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Maghiarisare cu forța.
In unulu din numerii trecuți aurii vorbită 

despre uneltirile maghiare, ce au de scopîi ni
micirea șcâlei române confesionale din Buciumi, 
de lângă Meseșu.

Astăcpi vomă arăta de ce apucături se ser- 
vescu organele guvernului din comitatultl Ugocei, 
spre a-șî impopula șcdlele de stătu maghiare cu 
copii români, abusândO de putere și arnenin- 
țându șcdlele românesc! cu închidere.

Eată ce ne scrie unti bravă Română din 
Turță, comitatulă Ugocei, în privința acesta:

Turță, 5 Octomvre 1886.
....In furia loră de maghiarisare Ungurii zi

diră și în Turță cu cheltuieli enorme o scdlă de 
stată cu două încăperi, aducendă la ea doi în
vățători, unu dircctoră cu 600 fl. și ună subdi- 
rectoră cu 500 fl. salară anuală, totă „tanâri‘‘ 
de frunte. Jucăria acăsta ungurăscă costă pe 
stată peste 1200 fl. pe ană, cari suntă aruncați 
în ventă, dedrece aici avemă scdlă română con
fesională.

Scdla maghiară de stată a avută în anulă 
espiratu cu totulă 28 de elevi: 20 Jidani și 8 
Români.

Și cum de au avută și 8 Români în anulă 
trecută ?

La 8 Noemvre 1885 fișpanulă comitatului 
a adresată senatului școlară confesională de aici 
ună ucază de următorulă cuprinsă:

....„Mi-a venită la cunoscință, că șalele sco
tei de stată din Turțu stau gole, dedrece părinții 
„zădărnicescă stăruințele primăriei comunale pen- 
„tru înscriere prin aceea că își înscriu copii în 
„scdla confesională ce esistă în acdstă comună. 
„Dupăce salaj de propunere a scdlei poporale 
„gr. cat. nu pdte cuprinde decâtă 60 de copii 
„obligați la scdlă, pe cei ce s’au înscrisă mai 
„târdiu (după cei 60 dântâiu) să-i trimiteți la 
„șcdla de stată, căci la din contră voitt închide 
scola. “

Observândă că acestă ucază nu are nici ună 
resultată, la 18 Noemvre 1885 totă acelă „mă- 
ria-sa‘‘ fișpană dă ună nou ucază Țicendă :

„Provocă pe senatulă școlară, ca reținândă 
„pe școlarii înscriși în protocolulă de primire 
„dela nr. 1—60 inclusivă în șcdlă, pe cei în
scriși dela nr. 60—117 se-i trimiță fără întâr- 
„diare la scola de stată, cu atâtă mai vertosă cu 
„câtă în casă contrară voiu închide scola ime- 
,,diată.“

Bietulă senată confesională văcjându că nu 
e glumă se duse la șcdlă și, aședândă pe cei dela 
nr. 60—117 în șiră, le arătă edificiulă măreță 
ală șcdlei de stată, (Jicându-le sd mdrgă acolo 
sd învețe ca sd pdtă deveni „patrioți buni“. Insd 
abia eșiră din grădina școlară, copii câți erau 
se împrăștiară în tdte părțile, ddr la șcdla sta
tului nu ajunseră pănă în (Jiua de astădi.

Resultatulă ucazuriloră fispănesci fu, că în 
anulă școlară 1885/6 ună numdră de 57 elevi 
români n’au frecventată nici o scola.

Ca sd nu se mai ivdscă mai multă acdstă 
tristă împrejurare pentru creșterea tineretului 
nostru, parochulu din Turță a cugetată sd re- 
dice scdlă confesională.

Cu bunăvoința vener. consistoriu gherlană
— nedispunândă cantoră, ci lăsândă lecticalulă 
cantorelui spre scopulă acesta, pentru care faptă 
poporulă îi este fdrte recunoscdtoră — scdla a 
doua se redică și se pro vede cu tdte cele trebu- 
incidse și prescrise de lege.

La 1 Octomvre 1886 în scdla de stată ma
ghiară nu mai era nici ună copilă română, ci nu
mai vre-o 12 Jidani.

In acdsta <jji senatulă nostru confesională 
candiddză pe învdțători; uită însd de vestitulă 
și de înaltulu ministeriu reabilitatulă Kerezsân
— și dtă potca a fostă gată.

„Binevoitorii ndmului românescă și-au 
disă: ddcă lângă o singură scdlă confesională 
abia pdte avd 12 elevi scdla statului, ce va fi 
de ea ddcă voră fi doud scdle paralele confe
sionale?

Dându mâna cu candidatulă Kerezsan, chiă- 
mândă în companiă și pe Jidani — cărora le 
pare rău că lecticalulă cantorelui se folosesce 
pentru scdlă și că ei nu capătă nimică din elă 
pentru palincă (rachiu), — începură a striga că 
nu senatulă școlară, ci numai senatulă comu
nală e în dreptă a alege învdțătoră pentru scdla 
confesională.

Inzadară li s’au arătată §§-ii legiloră, în- 
zadară li s’a spusă, că comuna n’a dată nici 
ună bană pentru scdla ndstră confesională și că 
numai bunăvoința episcopului și stăruința neo
bosită a parochului au adus’o în vidță — căci 
ei nu vrdu să înțeldgă.

Te uimesce cutezarea cu care se țesă în 
Ziua mare aceste miserabile uneltiri contra scd
lei ndstre, te indignezi adâncă de nerușinea cu 
care câți-va venetici terorisdză o comună întrdgă, 
ddr ți se rupe inima, cândă vedi, că vânzătorii 
trebue să fiă totă din sînulă nostru.

Crisa bulgară.
— Stambulow, Radoslavow și Vulcew au fostă de 

mai multe ori amenințați cu mărte prin scrisori ano
nime, decă nu voră părăsi polii ica anti-rusă și nu voră 
împlini cerințele Rusiei. Guvernulă n’a luată nici o ho- 
tărîre definitivă în privința trimiterii unei deputațiuni la 
Țarulă, der s’a decisă oficială să se trimăță ună delegată 
la Constantinopolă, spre a raporta la curtea suzerană 
asupra siluațiunii din Bulgaria și a aucji opinia Sultanu
lui asupra alegerei prințului.

— Guvernulă din Viena a revocată ordinulă prin 
care se interdicea trecerea prin monarhiă a armeloră, 
comandate în Germania de cătră guvernulă bulgară.

— Știrea despre protestulă Porții contra alegeriloră 
bulgare primesce o importanță mai mare prin vestea, a- 
dusă de „Kreuzzeitung“, despre înstrăinarea dintre An
glia și Turcia. Judecândă liniștită cestiunea bulgară se 
pare, că e vorba să se prepare drumulă Rusiei, căci ca
binetele se silescă a numi de candidată la tronă o per- 
sonă agreată Rusiei și în privința acăsta se face ună 
viu schimbă de note. Corespondentulă din Londra ală fă- 
iei „Național Zeitung*  constată, că Rusia a înțelesă, că 
e bine să mănțiă bune raporturi cu puterile imperiale și 
că o încercare eventuală de despărțire ar provoca oiso- 
lare complectă. Deci Rusia se întărce la politica eu- 
ropănă.

