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Brașovu, 29 Noemvre st. v.
Soirea lui „Budapester Tag- 

blatt“, că în camera din Pesta, 
cu ocasia desbateriloră asupra le- 
gei pentru recruți, se va pune din 
nou în discusiune cestiunea lim- 
bei și se va face din partea co
lorii dela guvernă o moțiune pen
tru a ’i se vota încredere minis
trului comunii de resboiu br. 
Bauer, semnifică în de-ajunsu re 
sultatele surprin4etore, ce le-au 
obținută Maghiarii în desbaterile 
delegațiuniloră de 6stu ană.

In adeveru, cine ar fi putută 
crede, că sub dualismă Maghiarii 
voră ajunge odată așa departe, 
ca chiar și față cu armata comună 
se-șî ducă la valdre și încă pe o 
cale atâtă de netedă și cu atâta 
ușurință pretențiile esagerate ale 
șovinismului loră națională!

Pănă mai erl, alaltă-eri, Ma
ghiarii, celă puțină la părere, se 
mulțumiau cu o atitudine defen
sivă iață cu „pericolulă de ger- 
manisare“, ce-lă vedeau ei în or- 
ganisația de astă 4! a armatei. A- 
cum însă vedemă, că nu mai e 
vorba de defensivă ; în desbate-• - * • • nle de estă ană a delegațiuniloră, 
membrii maghiari au începută să 
ia ofensiva, ridicându-se cu nisce 
pretenții, cari țintescă în modă 
directă la distrugerea unității ar
matei comune. Astfelă scimă, că 
ei au cerută se se înființeze pen
tru Ungaria o academiămilitară se
parată, cu limba de propunere 
maghiară; pentru șcblele de ca- 
dațl din Ungaria s’a cerută, ca 
în acestea se se dea o crescere 
în spirite maghiară și în limba 
maghiară; față cu ministeriulă co
mună de răsboiu, Maghiarii au 
pretinsă, ca acesta se fiă obligată 

nu numai a primi acte în limba 
maghiară, ci și a-le resolva în a- 
cestă limbă.

Nu suntă 6re acestea totă a- 
tâtea porniri ostentative în contra 
unității armatei?

Der deși t6te acestea preten- 
siuni s’au făcută fără nici o con
siderare la dorința majorității Ne- 
maghiariloră din țeră și deși nici 
din partea membriloru celorlalți 
din delegațiuni nu s’a făcută nici 
o alusiune la dorința și aspirațiu- 
nile acestei majorități, ca și cum 
ea nici n’ar esista, — noi din 
asta sânge reu nu ne vomă face. 
Armata este aceea, care garan- 
teză forța și durabilitatea dua
lismului, sub a căruia ocrotire 
a prosperată pănă acum atâtă de 
bine rîvna de desnaționalisare și 
esclusivismulă de rassă ală Ma- 
ghiariloră. Decă înse Maghiarii 
țintescă acum la slăbirea armatei 
prin distrugerea unității ei, acesta 
îi privesce în prima liniă pe ei în- 
și-șl, căci nu ndue ni-se taiă prin 
acesta crenga de sub picidre, ci 
li-se taiă acelora, cari au avută 
și au încă acdstă crenga.

Avemă înse și noi cuventă în 
contra acestoră tendințe ale șo- 
viniștiloră maghiari din altă punct 
de vedere.

Nu dintr’o simplă vanitate na
țională și nu numai din egoismă 
față cu limba loră isvorescă a- 
ceste tendințe de distrugere în 
contra unității armatei, ci adevS- 
ratulu scopă, la care se țintesce, 
este punerea armatei în servi- 
ciulă maghiarisărei.

Tendinței acesteia i-a dată es- 
presiune în modulă celă mai clară 
delegatulă maghiarisată Nopcsa, 
care într’una din ședințele dele- 

gațiunei ungare s’a resvretitu în 
contra numiriloră nemaghiare de 
localități și mai alesă în contra 
numiriloră românesc!, cerendă dela 
ministrulă Bauer, ca în hartele 
geografice militare să dispună ma- 
ghiarisarea tuturoră numiriloră de 
localități de pe teritorulă stăpâ
nită de Maghiari.

Scimă, că la acesta cutezată 
cerere, ministrulă Bauer, în locă 
de a-lă fi avertisatu pe Nopcsa la 
susceptibilitatea naționalitățiloră, 
silindu-lă a-șî revoca cererea, nu
mai decâtă s’a declarată gata „din 
totă inima“ a dispune, ca în vi- 
itoră hartele geografice militare 
se se redigieze după gustulă ma- 
ghiarisatoriloru și numirile de lo
calități se se însemne după nu
mele loră maghiarisată. Spre sco- 
pulă acesta a și cerută ministrulă 
Bauer, se i-se presente catalogulă 
numiriloră unguresc! de localități.

Noi scimă, că în părțile lo
cuite de Români mai tote numele 
de localități suntă românesc!; ro
mânesc! suntă numirile sate- 
loră, munțiloră, văiloru etc. Ten
dința de a-le maghiarisa a ră
masă zadarnică pănă acum, căci 
deși li-a succesă șoviniștiloră se 
iscodescă câte ună nume ungu- 
rescă, elă înse, afară de protocd- 
lele birouriloră de maghiarisare 
din Pesta, n’a prinsă rădăcini și nu
mirile tot românesc! au rămas, căci 
Români suntă locuitorii loră și 
românesc! au fostă acele numiri 
totdeuna.

Ceea ce însă prin forțele pro
prii n’au putut’o scote la cale, 
voră s’o scdtă acum cu ajutorulă 
armatei, pe care ministrulă Bauer 
cu atâta ușurință a oferit’o servi
ciului loră de maghiarisare.

De aci se esplică moțiunea, 
ce se 4ice că se va face în dietă 
pentru a ’i se vota încredere lui 
Bauer.

Der ministrulă Bauer nu va 
ave cuventă de-a se mândri cu 
ună asemenea votă de încredere, 
căci acesta va fi votulă unei mi
norități, — votă, în care se va 
esprima amărăciunea și nemul- 
țămirea majorității locuitoriloru 
din țeră.

Etă adevăratulu scopă, la care 
țintescă Maghiarii prin tendințele 
loră de distrugere în contra uni
tății limbei în armată. Decă as- 
tă4i, când armata nu este încă în 
puterea loră, Maghiarisatorii sciu 
se teroriseze cu atâta cru4ime na
ționalitățile, ce va fi, când ei voră 
isbuti să-și lărgescă puterea loră 
și în direcțiunea acesta?

Etă pentru ce amu 4isfi> că în 
contra acestei tendințe, de a pune 
adecă armata în serviciulă causei 
de maghiarisare, avemă și noi 
cuventă. Da, avemă ! Căci fii! po- 
pâreloră nemaghiare nicl-odată 
nu voră pute simpatisa cu o 
armată, care sprijinesce tendin
țele de desnaționalisare ale con- 
trariloră săi.

