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Eri s’a întrunită hrăși ReiehsrathulO clin 

Viena spre a continua lucrarea sa parlamentară. 
Afară de gravele cestiuni pendente, cum este 
aceea a reînoirei pactului economică-financiaru 
cu Ungaria, precum și cestiunea reînoirei con
venției comerciale cu România, mai este o ces- 
tiune de cea mai mare importanță, care preo
cupă adi spiritele deputațiloră și senioriloră din 
parlamentulu austriacă. Ințelegemă marea ces- 
tiune a limbei, dela a cărei fericită soluțiune de
pinde nu numai ună avantagiu său desavantagiu 
trecătorii, ci însăși pacea interiără și esistența 
monarchiei.

Scimă că nu de multă a presentată stânga 
germană din cameră ună proiectă de lege pen
tru regularea cestiunei limbeloră în Austria. Ca
mera încă nu s’a pronunțată asupra acestui pro
iectă de lege, eșită din sînulă oposițiunei, și ătă 
că acum se ivesce ună nou proiectă în camera 
senioriloră (Herrenhaus). Partida centrului din 
acăsta cameră nu este mulțămită cu. definițiunea 
limbei statului ce o dă proiectulă lui Scharschmid 
și este convinsă pe de altă parte că acestă pro
iectă nu va fi sprijinită de majoritate.

Grupulă Schwarzenberg-Metternich din ca
mera senioriloră ar voi să mijlocăscă între Slavi 
și Germani și de aceea ei voră să înlocuiască în 
proiectulă loră cuvintele „limba statului11 prin 
numirea : „limbă oficială a oficieloră centrale“ ; 
c’ună cuventă în loculă limbei statului vofă să 
pună o „limbă mijlocităre11, credândă că cu acăstă 
definițiune se voră împăca și Cehii. Insă nu-și 
voră ajunge scopulă. Organulă „Politik11 declară 
că nu cuvintele „limba statului11 suntă pe care 
le combată Cehii, ci idea ce e legată de ele și 
obiectulă de care se tractăză; ori cum se va bo
teza „limba statului11, de se va cjice limbă ofici
ală său mijlocitdre, pentru Cehi acăsta însămnă 
germanisațiune și acesteia i se voră opune ei cu 
tăte mijlăcele.

Este fărte seridsă și principiară oposițiunea 
ce-o facă Cehii încercăriloră de a codifica limba 
germană ca limbă a statului. Și în adevără ’au 
dreptate de a se teme de consecențele unei ase
menea codificări pentru egala loră îndreptățire. 
Noi cești din partea de dincăce de Leitha a 
monarchiei amă pută să le istorisimă multe în 
acăsta privință.

Conducătorulă cehă Dr. Rieger a rostită 
Marți înaintea alegătoriloră săi ună importantă 
discursă, în care a desvoltată stările parlamen
tare din Austria și a marcată viitărea atitudine a 
Cehiloră în parlamentă.

Importanța limbei germane nu o năgă ni
meni, dise Rieger, ea este limba oficieloră cen
trale și a armatei și este și limba în care se în- 
țelegă deputății în parlamentă, cu tăte că nu i 
se păte lua nimărui dreptulă d’a vorbi acolo în 
limba sa maternă. Nu se păte cere dela nici 
ună funcțiunară din oficiele centrale mai înalte 
ca să cunăscă tăte limbile, limba germană va fi 
dăr și în viitoră limba oficieloră centrale. Insă 
la o codificare a limbei germane ca limbă a sta
tului Cehii nu voră consămți niciodată.

Interesante suntă și observările ce le-a fă
cută Rieger cu privire la negociările pentru re- 
înoirea pactului cu Ungaria.

Fără îndoiălă, (jă36 Rieger, aceste negociări 
se vorîi trăgăni din causa opiniuniloră divergente 
și cu privire la interesele generale voră trebui 
să cedeze multe dorințe speciale ale singurati
cilor ă.

Ce privesce cestiunea băncii, Boemia cu tătă 
industria ei dăsvoltată a fostă vitregă tractată de 
cătră banca austro-ungară. Cassele de avansă 
cehice, cari s’au înmulțită tare în Boemia și se 
administrăzâ fărte solidă, nu primescu credită 

dela bancă. Acesta este ună neajunsă ce tre- 
bue să se delăture.

„Amă cerută11, adauge Rieger, „ca și forma 
esteridră a bancnoteloră să corespundă posițiunei 
ndstre de dreptă în stată și de aceea să se în
semneze pe aceste bancnote valorea în tăte lim
bile monarchiei. Negreșită că acăsta e mai multă 
o afacere formală, dăr în același timpă e și o 
cestiune de ondre a națiunei cehe. Ceea ce e dreptă 
pentru unulă trebue să fiă dreptă și pentru al- 
tulă, căci și Germanii s’ar plânge dăcă de pe 
bancnote s’ar lăsa afară tecstulă germană. Chiar 
și pe notele lui Kosszith s’a păstrată egala îndrep
tățire11 .

Lupta de egală îndreptățire a Cehiloră a 
devenită în adevără o luptă de-o însemnătate 
mare principiară pentru întrăga monarchiă, de 
aceea nu putemă decâtă să dorimă ca ămenii 
de stată cehi să aducă la valăre generală prin- 
cipiulă egalei îndreptățiri, care până acum a 
figurată numai pe hărtiă dincolo și dincăce de 
Leitha.

Naționalitățile din peninsula balcanică.
Amă arătată în ună numiră trecută, care este si

tuația din peninsula balcanică. Ar fi îndestulătore cele 
ce amă scrisă în numărulă din 171. c., pentru ca lumea 
să vădă că înfr’adevără pretențiunile Greciloră și ale 
Bulgariloră, asupra Macedoniei și Albaniei, nu suntă de 
locă întemeiate.

Dăr pentru că (fiarele europene s’au îndeletnicită cu 
acestă cestiune și fiind-că ele au scrisă neadevăruri în 
acestă privință din causă că, necunoscendă starea lucru- 
riloră din acele părți, au primită ca bune espunerile Gre
ciloră și ale Bulgariloră, mă vădă silită a reîncepe des
crierea acestei situațiunl, și în specială a răspunde afir- 
măriloră cfiareloră străine și în deosebi catarului parisiană 
»Le Temps.»