— Scirea despre misiunea lui Gadban Effendi, în
sărcinată a sfătui amânarea convocării adunării și spri- 
jinindă astfelă pe Rusia, a produsă o mare sensațiune 
în cercurile politice din Londra. „Times" nu crede în 
succesulă misiunii lui Gabdan. „Daily News“ sfătuesce 
pe Bulgari să alâgă ună prință câtă se păte de iute.

— „Noua Presă Liberă11 vorbindă despre ameste- 
culă lui Gabdan-EfTendi, se întrăbă, dăcă Turcia voesce 
a face să valoreze drepturile sale tocmai în momentulă 
în care numai Rusia doresce intervențiunea sa. Același 
diară se îndoesce de veracitatea scirei trimese din Rus- 
ciuk, care spune că Austria ar fi consimțită la o ocupa- 
țiune rusăscă. Elă vede mai bine în acâstă scire o ma
noperă născocită spre a intimida pe Bulgari, și amintesce 
declarațiunile d-lui Tisza în astă privință. După „ Tagblatt", 
Rusia va propune ca candidată la tronulă Bulgariei pe 
prințulă George Maxilianovici Romanovski, duce de Leuch- 
tenburg, care a plecată din St. Petersburgă pentru a se 
duce la Berlină și în alte capitale

Misiunea lordului Cliurchil.
Cu tdte afirmările cfiareloră ruse și franeese, misia 

lordului Churchil nu se păte dice că n’a isbutită.
O scire seriosă din Berlină ne spune, că Englitera 

a isbutită să facă pe Germania și Austria d’a declara că 

ună atacă armată ală Rusiei în peninsula balcanică, ar 
fi escluderea Rusiei din elianță.

Pentru sacrificiile făcute, Rusia să se mulțămescă 
cu marele folosă, acela c’a scăpată de puterea Turciei, 
care ar fi putută s’o atace în Asia și Europa. Câtă 
pentru aspirația ca Țarii să ajungă a domni odată pe 
malulă Bosforului, trecendă peste ruinele autonomiei po- 
pdreloră balcanice, acesta nu se va realisa câtă timpă 
va fi o Europă și câtă timpă în sînulă aceloră popăre 
nu se va stinge ori-ce simțămentă de libertate și con
știință națională.

Cestiunea regulărei Porțilorâ de ferii.
Comisiunea însărcinată de cătră Reichsrathulă austriac 

cu studiulă proiectelor privitdre la compromisulă austro- 
ungară s’a ocupată între altele, în ședința dela 18 Oc
tomvre, și cu cestiunea regulărei Porțiloră de feră. De- 
putâtulă Chlumecky a întrebată pe ministrulă comer- 
ciului, d. Bacquehem, dăcă este dispusă să-și pună tdtă 
influința sa spre a face să încăpă câtă mai curendă lu
crările pentru regularea Porțiloră de feră.

Ministrulă Bacquehem a răspunsă următdrele: In 
ce privesce regularea Dunărei la Porțile de feră, esecu- 
tarea lucrăriloră s’a lăsată pe sâma Ungariei. Guver- 
nulă ungurescă a comunicată deja planurile respective, 
și planurile au fostă esaminate de cătră ministrulă de 
interne și de comisiunea pentru regularea Dunărei. Gu
vernulă, precum și ministrulă comună de resbelă, au 
și comunicată guvernului ungurescă părerile loră în pri
vința acestoră proiecte. Ministrulă a mai declarată că 
densulă, îndată după Intrarea sa în ministeră, a între
bată pe guvernulă ungurescă, decă a luată deja vre-o 
holărîre în privința planuriloră. Decă răspunsulă nu l’a 
primită încă, causa este, probabilă, schimbarea ce s’a 
făcută în timpulă din urmă în conducerea ministerului 
ungurescă de comunicațiune.

Austria și România,
Sub acestu titlu citimă în „Neue Freie 

Presse“ următârele:
Misiunea d-lui Sturza a dată relațiuniloră politice 

dintre Austria și România o formă atâtă de amicală, în- 
câtă aceste relațiuni nu voră pută rămână fără nici o 
înrîurire asupra resbelului vamală. Guvernulă austriacă 
a dovedită deja bună voința sa prin faptulă, că a încu
viințată menținerea tarifeloră unioniste, cari fuseseră 
denunțate. Der pare că, în generală, suntemă în aju- 
nulă punerei la cale a unei acțiuni, care să reîmbună- 
tățăscă relațiunile politico-comerciale între Austria ș 
România1 i

Ce-i dreptă, reînceperea negociăriloră oficiale între 
ambele state nu este iminentă, dăr soirile ce ne so- 
sescă din București ne facă să credemă că în curendă 
voră urma întrevorbiri, spre a se găsi o basă pentru 
ună modus vivendi. Păte că deocamdată se va pune 
la cale o stare provisorie pe timpă scurtă, care se asi
gure Austriei ună tratamentă egală cu ală vr’unuia din
tre statele, cari au convențiuni cu România. In chipulă 
acesta se va câștiga timpă pentru regularea definitivă a 
cestiunei convențiunei. Ar fi de dorită, din considera- 
țiuni atâtă politice câtă și economice, ca bărbații de 
stată ai Austriei și României să isbutăscă d’a înlătura 
conflictulă care pricinuesce pagube ambeloră țări.

SOIRILE DILEI.
Amă comunicată, că conventulă generală ală bise- 

ricei evan. de conf. augsb. din țările ungare a hotărîtă 
ca matriculele bisericești să se părte în limba ungu
rescă. Guvernamentalulă „Magyar Po!gar“ declară că 
acistă cestiune petrunde adâncă în programulă Kultutur- 
egyletului ardeleană. O nouă mărturisire a foiei ungurești 
că ținta Kulturegyletului e maghiarisarea. Mai dice nu
mita făiă că purtarea matriculeloră în limba ungurescă 
e o cerință a „patriotismului» și pune naiva întrebare: 
„De ce e necesară pentru poporă să pricăpă estrasulă 
din matricule?“ Mai dice că numai »rabulistica< păte 
vede în maghiarisarea matriculeloră o călcare a auto
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nomiei bisericesc! și așteptă ca hotărîrea conventului să 
aibă unii efectă favorabilii asupra raporturilorti naționa- 
litățiloră ardelene din punctulii de vedere ală «ideii de 
stată maghiară.*  — Noi încă dicemă că efectulă are să 
fiă favorabilă: națioualitățile se convingă din nou că 
Kulturegyletulă e ună monstru plină de otravă; că în 
numele «patriotismului*  se calcă din nou în piciâre 
drepturile naționalitățiloră; că în fine prăpastia ce des
parte naționalitățile de Maghiari s’a mărită așa de multă, 
încâtă e cu neputință să se mai trâcă peste ea.