CRONICA POLITICA.
— 29 Noemvre (11 Dec.)

— Marchisulti d’Hervey de Saint- 
Denys a espusil înaintea Academiei de 
insoripțiunl și arte frumdse din Paristi, 
analisa unei lucrări dedioată: „Alianței 
Francase*, și întitulată: „Relațiunile 
Franci ei cu Suedia, pana în (piele nos- 
stre — oeroetărl iatorioe a relațiuniloriî 
celorO două țări" de Auguste Strindberg, 
din Stockholm. D. Auguste Strindberg, 
care este atașată la biblioteoa regală 
din Stockholm, situațiune, care i-a per-
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Preumblări în Bucuresci.
XI.

Iubite amice!

Epistola presentă fiindă de
dicată elementului cultă urbană 
din care și umilită infrascrisulă 
are ondre a face parte, credă a 
face o belă surprisă lectoriloru și 
lectriceloră decă nu-i voiu mai 
impacienta cu limba română rustică 
și voiu usa termini luațl din vo- 
cabularulă limbei urbane culte.

In cartierulu în care domici- 
lieză, cei mai mulțl cetățeni suntă 
omeni de treburi, seu de afaceri, 
ale căroră ocupațiuni varieză totă 
atâtă de multă, pe câtă de va
riată le este și proveniența origi- 
nei și a căroră limbă cultă e ună 
conglomerată de cuvinte neolatine 
și străine și pe care eu le voiu 
reproduce întocmai cum le-am 
au4ită în saldnele urbane.

In acestă cartieră suntă cele 
mai multe și mai populate școli 
pentru ambele sexe de tdte etățile 
și de t<5te naționalitățile.

Pe strada Stirbei-Vodă, în a- 
propiere de Calea Victoriei, la 
drepta e școla primară română 
pentru băețl și fete numită Pe- 
trache Poenaru, la stânga e șcdla 
maghiară calvină și în colțulă, 

unde traverseză strada luterană, 
suntă șcdlele de băețl primare și 
secundare evangelice luterane ger
mane.

La joncțiunea stradei Diacone- 
seloră cu strada Câmpineanu, la o 
binaa (casă) de stilă antică orien
tală e o tabla cu firma: FroebeT- 
schekindergarten, M. Roth și în ve
cinătate la o altă binaa e o altă 
tablă cu firma: Kleinkinderschule.

Totă pe strada Stirbei-Vodă e 
și șcdla normală de institutori ur
bani și mai în susă în Popa Tatu 
e Externatulă secundară Nr. 2 de 
demoisele, er pe strada Fântânei e 
șcdla de fete a călugărițeloră ca
tolice și mai în josă în strada 
Diaconeseloră e Holiere Tochterscliule 
a Diaconeseloră protestante ger
mane și în fine urmeză șcdla dua
listă maghiaro-germană a băra- 
țiloră catolici întreținută din fon
durile societății Sântului Ladislau 
din Pesta.

In centrală acestoră școli se 
înalță pomposulă paiață ală Mi
nisterului instrucțiunei publice și 
la spatele lui e liceulă Sântului 
Sava, a cărui fațadă din spre 
strada Fântânei e astupată de ca
tedrala catolică și de mărețulă 
edificiu ală clerului catolică con
struită în vera asta și în care, 
după câte aflu, se voră stabili 

șcdlele de băețl și Seminarulă ca
tolică, care astă4i e în apropie
rea Bucuresciloru în sătulă Cio
plea, ai cărui locuitori serbo-bul- 
gari suntă de religiune catolică.

Pe stradele mai susă indicate 
me preumblu de câte patru ori pe 
4i; erna esă din casa între orele 
7—8 și vera și mai de dimineță. 
Mai matinali și de câtă mine suntă 
înse plăcintării, covrigarii, rahagil, 
adecă Turcii cu zaharicalele: a- 
cadele, curmale, roșcove, bombăne, 
alviță, smochine etc. și Oltenii cu 
pdmele. Intre acești negustori, 
cari își întindă marfa pe trotoa- 
rele dintre prăvălia lui Duro și 
șcdla Petrache Poenaru, nu potă 
trece cu vederea nici pe băețan- 
dril Ciangăii de pe la Săcele, 
care vendă cornurî și strigă:

— Trei cornurî la ună bană!
— Grologaană! Grologaană!
De multe ori me oprescă lângă 

acești negustor! și privescă la 
școlari cum își facă terguelile de 
dimineță în acesta a loră pieță și 
apoi plecă la școli în diferitele 
direcțiuni.

Din notițele, pe care mi le-am 
făcută, poporațiunea feminină șco
lară, despre care vorbescă astă4l, 
se pdte clasifica în trei serii bine 
distincte:

In seria primă suntă infantilele 

dela 3—6 ani, care cu de-a sîla 
suntă trimise de părinți la Klein
kinderschule. Acestea mici eleve 
somnordse, fără deosebire de con- 
dițiuni sociale și de avere, suntă 
îmbrăcate în scumpe și luxudse 
costumes de fantaisie pour entfants 
confecționate în magazinele de 
modă din stofe de catifea roșiă- 
purpuriă, albastră-auriă și albă- 
trandafiria, brodate cu panclici de 
atlasu și cu danteluțe de Bruxelles.

Infantilele eleve, veștejite și o- 
felite la față, suntă unele conduse 
de servitore în brațe, er altele tâ- 
rîte de mâni și spre a le molcomi 
plânsulă de dimineță, cumperân- 
du-le de câte ună bană acadele, 
seu alviță, le îmbuneză cu cu
vintele :

—Taci drăguță nu mai plânge 
că te duce măicuța la cliindelgartă!

In timpulă, în care micele 
eleve contracteză la cliindelgartă așa 
numitele morburi școlare: miopia, 
nervositatea și tusa măgărescă, bu
nele loră mame decă e vremea 
bună se preumblă pe strade spre a 
se informa la Maison Radon ce nou
tăți s’au mai ivită în modele dela 
Parisă; er decă timpulă e urîtă 
stau în casă și cetescă spre a se 
amusa romane, novele, seu scrieri 
sociale străine :

La femme dans la pasee, le prd-
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misii sâ consulte interesante documente 
inedite privitore la cestiunea pe care a 
tratat’o, studieză în lucrarea sa relațiu- 
nile Suediei cu Francia dela escursiunile 
popdreloră scandinave în seoolulfi ală 
nouălea pănă la tratatulă dela 1855, 
înoheiată de Oscar I cu Napoleon III. 
Elă se silesoe a stabili că, prin unii șiră 
de evenimente și de influențe seculare, 
Suedia a devenită o ooloniă a civilisa- 
țiunei francese și astfelă aliata naturală 
a Franciei. Aodstă luorare reproduce 
ună mare numără de documente origi
nale și se termină cu ună apendice con- 
ținendă o listă a familiiloră franoese de
venite suedeze în seoolele ală 16-lea și 
ală 17-lea.

