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Magliiarisare cu forța.
Damă locă în fruntea fdiei unei importante 

corespondențe ce-o primi mă dela unu stimată 
amică și bravă luptătorii naționalii în afacerea 
scdlei ungurescl din Buciumi.

Adversarii limbei și ai culturei române au 
deschisă foculă în contra scdleloru ndstre confe
sionale pe întrega liniă dela Meseșu pană în mun
ții Rodnei.

Ei pregătescu asaltulu celu mare pentru to
tala nimicire a învățământului romănescu și pen
tru acestă scopu au începută a înființa alături 
cu scdlele române confesionale scoli comunale 
cu limba de propunere maghiară.

O astfelă de scdlă au hotărîtă să-o redice 
și în comuna curată română, Buciumi și clădirea 
voiescă să-o impună cu forța săteniloră români.

Cu aceste uneltiri să ocupă corespondența 
ce-o lăsămă să urmeze:

De sub Meseșulu Ardeiului, Octomvre 1886.
,Principiis obsta’....

Alea jacta est!
Maghiarismulă furiosă e gata a comite ori 

și ce fărădelege numai să-și ajungă ținta doriri- 
loră sale nefaste: maghiarisarea completă a na- 
ționalitățiloră nemaghiare.

Nu sciu, nu vrâu să scie și să înțelăgă, că, 
cu câtă procedă mai violentă spre ajungerea sco
pului loră păcătosă, cu atâtă semțulă celoră ne
dreptățiți se revâltă mai profundă.

Nu sciu, nu vrâu să scie, că Românulă de 
viâța sa se desparte, dăr de naționalitatea sa nici
odată și că de aceea a 4'81”1 ȘÎ laureatulă nostru 
poetă: „Acum se ’ncârcă cruclii în 6rba loră 
trufiă, să ne răpăscă limba, der morți numai o 
țlămu“.

pisa s-tei scripturi: „ochi au și nu vădă, 
urechi au și nu audă“ la nimeni nu se p6te 
aplica așa de bine ca la Maghiarii bântuiți de 
grandomania. Noroculă i-a îngâmfată pe acești 
6meni, de vedi numai că se umflă ca brdsca din 
poveste. Mărirea falsă îi amețesce și le turbură 
mințile și succesele loră aparente îi face îndrăs- 
neți și capabili de a comite ori si ce abusă de 
putere. Dăcă e vorba de magliiarisare, nu mai 
cunoscu lege, nu dreptate și puddre. T6te mij- 
16cele li suntă bune, cari tindă la impunerea cu 
forța a limbei loră, chiar și pe sate, unde Ro
mânulă n’are lipsă de ea nici câtă e negru sub 
unghia.

Publiculă cetitoră va sci, că în coldnele 
stimatei ndstre „Grazete“ mai de multe ori a 
fostă vorba de comuna curată română Buciumi, 
situată la pdlele romanticului Meseșă, și-și va a- 
duce aminte de pățania săteniloră cu redicarea 
scdlei maghiare în comună. Nu va fi trecută 
cu vederea nici hotărîrea celoră 2—3 Maghiari, 
2 Jidani și 1 Armână luată sub presidiulă sol- 
găbirăului Wiski Zsiga, că adecă în schimbulă 
lucrului pentru drumulă vicinală din 1885 să 
lucreze la edificarea scdlei comunale cu limba 
de propunere esclusivă maghiară, faptă pe câtă 
de neiertată, pe atâtă și de abominabilă. S’au 
adunată în pripă și au hotărîtă iute.

Poporulă română din Buciumi abia a luată 
notiță de lucru atunci, când era aprdpe să se 
pună în esecuțiune. Nu a îngrijită și nu a ve- 
ghiată asupra drepturiloră sale la timpii; și a- 
cum resultatulă va fi, probabilă, că Românii cu 
brațele și în suddrea feții loră voră fi siliți a 
redica scdla ungurăscă; ei singuri singurei să 
elădăscă cetate dușmaniloră naționalității loră.

Luândă Românii sămă de pata și rușinea, 
ce stau străinii să li-o împrdsce în față, au dată 
în drăpta, au dată în stânga, dăr făr’ de nici 
ună resultată.

Au făcută recursă și au apelată la minis- 
teriu. Insă și acesta, călcândă peste ori-ce logică 
și semțu de dreptate, a aprobată hotărîrea nele

gală și volnică a câtorva săteni străini de-a se 
redica scdla maghiară. în contulă drumului vi
cinală.

Ministrulă de comunicațiune — căci pe elă 
îlă privea afacerea drumului vicinală — ună cu
vântă nu a avută de adusă ca motivă, afară de 
„sic volo, sic jubeo11. Procederea acăsta te ui- 
mesce, dăr e totodată ună semnă evidentă, că 
dreptatea numai cu măciuca se pdte lovi în 
capă.

Las’ că recursele comunei Buciumi tdte au 
fostă însoțite de o comitivă dâmnă de dmenii 
volniciei; las că într’însa s’a că „Românii
la începută s’au apucată de lucru cu însuflețire 
și numai mai apoi prin bujtăgătăi (agitatori) 
s’au abătută dela astă cale a mântuireidăr și 
autoritățile administrative competente nu s’au 
sfiită a întortochia adevărulă.

Noi Românii tdte astea trebue să ni le în- 
semnămă pe răvașă, să le ținemu pururea în 
minte, ca să scie și copii copiiloră noștri, că scdla 
maghiară din Buoiumi, ddcă adecă se va redica 
prin forță, s’a făcută din suddrea cruntă a Ro
mânului și că dreptulă de proprietate asupra ei 
numai și numai lui i se cuvine.

Primindă în dilele aceste sătenii respingerea 
bruscă și nemotivată a recursului loră sub Nr. 
34,314 din partea ministrului de comunicațiune 
stau înlemniți și uimiți de atâta nerușinare. Nu 
mai au sărmanii unde se recurgă; scola maghiară 
însb numai cu forța se va face, numai forței ma
jore se voră supune Românii în astă privință.

Românii suntă firmă hotărîți să nu’și dea 
copiii la scdla ungurdscă, căci au ei scdlă des 
tulă de frumdsă romândscă, de pdtră, cu două 
despărțăminte și ddcă i-ar mai lipsi ceva, voră 
împlini și acâsta lacună. Suntemă convinși că 
preoții și toți cei competenți voră apăra scdla 
română de uneltirile celoră ce tindă a-o ni
mici și voră veghia ca băieții români la scdla 
română să mdrgă.

Domniloră preoți și învățători! Nu uitați că 
datorința vdstră cea mai sfântă e a lumina po
porulă și a-i spune, că scdla română din Bu
ciumi în puterea legii esistă și de aceea esistă 
ca Românii să-și trimdță copiii la ea.

Toți cu toții să îngrijimă ca cele cinci pro
cente de dare directă să între în fondulă șcdlei 
confesionale regulată, căci de nu, le va înghiți 
și pe acelea molochulă maghiarisărei.