Neputendă proba în altă modă existența Greciloră 
în Macedonia și prin urmare neexistența Româniloră, o 
broșură grecă apărută de curândă propune următorulă 
calculă:

Să se ia numărulă eleviloră ce frecventeză scolele 
grecescl și considerându-se că numărulă eleviloră în ra
portă cu numărulă cetățeniloră este de 5,72 la sută, 
dice acea broșură, că se va afla numărulă Greciloră din 
Macedonia. Și dândă ca numără ală scoliloră cifra de 
840, ăr’ acela ală eleviloră de vr’o 44.000 ajungă să spună 
că au peste vr’o 770.000 Greci în Macedonia.

Acestă raționamentă pare destulă de justă cores
pondentului lui »Le Temps’; negreșită că s’ar pută în
șela ună omă dintr’ună stată liberă, căci ar judeca lu
crurile astfelă cum să petrecă în țăra lui, dăr unui co
respondentă, care trebue să fi fostă în loculă chiar des
pre care scrie, nu’i pote fi permisă să admită acestă ra
ționamentă când îi este cunoscută situațiunea Albaniei 
și a Macedoniei.

Că Români suntă în Macedonia, e ceva necontes
tată, și trimitemă pe onorabilulă corespondentă ală lui 
»Le Temps» la cunoscutulă istorică Rossler, dușmană ală 
Româniloră, și va vadă că elementulă românescă n’a 
dispărută din acele părți; geografulă Kiepert asemenea 
afirmă aceste lucruri.

Odată probată că Români suntă în Macedonia, ră
mâne să dovedimă că ei suntă în maioritate, căci odată 
probată și acestă lucru, tăte pretensiunile Greciloră și 
ale Bulgariloră remână fără nici ună sprijină.

Dăcă ar fi Grecii în mare maioritate în Macedonia, 
ce i-ar fi împedicată, ca mai alesă acum, de când rega- 
tulă grecă este armată cu bine-cuventarea (jeiloră, și a- 
menințătoră la fruntariele Turciei, să se fi resculată și 
să fi cerută unirea cu patria mumă. Și cu atâtă mai 
multă cuvăntă avemă să spunemă acăsta, căci e vorba 
tocmai de Greci, cari nu au întru nimică să strige': Zito 
o polemos.

Dăcă se vorbesce limba grăcă, se datoresce numai 
ideei de creștinismă, care luată cu ipocrisiă de Patriar- 
chulă grecă dela Constantinopole și de toți credincioșii 
săi', amețesce spiritulă necultă ală poporului Albaniei șl 

Macedoniei și-lă face să nu lupte pe față în contra pro- 
pagandiștiloră Greci, pe care îi crede frați creștini. Limba 
loră, au disă și dică ei, este unica în care se pote vorbi 
lui Dumnedeu.

Creerulă necultă ală Albaneziloră și Macedoneniloră 
nu păte să se ridice pănă acolo, încâtă se judece, dăcă 
acelă D-deu e grecă, său fără naționalitate. Și astfelă 
imbrăcați în hainele religiei ei au străbătută în șcăleleși 
bisericile Albaniei și Macedoniei, încă de decimi de ani.

Dăr dăcă încă de decimi de ani dau autohtoniloră 
carte grecăscă, ce au putută face? Nimică, Românii și 
Albanesii își vorbescă totă limba loră.

Acăsta nu este ărăși o probă, că ei nu suntă nici 
Greci nici Bulgari? căci în scurgerea atâtoră generații, 
cum ore n’ar fi uitată ei limba străină neamului loră ? 
Nu credă că mai am nevoe să insistă asupra acestui 
punctă și trecă la o altă pretențiune a Greciloră. Ei dică : 
»Tractatulă de Berlină prevede că regulamente speciale 
voră organisa diferitele provincii ale imperiului otomană, 
ținendă sămă de cerințele populațiuniloră străine. Deci 
să ni se ție contă de pretențiunile năstre, cari suntemă 
în majoritate în aceste părți și să ni se recunăscă oficială 
limba nostră în școli, biserici etc.»

Da, așa ar fi, când d-loră ar fi în maioritate, dăr 
în momentulă ce este dovedită, că nu suntă decâtă în 
infimă minoritate, cum rămâne cu acăstă pretențiune? 
Negreșită că atunci când ar fi vorba să se reguleze si
tuația peninsulei balcanice se voră examina de aprăpe 
tăte aceste lucruri, și Europa, prin delegații săi, va sci 
să dea flăcăruia ce este ală său. Ar fi nedreptă și pă- 
gubitoră a se anexa aceste părți Greciei său Bulgariei. 
Nedreptă, că s’ar distruge drepturile netăgăduite ale loră 
la independență. Păgubitoră, pentru că pacea și liniștea 
nu ar pută domni în peninsula balcanică.

Deja au începută acele popără să-și cunăscă inte- 
resulă și cunoscința originii și a drepturiloră loră, cu 
totulă deosebite de ale Slaviloră și Greciloră, merge cu 
pași repedi, căci suntă câțiva ani de când au începută 
â se înființa scoli națională, în care se grăbescă cu en- 
tusiasmă fii macedoneni să intre spre a lua lumina, 
atâtă de necesară loră. In scurtă timpă Grecii și Bul
garii se voră convinge că nu mai au ce căuta în acele 
părți și astfelă tăte strigările loră se voră înăbuși, pa
cea și liniștea va domni în peninsula balcanică.

Europa să țiă contă de tăte aceste. Autonomia 
Albaniei și a Macedoniei va fi cea mai înțelăptă mă
sură ce ar pute lua Europa pentru momentă. Prin a- 
cordarea autonomiei, lucru, care ar fi și conformă trata
tului de Berlină, în scurtă timpă Europa se va convinge 
cine suntă locuitorii Albaniei și Macedoniei, și că nici o 
legătură nu-i legă, fiă de Greci fiă de Bulgari, său de 
ori care altă stată din peninsula balcanică.

Prin natura traiului loră și a relațiuniloră ce au 
între ei, și a modului cum populăză' aceste părți, ei lo- 
cuescă în modă încrucișată. Albanezii și Macedonenii 
trebue să formeze ună singură stată.

_________ »Națiunea.'

SOIRILE PILEI.
O adunare poporală s’a ținută în Sigetulu Marma- 

ției, în care Otto Ilerman a dată prin tărbăcălă pe func
ționarii publici dela notară pănă la ministru, pe mem
brii comisiunei municipale, pe consilierii corănei ș. a. 
Elă a promisă că va erua adevărulă și a pusă în pers
pectivă înlemeiarea unei clase burgeze posesăre. Mulți 
cetățeni i-au predată actele proceseloră loră perdute 
și-lă rugară pentru sanarea releloră. Săra i s’a făcută 
conductă cu torțe și i s’a dată banchetă. Unulă din 
rele e și — afurisitulă de »dacoromânismă,“ care-lă 
duce otova pe Otto.