— piarulă germană „Weser Ztg“, 
a publioată în (filele acestea ună arti- 
eulă, în care se vorbesce despre agra
varea situațiunei Germaniei. La aceste 
observă următorele (fiarulă „Hamburger 
Naohriohten“, care se (fice oă e inspirată 
de ex-canoelarulă Bismarok: „Principele 
Bismarok, cu greu ar fi dată sfatulă la 
urmarea unei politioe ală oărei resultată 
ar fi stată în aoeea, că țarulH să asculte 
marseillaiza stândîi în piciore.u

— ț)iarulă „Neue Freie Presse“ re- 
producendă convorbirea Țarului cu unu 
senatorii francesfi, oare am reprodus’o 
și noi într’unulă din numerii treouțl ai 
fdiei ndstre, 4i°e următârele: Nihiliștii 
suntă cu totulă de altă părere în pri
vința avantagieloră unui stată constitu
țională, decâtă Țarulă. Acesta o dove- 
desce proclamațiunea loră cea mai nouă, 
oare a fostă trimisă nu numai tuturora 
diareloră rusescl, ci și la o mulțime de 
demnitari ai imperiului rusesol. Acâstă 
proclamațiune sună în următorulă modă:

F6metea actuală în Rusia e o urmare 
directă a actualului sistemă de guver
nare. Acestă sistemă ucide cultura po
porului, căci închide aoademiile de agri- 
oultură și economiă și dă eduoațiunea 
poporului de mâna popiloră bețivi. Pri
marii pe noi introduși suntă nisce servi
tori de oancelariă nepricepuțl, și sol
dați fără cultură și elucațiune. Fiă-care 
din aceștia suntă o viuă negațiune a 
minții sănătăse omenescl. Dedre-ce gu
vernului i-a secată tdte mijldcele pentru 
alinarea miseriei, neavendă date esaote 
asupra întinderei miseriei, nedispunendă 
de dmenl specialiști, cari sâ ajute în 
grabă, cu cinste și cu pricepere popo- 
rațiunea amenințată de fdmete, nu este

consciu de problema sa. Uniculă mijlocă 
de a se elibera din acâstă situațiune în- 
grozitore, este oonohiămarea representan- 
fei poporale. Noi oredemă, oă guvernulă 
actualii va înclina spre țâră și nu va lăsa 
să vină luorurile la o revoltă.. . Ora a 
sunată, vai de aoela, care nu vrea sâ o 
audă**.

SOIRILE QILEI.
— 29 Noem. (11 Decern.)

Regina României, după cum ’i se a- 
nunță din Pallanza clarului „Le Temps** 
a intrată în convalescență. De câte-va 
(file ea pâte sâ umble singură. Docto- 
rulii oprind’o de a se ooupa cu litera
tura, Carmen Sylva se dedă la cealaltă 
ocupațiune a ei favorită, de a desemna pe 
foi veline motivele unei ornamentări, 
pe cari ea singură o inventâză, și care 
trebue să servâscă de modele pentru de- 
oorarea uneia din oele mai vechi bise
rici din România și pe care regele a fă-, 
cută sâ se restaureze. Albumul ă la care 
lucrâză regina Elisabeta e aprdpe ter
minații.

* ♦*
Căsătoria moștenitorului tronului ro

mână, după cum oitimă în foile de din- 
oolo, se va sâverși în. curendă. In (filele 
acestea Sir Drumond Wolf, care este 
însărcinata și în acestă misiune, va avâ 
audiență la paiață, oând se ve deoide în 
privința căsâtoriei prinoipelui Ferdinand 
cu princesa d’Edinburg.** *

Fumisărl. Serviciulă de tracțiune ală 
c. f. ung. de stată publioă ună concursă 
pentru furnisarea de materiă de pâtră 
săpunii, uleu, luminări, lemne, ferii eto. 
Terminulă pentru oferte este: 30 De-
cemvre 1891. — Asemenea și direcțiu
nea minelortt din Uidra publică ooncursă 
pentru furnisrea artiooleloră: bucate, lu
minări de sâu, petroleu, uleu, șindill, 
sape, lăoate etc. pentru’’anula 1892. In- 
formațiunl mai detailate privitdre la a- 
ceste furnisărl se potă căpăta la biroulă 
camerei comerciale și industriale din 
Brașovă.

•* *
Monumentului lui Don Pedro. 0 tele

gramă din Rio de Janeiro anunță, că 
coneiliulă comunală din capitala Brasiliei 
a propusă sâ se ridice ună monumentă 
împăratului Brasiliei Don Pedro II.** *

Conjurațiune în contra Sultanului- 0

telegramă din ConstantinopolO, anunță, 
că s’a descoperită acolo urmele unei 
conjurațiunl în contra Sultanului. S’au 
făcută o mulțime de arestări, între cari 
se află ohiar și persdne din suita Sulta
nului. A fostă arestată chiar și pașa 
Mehmed Dana, ginerele și adjutan- 
tulîî Sultanului.

* *
Impăratulii Wilhelm in Cinci-biserici, 

piarulâ „Funfkirchener Ztgu află, că 
împâratulâ Germaniei voră lua parte la 
manevrele din vâra viitore, ce se va ți- 
nd în giurulă orașului Oinol-biseriol. îm
păratule Germaniei va locul împreună 
cu Impâratultt Franciscă Iosifă la epis- 
oopulă din CinoI-bisericI, precum și Ia 
principele Montenuovo în Nemet-Boly.

* « *
Sesiunea ordinară a adunărei fede

rative elvețiano, după cum se telegra- 
fieză din Berna, s’a desohisiî în 7 De- 
cemvre.

»
* *

0 nouă bancrută in Germania. Din 
Hildesheim se anunță: Mare sensațiune 
a produsă aici falimentulQ casei de bacă 
Knolle. Șefulă aoestei firme a fostă a- 
restată, din causă că a defraudată mari 
sume de bani.

** *
Poporațiunea Angliei, țhlele trecute 

s’a terminate și socotela numârărei 
populației din Marea Britanie. Resulta- 
tulO. sumară ală numerotărei este că 
Englitera, Scoția și Irlanda numârau la 
5 Aprilie 1891 cu 2,855,425, mai mulțl 
locuitori decâtă la aoeeașl epocă în a- 
nulă 1881, adeoă 37,740,283 de locui
tori.

** *
Unii asasinii maghiarii in America. 

ț)iarulă maghiara „Szabadsâg** ce apare 
în Cleveland (America) aduce următo- 
rea scire: Koleszar Iânos, ună Maghiara 
emigrata din oomitatulă Zemplinului și 
care trăiesce în Cleveland, a împușoată 
pe soția sa în casa unui lucrătora ou nu
mele Paul Weber, oare răpise pe soția 
lui Koleszar. Asasinulă s’a predata sin
gură justiției, care l’a trimisă înaintea 
jurațiloră.

