereloră ndstre guvernamentale, deși se 
afirmă din parte oficiosă, că nu e de gândită la 
reînoirea convențiunei înainte de espirarea celei 
esistente. Foile oficidse din Viena însă apără și 
pe guvernulă loră și iau și pe celă din Bucu
rescI sub scutulă lord; dăcă ele au vr’o impu
tare ascunsă, atunci aceea se adresăză guvernu
lui ungur eseu, ăr nu celui din BucurescI!

Trebue să i se arate guvernului română, continuă 
„P. Ll.,< că ună răsboiu vamală din partea Austro- 
Ungariei s’ar purta eventuală cu astrîngerea tuturoră 
mijlâceloră de putere. Acțiunea de pănă acum s’a pusă 
în scenă prin representarea oficială a României cu 

atâta aroganță și îndrăsnelă, ca și cum guvernulă din 
BucurescI singură .ar avâ să dicteze condițiunile, pe când 
guvernele din Viena și Pesta ar trebui să se supună 
mufe acestui ordină. Trăgănireă din partea parlamen
tului română nu numai nu o împedeca guvernulă, ci 
acesta chiar ameniniță cu celă mai aprigă chipă de 
prohibițiune. Ar fi timpulă, să înțelegă cei din Bucu
rești, că guvernele austro-ungare suntă deplină armate 
pentru casulă unui răsboiu.

„P. Ll.“ amenință adecă cu represalii, cu 
tarifulu vamalu generală de 30 procente pe măr
furi taxate, și cu 15 procente pe cele libere 
de taxă, și la nevoiă și mai multă. F6ia din 
Pesta vede că din acestă conflicte profită numai 
Germania și Anglia. I se spune, că unele sta
bilimente mai mari unguresc! au înființată în 
România deposite de . mărfuri spre a-ș! asi
gura comerciulu celă puțină pentr’ună timpii 
drecare. Ddr e o industria, cea ardeleană, 
care nu p6te înființa asemenea deposite, ci va fi 
silită se emigreze în Rorriânia. In contra aces
teia, Ll.,“ luptă mai multă guvernului
din BucurescI, Dăr guvernulă din Pesta va lu
cra energicii, nu numai la BucurescI, ci mai 
multu la Viena, care e gata să jertfdscă și pe 
Ungaria și interesele ei.

DIVERSE.
Mormcutulă regilorti evrei din lerusalimă.— Acestă 

mormîntă a fostă dăruită guvernului francesă de fii ban
cherului din Parisă Isaak Pereire, care l’a cumpărată la 
1864. Davidă, Salomonă și alțl 14 regi evrei au acum 
d’asupra loră tricoloră francesă. Tradiția spune, că acestă 
mormîntă a fostă făcută de Davidă, apoi fiecare din suc
cesorii săi a pusă să se adaugă nouă cameră pentru sar- 
cofagulă său. In acâstă cameră se depuneau adeseori și 
multe lucruri prețiose ale răposatului, chiară corona și 
sceptrulă. La prima dărîmare a Ierusalimului de regele 
Babilonului Nabucodonosoră, acestă mormântă a rămasă 
neatinsă. Mai târziu însă regele evreu Hyrkan, fiindă 
în lipsă de bani, a deschisă unele camere din acestă ci- 
mitiră și a luată tesaurele ce a găsită. La dărîmarea 
Ierusalimului de Romani acestă cimitiră s’a deschisă și 
jefuită din nou. Impăratulă Titus a adusă la Roma o 
mulțime de obiecte prețiăse, între care și vasulă de fructe 
a lui Solomonă, numai de aură masivă ca de 200 ocale 
greutate. Mai târejiu, regele Vandaliloră Geiserich, pră- 
dândă Roma, a trimesă la Gartaginea o corabiă întrâgă, 
încărcată cu obiecte scumpe evreești între care și acelă 
vasă. Insă corabia a naufragiată și s’a prăpădită. Acele 
tesaure zacă și acum în fundulă mării. După cucerirea 
Ierusalimului de CruciațI, ei au ridicată o cruce pe acelă 
mormentă, pe care însă a răsturnat'o Sultanulă Saladină. 
Astăzi se păte intra numai în camera lui Davidă. Acâstă 
cameră'e luminată cu lămpi, iar pe sarcofagă este în
tinsă ună covoră verde dăruită de acelă Sultană.
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Casse de feru și oțelă englizestl sigure contra 
focului și spargerii.