Să ne tredimă pănă încă nu e ndpte! Să 
stăm și se priveghiămă, căci „necuratulă ca leulă 
umblă în jurulă nostru, cercândă pe care când 
să ne înghiță“. Arddrea sfântă a limbei și nați
onalității române să nu se stângă din inima și 
peptulă nostru; gândulă și mintea ndstră să fiă 
totdduna ațintite asupra limbei și a culturei nds- 
tre, a românismului nostru!

Fără românismă, prafă și cenușă se va 
alege de noi!

JEt ab hoste doceri, (Jiceau străbunii noștri. 
Să învățămă apărarea drepturiloră și a naționa
lității ndstre chiar dela adversarii noștri seculari!

Lupta pentru naționalitate în fondă nicio
dată nu e neroditdre, ci totdduna folositdre și 
plină de ondre.

Din dieta ungară.
In ședința dela 15 Octomvre n. a camerei depu- 

tațiloră s’a desbătută proiectulă de lege privitorii la des
ființarea instituțiunei judiloră suplenți la tablele r.

Raportorulă Edm. Literaty dice că interesele jus
tiției cerii acestă desființare, dâr comisiunea nu pOte re
comanda spre primire modalitatea propusă de guvernă. 
Proiectulă guvernului propune în classa de josă a sala 
rului ună minimum de salariu, sub care nu se pote 
coborî fără însă să sporâscă sorții de înaintare. Comi
siunea propune deci, ținendă sămă numai de justițiă, nu 
și de starea financiară, ca atâtă la tabla r. din Pesta,

câtă și la cea din Mureșă-Oșorheiu, judii ordinari ■ de 
pănă acum să se sistemiseze cu dotațiunea de pănă a- 
cum categoria primă, er în numărulă judiloră suplenți 
să se sistemiseze locuri de judi categoria a doua și acești 
judi de a doua clasă de salariu să se doteze în Pesta 
cu 2500 fl. salariu și 500 fl. bani de cvartiră, ăr în 
Mureșă-Oșorheiu cu 2000 fl salariu și 300 fl. bani de 
cvartiră. Recomandă primirea proiectului de lege în a- 
căstă formă. (Aprobări în drăpta.)

Stef. Teleszky face o propunere mijlociă, după 
care bugetulă ar fi mai puțină împovărată. Oratorulă 
primesce propunerea de două classe de salariu, precum 
și dotațiunea ambeloră categorii. Una însă, că jumăta
te din jutji să se trăcă în clasa primă de salariu, cea
laltă jumătate în clasa a doua. Dăr pentru a nu se 
altera sorții de înaintare, propune la § 4 ună alineată 
ca, întru câtă numărulă judiloră primei categorii nu 
scade la cifra hotărîtă în §. 1, din câte două locuri de 
judi din acăstă categoria ce ară deveni vacante, totdă- 
una unulă să se stârgă, celălaltă să se ocupe prin îna
intare. In modulă acesta judii suplenți ară primi cu 
600 fl. mai multă pe ană, și pe când după propunerea 
comisiunei cheltuelile în plus ar fi de 31,000 fl., se re
ducă după propunerea oratorului la 15,000 fl. Reco
mandă propunerea sa spre primire.

Franz Fenyvessy (fice, că într’o țără, care cheltu- 
esce 15 milione pentru edificiulă parlamentului, nu tre
bue să se audă nici ună veto, când e vorba de măsuri 
de reformă a justiției. Propunerea lui Teleszky nu e 
o’mbunătățire, ci ună regresă. Tocmai la tabla r. tre- 
buescă îmulțiți judii, aci nu trebue să se cruțe. Ar fi 
necorectă apoi a se face deosebire între juijlii suplenți. 
Recomandă propunerea comisiunei justițiare. (Aprobări).

Ministrulă justiției Teof. Fabini 'se esprimă contra 
propunerei comisiunei justițiare. Propunerea deputatului 
Teleszky nu numai nu însămnă regresă, ci asigură ju- 
^iloră suplenți la tablele r. ună însemnată avantagiu. 
Li se măresce și lefa dela 2000 și 1500 la 2500 și 
2000, plus 500 și 300 bani de cvartiră, și numai sunt 
considerați ca juiji suplinitori de a doua classă, ci ca a- 
vândă același rangă, pentrucă au același lucru. Tre
bue să ținemă sâmă și de starea financiară. (Aprobări 
generale. E pentru propunerea lui Teleszky (Vii apro
bări generale.)

losefă Gali se pronunță pentru propunerea lui 
Teleszky.

Raportorulă Literaty susține propunerea comi
siunei.

Camera primesce proiectulă guvernului cu propu
nerea lui Teieszky.

Scrisdre cătră. generalul!! Kaulbars.
Reproducemă după „Românulă“ următdrea 

scrisâre adresată de cunoscutulă patriotă bulgară 
Zaharia Stoianov generalului Kaulbars. Scri
erea e o aspră și în același timpă plină de iro- 
niă lecțiune dată generalului rusă și Rusiei:

Respectabile generală! Mai ântâiu presa d-v6stre 
oficială ,Moscovskia Vedomosti,» „Novoe Vremia* etb., 
ar ridicată vocea loră umanitară și s’au pronunțată 
clară și pe față: Să nu se pedepsăscă nimeni din acei 
cetățeni, frații noștri bulgari clerici său ostași, cari lâ 
9 Augustă au intrată In paiață și au ridicată desbrâcată 
pe șefulă și principele loră. Mai în urmă singură cu 
am văzută, când am fostă în Sofia, ună Ultimatum din 
partea onor, d-vostre guvernă din Petersburg, Ultimatum 
cu termină de 9 ăre 1

Prin acestă ultimatum să cerea dela guvernulă 
nostru bulgară să răspundă în termenulă de 9 ăre că 
va fflbera pe toți arestanții din 9 Augustă și că nimeni 
nu se va judeca și osândi pănă se voră liniști spiritele

Acestea suntă două facte, două pagine strălucite 
din analele diplomației și a presei onorate rusescl. Fiă-le 
viăța onorată și gloriăsă 1 Astfelă se cuvine unui guvernă 
creștină provoslavnică; astfelă ejspiritulă cultă ală seco
lului XIX; astfelă. în sfârșită, a predicată Mântuitorulă 
creștinătății.

Suntă regulamente generale în Iote legile Europei: 
că omenii cari se atingă de șefulă unui stată suntă ur«
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măriți și penalisațl. chiar în democratica republică a 
Americei s’a spendurată nu de multă ună tenără, care 
atentase asupra președintelui; der ore trebuiesce ca noi 
Slavi ortodox! și autonomi șă călcămă pe urmele pulre- 
gaiului Occidentă ? Cui aparține clasica Sânta-Sofiă? 
Cine trebue să înfigă pe cupolele ei crucea creștină? 
Se înțelege că noi creștinii ortodocși, prin urmare e na
turală că noi trebue să fimă liberi și independenți în 
tâte raporturile.