* A *
La gimnasiulii mare sârbescii din Car- 

lovSțtl numârulă eleviloră a ajunsă es- 
timpa la cifra de 353, cum nu a mai 
fosta niol odată pănă acuma. „Branik1* 
se buoură de acestă progresă și constată 
lipsa încă avr’unei puteri didaotioe și neoe-

sitatea de a se întroduoe paralela în 
prima olassă gimnasială.

* * *
Promoțiune. Feoiorulă popii din Voila* 

d-IU Nicolae Șierbanu, anunță promoțiu- 
nea sa de Dootoră în soiințele univer
sali juridice, ce o va lua mâne, în 12 De- 
oemvre, în Aula Universității oentrale din 
Budapesta.

♦
• ♦

Desmințire. In unuia dintre numerii 
fdiei ndstre am reprodusă și noi soirea, 
adusă de mai multe cfiare> °a Franzini 
Sidoli, ar fi împușoatQ pe fratele sâu 
Cesarini. D-lă Franzini ne trimite o sori- 
sore, în oare desminte soirea aoeea ool- 
portată prin mai multe (fiare. Dânsulft 
ne sorie, oă trăiesoe cu fratele sâu, di- 
reotorulă Cesar Sidoli, în oea mai bună 
armoniă, și că dânșii se află în Iași nu 
în Galați, după oum au anunțată mai 
multe foi, oarl au adusă soirea aoea sen- 
sațiouală.

*• *
Din Brașovă pănă la P arisii pedestru. 

Ludovică Wilok, technioă de oursulă 
ală 11, oare a studiată și în Budapesta, 
a călătorită pedestru din Brașovă la 
Parisă, unde își continuă studiele.

* * ♦
Concerts. Reuniunea bărbătesoă de 

oântărl din loc va da ună conoertă în sala 
hotelului Nr. 1, Sâmbătă în 12 Decemvre, 
sub oonduoerea măiestrului de ooră d. 
Rudolf Lassel. începutulă la 8 6re sâra. 
Intre piesele oe voră eseouta amintimă: 
Douâ cântece de Mozart; a) Bundeslied 
b) 0 Isis und Osiris, aoestea în ondrea 
oentenarului marelui oomponistă Mo
zart, etc.

* * *
Concertă filarmonicii. Societatea fi

larmonică de aid va arangia ună oon- 
certă (Beneficiu) în 15 Deoemvre n. o. 
în sala dela Redoute în favorulă direc
torului de musică A. Brandner. Progra- 
mulă este următoră: 1. Sohubert-Liszt 
„Reiter-Marsch“. 2. Hăndel: „Harfen- 
Arieu, pentru violină, harpă, orgă și or- 
ohestră de Hellmersberger. 4. Sain-Saens 
„Danse macabre1* orchestră. 4. Liszt: 
„Ungarische Rhapsodie1* (Nr. 1 în F.) 
orchestră. 5. Beethoven: „Symphonie 
Nr. 8 Fdur. a. Allegro vivaoe e con 
brio, b. Allegretto sohazando c. Temo di 
Menneutto. d. Allegro vivaoe. Inoeputulă 
la 8 dre sera.

sent et l’avenir (femeia în trecutu, 
presentu și viitorii.)

In seria a doua suntu elevele 
școleloru primare în etate dela 7 
ani în susu, care mergu de bună- 
voiă la șcâlă, ducendu-șl singure 
străicuța cu cărțile. Acestea fiindu 
mai modestă îmbrăcate, constitue 
numerosa și stabila clientelă a ne- 
gustoriloră plăcintarl și covrigari 
dela care cumperându-șl câte unu 
cornu, seu covrigu, își astemperă 
fomea pănă la ame^I, când mergu 
acasă spre a se întorce la 2 bre 
după-ame4I erăși la șcblă.

Nu-i vorbă, cursulă primară și 
pentru sexulu feminină ar fi ne
cesară și folositoră decă elă s’ar 
face în conformitate cu necesită
țile economiei domestice și măr- 
ginindu-se fetele numai la o ase
menea învățătură, mai cu semă 
acelea serace, starea nbstra mate
rială și chiar morală, s’ar îndrepta 
fbrte multă. Pe câtă timpă înse 
acestui cursă îi lipsesce partea 
practică corespmuțetbre cu trebu
ințele vieții și pe câtă timpă elă 
nu e urmată de eleve de câtă cu 
gândulă de a trece în celă secun
dară spre a se face prifisăre, cu a- 
nevoiă putemă aștepta o îmbu
nătățire în acestă privință.

A treia seriă se compune din 
fete în peru, cum ar 4ice în limba 
sa Românulă, și care urmândă la

cursurile secundare, merită mai 
mare atențiune și mai multa po- 
lologiă seu vorbăria. Acestea eleve 
crescute pe băncile șcblei, apar
ținu diferiteloru clase sociale, între 
care, chiar și fetele spălătbreselorii, 
lăptăreselor, căruțașilor și lăutarilor, 
suntu încorsetate și îmbrăcate ca și 
fetele din lumea elegantă în vetements 
pour fillettes.

In ducerea și întbrcerea loru 
dela șcblă, servitorele le urmbză, 
ducendu-le străicuța cu cărțile, er 
demoiselele se oprescu pe la tbte ga- 
lantariele prăvăliiloru de mode, 
rîvnindu la câte unu manteau ele
gant moskovienne, robe veloirs anglais, 
chale des Pyrenees etc. și trecendii 
pe dinaintea parfumeriiloru (odo
ruri) suntu în stare a da ultimulu 
banu pentru articole de toilette', 
savon parfume (săpunu parfumată) 
eau de Cologne (apă de Colonia) și 
poudre de riz parfume (pudră de 
orezu parlumată).

0 vorbă, ca o sută, demoiselele 
eleve din acestă seriă se îmbracă 
cu albituri dela magazinulu lui 
Poloni, comandă rochiile la Baun- 
gout și pălăriile le cumpără dela 
Patru Sesbne.

In șcblele secundare demoiselele 
se ocupă cu pedagogia și filoso- 
fia, istoria și geografia, matema
tice, sciințele fisico-naturale, hi
giena, economia politică (!) limba

francesă, italiană, germană, de
semnă, caligrafiă, musica vocală 
și terminându cu pianulu sciu în
druga la poesii positiviste și potu 
ține conferințe realiste despre 
emanciparea femeii.

Instrucțiunea acesta, fiindu li
beră și gratuită, e fbrte răspân
dită, încâtu Statulu, afară de co
mune, județe și particulari, chel- 
tuesce aprbpe unu milionu doue 
sute de mii de lei pe anu și ab
solventele, a căroru numeru în 
anii din urmă s’a sporită în modă 
înfricoșată, nu aspiră decâtă la 
prifisoratu, așa că la câte ună con
cursă pentru o șcblă urbană, în 
mediă generală, se presintă câte 
20—30, pentru o șcblă rurală câte 
10—20 și pentru o catedră secun
dară câte 8—10 aspirante, seu con
curente, dintre cari unele reușindă 
altele ce se facă?................. Res-
punde-ml rogu-te decă îți dă mâna!