*) Lăzile cu scripețe în care băiașii, de esemplu, se lasă 
în mine și se scotă afară.

—x—
Episcopulă reformată Carol Szasz și-a începută la 

17 Octomvre n. în Pesta ciclulă prediceloră sale asupra 
stăvilareloră ce despartă societatea omenăscă cu o pre
dică asupra deosebirei raseloru și naționalităților  ii. După 
cum spune sfânta scriptură, dise oratorulă, acâstă deo
sebire a fostă provocată de mândria aceloră omeni, cari 
voiau să zidâscă turnulă lui Babelă pănă la ceră. Dum- 
nedeu însă i-a împedecată Ia esecutarea acestui cuteză- 
toră plană, făcendu’i să vorbâscă diferite limbi, așa că 
nu se mai putău înțelege. Episcopulă Szasz dise, că cu 
istoria se pâte dovedi, că istoria turnului nu e fabulă, 
ci ună tablou ală adevărului. Diferite grupuri pole că 
în adevără s’au desbinată la crearea unei mari opere și 
în urma diferiteloră influințe au trecută prin stadiele de 
desvoltare a limbei și a usului. Provedința însă a lă
sată să se întâmple și acâsta spre folosulă omenirei, căci 
singuraticele națiuni au desvoltată în nobila emulațiune 
cultura și nu e eschisă, că diferitele naționalități se voră 
uni spre fericirea omenirei și atunci va înceta deosebi
rea de naționalitate a mai fi ună stăvilară despărțitoră 
în societate. — Tâte bune, dâr cum? Nu cumva înțelege 
episcopulă ungură, că nu voră mai fi pe globă decâtă 
Maghiari? Frumosă visă! —Relativă Ia acâstă predică 
scrie Franz Pulszky în »N. P. Tagbltt.* : „Se părea că 
oratorului îi lipsesce curagiulă să vorbâscă de presentă, 
spre a caracterisa acea îngâmfare, cu care Germanulă 
dela victoriele sale franceze încăce vatămă pe tâte cele
lalte națiuni, seu acelă simțămentă de superioritate, care 
la Franceză prin amabilitatea formeloră sale nu totdâuna 
se ascunde, pe când Englezulă, în deplinulă simțământă 
ală libertății sale politice și ală minții sale practice, 
privesce cu egală dispreță înlăunlrică pe Germană și pe 
Franceză. Dâr dâcă tâte aceste națiuni suntă aplecate 
să se crâdă mai multă decâtă suntă, noi Ungurii încă 
mi rSmânemu înderetu. Nu’i vorbă nu numărămă mili
âne ca Rușii, nu suntemă mare poporă culturală, ca 
Germanii, Englezii, Francezii, n’avemă trecută strălucită 
ca Grecii și Italienii, der cu tâte astea ne purtămă ca 
și cum amă posede calitățile tuturora acestoră națiuni și 
credemă, că ne putemă mișca așa de liberă și indepen
dentă, ca și cum, ca locuitorii vre unei insule din ocea- 
nulă pacifică, n’amă avea vecini, cari lăcomescă la țâra 
nâstră. Pâte că s’a gândită la acestea oratorulă, dâr 
n’a vorbită de ele și ca resolvare a contrasteloră a avi- 
sată la desvoltarea ideii, care să cuprindă omenirea tâtă, 
în care colorile curcubeului naționalitățiloră se unescă în 
cea mai splendidă lumină«.— Numită maghiarismă ? Ce 
drăgălașe ilusiunl!

—x—
Cetimă în „Luminătorulă* : „In Lunea trecută re- 

dacțiunea nâstră fu cercetată de ună tînără comerciantă 
română din Albania. Acestă tînără frumosă, deșteptă, 
cu numele Christu Nicola Scevola, din orașulă Metiovo, 
a venită în țâra nâstră ca să învețe limba germană, 
despre carea în patria sa, precum ne spune, nici că șe 

scie că esistă. Ne-a surprinsă în modă plăcută limba 
română ce o vorbea acestă tînără. Ne putemă înțelege 
cu dânsulă perfectă în limba română. La întrebările 
nâstre ne-a descoperită tînărulă, că poporulă vorbesce 
întru tâte asemenea ca densulă; că în Albania în fiăcare 
sată este șcâlă românâscă, copii umblă la șcâlă și pri- 
mescă instrucțiune în limba românâscă; ei suntă de legea 
»pravoslavnică“, bisericile loră suntă ca și ale nâstre, 
dâr nu așa de frumâse, însă cu multă mai mari, și în 
dile de Dumineci și sărbători suntă așa de pline de po
poră, încâtă nu încapă toți credincioșii. In bisericile loră 
cântă copilașii de șeolă, însă, în timpulă mai nou, s’a 
introdusă și musica instrumentală în biserici, ună felă 
de „fortepiano". Preoții loră au asemenea portă ca ai 
noștri, orientali, numai câtă, în locă de pălării, pârtă 
camilafca. In dile de Dumineci și sărbători „nes se lucra, 
nes se pune ola la focii la noi, dice tînărulă Scevola. 
Stăpânirea e turcâscă și volnică, ca la noi. Ne-a arătată 
pașaportulă, carele e făcută numai în limba turcâscă, 
deși pe o lăture a tipăriturii este tecstă francesă. Tur- 
culă a subscrisă și acestă tecstă, dâr rubricele n’a voită 
să le umple“.

De o jumătate de ană e închisă șcâla din Canija 
turcâscă, fundă că edificiulă stă să cadă, âr copii umblă 
încâce și încolo pe ulițe. «Pairioții*  nu suntă în stare 
să-și repare șcâlele ce le cadă, și facă mereu la școli 
de stată acolo, unde nu e nevoiă de ele. Apoi 
trâbă’i asta ?

—x—
In numărulă de Vineri ală fâiei nâstre amintirămă 

despre ună articula de fondă, prin care «Kolozs. Koz.« 
se plângea contra familieloră ungurescl preste totă, și în 
specială contra celoră din Clușiu, fiindcă acestea îșl în
chidă porțile înaintea tineriloră maghiari, nevoindă a-i 
primi la casele loră. Ca răspunsă cetimă acum totă în 
acelă <)iară ună altă articulă, prin care se iau în apă
rare familiele ungurescl din Clușiu, (Jicândă că nu familiele 
îșl închidă porțile înaintea tineriloră, ci tinerii nu voiescă 
să le cerceteze, fiindcă mai bine preferă se-și petrâcă prin 
cârciume și cafenele. Autorulă articulului nu nâgă, că 
încâtva și familiele suntă prea puțină ospitale față de 
tineri, dâr acâsta o atribue mai mulloră împrejurări: de 
o parte că tinerii nu se sciu orienta, căci dâcă li se dă 
cuviinciâsa primire, ei se facă prea increduțl și-și închi- 
puescă că respectivele familii umblă să-i vâneze pentru 
fetele loră; de altă parte însă articululă dice că socie
tatea de acolo e fârte rea de gură și pupăitâre (ii umblă 
gura ca o poște), care iubesce să scornâscă faime sen- 
saționale, vătămătâre pentru respectivii indivizi.