—x—
Din Mediașu îi se scrie cu data de 2 Maiu farului 

»Sieb. Deutsch Tagbltt:*  „Ună servitoră ală reuniunei 
pușcașiloră de aci, Boemă de origine, a fostă însărci
nată înainte de Pasci să curețe loculă de tragere la 
semnă, și după ce și-a isprăvită lucrulă, pentru ca — 
după cum a disă la judecătoriă — să dea pușcașiloră 
ună semnă, cum că elă e acolo, și ca să capete dela 
unulă său altulă vr’ună bacșișă, a ridicată stegulă ve- 
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nătă-roșu, care-lă ave la îndemână. In diua următare 
magistratul^ fu însărcinata să cerceteze afacerea și Sâm
bătă în 1 Maiu respectivul^ fu condamnată de judecă
toria cercuală de aci la trei dile aresta și 10 fl. a- 
mendă.« — Pentru ce?

—x—
Ni se scrie din Șinca vechia în 2 Maiu n.: In diua 

de 28 Aprilie n. notarulă cercuală de aicea, d-lă Iosifu 
Stoica, mergendă în afaceri oficiose în comuna vecină 
Șinca nouă, la reîntorcerea sa acasă, cam pe la orele 
7 săra, in apusulă sdrelui, a fostă fără veste atacată în 
drumă de ună necunoscută, care, de pe o ridicătură aco
perită cu tufe, a trasă cu pușca asupra’i. Glonțulă a 
trecută din norocire pe lângă urechia notarului fără 
ca să-lă rănescă. O tăetură de glonță înse a nimerită 
calulă pe care călărea nolarulă, causându’i o mică rană. 
Se presupune că atentatulă e resultatulă unei uri vechi 
și neîmpăcate asupra notarului, din partea unoră indi
vid!, la car! nu le-a lungită freulă, precum și din pri
cina mai multoră sute de florini ce-ș! perduseră urma 
prin comuna Șinca nouă, sub administrarea unoră ofi- 
cianțl comunali, și cari sume s’au descoperită acum prin 
buna procedură a respectivului notară. Tristă lucru 
că-și iau omenii refugiu la glonță și nu la lege.» 
V. L. P.

—x—
Partida lucrătoriloră din țările ungare a ținută în 

Pesta o adunare generală în afacerea proiectului de lege 
a gloteloră, care s’a transformată într’o manifestațiune 
pentru dreptulă de alegere generală S’a luată o reso- 
luțiune, ca lucrătorii să lupte pănă ce-și voră ajunge 
acestă țintă, pornindă din principiulă: îndatoriri egale, 
— drepturi egale.

— x—
Mercuri, 16 curentă, a luată focii palatulu, precum 

și tote obiectele aflătore în curte, de pe moșia Cris- 
tesci din jud. Suceava în România, proprietatea prin
țului Gr. M. Sturza. Cu tolă concursulă energică ce 
s’a dată din partea servitoriloră palatului și a sătemloră 
n’a putută scăpa mai nimică de furia elementului disțru- 
gătoră, astfelă că păgubele causate se urcă la cifra de 
aprdpe 250,000 franci.

—x—
Toți legătorii cu sîrmă din Ungaria, cari îșî prac

tică ca ambulanți meseria loră prin Germania, au pri
mită ordinulă de expulsare pe diua de 1 Iuliu.

—x—
Nagy Sandor, președintele sedriei orfanale din Fă- 

gărașu și marele intrigantă contra Româniloră, e trasă 
în cercetare disciplinară din causă că într’ună recursă 
contra viceșpanului și protonotarului s’a folosită de nisce 
învinuiri ce nu le-a putută dovedi.

—x—
Protopresbiteră ală iÂpovei s’a alesă părintele 

Voicu Hamsea din Fiscută.

In 29 Aprilie s’a desvălită în Kișineu monumen
tală Țârului Alexandru II. A asistată multă lume. Mo
numentală servesce de amintire istorică a dilei de 12 
Aprilie 1877, când s’a citită, în presența împăratului, 
manifestulă privitoră Ia declararea de răsboiu și libe
rarea Bulgariloră. Monumentulă costă 20 mii ruble.

—x—
Deputatulă dietală croată Dr. Tuskan a fostă con

damnată de tribunalulă din Agramu, cum se <Țice Pen" 
tru jurămentă falsă, la doi ani închisăre grea, la per- 
derea gradului de doctoră și esercițiului advocaturei, 
precum și la cheltuelile de judecată. Studenții, cari 

se aflau de față au salutată pe Tuskan cu strigări de 
»Zsivio,« când a părisită sala.

—x—
In luna Aprilie s’au adresata 10,04-2 avertismente 

pentru dare, s’au făcută 3357 secvestrări, s’au escrisă 
2339 licitațiuni, dintre care 37 s’au și eseculată.

De pe valea Someșului mare.
Aprilie 1886.

E timpă îndelungată de când on. publică cetitoră 
nu a aflată nimică despre actele și activitatea vestițiloră 
patrioți renegați și kulturegyletiștî din ținutulă ăsta. Se 
păte că voră cugeta, că gerulă de munte le va fi înghe
țată sângele fanatică și le va fi paralisată obiceiulă ne
mernică de a denunța și învrăjbi pe pacinicii locuitori. 
In adevără însă ei îșî continuă opera ticălosă, țîntindă 
la totala nimicire națională și materială a sermaniloră 
locuitori români.

Abia suntă 3 ani de dile dela noua organisare ad
ministrativă a comitatului și aslătjl totulă este schimbată 
la față, 6r din 8 amploiați români ce erau pe atunci, 
pănă astăzi mai vegetăză și se mai clătină ca fruncja pe 
apă încă 3, fiindă 4 foști canceliștî și fostulă, în decursă 
de vr’o 20 de ani, protonotară dr în urmă esactoră, 
Nie. Beșană, destituiți definitivă din postă și beneficii din 
simplulă motivă că fișpanului Banffy pașa nu i-a conve
nită a avă amploiați de altă naționalitate, și de aceia pe 
cari nu-i pdte folosi după placă ca unelte netrebnice, și 
de aceea i-au înlocuită pe toți cu ămeni de ai lui, adu
nați din tăîe părțile.