Progresândă crescendo în acestă 
ramură de învățămentă și neținend 
semă, că fiă-care învăță are și des- 
văță, vomă ave în scurtă timpă 
paralel cu proletariatulă inteligentă 
urbană și ună proletariată eman
cipată feminin semi-doctă, doct și 
doctisimă, care se nasce pe chel- 
tuela statului, trăesce din bugetă 
și se înmormenteză prin contri- 
buțiuni publice.

Nu-i de-ajunsă a se înființa în-

tr’una școli secundare de fete, omul 
seriosu mai trebue se se gândescă 
și la viitorulu absolventeloru, care 
din diferite cause nu potu străbate 
prin zidurile baricadate în cetatea 
prifisoratului.

Din punctulu meu de vedere 
naționaliștii, decă instrucțiunea ar 
fi așa, precum ași dori eu se fiă, 
nu m’așl teme orl-câtu de pesimist 
ași fi în vederile mele, s’ar stîrpi, fără 
îndoielă, importulu din străinătate 
a așa numiteloru femme de Cham- 
bre-Kammerjungfer, bone, cameriere, 
guvernante, caserițe și am naționa- 
lisa cu o oră mai nainte casele și 
copiii negustoriloru plutocrațl și 
ale boeriloru advocațl.

Absolventele nbstre înse ne- 
sciindu împleti ciorapi, a croi că
meși, a pune dla la focii, fiindu 
instruite numai în lucsu, vorba la
tinului: a bove majore, discit arare 
minor, nu voru se se devoteze unoru 
asemenea ocupațiunl oneste și mo
rale și chiar decă pășescu la că
sătoria cu unu fiiu alu muncei sale, 
au aceleași pretensiuni ca și fetele 
plutocrațiloru și în casu, când băr- 
batulu nu i mai pote satisface pof
tele și capriciile, atunci alergă la 
disvorțu, mângăindu-se sera în gră
dini la cânteculu lăutariloru:

— Eu bobocă, tu bobocă
— Amendoi fără norocii.
— Jani! — Jani!
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Unu toasttf alu Tarului.>

Este sciutfl, oă din incidentul!! pe- 
trecerei Țarului Rusiei în Livadia, Sul- 
tanulii a trimisO o deputațiune, care s6 
îlil feliciteze din incidentul!! nuntei sale 
de argintii.

Piarulî! „Servetu despre oare se 
susține, că stă apropo de cercurile 
curții turoesol, comunică unii toast!!, ce 
l’ar fi ținuți! ȚarulO în Livadia la adresa 
Sultanului. Unele cjiare străine însă au 
desmințită soirea acesta, ba „Agence de 
Constantinopoleu a primită autorisația 
de a declara soirea ou toastultt, de col
portată. Cu tote acestea însă „Servet“ 
îșl susține împărtășirile sale privitore la 
toastulă Țarului. AdevărulO, e că Țaruli! 
fără de a se ridioa, cjise cătră Fuad-pașa, 
capulă deputațiunei cuvintele: „dUi 
ridică paharulu pentru suveranulă d-tale ; 
pentru amiculu meu, Sultanulii.u

Toastul!!, c}ioe-se, n’a avută oarao- 
teră ofioiosă, pentru-oe Fuad-pașa niol 
n’a răspunsă, țiiarulă „Șervet** însă a 
făoută lucru mare din vorbele Țarului, 
presentându-le oa pe ună lucru de mare 
însemnătate politică.

„Agence de Constantinopole“ mai 
susține, că nici aceea nu e adevărată, 
că Sultanulă ar fi trimisă daruri bogate 
Țarului.

Mișcări electorale.
In ajunulă alegeriloră de deputațl 

corifeii maghiari din tote partidele țină pe 
întrecute dări de semă, presentându-se 
între aderenții loră, ca să-i împinteneze 
pentru noua luptă, oare va fi una dintre 
cele mai înverșunate, cum susțină înșiși 
leaderil partidelor!! maghiare din par
lamentă.

După Apponyi la Mișcolță, s’a pre- 
sentată și ministrulă de justiția Desideră 
Szilăgyi în Pojună la 9 Decernvre n. o. 
In respunsulă ce-e dată Szilagyi la vor
birea de intimpinare a lui Neiszidler, 
cjise între altele: înaintea cetățeniloră 
Ungariei stau deschise atâtă căile liber
tății politice (sic!) câtă și cele culturale și 
ale progresului națională. Guvernul!! ac
tuală niol-odată n’a avută altă tendență, 
«deoâtă aceea, ca să oblescă aceste căi 
libere și să spriginăsoă din tdte puterile 
sale nisuințele, ce se ivesoă pe aceste 
căi libere. Der, domniloră, nu trebue 
să așteptămă totulă de susă, oi mai mult 
depinde dela noi, ca să progresămă; dela 
lucrarea noștri! s’așteptă totulă.

Szilagyi apoi îndemnă pe cei de 
față să nu se lase a fi amăgiți de oon- 
trarl!

Corifeulă Ugron încă a fostă în Kecske
met. Elă dise în darea sa de semă, că noulă 
guvernă a promisă o eră nouă și reforme 
nouă — dâr oe vede elă ? Vede, că a- 
oeia cari au bucimată, oă o voră rupe 
cu trecutulă, oontinuă aoelă trecută ou 
mai puțină norocă, der cu mai mare bla- 
magiu, er față cu „națiunea“ oontinuă 
acelă treoută cu mai multă umilire. Cea 
făcută noulă guvernă, întrebă Ugronă, 
afară de legea privitore la deoentralisarea 
tableloră regescl ? Guvernulă acesta, con
tinuă kossuthistulă Ugron, care s’a vestită 
pe sine a fi guvernulă reformeloră, nu 
este decâtă ună guvernă de continue e- 
șecurl. Nu se mai pote suferi deol, ca 
și pe „națiune**, oare e nevinovată, s’o 
împărtășescă de ele.

Ugron apoi stigmatisâ în modă e- 
nergioă pe ministrulă de honvecjl Fejâr- 
vary, oare o’o ușurătate păcătosă, cu rea 
voință, a dusă luorurile pănă acolo în
oată a făoută să cadă fabrica maghiară de 
arme. Vorbi apoi despre administrația de 
stată, declarândă oă elă e partisanulă 
autonomiei oomitatense; scopulă lui e să 
se validiteze voința poporului, mai alesă 
acolo unde îșl alege representanții săi 
nemijlociți. In potriva acestui dreptă s’a 
îndreptată proieotulă guvernului. Față 
cu acâstă tendență strioăoidsă singură 
partida independentă a luată posițiune, 
fiind-că partida moderată (acjl „națio
nală**) a rămasă neutră. Sfîrșitulă însă 
a fostă ună eșecă ală guvernului.