—X—
Suntă fârte lipsite bucătăriile din Clușiu de oui 

de găină, din causă că Evreii le adună de prin piâță și 
le transpârtă in străinătate. Geșeftulă ce-lă facă Evreii 
cu ouăle e fârte mare. In anulă 1883 s’au esportată din 
patria nâstră ouă în preță de ună milionă 740,000 fl ; 
în 1884 de 2 miliâne 380,000 fl.; în 1885 de 4 miliâne 
030,000 fl. v. a. Așa dâră în trei ani au ineursă în 
patria de pe ouă 8,150,000 fl. v, a.

— x—
Nu de gâba este Clușiulu focularulă «culturei*  și 

ală „patriotismului*,  căci premerge totă cu esemple rari 
în felulă loră. pilele acestea s’a întâmplată că ună pro- 
fesoră dela șcâlele reale din Budapesta se duse la Clușiu, 
voindă a cerceta cu acâstă ocasiune și mormintele ru- 
denieloră sale ce le avea îmormenlate în cimiteriulă de 

acolo. Intrândă în cimiteriu, află că pâtra comemora
tivă dela eăpătâiulă unui mormentă lipsea. Dupăce făcu 
mai multe cercetări, primi în fine promisiunea, că pâtră 
se va pune ârăși la loculă său. Acâstă promisiune însă 
nu s’a împlinită, ci pâtra în locă de a se pune Ia mor
mentă, fu vândută pentru prețulă de 1 fl. 50 cr. v a.

—x—
Duminecă se va pune în Clușiu pâtra fundamen

tală pentru edificarea unei pompâse sinagogi evreescl. 
Așezarea petrei fundamentale se va face fârte sărbăto- 
resce. Atunci s’audlițl, la discursuri, patriotismă jidovescă!

—x—
Se vorbesce, că din causa colerei delegațiunile nu 

se voră întruni în Pesta, ci în Viena.
—x—

Sub titlulă „Semnele timpului" cetimă în „Magyar 
Polgar*  următârele; «La tribunalulă de ântâia instanță 
din Pesta suntă în curgere procese de divorțu în contra 
a șese deputați dietali. Se vede, că ocupațiunea părin- 
țiloră patriei nu e compatibilă cu căsătoria și e greu a 
servi și unei țări și unei muerl deodată*.

—x—
Mari neregularități s’au descoperită la opera din 

Pesta. Intendantulă Iuliu Horvathy a cheltuită 80,000 fl. 
pe lucruri, cari nu suntă absolută necesare și care putredau 
în deposită. Aceste lucruri nu s’au cumpărată dela li- 
feranții operei, ci dela firme străine. Prețurile cu care 
s’au cumpărată au fostă trecute întreită și împătrită In- 
tendantulă e suspendată și cercetarea disciplinară e în 
curgere. — Și cine plătesce „neregularitățile“ ? Contri
buabilii 1

—x—
Abia suntă trei ani de când Politechniculu din 

Pesta s’a zidită cu sume enorme, și acum stă să ca<^ă. 
Plafonulă saleloră de prelegeri din ală doilea cată a tre
buită să fiă proptită ca să nu se’ntâmple vr’o nenoro
cire. Pentru reparațiă se ceră 30,000 fl. Cursuri se’n- 
țelege că nu se țină. — Ce risipă!

—x—
Ionic Țeranu, protopopulă gr. or. ală Lipovei, 

unulă din bărbații binemeritați de biserică și șcâlă, a 
încetată din viâță în 5 Octomvre v. in etate de 79 de 
an>. — Fiă’i țărina ușâră și memoria neuitată.

—x—
Secerișulu porumbului în ținutulă Mediașului a 

avută slabă resultată cantitativă, dâr âmenii suntă mul- 
țămițl și cu atâta, că n’au ce face. Cu viile încă stau 
rău. In ținutulă Făgărașului secerișulă porumbului e de 
mijlocă, numai câpa â dată ună secerișă bogată.

—x—
Colonia francesă din Bucuresci, constatândă că 

ună mare numără de copii francesl, orfani său de pă
rinți săraci, se află în neputință de a urma cursurile 
vre-uneia din șcâlele superiâre, unde limba francesă este 
obligatâre. ci crescă în ignoranța limbei materne, a 
emisă ideea că ar fi de (trebuință să se întemeieze în 
Bucuresci o șcâlă primară francesă, unde se voră primi 
gratuită toți copii, ai căroră părinți suntă morțl sâu se 
află în nevoi. Pentru momentă, e vorba de a se pro
cura suma trebuinciâsă pentru cumpărarea unui terenă 
pentru acâstă șcâlă primară, și de aceea comitetulă nu
mită face apelă la generositatea și la patriotismulă acelora 
cari recunoscă câtă de folositâre va fi opera ce este >a 
se întemeia. Comitetulă contâză multă și pe ajutorulă 
acelora, cari iubescă Franța. Acâstă operă este pusă 
sub patronagiulă d-lui de Coutouly, ministrulă Franței

FOILETONU.
Despre sdcre.
(Urmare și fine.)

Neîmpăcatulă dușmană ală sâcreloră, țariste Car- 
rance, continuă cu biciuirile sale contra loră, din care 
mai citămă următârele:

Ună domnă tratase deunădile cu intendantulă unei 
case din strada Y. vrândă să închirieze o locuință.

— E mare familia dumitale? întrebă Cerberulă.
— Numai eu, soția mea și mama ei.
— Ah, dumnâta locuescl cu sâcra dumitale ? Nu-ți 

putemă închiria locuința; casa nâstă este o casă liniștită I 
*

Ferestrăulu și sâcra: celă dintâiu mușcă cu toți 
dinții, cea de-a doua începe să musce când nu mai are 
nici ună dinte. *

Copilulu: Bunico (mama mare) mă superi.
Bunica: Aut^I, cum vorbesce fiu-tău cu mine.
Tatălu: N’are dreptă; n’ai dreptă copilulă meu, 

nu se vorbesce așa cu bunica.
Copilulu: Dâr dâcă mă supără ?
Tatălu: CredI tu, că’ml face ea plăcere?

*
— Ginere, eu nu sunt așa de prâstă cum arătă.
— Oh nu, asta ară fi prea multă, mamă sâcră.*
Domnulă B. cere dela societatea pentru protegiarea 

animaleloră ună premiu, căci de 4ece an* de cand e 
însurată îșl duce sâcra în timpulă verei pe trei luni 
la țâră.

La pârta raiului:
— Deschide, sfinte Petre, am meritată cerulă....
— Ce-ai făcută?
— Am avută o sâcră.
— Intră, fiule, raiulă se cuvine martiriloră.