Asemenea a delăturată și transferată ună ingineră 
comitatensă sasă, ăr în timpulă mai nou prin marea-i 
influință este transferată chiar în Secuime inspectorulă de 
scole Szeremlei Lajos, maghiară, dăr omă cultă și cu 
prevederi sănătose, față de care nu se pole plânge nici 
o naționalitate că o a persecutată seu a făcută presiune 
și a voită a maghiarisa cu forța, ceea ce numitului pașă 
nu i-a convenită, și de aceea s’a mântuită de elă. Ca 
următoră a d-lui Szeremlei se combină a rămână sub- 
inspectorulă Dr. Havași, renumitulă jidană, care a com
pusă în Dees mai în anii trecuți catalogulă numeloră 
românesc! maghiarisate, a tradusă pe Gerasim cu Gyâr- 
fâs, Constantină cu Szilârd, Veronica cu Ferencz etc. 
Astfelă devenindă favoritulă pașei, ăr prin elă acum 
crede că i va succede a maghiarisa totală scolele popo
rale din comitată, a destitui învățătorii și a înființa în 
tdte comunele scdle comunale și de stată maghiare.

In 5 Aprilie a visitată jidanulă Dr. H. scdlele co
munale din acestă cercă, a esaminată însuși copiii un- 
guresce și n’a fostă mulțămită cu nici ună învățătoră, la 
cei mai mulți le-a promisă — și va și țină cuvăntulă— 
că se va îngriji de denșii în viitoră, îi va forța a fi plu
gari, căci ca învățători nu ’și cunoscă chemarea, nu vor- 
bescă perfectă limba statului, ăr în Rodna ș’a estimata 
mirarea, că cum de vorbescă copiii de Români din scolă 
mai bine românesce decâtă unguresce ? Poftimă tendința, 
scopulă și prospectele ce ni le desfășură fiitorulă inspec
tară de scdle, jidanulă Dr. Havasi. Va face și pe aci de 
sigură încă vre ună catalogă păte pentru vite, ca prin 
ele să maghiariseze și dălurile, munții și stâncele.

Acestea și alte nenumărate le-a îndeplinită înpin- 
tenatulă pașă în centru, în gremiu, ăr în comune ur- 
mătarele: Din înaltu-i ordină este suspendată din oficiu 
notarulă comunală, d-lă Pantelimonă Lupșai, notarulă II- 
vei mari, încă din 1-ma Martie a. c. din simplulă mo
tivă, că nu scie și nu lucră în limba maghiară, și ca 

atare nu-lă află aptă a purta acestă oficiu și mai de
parte. D-lă Lupșiai servesce dela desființarea graniței și 
a îmbrăcată pănă în presentă mai multe oficii și anume 
a tastă în timpă de vre-o 15—20 de ani adjunctă la 
pretura din Sânt-Georgiu și Rodna, apoi cancelistă, ăr 
de 14 ani servesce spre mulțămirea poporeniloră și mai 
mariloră săi ca notară corn. în locu-i natală Ilva mare. 
La diferite ocasiuni a fosta recunoscută din partea locu- 
riloră competente de celă mai bravă, activă și pricepută 
notară din ținută. Cu totală a servită fără întrerupere 
36 de ani, și-a jertfita puterile fisice și materiale ca la 
bătrânețe să guste paharulă amară, cu care l’a îmbiată 
și forțată să-lă golăscă nemilosulă pașă, din motivulă 
numai că pănă era domnulă L. în fruntea comunei și-i cu- 
noscea durerile și remediile nu putea a-pi ajunge scopulă 
d-sale în comună și ținută, ără nou substitutulă Togya 
Păi pdte merge ărăși în Asia și a îndeplini ce-i place, 
căci d-lui pre lângă, că e ună străină de nascere și ți
nută, nu cundsce relațiunile sociali și interesele poporu
lui din comună, nu i șcie trebile și necazurile, și ca 
atare nu-lă pdte ajuta nici prin sfată nici prin faptă, 
der după cum îlă arata subscripțiunea numelui (Togya), 
și portarea D-sale, apoi marea plăcere cătră limba ma
ghiară, in care ’și conduce protocole și indeplinesce ne
silită afacerile, apoi necundscerea bine a limbei ,materne, 
— e ună fiu rătăcită, ună membru ce infectăză socie
tatea română și e chiar periculosă nemului română, din 
care — durere — s’a născută.

(Va urma).

De ale scblei.
Cantulăf')

Ce? și cum e a se propune din acestă obiectă de 
înv&țămentă în scitele nâstre poporale ?

(Fine.)
Se trecă la materia, ce ar fi a se propune după 

modesta mea părere.
In anulă I. de scolă: Disciplinarea micuțiloră și 

cântarea după putere a silabeloră ce se formeză din 
sunetele, ce prescrie planulă lui Petri a propune în 
clasa I. d. e. ai, ia, oi, ei etc. — Acesta dă destulă de 
lucru învățătorului.

In anulă ală H-lea de scolă: Să se propună cântece 
ușore ca acela bine cunoscută cu numele «Rendunica,*  
Textulă în Abcdarulă lui Petri pag. 86, er’ melodia de 
Vorobchievicl. Acestă cântecă cu privire la textă e forte 
acomodată pentru copii, — apoi cu respectă la melodiă 
e ușoră și copiii o polă cânta fără sforțare, estinden- 
du-se în ună singură octavă. — Asemeni cântece bine 
potrivite suntă și: «Inima română*  (pag. 9, colecțiunea 
de cântece de Gipriană Porumbescu, Viena 1880) și »Că- 
lușerulă" (Tdtă iarna am stată.)

*) Jolrn Hanning Speke (rostcsce: Spik) a foștii unft căletoru vestită en- 
glesu. EIu a descoperită maî ântâiu (31 Iulie 1858) laculu Victoria, f 1864.

In anulă ală IlI-lea de scdlă: 1. Suntă a se pro
pune liturgice, la cari însă textulă trebue să se esplice 
cu tată dea-dinsulă. Aici se facă cele mai grosolane 
erori, chiar din partea învățătoriloră. Am auțjita cân- 
tându-se „Treimei cei de o ființă,» în locă de: «Treimea/ 
în cântarea: «Pre tine te lăudămă,» apoi, ,și mai mă
rită esci» în «Cuvinese» de și s’a (jisă «ceea ce esci 
mărită,» apoi la „unulă sântă» nu sciu ce apendice se 
cântă, care în privința melodiei mai multă sămănă cu o 
cântare de veseliă, decâtă cu o cântare, care se aduce 
în ondrea Creatorului acestui universă ș. a. — Ori-ce 
textă are se fiă bine esplicată. Cu privire la melodiile 
cântăriloră liturgice, presintele lasă multa de reparată

*) A se vedă nr. 90 și 91.