In sfârșită, Escelență, am avută onore de am ci
tită circulara d-vâstră cătră tâți consulii din Bulgaria, 
care cuprinde 12 articule. Amă cetit’o și m’am încre
dințată cu tolulă, că sufletulă d-vâstră umanitară nu s’a 
temută ca să nu esprime și într’ună asemenea actă ofi
cială profunda d-vâstră plăcere și dorință d’a se libera 
t6te persânele bănuite, complice și factori ai scârbosului 
actă din 9 Augustă, cu alte cuvinte pe toți oficerii....
„Ceră (ordonă) ca starea de asediu să se desființeze și 
„ofițerii, cari au luată parte la detronarea principelui să 
»se libereze imediată.* Așa glăsuia art. 1 din susă 
disa Escelenței Vostre circulară.

Eu, d-le generală, sunt gata a pune iscălitura 
mea pe acestă manifestă ală d-vostre. Nu însă fără 
mirare și înaltă sentimentă de mulțămire va citi totă 
Bulgarulă acăstă umanitară a d-vâstre dorință, fiindcă 
unh generală, — persână militară și oficială, represen- 
tantă ală uneia din cele mai puternice monarchii de pe 
giobă, în care, o asemenea crimă, pentru care suntfi 
inculpați arestații noștri ofițeri, se judecă și esecută în 
24 ore — arată o astfelă de blândețe, o așa dorință 
nobilă! Câtă de profundă iubire aveți d-vostră generale 
pentru Bulgaria, copilulă vostru, atâta recunoscință tre- 
buesce să avemă noi Bulgarii pentru Escelență Vâstră.

Și dăcă e așa, ca să nu remână recunoscință nâs
tră sterpă, eu subsemnatul^ domiciliată actualmente în 
Rusciucă, celă mai umilă (țaristă fără nici o oficialitate, 
citindă cele de susă, m’am gândită în sinceritatea ini- 
mei și am reflectată astfelă: Pe când Escelență Vâstră 
generală Kaulbars, o persână mărginită 'și blocată cu 
cea mai grea disciplină și cu o serveritate oficială, își 
permite idei și dorințe atâtă de liberale și umanitare, 
de ce eu subsemnatulă tcare sunt, astăzi încă liberă și 
fără frâu, fără șefă — principe și legi — căci persâ- 
nele din regență îmi suntă buni amici — să nu mani
festezi uni asemenea sentimentă cătră cei slabi, împilați 
și suferinzi? De ce să nu se găsăscă ună patriotă bul
gară, care mulțumindă să reflecteze totd’odată cu ace
lași sentimentă și bunăvoință? Și pâte asemenea re
ciprocitate să asigure mai bine legăturile frățesc! ale în- 
ceputei ere nouă. Slavă Domnului, reulu celă mare nu 
se mai află între noi, Battenberg a dispărută încă dela 
9 Augustă.

Așa dăr, generosule generală, eu v’aș! ruga, ca 
bunele nâstre sentimente să se facă canală a comunica 
unde se cuvine ca articolulă 10 din circulara Escelenței 
vostre să se răspândăscă și în imensa d-v. patrie, să se 
libereze imediată toți deținuții politici. Eu sunt din 
punctulă acesta de vedere — dăcă Escelență Vâstră a 
găsită de cuviință să se libereze ai noștri 10—20 tră
dători, car! au legată pe stâpânulă ună principe, șefulă 
unui stată și l’au tărîtu nâptea pe ulițe, de ce acăsta 
să nu se permită, întocmai și în frățesca nâstră Ru
sia? Se pâtă ca o măsură pe care d-ta o găsesc! apli
cabilă și mântuitâre pentru frățăsca Bulgariă se fiă ne 
aplicabilă și distrnctâre pentru iubita nâstră Rusia?

Eu n’am fostă niciodată în patria d-tale d-le ge
nerală, dăr am audită și am cetită câte ceva d’acolo, 
despre âmenl criminali politici ca ai noștri, pentru cari 

Escelență Vostră a-ți dată acea notă, și amă aflată că 
suntă la 100,000 și mai bine asememi nenorociți: 
în Siberia, Sahelină, în suleranele centrale din Peters- 
burgă etc. suntă acolo: bătrâni cu bărbile albite, femei 
gârbovite, studențî, autori, erudițî etc. suntă, generosule 
generale, ființe omenesc! acolo, deținute de câte 25—30 
an! car! au devenită schelete din torturi și suferințe.

La mai mulțî dintr’ânșii, crima loru este că au ce
tită cărți în cari să menționa cuventulă: Constituțiune; 
alții că au fostă prin țără și că ar fi spusă: că Țarulă 
nu este Dumnedeu ci simplu omă ca toți âmenii; terții, 
că au cerută să nu fiă stare de asediu (ascultă 1,; ală 
patrulea rendă-, suntă aceia, car! de milă au dată pâne 
la condamnați; ală cincelea și ală șăselea rendă suntă 
aceia, cari s’au pusă cu dosulă la sâre...

Intre toți aceștia insă se găsesce ună omă mare— 
geniulă Nordului-Cernisevsky. Elă este prima și ultima 
gloriă ce a putută produce Rusia de 800 ani. Elă stă 
închisă de 20 ani; se spune că din torturi și suferințe 
i-au perită ochii. Crima lui este că a scrisă o scrisâre 
la ună altă geniu: Alecsandru Ivanovici Herțen.

In sfirșită, generale, eu apeleză la sentimentele 
d-vâstră nobile și vă rogă, ariincați-vă cu milă privirile 
spre acele părți. Pe când cereți se se libereze imediată 
nisce bestii trădători ai patriei și cari au trasă de barbă 
pe ună șefă de stată și au maltratată corâna și onârea 
acestui stată, ce vă împedecă ca să nu vă in
teresați pentru ună nenorocită geniu — ce s’a născută 
în Rusia — care a scrisă la ună alLulă o scrisâre!...

Să facemă ună schimbă, scumpe generale. Noi să 
vă dămă pe toți criminalii noștrii politici, în frunte și cu 
Constantin IscricI Chiseacoff, și voi să ne daț! numai pe 
Cernisevsky, pâte și pe Vera Fargner.

Câtă pentru cele 11 puncte ce mai rămână din 
circulara d-vâstră, vă voiu răspunde osebită.

Sperândă că naiva și supusa mea solicitațiune, 
dictată de inima sdrobită de creștină, va afla eeo în no
bila inimă a Escelenței Vâstre, și o veți comunica și la 
loculă înaltă, rămână cătră Escelență Vâstră cu cea mai 
mare stimă.

Rusciucă, 22 Septemvre 1886.
Z. Stoianow.