*
— Deschide sfinte Petre, am meritată îndoită 

cerulă.
— Ce-ai făcută ?
— Am avută două sâcre.
— Loculă tău e’n foculă gheeii, nenorocitule 1
— Dâr, sfinte Petre. .. .
— Vade retro, raiulă se cuvine martiriloră, âr nu 

nebuniloră I

Ce găsesc! dâcă asemeni dreptatea cu sâcra?
GăsescI o consolațiune: dreptatea este eternă, âr 

sâcra nu 1 *
Sâcra este filoxera căsătoriei.

*
Și cu tâte astea sâcra îșl are și bunulă ei. Da, 

aceste ființe degenerate, care încrucișâză calea vieții gi- 
neriloră și nuroriloră, aceste creaturi nenorocite, care 
se eternisâză pentru ca să fiă moștenite câtă să pâte 
mai târziu, îșl au și ele bunulă loră.

Hamalulă meu, care-mi cară cărbuni, nu mai bea 
de trei luni.

— Cine te-a vindecată de acâstă nenorocită pa
siune? îlă întrebaiu eu.

— Sâcră-mea.
— Trebue să’i ridici ună altară din cărbuni de 

cea mai bună speciă. Dâr esplică’ml. ...
— Oh, nimică mai ușoră.

— Cum așa ?
— Când beamă, vedeamă duplu și în locă de una 

vedeamă. . . . două sâcre.
*

Eu lasă pe sâcră-mea să se suiă în scripețele*)  tu
turora hoteluriloră. Asta’i o petrecere pentru ea și.. .. 
nu se scie ce se pâte întâmpla. Eu, eu o așteptă josă.

*
— Zăbranic! (floră, crepă) pe pălăria ta? Pe cine 

ai perdută?
— N’am perdută pe nimenea, dâr a murită sâ- 

cră-mea.
*

Scena ântâia: Ună tocă (cometă) cu castane de 
cremă pentru sâcră-mea; astea suntă singurele zahari
cale ce nu le pâte suferi,

Scena a doua: Totă prostii, ginere! Castane de 
cremă! In anulă trecută m’am bolnăvită de ele.

— Mi-aducă aminte, ml-aducă aminte
*

Și învățătura ce o câștigămă din tâte astea! Etă-o, 
amiciloră:

Dâcă vreți ună noroeă neturburată, o viâță pacl- 
nică și fără nori. . .

Hei bine?
Iubiți, admirați, adorați pe sâcrele vâslre, dâră... 
Dâră?
Dâră admirați-le în fotografia, adorațile înaintea so- 

țieloră vâstre și iubiți-le. ... din depărtare! 
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în Bueuresci. Darurile se primescă și se păstrâză la le- 
gațiunea Franței», — scrie «România".

—x—
D-lă Samuelu Poruțiu, consiliară ministerialii r. u. 

ne încunosciințâză despre cununia fiicei sale, d-ș6ra Va- 
leria, cu d-lă Gabriel Mânu, advocată, care se va serba 
în 30 Octomvre st. n. 1886 la 12*/ 2 ore în Biserica gar- 
nisânei din cetatea Budapestei.

Editară: Iacobtt Mureșiauu.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

—x—
.Temesvarer Zeitung" scrie, că în Moravița vechiă 

o cită ele hoți cu fețele 'negrite, armați cu revolvere, au 
pătrunsă într'una din nopțile trecute în casa comercian
tului Pollalc, câțiva din ei au închisă pe locuitorii casei 
într’o odaiă păzindu’i și amenințându-i că’i împușcă de 
voră eși afară. Hoții au dusă cu ei cassa de bani, în 
care nu se aflau decâtă 200 fl. Hoții au dispărută 
fără urmă.

—x—
Printr’ună decretă imperială rusă coloniile germane 

din Crimea și guvernamentală Herzon, cari portă nu
miri germane, se voră numi de adi înainte cu nume ruse. 
Impăratulă Rusiei singură a dată numiri nouă la 29 
comune coloniste. — Aidoma ca Ungurii!

—x—
Astăsâră, Sâmbătă, trupa teatrală germană va juca 

„Mărie, die Tochter des Regiments», vodevilă în două 
părți, după franțuzesce „La fille du Regiment*  a d-lui 
St. Georges și Bayard, de Friedrich Blum. Musică după 
motive de operă, de A. Mtîller.— Mâne seră Duminecă : 
,Frau Direktor Striese".

—x—
Momente de distracțiă. Deputatulă Komjathy este 

eroulă cJOei, și cea dintâiu făiă umoristică maghiară 
„Borszem lanko" îlă sărbătoresce în numărulă său dela 
10 Octomvre n. în versuri, fiindă că de! — deputatulă 
Komjathy s’a duelată cu ună oficeră, care are nume 
germană. Câtă de multă se identifică oficerii armatei co
mune din Ungaria cu germanismulă atâtă de multă „iu
bită" de Maghiari se vede și din următorea poesiă eroică 
a fâiei caraghiose »Borszem Ianko" :

Gloria Victori,
Vivat Komjathy! luptaciulă, nemlădiulă vorbitoră, 
Dăr în brava lui vorbire ca și spada tăiătoră.
E curagiu! deci, când Germanii vă atingă, să v’apărați! 
La pămentă pe rendă culcați-i, neamulă nostru onorați!

Adunarea despărțănieiituliii alu II-lea alfi 
A sso ciațiiiiiei.

Protocolulă luată în ședința generală a despărță
mântului ală II-lea (comitatulă Făgărașului) ală Associa- 
țiunei transilvane pentru literatura română și cultura 
poporului română ținută în 17/5 Octomvre 1887 în bi
serica română gr. orientală din comuna Sâmbăta supe- 
riără apusână, sub presidiulă Revdss. domnă Alexandru 
Micii vicanulă foraneu gr. cat. din Făgărașă ș. a. direc- 
toruîă acestui despărțământa.

Prestnți an fostă D-nii: Alexandru Micu, directoiă, 
ca președinte; Ioană Turcu, protonotariu comitatensă din 
Făgărașă ca secretară; mai departe luliu Dană, admi- 
nistratoră protopresbiterială gr. or.; Ilariu Duvlea advo
cată, Dr. Ștefană Popă fisică comitatensă, Dr. Andreiu 
Micu advocată, Ștefană Necsa controloră comitatensă, 
Vasiliu Stanciu căpitană c. r. în pensiune, Georgiu Mun- 
teanu, Georgiu Borzia. Ioană Zacharie, luonă Murășiană, 
Ioană Dejenariu, Vasiliu Rață, Lăuriană Negrea, Nicolau 
Albani, Ioană Mârdană parochă gr. orientală din Sâm
băta superioră, Spiridonă Mărdană, Ioană Popă, Vasile 
Musată, Georgiu Codru notară din Sâmbăta și Drăgușă, 
Ioană Morariu primarulă Sâmbetei supendre apusenă, 
Nicolau Cosgăria casarulă despărțământului, Ioană Po- 
paiovă, Aldulea Mețiană pretore tractuală, Ioană Comșia, 
losifă Cațaveiu, Dionisiu Mărdană, Georgiu Dobrin, Du
mitru Bulicrea, Nicolau Ispasă primară din Sâmbăta 
superioră răsăriteană, Nicolae Grama, Carolă Rusz și 
ună numără frumosă de poporeni din comunele Sâmbăta 
superidră apusână, răsăritână și din comunele înve
cinate.