Totă așa a pățită guvernulă și ou 
privire la umplerea scaunului primațială, 
neputândă a umplă acestă înaltă digni- 
tate, ou candidatulă său. — Ugron 
apoi se ocupă cu afaoerea Uzelac; apoi 
se declară față ou partida „națională** 
și ou partida „independentă și dela 48.“

Intr’acestea nici contele Apponyi 
nu se lasă mai îndărătă. Pentru ași con
stitui oâtă se pote mai bine partida a 
conchiămată o conferență la Clușiu. 
Contele Apponyi, după oum ne spune 
„Erdelyi Hirado“, va sosi în Clușiu mâne, 
Sâmbătă, sera, unde se 4ioe, oă i-se va 
face o strașnică primire.

Vedemă dâră, că leaderii partideloră 
maghiare se întrecă unii pe alții în agi
tațiuni și în pregătiri pentru lupta vi- 
itdreloră alegeri.

Literatură.
D-lă DionisiuPăscuță, ne oomunică, căîn 

ourendă va eși de sub țipară o carte a d-sale 
intitulată: „A Român (Olâh) nyelv ere- 
dete, a nemzet megalakulâsa; az Olâh 
nyelv mint anyanyelv alapja a classicus 
Latin nyelvnek es ez âltal az osszes 
nyugoti român nyelveknek ; ennek nyelve- 
szeti âs tortenetileg kimutătâsa. Czâfo- 
latul Dr. Rethy Lâszlo ily czimu mu- 
vâre: az olâh nyelv ds nemzet megalaku
lâsa, melyet kiadott 1887-ik ăvben. Car 
tea va fi de 9—10 cole în ootavă, țipară 
garmondă. Prețulă unui esemplară 1 fi. 
50 or. Abonamentele suntă a se trimite 
la autoră, în Faoset, oom. Caras-Se- 
verină.

DIVERSE.
Pressa mohamedană în Rusia. In 

Rusia apară în fîă care ană totă mai 
multe cărți în limba tătară, turcescă 
și turchestană. In anulă 1890 au apă
rută în aceste limbi vr’o 300 de oărțl 
și unele dintre ele în edițiunl de câte 
200.000 esemplare. Cele mai multe 
oărțl apară în Crimea, Caucasă și în 
Turchestană. țiiaristica însă e puțină 
desvoltată. Numai două diare au: „Con- 
ducătorulă“, ce apare în Cazan, unde se 
tipărescă și cele mai multe cărți și 
„Foile casei“ ce apară în Turchestan în 
limbele turchestană și sartsoă.

Curețenia stradeloru din Parisd. In 
fiăcare ană curățirea stradeloră Parisului 
costă 6 milione 760.000 de lei pentru 
10 milidne 860.000 de metri pătrațl de 
măturată. Insă orașulă a fostă autorisată 
să creeze o taxă ou care să se faoă față 
cheltueliloră pentru curățitulă uHțeloră ; 
prețulă mijlociu ală acestei taxe e de 
36 centime de metrulă pătrată. Numă- 
rulă cantonieriloră și ală măturătoriloră 
e de 2.600 de bărbați și 600 de femei, 
afară de lucrătorii auxiliari, a căroră 
armată sporesoe și soade după împreju
rările atmosferice. AoeștI luorătorl suntă 
înrolați pe ateliere ală căroră numără e 
de 150. Numai oantonierii luoreză tâtă 
diua pentru ună salară de patru lei; 
măturătorii suntă plătiți cu trei cjeol și 
cinci de bani pe cesă. In sfîrșită supra
fața șoseleloră de stropită măsoră 3 mi- 
liâne 143.000 de metri pătrațl. Stro
pirea aoesta costă oeva mai multă de 
două miliâne. Der ceea ce se va păre 
ciudată e că stropitulă cu furtumulă așa 
cum se practică în generală astăcjl, costă 
pe jumătate mai puțină decâtă stropi
tulă cu butoiulă.

Armata Chinei. De câtă-va vreme 
sosescă. din China soiri, o ari facă să se 
crâdă, că în curendă o puternică revo
luția va sgudui oeresculă imperiu. E 
forte cu putință oa, din caușa lovirii in- 
tereseloră străine, marele stată asiatică 
să vină în conflictă cu unele din pute
rile europene. In asemenea împrejurări 
e interesantă să se cundsoă starea în 
care se află puterea militară a Chinei. 
Flota ohinesă, condusă în generală de 
oficerl englesl și germani, se compune 
din patru escadre. Prima esoadră, sta- 
ționândă pe Pa-Yang, cuprinde 4 ouira- 
sate, 5 încrucișatâre cuirasate, 6 cano- 
niere și 3 avisurl. Artileria acestei es
cadre e oompusă din tunuri Crup de 
25 și 30 c. m. A doua esoadră, dela 
Fuceov, numără 5 încrucișătdre și 6 
oanoniere; tunuri Crupă 15 și 25 c. m* 
Escadra dela Șangai, de reservă, se com
pune din 2 încrucișătdre și 6 oanoniere. 
A patra escadră, dela Canton, e alcă
tuită de 31 torpiliere. Trupele de ma
rină suntă însă fdrte nedisciplinate. Ar
mata de uscată se împarte în 4: 1) ar
mata masagiuriei cu 65,000 de dmenl;
2) armata mongolă cu 20,000 de dmenl;
3) armata veche chinesă, compusă din 
ChinesI emigrați în Mangiuria, cu 27,000 
6menl; 4) armata propriu (jisă Ohinesă, 
alcătuită numai din ChinesI ourațl, cu 
ună efectivă de 500,000 de dmenl. Fiă
care din aceste 4 armate are portulă ei 
națională. Din punctulă de vedere ală 
instrucției militare, armata chinesă stă 
forte josă. Soldații suntă în aceașl vreme 
și agrioultorl; statulă le dă pămentă, 
arme și cai. Armele suntă veohl și în 
generală în fdrte prostă stare.

Motive multiple. D-le locotenentă, 
fiicei mele nu-i e permisă să aibă amant! 
Mai întâiu nu se cuvine! Ală doilea, nu 
voescă eu ! Ală treilea nu voesoe ea și 
ală patrulea, are deja doi amanțl“.

Ea are dreptate. Soția profesorului: 
„Anico, am observată de multe-orl, că 
cochetezi cu bărbatulă meu. Acesta e 
o crimă“. — Anica: „Der, cooonă și d ta 
faci acesta!

Astai altceva. Servîtorulă (oătră stu
denții, cari erau să între în cafenea în 
reversatulă 4'lei). Domniloră! ce faceți 
așa scandală? Și voițl să aveți cultură? 
— Studenții: Nu ! — cafea !
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Ne mai vorbindă și de alte 
clase sociale, der chiar și prifisd- 
rele considerate din punctulă meu 
de vedere forte pesimistu, nu pre
zintă de câtă unu mare deficită 
în economia domestică, în educa- 
țiunea familiară și în literatura 
națională.