SOIRILE DILEI.
Conventulă generală evangelică de confesiunea augs- 

burgică s’a ocupată în ședința dela 16 Oclomvre cu ces- 
tiunea limbei privitoră' la purtarea matriculeloru. 3Pa- 
trioții* au pledată pentru purtarea matriculeloră obliga- 
toră în limba ungurescă, fiindcă le pârtă la însărcinarea 
statului și Paulă Szontagh a și făcută o propunere, ea 
„să fiă rugată guvernulă a lua disposițiunl în acestă pri
vință, ca se nu se pună la îndoială caracterulă oficială 
ală limbei statului, purtându-se matriculele în diferite 
limbi*. In contra propunerei a vorbită Paul Mudrony, 
dlicendă că dreptulă naționalitățiloră în biserică nu tre
bue călcată și densulă ca Slovacă nu pâte admite să se 
scurteze drepturile bisericei și să i se răpăscă drepturile 
ce i le-a recunoscută statulă. Totă în acestă sensă a 
vorbită și Matern Dulia, d'cendă că poporulă său nu va 
renunța la limba sa maternă. Tâte înzadarăj „patrioții* 
au votată cu aplause propunerea, căci ce le pasă loră 
de drepturile altora 1

—x—
Deși tinerimea maghiară dela Universitatea din 

Clușiu s’a distinsă așa de multă prin »patriot ismulă* ei, 
alcătuindă „clasicele" poesii ,Kerăk ez a zsemle" și al
tele, totuși — precum se vede — familiele din Clușiu, 

și mai alesă părinții, cari au fete mari, nu prea cu plă
cere îi primescă în casele loră. „Kolozs. K6z.“ scrie 
ună articulă de fondă în causa acăsta, plângăndu-se con
tra neospilalității unguresc!, și mai alesă contra fami- 
lieloră din Clușiu, despre car! dice că față cu junimea 
își închidă porțile, pentru ca tinerii să nu pâtă intra în 
societatea loră. Sub astfelă de împrejurări, cl'ce „Kol. 
Koz/, tinerimea s’a dedată a se refugia prin cafenele și 
cârciume pentru ca să-și afle petrecere; timpulă și-lăpe- 
trecă cu fumatulă, lângă vină și în societatea pivnițe- 
riloră.

—x—
„N. Freie Presse* (jice, că păgubite ce Ie sufere 

societatea Dunăreană de navigațiune austro-ungară nu 
se voră pute înlătura radicală, decidă îneheindu-se con
venția comercială cu România.»

—X----

0 urmare a resboiului vamalii cu România este 
lipsa totală a struguriloră în Bucovina, scrie ,Revista 
Politică”. In anulă trecută, numai pe la punctulă fțcani 
au intrată în Bucovina 9 milione kilograme de strugur! 
din România. In anulă acesta nici gustulă struguriloră 
nu-lă cunâscemă.

—x—
Foia oficială »Budapesti KozlOny* publică 135 co

mune și localități din comitatulă S'o/d, cărora ministrulă 
de interne le >permite* a adopta nume maghiare, în locă 
de cele slave. — »Diplomată* mai e și ministru! •Per
mite" biețiloră Slovaci ce n’au cerută 1

Se scie, că ministrulă de lionveiii provocase printr’o 
ordinațiune orașulă Theresiopolă să ascnleze 82 de băr
bați, eșiți din a treia clasă de etate și liberați de servi- 
ciulă militară. Orașulă adresase ministrului o represen- 
tațiune, că ordinațiunea e basală pe denunțări și că se 
cere ună lucru nedreptă. Ministrulă n’a vrută se scie 
de represenlațiune și a ordonată din nou asentarea. Atunci 
o comisiune de suprarbilrare a pusă capătă afacerei, ne- 
găsindă pe nici unulă din cei 82 bună d’a servi în ar
mată.

Din Becichereculu mare se raportăză, că solgăbirăulă 
Iosifă Gesztessy, călătorindă pentru alegerea viceșpanu- 
iui, a murită repede de coleră în Csosztelek.

—x—
Comunele Rethenbach, Radschlag, pusta Schmelz au 

fostă maghiarisate, cea dintăiu în „Mencser*, a doua în 
• Vorosvagas*, a treia în ,Huta“.— Se vede că maghia- 
risătorii caută consolațiă pentru fiascurile loră în bote
zarea comuneloră nemaghiare pe unguresce. Vorba e, 
că totă ce au fostă rămână comunele

—x—
Kulturegyletiștii suntă duși pe bete chiar de ai lord. 

Așa învățătorulă ungură dela scâla de stată din lolna- 
mare se laudă că obține succese mari în maghiarisarea 
copiiloră români și ruteni. Și ministrulă Trefort îlă crede 1 
Și adecă de ce să nu se consoleze bieții ruaghiarisatori 
cu câteva dulci ilusiunî, pe care și așa are să le spulbere 
celă mai apropiată fiasco? Și de ce învățătorulă să nu 
capete câțiva fl. dreptă premiu pentru — pentru că are 
nevoiă?

—x—
In anulă scolastecă trecută au fostă în pedagogiulu 

de stătu din Cernăuți în partea bărbălăscă 54 Români, 
'44 Ruteni, 15 Germani și 11 Poloni, din cari 87 au 
fostă gr. or., 16 rom. cat., 7 gr. cat., 1 arm. or., 6 ev. 
și 7 mosaicl; în partea femeiăscă au fostă în cele 2 cur
suri, ce au fostă deschise, 18 Polone, 11 Românce, 9 

FOILETONU.

ZE’oesii poporale,
Culese de Victoria Farcaști, din Cacuciu.

Când eramă noi bade dragi
Ne suiamă prin munți cu fagi. 

Mă uitam la casa vâstră
Și-așa-m! părea de frumâsă: 

Casa-mi părea d’aurită
Și grădina înflorită;

Dăr dăcă ne amă despărțită
Și tu pe min’ m'ai urîtă, 

Casa-mi pare grașdă de boi
Și grădina-ună mușunoiu.

Tu (ând pe min’ m’ai urîtă,
Bădiță așa-i gândită,

Că-să iarbă scăldată’n tină
£r’ tu flâre din grădină;

Plâia pe ierbă o spală
Șl-o iubescă voinicii ără, 

Dăr flârea când veste^esce
Nimănui nu-i trebuesce.

* **
Frundlă verde măgherană

Vădă bade că ești viclănă
M’ai iubită, câtă m’ai iubită

Și-acum vădă că m’ai urîtă ;
M’ai iubită, bade de-ună ană,

M’ai lăsată că ești viclenă;
M’ai iubită de-ună ană șl-o lună,

M’ai lăsată pent.r’o minciună.
De te-ar bate dorulă meu 

Unde-a fi drumulă mai rău;
Unde-a fi drumulă mai tare 

Să mergi totă cu supărare,
Să te duci din delă în delă 

Totă mâncată, bade, de-amară ;
Să te duci, câtă te vei duce, 

De-ală meu doră inima-ți usce!
* *

Câte pome-să într’o vie 
Nu-i nici un’așa dulcie

Ca drăguțu celă d’intîe;
Câte pome-să într’o veră

Nici una nu-i mai amară 
Ca drăguțu a doua âră.