FOILETONU.

Căletoria Iui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Mtesa spuse, că Stanley este mai tenără ca 
Speke*),  dară mai bine îmbrăcată decâtă acesta. Stan
ley era convinsă, că cu acestă principe va pute se tră
iască în bune relațiuni.

Speke și ceialalli călători, cari făcusără cunoscințăj 
cu Mtesa, îlă descriseseră ca pe ună tirană fără inimă, 
aplicată la omorurile cele mai grozave. In tinerețea 
sa pdte că Mtesa va fi și fostă astfelă. Schimbarea 
spre bine avea să o mulțămescă silințeloră unui bietă 
musulmană cu numele Muley bin Salini, care l’a ini
țiată pe densulă împreună cu poporulă său în învăță
turile Islamului. In chipulă acesta din tiranulă de mai 
’nainte se făcu ună principe morală, silitoră; ună prin
cipe, care căuta din răsputeri să ridice și să nobiliteze 
poporulă său.

„In elă vădă eu", dice Stanley, „lumina, care va 
depărta întunereculă, în care se află aceste regiuni. — 
La Mtesa vădui mai bine de trei mii soldați pe jumă

tate civilisați. Vădui vre-o sută de căpetenii, cari stau 
cam pe aceeași treptă de cultură cu locuitorii din Zan- 
zibar. Ei suntă îmbrăcați în vestminte bogate și suntă 
înarmați întocmai ca aceștia. Am admirată gradulă celă 
mare de renduială, la care pdte ajunge o astfelă de 
țeră pe jumătate civilisată.“

In dimindța dilei de 7 Aprile împăratulă, însoțită 
de o armată întregă de păzitori, pagi, stegari, dobași, 
trâmbițași, căpetenii etc., precum și de două sute femei 
din haremulă său, se îndreptă spre țărmurele lacului. 
Când ajunse în dreptulă locuinței lui Stanley, trimise 
Mtesa la călătorulă nostru pe ună omă ală său, ca 
să’lă chieme la densulu.

Stanley se îmbrăcă cu hainele salo cele mai bune, 
luă cu sine pe doi din soții săi, cărora le dete câte o 
pușcă, și merse la țărmure. Mtesa îlă primi în mo
dulă celă mai prietinescă. Elă spuse ceva în taină 
unui pagiu ală său, care se depărtă în grabă. Curend 
după aceea se iviră dintr’ună sînă din apropiere pa- 
tru-deci de vase de totă bine făcute și de colore ca- 
feniă deschisă, cu vre-o 1200 ostași. Fiecare din aceste 
vase îșî avea căpitanulă său, eră întrega flotilă sta sub 
ună admirală. Mtesa făcu în ondrea călătorului nostru 
o revistă asupra trupeloră sale de marină.

Sferșindu-se revista, Mtesa porunci unui căpitană, 
să caute vre-unu crocodilă seu vre-ună hipopota’mă, 

După ună pătrară de oră căpitanulă raportă că la vre-o 
două sute metri de acolo dorine ună crocodilă, ceva 
mai mică, pe o stâncă.

„Ei, Stârnii,“ clise donmitorulă, voindă să cunoscă 
dibăcia dspeluî său, „arată femeiloră mele, cum sciu să 
pusce omenii albi!“

Stanley se pregăti îndată, să dea ascultare aces
tei provocări. Elă merse ceva mai aprope de croco
dilă, îșî luă pușca, o puse la ochi, și, ca să nu pățescă 
vre-o rușine, îșî dete tote silințele, ca să țîntescă câtă 
mai corectă. Glonțulă pătrunse chiar în capulă ani
malului, care fu sdrobită cu desăvârșire. In chipulă 
acesta Mtesa și toți ceialalți se întăriră și mai multă 
în credința, că albii suntă nisce țîntașî forte buni.

Mtesa nu rămăse în Usavara decâtă numai câte-va 
dile. In 10 Aprile elă se întdrso la reședința sa obici
nuită Rubaga. Stanley fu invitată să vină și elă aici, 
ceea-ce călătorulă nostru și făcu cu cea mai marc 
plăcere.

„Drumulă/ istorisesce Stanley, „tocmai fusese în
grijită pentru escursiunea Maiestății sale. Elă era lată 
de optă picidre și ducea prin giungle, grădini, păduri 
și câmpuri. Privirea asupra frumoseloru ținuturi, asu
pra deluriloră nu tocmai înalte și asupra păcinicului 
Iacă, aspectulă tamarindiloră și ală copaciloră de gummi 
uriași, pădurile estinse de banani îți umpleau sufletulă 
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viitorului. Ună învățătorii cântă în o formă, altulă în 
alta; unii cântă mai lungă alții, mai scurtă una și ace
iași cântare.

Cu copiii e a se cânta simplu, naturală și frumosă. 
In esecutarea cânturiloră liturgice multe erori se ivescă. 
Ce e fârle ușoră pentru învățătoră, e fprte greu pentru 
școlară — bine să cugetămă ! Să se esecute cântările 
liturgice lină și să se observe pietatea ce trebue păstrată. 
Nu însă să se urască omulă lângă ună singură >Amină.< 

Se pote folosi manualulă »Divina liturgică" de M. 
Serbană, Pesta 1871, cu bună succesă. Intre cânturile li
turgice se păte adauge și câte o cântare de veseliă, horă 
și altele.

In anulă IV-lea de scolă suntă ase preda imnurile, 
de pildă: Irnnulă poporală, de Andreiu Mureșianu, melo
dia cunoscută de totă Românulă cu carte. (E compusă 
de Haydn.) Orice imnă esprimă 6re-care reverință; așa 
trebue deci și cântată melodia, încâtu acea reverință să 
se observe și’n melodiă. Imnurile bine cântate se deo- 
sibescă în tactă de cântările liturgice.

După acesta să se cânte Marșuri, de cari suntă 
destule cunoscute pe la noi din audă. Marșurile se cântă 
bine, atunci, când p6te omulă merge după ele in tactă 
cătănescă; ele se cântă în tactulă celă mai precipitată.