Dându-se semnală prin tragerea clopotului dela bi
serică, că ședința se va începe, și întrândă cu toții în bi
serică d-lă directoră ală despărțământului ia cuvântulă 
și cu provocare la adânculă și sfântulă simță de religio- 
sit.ate ală poporului română, de a chema la începutulă 
fiecărui lucru ajutorulă lui D-dieu, rogă pe părintele Spi 
ridonă Mărdană din Sâmbăta superiără a intona cânta
rea «împărate cerescă*  ceea ce împlinindu-se și fiindă 
cântarea acompaniată și ascultată cu pietate de cei pre- 
sențl, d-lă directoră continuă cuventulă său în care ac- 
centuândă și arătândă marea chemare a Associațiunei 
transilvane pe terenulă culturală și literară ală poporului 
română și îndemnândă pe toți a conlucra după putere 
însă cu bună voință și stăruință pentru promovarea și 
ajungerea nobilului scopă ală Associațiunei, între vii acla- 
mațiuni de: să trăiâscă dechiară ședința generală de des
chisă, după care obiectele puse la ordinea s’au
pertractată în modulă următoră:

Domnulă Directoră propnne a se purcede mai în- 
tâiu la înscrierea de membrii noi și plătirea tacseloră.

1. Gassarulă d-lă Nicolae Cosgăria deschide o listă 
de înscrieri și solviri în carea s’au înscrisă preste totă 
ca membri ordinari și ajutători 41 indivizi cu suma 
solvită de una sută florini v. a. care sumă o a luată ca
sarulă în primire. Lista de înscrieri și solviri să acludă 
la protocolulă presentă în copiă, iară în originală rămâ
ne la cassarulă despărțământului.

2. Să propune a se dispune ce pași ar fi de a 
se face pentru așezarea copiiloră români la meserii.

Să decide să se concrâdă acâstă afacere comite
tului spre dispunere în propria sferă de activitate.

3. Se propune a se decide loculă ședinței gene
rale viităre ce este a se ține în anulă 1887.

Să decide a se ține adunarea viitore în comuna 
Cuciulata: cu statorirea dilei când are să se țină ședința 
se concrede comitetulă, avendă a se țină acea adunare 
generală la totă casulă înainte de adunarea generală 
plenară a Asociațiunei și după posibilitate în sărbătorile 
Rusaliiloră.

4. Se propune înființarea agenturiloră după § 22 
ală regulamentului.

Se decide înființarea agenturiloră amintite și cu 
esecutarea să concrede comitetulă.

5. Se propune ca cassarulă in fiăcare adunare 
generală să subștârnă și cetescă lista tuturora membri- 
loră despărțământului.

Se primesce și se ridică la valâre de condusă.
6. Se propune a se decide premiarea individiloră 

cari arată resultate în pomărită și grădinărită.
Se primesce și comitetulă se concrede a esopera 

ca o parte din venitulă nostru anuală să se pătă între
buința spre acesta scopă.

7. D-lă directoră arată că activitatea comitetului 
de pănă acuma cu finea anului curentă încetâză și așa 
este de a se alege ună comitetă nou și cu acesta comi
tetulă abdicândă mulțumesce de încrederea de până 
acuma.

Se ia la cunoscință și pentru conducerea ședinței 
mai departe se alege de președinte adhoc d-lă căpitană 
Stanciu, care ocupă loculă presidială, și de notară Ioană 
Turcu, după care se ridică ședința pe 5 minute pentru 
consultare, după espirarea cărora :

8. D-lă președinte Stanciu redeschide ședința și la 
propunerea făcută cu consensulă generală se alege în co
mitetulă viitoră pe anii 1877, 1888 și 1889 cu acla- 
mațiune ca directoră d-lă Alesandru Micu, âră de mem
brii : luliu Danii, Dr. Ștefană Popii, Ioană Turcu, Nico
lau Cosgăria, Ilariu Duvlea și Nicolau Toma.

După realegere d-lă directoră ocupă loculă presi
dială și mulțumindu pentru încredere și conlucrare între 
esclamărl generale de: „să trăiască» dechiară ședința de 
închisă, după care și protocolulă presentă după cetire și 
verificare sa încheiată și subscrisă.

d. u. s.
Micu, m. p. Ioană lurcu, m. p.

președinte secretară
Stanciu, m. p. Nicolau Cosgăria, m. p.

O vechiă casă, comercială română.
In dilele trecute amă primită ună circulară prin 

care vechiulă și de toți stimatulă comerciantă-băcană, 
d-lă Dimitrie Eremia , ne tace cunoscută, că din causa 
etății sale înaintate s’a retrasă dela conducerea comer- 
ciului său, încredințându-lă nepoțiloră săi, cari mulțl 
ani au fostă conlucrătorii d-sale și puși la parte.

Suntă 47 de ani de când d-lă Dimitrie Eremia a 
începută acestă negoță de băcăniă sub firma ce pârtă 
numele său. Iuainte de acâsta d-sa a fostă timpă de 8 
am de dile companion cu băcanul N. Mandragioglu, fos- 
tulă său stăpână, la care intrase în serviciu când era 
copilă de 13 ani. Fiindă tărte silitoră și dibaciu, stăpâ- 
nulă său, după ună timpă de uceniciă de patru ani, l’a 
luată ca tovarășă.

Se împlinescă așadâr în curendă 60 de ani de 
când d-lă Dimitrie Eremia a pășită ca ucenică peste 
pragulă prăvăliei.

Prin câte fase n’a trecuta comerciulă Brașovului 
în intervalulă acesta ! Era ună timpă când mai alesă 
comerciulă de băcăniă era tarte estinsă și, ce e mai 
multă, se afla numai în mânile neguțătoriloră români; 
p’atuncl erau în piață 20—24 de băcani români, atjl nu 
mai suntă decâtă vre-o 4—5 băcănii române.

Intre puținele case comerciale din Brașovă, cari au 
remasă neatinse de vijeliele timpuriloră de crisă, ocupă 
fără îndoială ună locă de frunte casa Dimitrie Eremia.

Fără a ne gândi la nenorocirile ce i-au ajunsă pe 
unii și Ia căușele ce au pricinuită căderea altoră case 
comerciale în deceniile din urmă, nu putemă decâtă să 
ne bucurămă privindă la stâlpii cei vechi, ce stau și 
adi neclintiți și neștirbiți.

Și dâcă ș’a putută conserva și mări vechiulă re
nume și a putută să resiste sguduiturilor, de cari a fostă 
de repețite ori încercată comerciulă acestei piețe, casa 
Dimitrie Eremia are să mulțămâscă acăsta în cea mai 
mare parte temeliei tari și solide, pe care a fostă clă
dită. Și acăsta temeliă a fostă munca și onestitatea.