* *♦
Câte fete suntă leniose, 

Tât.e-să pe min’ măniâse
De ce portă haine frumâse; 

Lucre și ele și-și facă,
Nu dârmă cu nâptea’ntrăgă 

Er diua mereu să ședă.
* O o

Trecui valea și-ună părău, 
Mă’ntălnii cu socru-meu;

Socru dice cătră mine:
Ia-mi fata și-mi fi ginere.
— De mi-ai da chiar șăse boi 
Fala ta, nu e de noi;

Maica vie o cusetâre;

Fata’țl dârme’n ședălâre; 
La resboiu nu se pricepe.

De mâncare nu sci ferbe.
** *

Cum nu mi-a fi mândra dragă 
Când se pârtă’așa cu trăbă,

Cu grâulă se duce’n pâlă
La făgădeu, ca la mâră; 

Iărn’alărgă la fântână
Cu cămeșa sâcrii’n mână 

ȘI-o atinge-odată’n apă
Și dice că e spălată

V
Dragă-mii crâsma’n pădure,

Că beu vină și mâncă la mure, 
De se’ntămplă să mă’nbălă

Numai lemnele mă vădă.
* *

Tu te duc! bădiță’n țeră
Nu-i vem’napoi pe sără, 

De-ași sci pe când îi veni
Drumulă ți l’aș! șindili:

Cu șindile de mătasă
Pănă la mine acasă, 

Cu șindile de bumbacă
Pănă la mine în pragă, 

Er la pragă, frunde de fagă
Să-mi rămâi în veci totă dragă.

V
Frunză verde troscoțelă

Când eram mai tinerelă
Și eșiamă săra’n uliță
Să mă câștigă de guriță 

Fetele de m’audiau
Luminile le-aprindeau 

Ușile le deschideau
Și mie nutne-mi puneau : 

Spate late de voinică,
Buze moi de copilă mică, 

Er din gură mă chema:
Vină bade pe aicia 

Că tu ești de săma mea.

Frundele s’au vesledită 
Părulă mi sa’ncărunțită,

Esă sera, mergu pe uliță
Horescă, cântă din flueriță,

Der fetele când m’audă
Porțile iute le’nchidă

Ușile le’nțepenescă
Pe min’ mă batjocurescă:

Spate late gârbovate, 
Buze moi dăbălăzate.

* **
Păn’ eramă la mam’acasă 

Eram mândră și frumâsă,
Rușmalină verde’n ferestă,

Der de când m’am măritată
Multe rele m’au mâncată; 

Rujă-să dată după ușă
Rușmalină verde’n cenușă.
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Rutene și 5 Germâne. Omulă pricepută culege multă 
din cifrele acestea și ’șl face icăna țârei în viitoră, scrie 
»Candela".

—x—
D-lu Ionii Trailescu, profesoră la seminarulă peda- 

gogică-teologică din Aradii, a fostă promovată, dice «Bi- 
serica și Școla», la gradulă de doctorii în teologia de 
cătră Universitatea din Cernăuți.

—x—
Scolele primare din Cernăuți în anulă școlară es- 

pirată 1885—86 au fostă cercetate de 2685 băețl, și 
2749 fele. După religiune au fostă: 1933 rom.-cat,.; 831 
gr. or.; 531 gr. cat.; 13 armeno-eat.; 99 luter. și 2048 
de relig. mosaieă. După naționalitate au fostă 2931 Ger
mani (cu Jidovi); 557 Români, 716 Ruteni; 86 Poloni, 
28 Cehi și 6 Maghiari.

—x—
Cântăreața română Elena Teodorini este angajată 

la opera din Lisabona, și va începe stagiunea cu opera 
«Gioconda". Reproducemă după „Correio de Noite* din 
Lisabona: «Stagiunea operei se va deschide anulă acesta 
cu «Gioconda». Acestă operă, în care d-ra Elena Teo 
dorini a avută ună succesă ne mai pomenită in Barce
lona, Madridă și Londra, este una din creațiunile cele 
mai excelente ale teatrului lirică modernă ală Italiei.«

—x—
Astă seră Joi, trupa teatrală, germană va juca „Dori 

und St.adt“, dramă în două părți și 5 acte, cu liberalo 
losire a povestirei auerbachiane «Die Frâu Profesorin» de 
Charlotte Birch-Pfeiffer.

De lângă Făgărașu, în Octomvre 1886.
Ună poporti nu pote privi cu 

Motto: siguritate în viitorii fără de 
a posede o clasă mijlocii.

Este timpulă supremă, ca nu numai să meditămă 
seriosă la mijidcele prin cari se asigurămă poporului o 
s6rte mai bună, ci să lăsămă la o parte fote grijile și 
cu forțe îndoite punându-ne umeră la umără să și lu- 
crămă pentru dorita bunăstare a poporului nostru. Este 
deja mai bine de ună deceniu, decând s’a atinsă cesti- 
unea industriei, respective întroducera ei la poporulă 
nostru prin publicarea de articuli în diaristică și în di 
feritele năstre adunări. Durere însă, în pracsă vedemă 
forte puțină! Singură Assoc.ațiunea nostră arată ună in
teresă demnă de imitată în respectulă acesta. Nu mai 
puțină interesă arată bravii Brașoveni pe terenulă aces
ta, de o importanță vitală pentru poporulă nostru. In 
celelalte părți societatea nostră se intereseză forte puțină 
de durerile si lipsele bietului plugară.

Este timpulă odată ca să întrebuințămă tote mij
locele și forțele pentru asigurarea unei bunestări mate
riale a poporului nostru pănă nu este prea târdiu. Na
țiunile conlocuitore — trebue să recunăscemă — suntă 
cu multă mai active și mai solidare, cănd le vină pe 
tapetă cestiuni de interesă generală.

Pre când înainte de asta cu 2—3 secuii bântuia 
Europa luptele religiăse, astădl vedemă că în tăte un
ghiurile Europei suntă preocupate spiritele de cestiunea 
națională pănă în eslremă. Să aruncămă o privire în 
Rusia, în Germania și Anglia, cari suntă locuite de po- 
pore totă de ună neamă, constătălăre din deci de miliă- 
ne și totuși pentru întărirea elementului loră vedemă, 
că nu se rușinâză a se folosi de mijlăce și neiertate de 
spirilulă umanității, ci lucră sistematice pentru stirpirea 
elementeloră mai slabe conlocuităre.

Și ce facemă noi? Ună poporă de trei milione 
mai bine amestecată cu alte popăre nouă dujmănose ? 
Respunsă : puțină 1 Să nu uitămă memorabilele cuvinte 
a-le lui Ladislau Vaida accentuate înainte cu ună de- 
ceniă în una din adunările generale' ale Associațiunei 
nostre: «Noi nu ne putemă îndestula cu o înaintare în
cetă, noi avemă lipsă de o înaintare repede".... 1

Introducerea meseriiloră în modă sistematică la po
porulă nostru, trebue să recunoscemă cu toții, este o ne
cesitate imperativă, carea întârdiată se va răsbuna

Ce s’a făcută în privința meseriiloră în comitatulă 
Făgărașului, chiar ală Sibiiului, Huniădorei, Albei, Se- 
lagiu, Năsăudă etc. din partea societății române? Trebue 
să recunăscemă, că fărte puțină! Frații brașoveni ne 
potă servi de modelă în respectulă acesta.