In anulă ală V-lea de scolă suntă a se lua melodii 
mai seriăse naționale, de pildă: „Ună Răsunetă,*  ase
menea cunoscută și după textă și după melodiă. Tex- 
tulă trebue să-lă cuprindă copilulă; apoi alte cânturi 
frumose.

traduse cele decc porunci. Mtesa și căpeteniile din 
jurulă său ascultau cu cea mai marc băgare de semă. 
Cu toții se bucurau, că au avută prilejă de a auclf 
aceste frumose învățături.J

Intr’ună din dilo îi împărtăși împăratulă lui Stan
ley, că a doua di va sosi la curtea sa ună altă Albă.

„Albă ca mine, seu Turcă?*, întrebă Stanley 
plină de mirare.

„Albă ca tine!" răspunse Mtesa.
„Nu, acesta este cu neputință!" esclamâ călăto

rulă nostru.
„Vel vede!" adause împăratule. „Vine din Masr 

(Cairo)."
„Minunată!" dise Stanley. „De cum-va va fi vre- 

ună Albă ca mine, să scii, că o să mai rămână la tine 
încă vre-o patru, cinci ijile."

Se făcură în grabă pregătiri pentru primirea celui 
așteptată. La aceste primiri Stanley fu întrebată 'de 
sfată de repețite ori,

„Aședă’ți trupele în liniă în curtea palatului," îlă 
sfătui elă pe Mtesa; „porunccsce-le să presenteze ar
mele, și îndată ce va fi întrată ospele în curte, să în- 
ccpă tobele a bate și surlele a suna."

• (Va urma.)

In anulă ală Vl-lea de scolă, cum și în școla de 
repetițiă se reasumăză materia propusă, apoi cu copiii 
mai dotați cu voce bună, să cânte glasurile. Se pote 
pretinde dela ori și care învățătoră, ca să cânte orice 
melodiă cum se cade. Ori-care învățătoră presupună 
că are atâta cunoștință, câtă la cetirea unei poesii să 
observe, că ce e cutare poesiă, este: horă, marsă, imnă, 
ori elegiă? In spiritulă tecstului va cânta și melodia.

Am vorbită astfelă despre cântă, arătândă modulă 
propunerei și indicândă materia ce are să se propună, 
căci sunt convinsă, că forte mulți dintre colegii învăță
tori nu s’au bucurată de a studia prin institute, unde 
cantulă e și a fostă obiectă obligată pentru fiecare pre- 
parandă. A vorbi în terminii technici am aflată la acestă 
locă necorespundătoră, căci voiescă se fiu înțelesă de toți.

Decă vomă urma acestoră indegetăr vomă satis
face cerințeloră pentru presentă, câtă pentru viitoră e o 
condițiune neapărată de lipsă pentru fiă-care învățătoră, 
ca acela să-și câștige cunoscințele musicei întru atâta, 
câtă să potă ceti fluentă ori ce piesă, ce s’ar putea pro
pune în sc61a poporală.

E timpulă ca și noi să ne bucurămă de abundanța 
și frumseța cânteceloră nostre, ce însă numai prin cu- 
născerea musicei putemă ajunge. Nu putemă rămână 
noi totă pe lângă „Invățândă la carte să vă spună ce 
am socotită etc,*

Ar fi de dorită, ca în viitoră institutele de teologi 
și preparandl să îmbrățișeze musica cu o căldură ase
menea altoră națiuni. Ar fi de dorită, ca în viitoră nici 
ună teologă și nici ună preparandă să nu capele abso- 
lutoră fără obținerea esamenului din musică. Ar fi de 
dorită că chiar reuniunile învățătoresci, cari simțescă mai 
afundă necesitatea cunoscințeloră musicale, să facă pașii 
necesari la autoritățile competinte, ca celă puțină de 
aici înainte să iasă preoți și învățători deplină cualificați. 
Aceia voră sci apoi, că ce și cum e a se propune can
tulă în scălele nostre poporali.

Cu privire la cantulă ce se practisăză astădi, dăcă

este ca învățătorii, cari n’au cunoscințe musicale să nu 
Hă siliți, ori a rămâne cu unu cânlecă, două învățate în 
tinerețe, ori a mai învăța melodii greșite și necorăspun- 
dătăre de pe lagendarmi etc. să se concheme învățătorimea 
întregului districtă baremă la 2 ani în ună centru, unde 
să țină cursă anumită de cântă, când s’ar pute face 
învățătorii cunoscuți cu piesele cele mai frumose prin 
cei cunoscători în ale musicei.

Spereză, că ale mele modeste observări voră con
tribui câtă de puțină, ca de acum înainte învățătorimea 
să se ocupe cu mai mare seriositate de caută.

Iuliu Popii, 
învățătorii calificată.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.*)

ATENA, 7 Maiu. — Comandantulă trupeloră 
grecești din Tesalia, generalulă Sapunzalcis, rapor- 
teză că Turcii facă mari concentrări de trupe pe 
totă linia <\ela graniță.

Sapunzalcis în urma aedsta a dată ordină, ca 
trupele grecesc! cantonate la Volo și Ve- 
lestino se inergtl în marșii grabnicii la La- 
rissa.

F6ia oficială publică de sdră decretulu prin 
care garnisona Atenei se aviseză se plece 
în marșu forțatu în Tesalia.

S’a împrăștiată sgomotulu, că ambasado- 
rulil turcesctt din Atena va înmâna unti ul- 
timatfi, și apoi va părăsi Atena.

DIVERSE.
0 scenă tragi-comică în teatru. — In teatrulă din 

Richmind publiculă a fostă cuprinsă deunătfile de o spai
mă panică, ca cum ar fi isbucnită ună focă mare; și 
totuși causa era prea inocentă și nepericulosă. Era toc
mai în momentulă unei declarațiuni de amoră pe scenă; 
tenorulă primă asigura pe primadona adorată, în tonu
rile cele mai înațte, că nici mărtea nici iadulă nu-lu 
potă isgoni de lângă amanta sa, când de odată apare 
Patum în forma unui cloțană (șobolan ă) mare, care să 
aruncă asupra amanțiloră. Primadona leșină — lucru 
firescă, — tenorulă uită tâte jurămintele de amoră și în 
locă d’a trage spada, apucă fuga. Cloțanulă totă așa 
de speriată ca tenorulă, sare de pe scenă în orchestru 
tocmai în pola celui care bătea toba cea mare. Acesta 
dă ca ună nebunii cu ciocanulă tobei împrejurulă său, 
și cloțanulă fuge printre piciărele musicanțiloră celorlalți. 
Aceștia aruncară instrumentele și se suiră in picibre pe 
scaune, pe când turburătorulă cloțană sare în parchetă 
între — dame. Zăpăceala ce urmă nu să pbte descrie- 
O parte din publică să prăpădea de rîsă, ceealaltă de 
plânsă; acele dame, care nu leșinară, își strinseră hainele 
pe lângă corpă și să suiră pe scaune. Spre necinstea 
domniloră treauie să spunemă, că ei s’au purtată ca 
dmeni cu curagiu. Mai mulți dintre ei fugiră. Spaima 
luă astfelă de dimensiune, că deschiderea ușiloră pentru 
cașuri de periculă deveni necesară. Unulă din oficerii 
presențî trase în fine spada și omorî pe pricinuitorulă 
acestei turburări.