Cu muncă cinstită d-lă Dimitrie Eremia a stăruită 
și s’a luptată timpă de aprope 50 de ani spre a redica 
negoțulă său. Și Dumnezeu i-a ajutată. Adi casa s’a 
comercială se bucură de celă mai frumosă renume.

D-lă Dimitrie Eremia a voită însă ca opera ce a 
inceput’o dânsulă să fiă continuată, ca semânța ce a 
sămânat’o să aducă rode și pentru urmașii săi. De 
aceea a crescută pe nepoții săi Nicolae G. Eremia și 
I. Burduloiu și i-a instruită la negoță, învățându-i a fi 
înainte de tate muncitori și onești,: er acum când se 
retrage, le încredințeză loră comerciulă sub firma: Dimi- 
trie Eremia, nepoții.

Fiă ca nepoții să înainteze cu același succesă pe 
drumulă, ce li l’au croită vredniculă și neobositulă loră

unchiu. Acesta va fi cea mai frutnăsă- recompensă, ce 
i-o dorimă din sufletă bravului veterană ală brâslei co
merciale române din Brașovă!

Ultime sciri.
Petersburgă, 21 Octomvre. „Journal de 

St. Petersbourg“ spune că scăderea ce s’a pro
dusă de curendă asupra fonduriloră rusesc! nu 
este justificată, căci afacerile bulgare nu suntă 
de natură a turbura pacea Europii. T6te cabi
netele recunoscă drepturile incontestabile ale 
Rusiei și nimică nu face să ne tememă că ces- 
tiunea nu se va resolva în modă pacinică. Gu
vernanții bulgari cunoscă voința Rusiei, și tre- 
bue să sperămă că voră recunâsce necesitățile 
situațiunii. Nu scimă ce mijlăce va întrebuința 
Rusia, dăr scimă că ea posede destule garanții 
în privința succesului său finală, pentru a nu 
avea trebuință să se agite și să precipite eveni
mentele.

Berlină, 21 Octomvre. Impăratulă a sosită 
sănătosă adi diminăță la 8 ore și jumătate.

Londra, 21 Octomvre. Ună schimbă ac
tivă de comunicațiunl se întreține între Turcia 
și Anglia în privința Egiptului.

Berlină, 21 Octomvre. Contele Schuva- 
loff s’a întorsă dela visita ce a făcut’o prințului 
de Bismarck. Impăratulă, două ore după so
sirea sa, a ascultată mai multe rapărte, a pri
mită pe guvernatorulă Berlinului precum și pe 
ministrulă de răsboiu. După amădi a primită 
pe contele Herbert de Bismarck.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.»)

VIENA, 23 Octomvre. Sgomotele că Aus- 
tro-Ungaria, Germania și Rusia s’ară fi înțelesă 
ca Rusia să nu ocupe Bulgaria, ăi- Austro-Un- 
garia și Germania în schimbă să nu recunăscă 
nici regența nici alegerea prințului fără consim- 
țămentulă Rusiei, lăsândă Rusiei inițiativa d’a 
alege pe candidatulă la tronulă Bulgariei, se des- 
mintă din parte oficidsă.

DIVERSE.
Mijlocii pentru de a scăpa cineva de furnice. — 

Pentru de a scăpa cineva de furnici, este de ajunsă, de 
a pune în loculă acela unde suntă ele câte-va bucăți de 
cărbuni de lemnă, și aceste insecte voră părăsi acelă 
locă numai decâtă. Dâcă în dulapulă din bucătăriă, 
unde să păstreză de ale mâncării, s’au învățată să între 
furnicile, să se pună câte-va bucăți de cărbuni de lemnă, 
și din acelă momentă furnicile n’au să mai între. Cu 
alte vorbe prin mijloculă cărbunelui de lemnă putemă 
stârpi furnicile din tote locurile pe unde nu voimă să 
fiă acele insecte.

** *
Intre doi soți. — Casei? întrebă într’una din seri 

d-na X. .. pe soțulă ei. — Scumpa mea amica, bărba- 
tulă și femeia nu facă decâtă unulă, și când sunt sin
gură mi se urăsce groznică încâtă îmi vine se adormă.

* $ *
Ruinele unui orașă grecii în Rusia. — «Journal 

de Saint Petersbourg" anunță că în vâra acesta făcându-se 
mai multe săpături în împrejurimile orășelului Belozerko, 
în apropiere de Kherson, s’a dată peste urmele unui 
orașă grecescă.

** *
Vieță îndelungată. — In câtă privesce pe cente

nari, se vede că Rusia ocupă primulă rangă. Este ade
vărată, că frigulă conservă. Astfelă „Illustration Uni- 
verselle," care apare la Petersburg, publică portretulă, 
după o fotografiă, ală unui caucasiană, care ar avee o 
vârstă nu mai mică de 160 de ani. Acestă Caucasiană, 
care, ca toți de rasa sa, trebue să fi fostă frumosă a- 
cum 140 ani, are acum figura acoperită de sbârciturl și 
de vegetațiunl.

** *
Ună mijlooă de a avea vină bună. — Primulă 

redactară ală unui (jiară de provinciă din Germania 
publică, săptămâna trecută, următorulă avisă: »Am cum
părată dela ună neguțătoră de vinuri din orașă o sticlă 
cu vină roșu. Am supusă vinulă unei analise: elă con
ține totă felulă de lucruri, er zâmă de struguri de locă. 
Dâcă neguțătorulă, care m’a înșelată nu’ini va trimite în 
24 de ore o sticlă cu vină adevărată, îi voiu publica 
numele și adresa/ Nu trecură nici măcară câte-va ore 
după publicarea acestoră rânduri și douădecl și trei ne
guțători de vinuri ii trimiseră fiăcare câte o sticlă de 
vină adevărată.



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.Nr. 230. 4
Rentă de aură 4% . . . 103 60 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92 70 
Imprumutulă căiloră ferate 

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

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

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 113 50

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri
B nuri 

miști
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 50

Cursulu pieței Brașovu
din 22 Octomvre st. n. 1886.

99.70

cu cl. de sortare 1C4.50 
rurale Banat-Ti-
..............................104.50

cu cl. de sortare 104 50

98.25
Bancnote românesc! . . Cump. 8.49 Vând. 8.51

’âștigă sigură. 6-6
Cursulu la bursa de Viena
din 21 Octomvre st. n. 1886.

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

vină ung........................
Imprumutulii cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 124.20 
Renta de hărtiă austriacă 83.20 
Renta de arg. austr. . . 83 50
Renta de aură austr. , . 114 50 
Losurile din 1860 . , . 138 75
Acțiunile băncei austro- 

ungare........................ 866.—
Act. băncei de credită ung. 288.50 
Act. băncei de credită austr. 280 20 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei ................. 5.91
Napoleon-d’orI .... 9.90
Mărci 100 împ. germ. . . 61.35 
Londra 10 Livres sterlinge 125.20

Argint românesc
Napoleon-d’orI .