Incunosciințămă pe On. publică, ca representantulă 
firmei engleze lolin Pilts, D-nu H. Gusbeth a espusă 
în biroulă d-loră FI. Aronsohn &. Comp. Ulița Vămii 
Nr. 10, două Casse din renumita Fabrică „Chatwood,11 
unde ori tine sâ pâte în persână convinge despre su
perioritatea acestora față cu tote alte construcții de Casse.

Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta 
Transilvaniei^ se potă cumpăra în tutungeria 
lui I. GROSS.



Nr. 55. GAZETA TRANSILVANIEI 1886

©ursnJfii la bursa d® Vlcma 
din 18 Martie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/o • • • 103 85
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95 55 
împrumutul? căilor? ferate 

ungare....................... 153.—
Amortisarea datoriei căi

lor? ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 101.40

Amortisarea datoriei căi
lor? ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi
lor? ferate de ost? ung.
(3-a emisiune) .... 115.25

Bonuri rurale ungare . . 104 75
Bonuri cu cl. de sortare 1C4 75 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miș?..............................104.75
Bonuri cu cl. de sortare 104.75 
Bonuri rurale transilvane 104 75

Bonuri croato-slavone . . 104.75 
Despăgubire p. dijma de

vmfi ung........................100.—
împrumutul!! cu premiu

ung...................................121.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124. — 
Renta de hărtiă austriacă 85.75 
Renta de arg. austr. . . 85.80 
Renta de aură austr. . . 114 45 
Losurile din 1860 . . . 143 10
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 878 —
Act. băncel de credită ung. 309. — 
Act. băncel de credită austr. 302.40 
Argintul? —. — GalbinI

împărătesei .... 5.92
Napoleon-d’orI . . . 999.—‘/a 
Mărci 100 împ. germ. . , 61.60 
Londra 10 Livres sterlinge 125.85

Cota oficială dela 4 Martie st. v. 1886.

Bursa BucurescI.

Cump. vând.
Renta română (5%). 94 - 95—
Renta rom. amort. (5°/0) 97— 97

» aonvert. (6%) 88’L 89Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 102 s/4 103i/.

» » (5°/o) ■ 86 Va 87—
» ■> urban (7°/0) . . 99— 100—

> (6%) . 91— 93—
» (5°/0) • • 82«/4 83‘/*

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

« » » Națională —
Auru contra bilete de bancă . . 15 — 14’/.
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Cijrsislu pieței Brașovu

din 19 Martie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Vând. 8.74
Argint românesc .... . . » 8.60 > 8.65
Napoleon-d’orI................. . . » 9.97 > 10.—
Lire turcescl..................... . . « 11.20 » 11.30
Imperiali......................... . . > 10.20 • 10.30
Galbeni............................. . . » 5.86 > 5.90
Scrisurile fonc. «Albina» . . > 100.— « 101.—
Ruble RusescI................. . . » 124. » 125.l/a

‘ Discont.uld . . . « 7—10 ’/0 pe ană.

dela M ® Iff A

foștii distinsă ou
Diploma de recundscere dela esposițiunea din Graz 1880.
Medalia de bronzft dela esposițiunea din Triestft 1882.
Medalia de argintă dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883.
Diplomă de argintă dela esposițiunea econom, din 1884 a comitatului Torontalu.
Medalia mare dela esposițiunea din Budapasta 1885 pentru progresă și exportă. 
isvGiri'Lt———

Conține cea mai însemnată cantitate de acidu carbolicu dintre tote 
Pipele mhwFale ale

face escelente servicii la b61e catarhalice ale organelor^ de mistuire și ale udu
lui. In genere acâstă apă merită a să lua cu deosebire in considerațiune la tote acele 
b6je, la care trebue a ajuta organele și a promova funcționarea sistemului nervosu.