Decă ne plângemă astădl că suntemă ună poporă 
săracă, să recunoscemă, — deși cu durere— că în parte 
purtămă și noi vina/ Pentrucă decă amă lucra sistema
tică și ară contribui fiăcare cu obolulă său, nu ar trece 
2—3 decenii și cu mândria amă putea dice, că avemă 
o clasă de industriași români. Pănă când vomă lăsa pe 
poporulă nostru ca în fiăcare ană să ’și dea fructele os- 
teneleloră sale în valâre de milidne de florenl industria- 
șiloră neromâni — să nu ne plângemă de sărăciă fiindcă 
noi purtămă vina în mare parte!

Să opăcimă puțină în comitatulă Făgărașului, ca
rele are 86 de comune. Să dicemă că fiăcare comună 
dă în fiăcare ană numai 700 fl. v. a. industriașiloră ger- 
mânl, sași și maghiari pentru articulii necesari de indus
tria, computândă vomă afla, că cele 86 de comune nu 
dau nici mai puțină, nici mai multă, decâtă 60,000 fl. v. 
a. la ană, âră în 50 de ani 3,000,000 11. v. a., precând 
avândă noi industriașii noștri, aceste capitale ar rămânea 
totă în mânile nostre. Apoi că ce rolă jocă banulă peste 
totă în societate o scimă cu toții.

Înființarea unei societăți pentru lățirea industriei la 
poporulă Olteană este o necesitate imperativă.

In Dumineca viităre se ține adunarea despărțămân
tului nostru în Sâmbăta superioră. Când s’ar aduce ces
tiunea înființărei unei societăți pentru promovarea me
seriiloră la poporulă Olteană pe tapetă, și când s’ar a- 
duce la condusă cestia acesta suntă sigură că fiăcare

Olteană, fiă acela preotă, învățătoră său notară, ar alerga 
— fără privire la confesiune — cu obolulă său pentrn 
ajutorarea causei bietului poporă, din ală căruia sînă 
amă răsărită cu toții, a căruia pâne amă mâncată și 
i-o mâncămă....! Videant consules ! -|~m.

Escriere de concursă cu premii pentru 
composițiuni musicale.

„Armonia", societate pentru cultivarea și răspân
direa musicei naționale bisericescl și lumesc! în Bucovina, 
avendă de scopă de a lăți cunoscința artei musicale 
prin tote clasele societății românescl, escrie alu doi
lea concursă cu premii, pentru composițiuni de coruri 
lumești bărbătești și anume:

Ună premiu de 30 11., pentru cea mai bună com- 
posițiune de musică națională.

Uuă premiu de 30 fl., pentru cea mai bună com- 
posițiune de musică modernă; și

Ună premiu de 30 11., pentru cea mai bună com- 
posițiune a unui coră bărbătescă cu acompaniare de 
elaviră.

Condițizcnile.
d) Românii din tote țările iau parte la concursulă 

presentă;
b) Textulă composițiuniloră rămâne în libera voiă 

a composilorului, trebue să fiă însă originală;
c) Partitura (manuscriptulă) și textulă, (tăte stro

fele) au să fie scrise curată și fără corecture;
d) Fiăcare compos’țiune trebue să aibă afară de 

litula ei și numele întregă ală poetului, ună «motto*, 
seu ărecare numire; pe lângă aceste trimite composto
rului numele său într’ună plică sigilată, deasupra căruia 
este scrisă «motto" său numirea de pe composițiune;

e) Pliculă se va deschide atuncia, când composi- 
țiunilc trimise ar câștiga premiulă. Plicurile composi
țiuniloră nepremiate se voră reîntorce nedeschise. Afară 
de acestea este necesară, ca compositorulă să trimită o 
adresă specială, după care să se potă retrimite pliculă 
nedeschisă în casă de a nu fi premiată.

f) Numai lucrări bune, lucrate după regulele teo
riei musicale se potă admite la concursă ;

g) Gomisiunea pentru censurarea composițiuniloră 
trimise la concursă va supune comitetului societății 
părerea sa în scrisă asupra calității composițiuniloră tri
mise,eră comitetulă va procede imediată la distribuirea 
premieloră defipte;

Zi) Compositorii se învoescă la aceea, ca socie
tatea „Armonia" să publice composițiunile premiate în 
colecțiunea sa „Armonia» și să le esecute în publică 
fără orecare desdaunare;

i) Terminulă trimiterii composițiuniloră la con
cursă este 30 Decemvre 1886 st. v. și adresate cătră 
presidentulă societății d-lă Baronă Eudoxiu de Hur- 
muzachi.

Decisiunea comitetului privităre la premiarea com- 
posițiuniloră trimise la concursă, se va publica cu finea 
lunei Ianuăriu 1887.

Cornițeiulă societății .Armonia.»
Cernăuți 15/27 Septemvre 1886. 

Br. Eudoxiu de Hurmuzachi m. p. 
presidentulă societății.

Eugeniu Meșederă m. p. 
secretarulă societății.

Ultime soiri.
/lusciucă, 19 Octomvre. Generalulă Kaul- 

bars a adresată guvernului bulgară o notă spre 
a protesta energică contra purtărei autoritățiloru 
bulgărescl față cu supușii ruși ce locuescă în 
Bulgaria. Generalulă semnalează răulă trata- 
mentă și arestările mai multoră persăne cari au 
fostă victima în mai multe localități, sub pre
textă că ar fi visitată pe generală. Pentru a 
pune aceste persăne la adăpostulă astoră felă 
de procedeuri, generalulă a trebuită, mai cu 
sămă la Rusciucă, să repatrieze mai mulți sub- 
oficeri rămași în serviciulu Bulgariei. Terminând, 
generalulă spune că, dăcă asemenea fapte se re
producă, ele ară avea cele mai Igrave consecin
țe. După înformațiunile nostre din sorginte ru
sească, o ocupațiune a Bidgariei nu va întelni pie
dici din partea puteriloră centrale, căci Rusia e 
decisă a da garanțiile necesare. Generalulă 
Kaulbars mai spera încă că se va putea evita 
acăstă estremitate și că guvernulă bulgară va 
ceda, dăr faptele relatate în nota adresată de 
generală, parcă au mărită în modă considera
bilă iritațiunea deja causată la St. Petersburgă 
prin resistența Bulgariloră pe terenulă politică.

Sofia, 19 Octomvre. Agenții diplomatici au 
spusă, că ar fi gata a asista la deschiderea a- 
dunării, dăcă întrunirea ei s’ar face la Sofia. 
Turburătorii cari au provocată incidentele dela 
Dubnitza suntă cea mai mare parte arestați. 
Guvernulă ia măsuri energice pentru a împedeca 
repețirea unoră asemenea fapte.