Ar fi foștii atâtu de frumoșii! — In o scălă de 
fete dintr’ună orășelă li să dădu eleviloră de cătră pro- 
fesorulă de gramatică o lucrare în scrisă despre versulă, 
care se aude acuma așa desă : „Ar fi fostă, deu, atâtă de 
frumosă,— dăr n’a putută să fiă!" 0 elevă mică ca lu
crare îșî povesti visulă celă din urmă, pe care’lă avuse

cu totă naivitatea și sinceritatea. Eată’lă: „De curăndă 
a visată, că profesorulă de gramatică a alunecată pe 
ghiață și și-a scrintită piciorulă, așa încâtă fu nevoită 
să zacă în pată. Elevele erau dispensate de orele de 
gramatică și de temele acestea atâlă de urîcibse penlru 
ele. Dăr, când veni fata diminăța la scălă, ătă că pro- 
'esorulă ședea deplină sănătosă pe catedră. Ar fi fostă, 
dău, atâlă de frumosă,— dăr n’a putută să fiă!» Cu a- 
ceste cuvinte încheiă fata lucrarea sa.

Ce este cultura? — F6ia umoristică .Figaro" din 
Viena aduce urmălorulă dialogă între doi Bosniaci: 
«Brațe, ce este cultura?*  — „Ce să fiă? O stare de su
portată; decă nu porțl armă’n spate pentru cei ce portă 
darea’n spate, porțl darea’n spate, pentru cei ce părtă 
arma’n spate.*

LOGODNĂ, — D-lă Iănă I. Maxim iii ană, în
vățători în StupinI, s’a logodită cu d-șora Valeria Soiu‘ 
fiica părintelui Soiu din Turcheșă.

Bibliografia.
Subscrisulă are onore a aduce la cunoștința onor, 

publică cetitoră, cum-că din opulă: .Istoria revelațiunei 
divine*  esemplare întregi numai vr’o 20 se află, ăr bro- 
șure singuratice afară de l-a și a Il-a se află la subscri
sulă cu 50 cr. esemplarulă. Dăcă doritorii de-a avea 
completă acestă opă teologică să se adreseze la subscri
sulă pentru broșurele, cari le lipsescă. Opulă întregă 4 
fl. 50 cr.

Totă la subscrisulă se află: „Predice pop. pe Du
mineci*  tom. I. cu 1 fl., ală II-lea totă pe Dumineci ăr’ 
cu 1 fl., ală căroră venită e distinată pentru fondulă sco
lastică tractuală.

Clușiu, în Maiu 1886. Gavrilă Popă,
protopopă.

Meseriașulti românu, foiă pentru învățătură și pe
trecere, alcătuită mai verlosă pentru meseriași; apare în 
Brașovă la 1 și 15 a fiecărei luni. Editoră și Redac- 
toră : pr. Bartolomeiu Baiulescu, președintele reuniunei 
pentru sprijinirea meseriașiloru români în Brașovă. (Ter- 
gulă grâului Nr. 558). Prețuia abonam. : pe ană 1 fl. 
20 cr., pe 1/a ană 60 cr. ; pentru România 4 fr. Nr. 5, 
dela 15 Aprilie v., are urmălorulă sumară : .Christosă 
a înviată /*  (insămnălatea sf. învieri). — Legea pentru 
meserii din 1884 (urmare). — Din higiena lucrătorului. 
— Industria mare și industria mică. — Câteva instruc
țiuni la meseria templăriei. — Ajutore pentru reuniunea 
meseriașiloră rom. din Brașovă. — Consemnarea mese- 
riașiloră abonați la acestă foiă. — Nenea Petrache croi- 
torulă. (Povestire). — Dorălă recrutului (poesii poporale 
din Țera Oltului). — Din învățăturile lui Cilibi Moisi. — 
Din traista cu minciunile. — Multe și mărunte. — Fe
lurite pentru meseriași.

Foișora pentru răspândirea cunoscințeloră folositbre 
și a iubirei de carte; apare în Sibiiu de 2 ori pe lună. 
Proprietară, editoră și redactoră resp. : Gr. Sima atu lui 
lână. — Colaboratoră-primară I. Popă lieteganulă. Totă 
ce privesce Redacția să se adreseze: Redacției «Foișbrei*  
în Abrudă (Abrudbânya). Abonamintele se trimită : ad
ministrației ,Foiș6rei“ (W. Kafff) în Sibiiu și costă pe 
ună ană 4 fl., pe 1/2 ană 2 fl.; pentru străinătate 14 
franci. — Nr. 7 dela 15 Aprilie cuprinde : Bunica. — 
0 fată amăgită (baladă din poporă). — Materială pen
tru limbă (urmare). — Credințele și obiceele nbstre po
porale. — Poesii. — Flăre frumosă și flore urîtă (po
veste). — Despre legi și judecăți (urmare). — Cântece 
poporale. — Notițe folositbre. — Glume de prin lume.— 
Răspunsuri. — întrebări. — Felurimi. — Bibliografiă.— 
Ghicituri. — Posta Red.

Rectificare. In nr. de erl ală fbiei ndstre, la 
datulă sciriloră telegrafice, ..în locă de Aprilie, pretutinde- 
nea să se cităscă: Maiu

Editoră : Iacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

do veseliă. Aci ne urcamă pe verfulu unoră verdi co
line, de unde aveamft priveliștele cele mal încantătdre, 
aci ne scoboramă în văi tăinuite, seu no cufundamă în 
sînulă codriloră uriași.

Din distanță în distanță se vedeau șerpuindă pă- 
rae cu apă limpede ca lacrima. Foile arboriloră erau 
do o verdeță încântătore, ceriulă părea mai azuriu de- 
câtă de obiceiu, eră căldura, deși destulă de mare, era 
domolită de curentulu de aeră, ce venia de cătră munți, 
precum și do umbra frundisului de pe marginea dru
mului."