Cu vină beutu se bucură, acesta de o popularitate mare. 
Depositulu principală Ț “PT)Liferantu alu Curții 

singură numai la: ddJs/JilwAe» W i & reg. ung în Budapesta
Asemenea se află la fote farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiunl.

(1—15) S’an espedîatîi în anului 1SS5

1,800000 butelii
8
XX ferii si otelă din renumita fabrică

Representantulă l)-lă Heinrich Gusbeth. In Biroulă de espedițiunî 
aiă D-loră H. Aronsohn & Comp., Ulița Vămii Nr. 10 suntfl espuse Casse de 

„Chatwood,64 unde le pote vede ori cine.

Agent central deiDositar

P li H 1 S 2 Strada Smardan

sig'ia.re contra 

focului și spargerii 
din renumita fabrică

Mersulti trenurilorU
pe linia Predealft-Budapesta și pe linia a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta B otdap es ta—Pr edealîi

Trenă 
omuibua

BucurescI

Predealu

Timiș?

Brașov?

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediaș?
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunel?
Teiușfi
Aiudtt
Vințulti de 
Uiora 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușin

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriș?
Stana 
Huiedină
Ciucia
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezâ-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vârad-Velințe

sus?

/ 
I

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-penta

(
(

Viena

Trenă 
de 

porsâne

Tren 
accelerat

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10. W
10 29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
6.00

6.35
3.00

Trenă 
oxnulbus

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
nmnihn.

Trenă 
de 

peradne

10.37
12.59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
1217
12.47
1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.05

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Lailâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu (

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Ui6ra
Vințul? de 
Ai ud?
Tftiușă 
tlrăciunelfl
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mit 
Mediaș?
Elisabetopole 
8igiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

(
(

sus?

JPredealu

BucurescI

(
(

Nota: Orele de nâpte sunt? cele dintre liniile gr6se.

6.47
10.37

1.44
5.33

12.05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.0?

6.40
7.00
-m

Tipografia ALEXI Brașovă.

3.15
7.29
8.27

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

6.02
6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11,28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

8.00
11.40
2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

BHdapesta-Aradik-'ffeiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenfi

........... ....... ..
omnibus omnibua persâne peraăne accelerată omnibur

TTeiușft 11.09 — 3.66 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 «t m
Vințulă de joșii 12.20 — 4.53 11.02 3.44 11.4Q'
Șibotă 12.52 — 5.19 tjZOfîîOK / 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 ■ — 7.04 Paulișii 4.51 — 7.00
Hia 3.36 — 7.23 Radna-Lipova 5.10 — 7.23,'
Gurasada 3.50 —' 7.41 Conopti 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — - ^.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișii 7.12 6.30 19.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațti 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23

8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
2.89 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53
3.16 12.14 5.10 I Vințulti de josă 11.04 — 1.22

BSuaEajpeste 7.10 | 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.4Q
Viena -1 8.00 6.05 12.05 — 2.24

Aradâ-Tiraiijtâra (Piski) Pertrașc-ak

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
otombus pcrBone persdne perafine omnibeu omnibua

Aradft 6.00 12.55 8.25 6 30 11.50 2.23
Aradulă non 6.25 1.21 8.36 Strein 7.05 12.27 3.00,
Nămeth-Sâgh 6,50 1,46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
TSmiștfra 8.42 3.40 10 06 Petiroșeni 10.43 4.04 6.39

Petroșeiii—Simemia (Piski)

Trenă da Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenfl
persone persâne nmnlbun on ml bus omnibua de perH.

6.07 12.25 5.00 PetrașeEiî! 6.49 9 33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.4"
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
N6meth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8 02
Aradulii nou 7.40 2.54 7.24 Strein 10.16 12.58 8.44
Ajfadfi 7.50 3.10 7.40 Kiflaawhi 10 53 1,35 9.15