Prifisora măritată plecă dimi- 
neța în josă, bărbatulă în susu, co
piii suntă trimiși la chindelgartă, 
terguelile și gospodăria casei cine 
o face ?.......... Madam Șari! er la
ameȚi, când se așecjă la mesă, co- 
conița dă năvală cu gura asupra 
bărbatului, criticându bucatele, că 
ar fi reu gătite, nesărate, afumate 
și pe urmă chemă pe madama spre 
ai lua socotela:

— Fă, madam Șari, cât ai chel
tuită ac|î pentru coșniță?

— De, coconiță, doue-cjecl de lei.
— Și din 20 de lei numai ciu

lama, baclava, pacea și trufanda ai 
gătită ?

— Apoi ce se făcu coconiță, 
d-ta nu scii, că în pieță tote s’au 
scumpită.

— Așa o fi madam Șari, nu 
te supera, cere de acum înainte 
dumnealui boerului, căci la orașe 
toți suntem boerl, se-ți dee câte 
25 de lei pe <Ți pentru coșniță.

La noi cheltuela cjilnică în casă 
pentru carne, pâne, legumi etc. 
•cade în sarcina bărbatului și se 

numesce coșnițiă, cu care eu amă 
pățit’o odată în c|ilele mele când 
eramu gazetară tîneră.

Directorulă cțiarului la care lu- 
cramu în dorința sa de a înlesni 
conbscerea 4ilnica a prețuriloru 
alimenteloră, a introdusă în 4iara 
cursulă forte variabilă ală pieții 
sub titlulă: Coșniță.

Unu cantaragiu (comisară co
munală) aducea 4i cu 4* cursulă 
și-lă da paginatorului spre a-lă 
insera și nu sciu cum se făcea, 
că greșelile de țipară erau în be- 
neficiulu servitoriloră și în paguba 
stăpâniloră. Tot-deuna erau în 
plus și nicî-odată în minus.

Intr’o dimineță pe la 6rele 11 
m’amă nimerită se fiu de față în 
momentulă în care unu boeră lua 
socotela feciorului în privința ter- 
gueliloră făcute în acea 4* ȘÎ pă- 
rendu-i se prea de totă pipărată, 
îlă apostrofă:

— Bre, Iânoș, cum se păte ca 
ună curcanu se coste 15 lei?

Iânoș, fără vorbă multă, îl pre- 
sintă 4iarulu ca presă justificativă, 
în care în adeveru prețulă curca
nului era 15 lei, pe când elă în 
pieță nu costa mai multă de 5 lei. 
Boerulă mă fixă lungă 4icendă:

— Par că d-v. gazetarii anu
me v’ațl fi înțelesă cu servitorii 
ca se ne slăiescă pungile.

Din acelă momentu amu eli

minată coșnița din colânele 4iarului.
Ei și decă boerulă începe a 

reduce cheltuelile coșniței, decă 
mai concedieză din drbia servi
toriloră, coconiță, care nu s’a ocu
pată decâtă cu cărți tipărite în 
franțuzesce și mai reu traduse în 
românesce, gândindu-se la seconde 
mariage și la monsieur Fred, face 
disvorț, er copii remânu pe mânile 
madamei, seu suntă trimiși în pen
sionată la Grackstâdter, ori la 
Bergamenter, spre a le da instruc
țiune și educațiune națională.

Ori câtă de retrogradă, seu 
reacționară m’ar numi progresiștii, 
eu unulă nu m’ași sfii a Intro
duce restricțium: ași desființa gra
tuitatea și n’ași trimite absolvente 
ca învețătore la sate.

La orașe trecă-duce-se, aici 
suntemă toți o apă: bărbații ca 
și femeile, și ele ca și noi. La 
sate înse n’ași dori se se intro
ducă obiceiurile năstre: luxulu și 
somnul dulce, care multe rele aduce.

Mi s’a întâmplată mai acum 
cinci-șese ani să fiu la nisce săr
bători într’unu satu în care eram 
bine cunoscută. Preotulu m’a con
dusă la șcălă. Invețătărea locuia în 
localulă scolei; era o absolventă îm
brăcată la modă, conformă cu cele 
patru sesăne ale anului și cănta 
la pianu, pe care îlă dusese dela 
orașă în sată. După ame4i era 

anunțată o festivitate școlară. Ună 
administratoră ală moșiiloră unui 
boeră mare de totă, venise cu ’ 
însărcinarea de-a împărți școlari- 
loră daruri, cari se compuneau 
din haine frumăse țărănesc! pen
tru băeți și fete. Am vă4utu cu 
ochii mei cum nisce copile ale 
unoră fruntași din satu, cu cari 
eram prietină, au refusată să pri- 
mescă hăinuțele țesute, croite și 
cusute de consătenele loră mame.

întrebă pe una cu binișorulu:
— Bine, Mariăra neicuții, pen

tru ce nu primesc! frumosulă dară 
pe care ți’lă face boerulă?

— Pentru că tata are bani și 
trebue să-m! cumpere și mie dela 
Ploesci haine ca și ale domnișorei 
învățătore!

Mai astă tămnă trecendu pe 
calea Victoriei, me opresce o per- 
sonă îmbrăcată â la Florinda în- 
tr’o rochiă cu turnură, cu ghete 
polonese, cu pălăriă dela mar- 
șandă și cu mănuși pănă la umeri, 
care costă la mănușeria Novak 
celă puțină 8—12 lei. Necunos- 
cându o, mi-a adusă aminte, că ea 
este Mariăra și că e măritată totu în 
acelă sată după ună negustorașu. 
Am mustrat’o pentru că și-a schim
bată portulu și am lăsat’o în plata 
Domnului.

La revedere
Teofil Frâncu,
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€urstilu pieței Brașovw
din 11 Decemvre st. n. 1881.

Bancnote românesc! Cump, 9.29 Vend. 9 30
Argintă romănescă - „ 9.22 n 9.27
Napoleon-d’orI - - „ 9.29 n 9.39
Lire turcesc! - • „ 10.58 M 10.63
Imperial! .... „ 9.58 M 9 63
ftalbin! .... „ 5.45 n 5.50
Boris, fonc. „Albina11 6% 101.- n —

n n n u Io n 99.50 M —.—
Ruble rusesc! - - • „ 112. ’/2 n 113.50
Mărci germane - ■■ ,, 57.40 n 57.90
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Se aduce la cuaoscința on. 
publicu, cumcă în 30 Noemvre 
(12 Decemvre) 1891 se voru deschide 
băile de vană din edificiulu băiloru 
de aburu de aci.

Direcțiunea Worn fte aburii șî de vană.
728,3-2.