Viena, 19 Octomvre. Se comunică din St. 
Petersburg „Corespondenței Politice“ : Cabinetulă 
rusă a primită mi numai din partea puteriloră 
continentale, dăr și din partea Angliei, asigurarea 
formală că ele nu voră favorisa reîntorcerea prin
țului în Bulgaria și că nu voră adera la reale
gerea sa eventuală.

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

TÎRNOVA, 21 Octomyre. — Scirea „Lloy- 
dului.“ Deschiderea oficială a Sobraniei s’a fixată 
pe diua de 1 Noemvre. Se comunică ca positivă, 
că toți consulii streini, afară de celă rusescă, voră 
asista la deschidere.

BADEN-BADEN, 21 Octomvre. — Impă- 
ratulu germanii a plecată la Berlină.

DIVERSE.
Ună faptă monstruosă. — Citimă în «Liberalula» 

din Iași următărele: «In cjiua de 1 Octomvre, femeia 
Profira Gavrilă, din desp. I-a strada Moiilorfi, a născută 
doi copii gemeni, o fată și un băiată; cea întâiu după 
o oră a și încetată din vi6ță, 6r ală doilea după patru 
bre, tocmai când se oficia botezulă. ErI, înainte de în
mormântarea loră, s’a observată că băiatului îi lipsea de- 
getulă celă mică și ală doilea dela mâna drâptă și celă 
arâtătoră dela mâna stângă. Faptulă că curgea sânge 
dela degetele copiiloră dovedesce, că ele au fostă tăiate 
cu ună instrumentă tăietoră. Ceea ce nu se sciă este, 
decă ele au fostă pe când copii erau în viâță sâu 
după ce au murită. Autorulă acestui monstruosă faptă, 
și care trebue să fiă ună omă lipsită de orice simțementă 
umană nu se cunbsce încă. Se crede însă că elă tre
bue să fiă ună superstițiosă, debrece în poporă există 
credința, că degetele gemeniloră suntă bune pentru des
cântece și pentru totă felulă de farmece.» „România" 
află acum, că poliția urmărindă cu multă activitate pe 
autorulă acestui ne mai pomenită faptă a reușită a des
coperi, că Maria a lui Dumitru Aslană, vecină cu Pro
fira Gavrilă, posedă degetele tăiate ale copiiloră. Ea, fi- 
indă întrebată de unde are aceste degete, a răspunsă că 
aflândă dela mulți că degetile gemeniloră suntă bune de 
leacă pentru bețiă, și fiindcă ea are ună fiu bețivă a 
crezută de cuviință a comite acăstă monstrubsă taptă, 
tăindă degetele celoră doi gemeni pentru a lecui pe fiulă 
ei de pasiunea de care suferă. Afacerea a fostă înain
tată parchetului din lași spre a pedepsi cum se cuvine 
pe criminală.

Intre o domuă și advooatulă ei. — X... a inten
tată soției sale ună procesă de divorța. Intre motivele 
invocate este ș’acela că ea avea ună caracteră de ne
suferită. — Este forte ciudată — dicea soția lui cătră 
advocatulă care avea s’o asiste la înfățișare — ca soțulă 
meu să se plângă de caracterulă meu... N’are de câtă 
să consulte pe amicii lui, și să va convinge că sunt 
bine cu totă lumea... — Tocmai acăsta, dămnă, nu’i 
vine de locă la socotelă.

Pe bulevardă. —■ Doi prietini să întâlnescă pe bu- 
levardă și începă următbrea convorbire: — Șeii că iaă 
de soțiă pe d-șora X...? E adevărată că este fbrte urîtă 
der are o zestre de peste cinci-sute mii de lei... și... o 
iau cu ochii inchișî — Ei bine! amiculă meu, ceea-ce 
ai mai bine de făcută este să nu-țî deschizi nici o dată 
ochii!..

Mulțămită publică.
Despărțămăntulă ală XI ală Associațiunei Transil

vane pentru literatura română și cultura poporului ro
mână, încă în anulă trecută în ședințele sale cu viuă 
plăcere a decisă, ca aceloră învățători români din ținu- 
tulă Selagiului, cari voră face esamene mai bune cu 
elevii în șcblele poporale să |li-se dea premii amăsurată 
meritului și progresului făcută în instrucțiunea șco- 
lariloră.

Acestă decisiune On. Comitetă ală despărțământului 
XI prin zelulă său neobosită i-a succesă a o și realisa, 
câștigândă dela membrii săi spre acestă scopă în anulă 
trecută 6, 6r în anulă acesta 10 premii.

In legătură cu Jacâstă decisiune salutară vină 
și subscrisulă a aduce la cunoscința publică o ge- 
nerosă faptă a meritatului bărbată română din Zelau, 
d-lă Dr. Ioană Nichita advocată, care pătrunsă de idea 
cea sublimă a progresului națională în cultură, a adusă 
ună sacrificiu însemnată dândă ună nobilă premiu de 
4 galbini imperiali atâtă în anulă trecută câtă și în 
anulă acesta.

Premiulă de 4 galbini din acestă ană on. Comitetă 
prin decisiunea sa din 30 Augustă la adunarea despăr
țământului în comuna Santeu a binevoită a mi-lă oferi 
mie subscrisului.

Deci eu pătrunsă adâncă de acăstă binefacere ma- 
rinimăsă, mă aflu in plăcuta posițiune a esprima gene
rosului și zelosului donatoră, d-lui Dr. Ioană Nichita 
advocată, cea mai viuă recunoscință și cea mai pro
fundă mulțămită publică.

Fiă, ca d-sa să afle pe viitoră mulți imitatori în 
asemenea fapte generbse, aflându-șl răsplată în cultivarea 
limbei române și în recunoscință națiunei.

Primescă și on. Comitetă ală despărțământului XI 
ală Associațiunei transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română, câtă și pleiada mărinimoșiloră 
luptători grupați în jurulă desp. XI mulțămită mea cea 
mai profundă.

Macedonu Botianu, 
învățătoră în Cosniciulă de josă.