Lire turcescl . .

Imperial!
Galbeni .
Scrisurile fonc. »Albina»

Ruble Rusesc!
Discontulti

>
>

3

»

>
>

8.45
9.86

11.26

10.26

5.89
117.50

117.—
7—10% pe anii.

8.50

9.90

11.30
10.30

5.91

118 50
118.—

G? O
Persone solide din orl-ce clasă, cari voiescu a să 

ocupa cu vendarea hârtiiloru de Stătu și a losuriloru cit, 
prime permise prin lege, conformă Art. XXXI, din amilii 
1883, cu plata lorii în câșturi (rate) se angagiază ori 
și tinde cu condițiuni forte favorabile. Pre lângă pu
țină activitate se pite câștiga fără capitală și fără ri- 
zicu cu ușurință fl. 100 pană la fl. 300 pe lună.

Oferte în limba germană cu arătarea ocupațiunei 
presente suntii a să adresa: An die

Hauptstădtische Wechselstuben-Gesellschaft

ADLE1II& & C-j Budapest.

Deja la 1 Noemvre

tigulu
Principală

120,000.
X^ Losuri originale "Sf 

Bilete de procurare pe lângă plătire 
în rate lunare (Bezugsclieine).

Casa de schimbă a Băncei Comerciale din Pesta.
Dorotheagasse 1 Budapesta, Dorotlieagasse 1.

X ^Xb

o prăvălia de făină și de producte și 
acesta o facil cunoscutu onoratului publici, con
sumatorii de făină neuitându de onorabilele eco- 
nome de casă cu observarea, că vându numai o 
făină frumosă și bună de coptu din prima 
moră de vaporii brașovenă (Erste Kron- 
stădter Kunstmuhle) și că voiu observa strictă 
ca serviciulu se fiă curată și solidu.

Rugându-me de binevoitorul^ concursă 
publicului mg recomandă cu deosebită stimă

Alfred Seewaldt.

alu 1

■V

MersulU trenuriloru
Valabila (lela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Pretlealu-Budapesta și pe linia Teîușu-Aradîî-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-ISudapesta

Timișă

Brașovă 
Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Predealâ

BucurescI

Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Grăciunelă 
Teiuștt 
Aiudă 
Vințulti de 
Uiora 
Cueerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clnșiu 

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Agliirișă 
Stana 
Huiedinfi 
Cincia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vdsărhely 
Vărad-Velințe

susfi

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

( 
(

(
(

(
(

Trenu Tren Trenu Trenă
de 

peraâne
accelerat omnibua omnibua

— 4.50 — —
9.32

__ 9.56 -
— 10 29 — —
7.47 — 4.16 —

8.24 — 5.02 —
8 51
9.14

— 5 43 —
— 6.15 —

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

11.52 —
1.34 ,— 12.31 —
1.46 — 12.48 —
2.09 — 1.22 —
2.39 — 2.18 —
3.01 — 2.48 —
3.08 — 2.56 —
3.14 — 3 64 —
3.53 — 4 51 —
5.10 — 5.28 —
5.30 — 5 56

8.00_ 6 03 —
_ _ 6.21 — 8.36
_ — — 9.02
_ — — 9.32
— — — 10.11
_ 7.14 -- 10.51
_ 7.43 — 12.16
_ — — 12.50,
___ — — 1.21
_ 8.22 — 2.02
— 8.48 — 3.06
__ — 3.38
_ — — 3.54
— 9.13 — 4.05
_ 9.18 10.55 4.50
— 10.38 1 23 7.28
— 12.20 3.24 —
— 2.15 10.05 —
— — 2.15 —
— 8.00 6.05 —

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Budapesta—Predealîi

Trenu 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibufi

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
omnibua

i
Viena 11.10 — — —

Budapesta 7.40 2.— 3.10 6.20 8.00
Szolnok 11.05 3.58 7.38 9.34 11.40
P. Ladăny 2 02 5.28 5 40 11.26 2.31
Oradea mare 4.12 6.58 9.14 1.38 —

Vărad-Velencze — — 9.24 2.06 - -

Fugyi-Vâsărhely — — 9.41 2.17 —
Mezo-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 5.34 —
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
Gliiris 12.30 ___ — — 9.06
Cueerdea 1.01

1.06
— — — 9.53

10.—
Ui6ra 1.13 ___ — — 10.09
Vințulă de susti 1.20 — — 10.19
Aiudă 1.41 ___ — — 10.48
Teiușă 2.C0 — — — 11.14
Crăciunclă 2.35 — — 12.12
Blaști 2.48 — — ■ — 12.30
Micăsasa 3.20 ___ — — 1.12
Copșa mie 3 36 — — — 1.32
Mediașă 4.00 — — — 2.18
Elisabetopole 4.35 — — — 3.03
Slgișdra 5.12 — — — 3 49
Hașfaleu b.37 — — — 4.28
Homorod 7.02 — — — 6.16
Agostonfalva 7.43 —. — — 7.06
Apatia 8.11 — — — 7.46
Feldiora 8.41 — — — 8.25

Brașovă
9 21 — — — 9.15
— 5.45 — —

Timiș ă — 6.22 — —* —

Predealâ <

BucurescI

— 6.47 — — —

____ — ___ — —

11.45

Tipografia ALEXI Brașovfl. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, Zernesc’,

Teiușfi» .1 a-adfi-Budajbesla Budajpesta- Aradfi-Teiușfi.

Trenu Tre-iă Trenă de Tronu de Trenu Trenă
omnibus omnibus pers 6 ne peradne de peraone omnibn»

Teiușfi 11.24 ___ 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulti de joșii 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotu 12.52 — 4.50 OZUIIMJK 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Ar&dft 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovațti 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5.07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliștt 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopti 6(9' 7.37 — 1
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bârzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopti 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9. 8 —
Paulișii 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42
Glogovațti 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradfi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4.52 Șibotii 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulti de joșii 12.18 12.29 —
Budapesta _ - 1 0.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — 6.05 TeJwșfi 1.29 1.41 —

Arad fi Siuaerîa (Piski) Petrașesat

TVeufi Trenă d« Trenă Trenă de Trenă
omnibun persâna mixt peraone GTnnibua mixt

Arad fi 5.48 6.05 SSmeHa 11.25 2.42
Araduhl nou 0.19 — 6.33 Strein 11.58 — 3.25
ÎSIâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegâ 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pus 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 4 ’
Tlmtțfir» 9.02 — 9.08 PetroșeiiI 3.37 — 7.12

Tisnișfira-Aradfi PetroșenI—Siuaeria (Piski)

Trenu de Trenu do Trenu Trenu Trenu Trenă
persane persone omuibufl do pom. omuibufl mixt

Timisfira 6.25 5.00 Petroșeui 10 07 __ 6.10
• Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53

Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegft 12.42 — 9.01
Aradulâ nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradfi 9.27 — 8.17 H&nfieria 1 53 — 10.31