Cnrsulu Ia bursa din Viena
din 10 Decemvre a. c. 1891

R«nta de aurii 4% - - - 104 40
Renta de hârtiă 5% .... - . 101.— 
împrumutată căiloră ferate ungare *

aurii - - - . ■ .... 116.60
dto argintii • • 97.80

Amortisarea datoriei oăilorii ferate de
ostii ungare [1-ma emisiune] - - 111.50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare [2-a emisunei] • • —

Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ANUNCIU.

ostii ungare (8-a emisiune) - - —.—
Bonuri rurale ungare...........................90.25
Bonuri croato-slavone ..... 104.50
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 186.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se«

ghedinului - - 129.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - .... —.—
Renta de hârtiă austriacă .... 92.15
Renta de argintă austriacă .... 91.75
Renta de aură austriacă..................108.—
Losuri din 1860 .............................. 187.—
Acțiunile băncei austro-ungare - • 1007. - 
Acțiunile băncei de credită ungar. ■ 823.— 
Acțiunile băncei de credită austr 279.—
Galbeni împărătesei- • - ... 5.59
Napoleon-d’ori ........ 9.85'/,
Mărci luO împ. germane - .. .. 57.90
Londra 10 Livres sterlings - - - 117.90

Din pădurile mele de pe te
ritoriul ii cercului Ilendii-mari (co- 
mitatulu Solnocu-Doboca) potu 
vinde 200,000 metri cubici de lemne 
de focii, o mare cantitate de șin
drile de fagii și 4—6 mii lemne de 
ștejaru, grbse câte de 30—60 cm. 
Se potă încărca la stațiunile de 
cale ferată din Ileanda-mare, Glodfl 
și Grâlgău.

Informațiunî detailate dela sub- 
semnatulu proprietară

Dr. Teolarii Miliali,
727,3—2 advocată în Deșiu.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvanieia 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciur cu, și 
în tutungeria I. Gross.

PUBLICAȚIILE.
9

a

alu

Direcțiunea generală a Căiloră Ferate Române face 
cunoscută prin acesta, că are

31 posturi de Ingineri. vacante
la Serviciulu de Întreținere din Bucureștii, Craiova, Piteștii, 

Buzeu, Galați și lași.
Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntă rugați 

a presenta cererile D-loră în scrisă la adresa Birecțiunei 
generale a Căiloru Ferate Române, Serviciulu 
resci celă multă pănă la 15 Ianuarie 1892 st. 
tarea adresei D-loră 
următore:

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloră 
unei șcble speciale de Ingineri.

2)
3)
4) . . 
soției, precum și eventuală ale copiiloră.
5) Actele pentru serviciulu militară.
Pentru informațiunl mai detaliate doritorii se voră 

adresa în scrisă seu verbală la Șefulu Serviciului de între
ținere C. F. R., Bucuresci, Calea Victoriei Nr. 124.

724-4.

P. la Bucu- 
nou cu ară- 

exactă și anexândă documentele

șcble speciale de Ingineri.
Certificată de serviciu.
Actă de nascere.
Actu de căsătoriă (decă e căsătorită) și de nascere

pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvre 1891

Budapesta—Bredealu JPredealu—Budapesta B.-Besta-Aradu-Teiass Teiuș-Ai*adă-B.-Besta Copșa-mică—Sibiiu
Trenă 

de 
persân.

Trenu 
accele

rată

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
accele
rată

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
de 

persân.
Trenă 

de 
persân.

Trenu 
accele
rată persân.

Trenu 
de

Trenă 
de 

persân.

Trenu Trenă 
accele-

ffttă persân.
de

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 

Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

Clușiu

I

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Ui6ra 
Vințul de 
Aiudiî

[ 
I

sus

Teiușă

Crăoiunelă
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică j 

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă
Augu3tină 
Apața 
Feldidra

Brașovă

Timișă 
Predeală 
Buouresol

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

10.50
8.30

11.38
2.12

"3.53
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.— persâne

11.-
2.41
3.26
9.50

3.25

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47

Bucuresci 
Predeală 
Timișă

Brașovu

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodti 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică J

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

6.-
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă

Teiușă

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Ui6ra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

9.48
9.50

10.06 ’
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

7.31

J 
I

sus

I 
I

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Buci a 
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare!

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03 ,
8.37 (
9.04
9.46

11.03 i
11.29 -
12.06;
12.37;
12.53 (
1.18'
1.39
2.13-
2.27;
2.49
3.47 I
4.07
4.28,
2.34
4.52.
5.26
6.34
6.521
7.40 i
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Or ăștia 
Șibotă 
Vinț. de joșii 
Alba-Iulia 
Teiușă

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
|11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24
5.46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

Teiușă
Alba-Iulia
Vinț. de joșii
Șibotiî
Orăștia
Simeria (Piskî) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamă
Soborșină
Berzava
Conopft 
RadnaLipova
Paulișă
Gyorok 
Glogovață

Aradă j

Szolnok
Budapesta

Viena

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
111.18 
•4.15
7.20
6.05

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
417
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53,
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23

Sibiiu— Copșa-mică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea
Ludoș

Oșorheiu ;

Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorlieiu J

Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Sinaeria (Piskl) Betroșeni || Betreșeni-Simeria (Piskî)

Simeria 6.- 10.35 4.22
1
[Petroșeni 6.- 10.50 6.20

Streiu 6.35 11.26 4.58 Hanița 6.41 11.40 6.54
Hațegă 7.21 12.23 5.42 ICrivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36|Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24IHațegă 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeni 9.45 4.- 8.36|Simeria 9.52 3.27 9.35

Ghirișia—Turda Turda—Ghirișft

Aradu--Thnișoi’a | Tîsnis6i*a—Ai’adii
Aradă
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Ghirișă 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda
” ' -------------- ' 10.44 Ghirișă 5.10| 9.50 2.50 9.10Turda 8.08 10.55 4.

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Jtlureșu-lLudoșii—Bistrița || Bistrița-Mureșu-Audoșu

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică .

4.—|
6.481
9.59| Murășă-Ludoșfl. .

Murășă-Ludoșă ....
Țagu-Budatelioă ....
Bistrița..................................

JVota.: Nume încuriiadraț! cu linii grose însemnâză 6rele de nopte.

1.16
4.15
7.21

Sighișora. 
Odorheiu .

3.15
6.10

4.30 11.25 Odorheiu. . 8.15
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Careii-mari—Zel&u || Zel&u—Careii-mark
Careii-marl. 
Zelău. .

5.5o| Zelău , ?

Careii-marl •ilA

Tipografia A. MU.REȘIANU, Brașovu.

Hunedora—Simeria (Piski)

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cern a 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

4.50 9.30 2.30 8.50

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3 - 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

Brasov—Kerne sci
Brașov 5.45 2.58
Zernesci 7.26 4.39

Kerneses —Brasovf
Zernesci 8.- 5.20
Brașov 9.24 6.44

Brașov—S*-<yeorgiu
Brașovu
Uzonă
S .Georgiu

8.30
9.43

10.23

3.10
5.23
5.03

S.-Georgiu—Brasov.

1.56
6.48

S.-Georgiu
Uzonă
Brașovu

6.32
7.00
8.08

517
5.45
6 53

V