Editoră: Iacobft Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 228. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.
Uursalu la bursa de Viena
din 20 Octomvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 103 90
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.95 
Imprumutulâ căilorâ ferate

ungare......................... 151.50
Amortisarea datoriei căi

lorâ ferate de ostâ ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.70

Amortisarea datoriei căi
lorâ ferate de ostâ ung.
(2-a emisiune) . . . .------

Amortisarea datoriei căi
lorâ ferate de ostâ ung.
(3-a emisiune) .... 115 50 

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
B nuri rurale Banat-Ti-

mișâ..............................104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vinâ ung............................98.50
Imprumutulâ cu premiu 

ung................................... 121.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.— 
Renta de hărtiă austriacă 83 20 
Renta de arg. austr. . . 84.05
Renta de aurâ austr. . . 114 70 
Losurile din 1860 . . . 139 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 863 —
Act. băncel de creditâ ung. 288.25 
Act. băncel de creditâ austr. 280.— 
Argintulâ —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.91
Napoleon-d’orI .... 9.91
Mărci 100 împ. germ. . . 61 37 
Londra 10 Livres sterlinge 125.30

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 7 Octomvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 91— 92—
Renta rom. amort. (5°/o) 93— 94—

» convert. (6°/0) . . 87’/* 881/*
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 35 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103— 104—

* „ » (5°/o) • 87— 87Va
» » urban (7°/0) . . lOOVs 101V,
> > » (6°/o) • • 92— 93—
» » » (5°/o) • • 83’/a 84—

Banca națională a României 500 Lei 1020 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 268 270

< » » Națională 210 212
Aură contra bilete de bancă . . 15.W 16.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.03— 2.04

Cursulu pieței Brașovfi
din 21 Octomvre st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.49 Vând. 8.51
Argint românesc . . . . . . » 8.45 » 8.50
Napoleon-d’or!................. . . » 9.87 > 9.91
Lire turcesc!..................... . . » 11.26 » 11.30
Imperial!......................... . . » 10.26 • 10.30
Galbeni............................. . . » 5 89 » 5.91
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 117.50 » 118.50
Ruble Rusesc!................. . . » 117.— > 118.—
Discontulă . . . » 7—10°/0 pe ană.

Lectiuni5
de pianu, canto și limba irancesă.

Ml permită a comunica onor, publică, că primescu 
a instrui eleve și elevi pană la perfecțiune în pianu, 
cantu și limba francesâ.

Prenotăn și lămuriri mai de aprope se dau în 
fiă-care di între 2 și 4 ore în Strada Sclieiloru Nr* 109 
(partertt)

Alexandrina Majay.

AtaamBntB la Gazeta tailmiei
e potti face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoru 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactii arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Aîistro- Ungaria :

pe trei luni..........................................3fl. —
„ șăse luni..........................................Gfl. —
„ unii ană........................................12 fi. —

Avisu d-loru abonați r

Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se bine- 
voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe fășia 
sub care au primită (paruIă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. IRANS“

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . . . .
„ săse luni..................... ... 20 „

,, ună ană..................... ... 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.^

MersulU trenurilorU
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealu-Budapesta și pe linsa Teluștt-Aradfi-IBudapesla a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal il-Budapesta
Trenă 

de 
peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
nmnibus

Trenă 
omnibiis

BucurescI

Predealu (
(

4.50
9.32

Timișâ

Brașovâ 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodâ
Hașfaleu

(

(
(

Bighișâra 

Elisabetopole 
Mediașâ 
Cop sa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelâ 
Teiușâ 
Aiudâ 
Vințulâ de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișâ 
Stana 
Huiedinâ 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezfl-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

sust

(
(

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.5b
5.10
5.3(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-peata

Viena

(
(

9.56
10 29

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

4.1f
5.02
5.43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12.48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4.51
5.28
5 56

Budapesta—lt*re<Iealii

Trenă 
de pers.

Tron 
accelerat

Trenă 
omnibui

Treuu 
de 

peradne

Trenă 
omnibus

1 1
Viena 11.10 — — — —

Budapesta 7.44 2.— 3.10 6.20 8.00
Szolnok 11.05 3.58 7 38 9 34 11.41*
P. Ladâny 2 02 5.28 5 40 11.26 2.31
Oradea mare 4.12 6.58 9.14 t.38 —

Vârad-Velencze — — 9.24 2 06
Fugyi-Vâsârhely — — 9.41 2 17 —
Mezd-Telegd — 7.33 10.19 2.40 —
R6v — 8.04 11.38 3.24 —
Bratca — — 12.18 3.47 —
Bucia — — 12.54 4.07 —
Ciucia — 8.58 1.57 4.33
Huiedin — 9.28 3.11 5.15 —
Stana — — 3.40 5.3, —
Aghiriș — — 4.15 5.55 —
Ghirbău — — 4.36 6.07 —
Nedeșdu — — 4.58 6.24 -
Clușiu * — 10.28 5.26 6.43 —

11.00 __ — — 7.08
Apahida 11 19 — — — 7.36
Gliiriș 12 30 — — — 9.06
Cucerdea 1.01

106
— ■ —— 9.53

10.—
Uiâra 1 13 _ — — 10.09
Vințulâ de sus? 1.20 — — — 10.19
Aiudâ 1 41 _ — — 10.48
Teiușfi 2.C0 — — — 11.14
Crăciunelâ 2.3b — — •— 12.12
Blașâ 248 — — — 12.30
Micăsasa 3.20 _ — — 1.12
Copșa mic 3 36 — — — 1.32
Mediașâ 4.C0 — — — 2.18
Elisabetopole 4.3 — * — — ■ 3.03
Sigișdra 5.12 — — — 3 49

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.161
l2.50|| Hașfaleu

Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

1.211
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.23

Brașovă

Timișâ

Predealu

BucurescI

Nota: Orele de uâpte suntâ

(
(

cele dintre liniile grâse.

0.37 
7.0?
7.43
8.11
8.41
921

5.45
6.22
6.47

11.45

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-lorii Koniges & Kopony, ZernescL

Teiwșft- 1 iradiTa-Biidap'esta Budapesla->.4radăt-Teiușăi.

6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
pereone

Trenă de 
persfinc

Trenă
de pers un

Trenă 
omnibnr

Teiușft
Alba-Iulia

11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 _
11.59 — 3.14 BudapeNta 8.20 9.05 —

Vințulă dfs josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 _
Șibotă 12.52 — 4.50 Szolnok 4 10 5.45 — -
Orăștia
Sîmeria (Piski)

1.01 — 5.18 Aradft' 4 30 6.— 7.04
2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22

Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia
Gurasada

3.55
4.08

■ — 7.28 Radna-Lipova 5 41 7.10 8 36
— 7.40 Conopă 6(9 7.37 _

Zam 4.25 —. 8.11 Berzova 6 28 7.55 .—
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9.t8 _
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 __
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10.42
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —

8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szoluok ( 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

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

Aradft-Timfișdra Sisiaeria (Piski) Petroșesil

Trenă Trenă de Trenă Trenu de Trenă Trenă
omnibus persănc mixt peraâne omnibufl mixt

Aradft 5.48 6.05 SSauuerSa 11.25 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu 11.58 _ 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vlaga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 _ 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 64’

9.02 — 9.08 UPetraseial» 3.37 — 7.12

TimtJșdr a- Arad ft Petroșewl—Sisneria (Piski)

Trenă do 
persono

Trenă de 
persdne

Trenă 
omnibus

Trenă 
de pers.

Trenă 
omnibua

Trenă
mixt

Timișdra
Merczifalva

6.25 __ 5.00 Petrcșeiii 10 07 6.10
— — — Banița 10 48 — 6.53

Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nemeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
AradA 9.27 — 8 17 Simeria 1.53 — 10.31