După o cale de trei ore — era tocmai la unu 
după amiadi — zări Stanley și cu soții săi, de pe ver- 
fulă unui delu înaltă, capitala, care era alcătuită din- 
tr’o mare mulțime de- colibl de formă rotundă. In mij- 
loculă acestora se ridica o clădire uriașă în tocmai ca 
o șură. Era „palatulă" împăratului. „Orașulă" era 
încunjurată cu ună gardă de trestiă și avea mai multe 
întrărl. Privirea de susu, de pe delă, era de totă 
frumosă.

Pe când Stanley admira posiția capitalei, despre 
care e vorba, iată că veni ună pagiu ală lui Mtesa, 
care îngenuncliiândă înaintea lui, îi împărtăși, că stă- 
pânulă seu l’a trimisă, s6-i arăte locuința, ce-I era des
tinată. Acestă locuință se afla în mijloculă unei gră
dini de pisangi și avea forma unui cortă. Privirea 

dintr’ensa era destulă de frumosă, și, deși avea în lun
gime numai șese metri, totuși era destulă de încăpă- 
tore. Nu departe de locuința lui Stanley erau cele 
trei colibi destinate pentru omenii săi. Intr’ună colță 
ală grădineî, ce o împrejmuia, se afla ună grajdiu pen
tru boi și capre.

In acestă „vilă" a sa și în societatea buniloră 
Vaganda și a mărinimosului lorii principe Stanley se 
simțea de totă bine. Numai grija.... do sortea soțiloră 
săi lăsați în Usukuma îi turbura din când în când tin
surile vesele petrecute la curtea lui Mtesa.

Nu multă după sosire călătorulă nostru fu cliie- 
mată la palatulă împărătescă. înainte de a ajunge la 
locuința făcută din trestiă și paie, elă trebui să trecă 
prin mai multe curți. „Palatulă" este înaltă și spa- 
țiosă, elă are odăi din destulă pentru femeile lui Mtesa 
și pentru garda sa. Curțile suntă asemenea mari și 
curate.

Stanley avu ocasiune a conveni încă de multe ori 
cu puterniculă domnitorii. La aceste întâlniri elă aduse 
vorba de repețite ori despre învățăturile creștinesc!, și 
căută a îndupleca pe Mtesa să primescă aceste învăță
turi. Elă îl descrise pe scurtă viața Mântuitorului 
Cristosă, care a pătimită pentru întrega omenire, fără 
deosebire de Albi seu de Negrii. Ii arătă diferința 
între învățăturile lui Cristosă și ale lui Mohamedă, și-i
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Oursuln la bursa de Viena
din 6 Maiii st. n. 1886.

Rentă de aură 4‘L . . . 103.95 
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 95.20 
ImprumutulQ căilorfi ferate

ungare......................... 152.75
Amortisarea datoriei căi-

lorfi ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.10 

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostii ung.

. (2-a emisiune) .... 127 50 
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 117.25 

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.20 
Bonuri .rurale Banat-Ti-

miști..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.20
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.75
ImprumutulO cu premiu

ung................................. 118.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.50 
Renta de hărtiă austriacă 85.40 
Renta de arg. austr. . . 85.45
Renta de aură austr. . . 114-55 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  878.—
Act. băncel de credită ung. 293.25 
Act. băncel de credită austr. 288.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ._. . 61.82 
Londra 10 Livres sterlinge 126.25

Bursa. de îSucmrescă.
Cota oficială dela 21 Aprilie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 90>/a 9P/2
Renta rom. amort. (5°/0) . 94^ 94Va

» convert. (6%) . . 89XL 89^
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 331/2
Credit fonc. rural (7°/0) - . 103— 103—

’ „ (5°/o) . 86— 87—
» » urban (7°/o) • • 99— 100—
> > » (6°/o) • 91— 92—
* » * (5°/o) • 811/, 82Va

Banca națională a României 500 Lei 1030 1040
Ac. de asig. Dacia-Rom. 285 290

< » » Națională 235 240
Aură contra bilete de bancă . . 14 — 15 —
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 7 Maiă st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 69 Vend. 8.70

Argint românesc . . . . . . » 8.60 > 8.65
Napoleon-d’orI................. . . » 9.99 > 10.03

Lire turcesc!..................... . . » 11.20 > 11.28

Imperiali......................... ...» 10.20 • 10.30

Galbeni............................. . . » 5.88 » 5.93

Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— > 101.—

Ruble Rusesc!................. . . » 122.Va » 123. V»

Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

fostiă. cListinsă, cu
Diploma (le recuuăscere dela esposițiunea din Graz 1880.
Medalia (le brojiză dela esposițiunea din Triestă 1882.
Medalia de argintă dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883.
Diplomă de argintă dela esposițiunea econom, din 1884 a comitatului Torontală. 
Medalia mare dela esposițiunea din Budapasta 1885 pentru progresă și exportă.l.SV(HlLTLt 

AGNES
dela MO H A

Conține cea mai însemnată cantitate de acidu carbolicu dintre tote 
minerale ale

face escelente servicii la bole catarhalice ale organeloră de mistuire și ale udu
lui. în genere acestă apă merită a să lua cu deosebire In considerațiune la tote acele 
boje, la care trebue a ajuta organele și a promova funcționarea sistemului nervosfl.

Cil vinu beutu se bucură acesta de o popularitate mare.
Depositulfl principalii Ț Liferantu alU Curții

singura numai la: a X reg. ung. în Budapesta
Asemenea se află la tdte farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiunî.

(3—15) S’au esjpediatw în anulti 1S85

1,800000 butelii

se potu face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoru 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămtî a ni se trimite esactu arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtT ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fi. —
„ șdse luni...............................  . 6 fi. —
„ unti anti........................................12 fi. —

Pentru România .și străinătate.

pe trei luni • . 10 franci
„ șdse luni . . . 20 „

,, unfi anu . • 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.^

Mersulu trenurilor^
pe linia Predealft-Budapesta și pe linia Teiasil-Aradu-SSudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-Budapesta Budapesta—‘Predeald

BucurescI

Predealu (
(

Trenu 
de 

perBdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnlbus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbus

Timișă

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

( 
(Sigliișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Cop sa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teinșft 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora] 
Cucerdea 
Qhirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susă

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Euda-pesta

(
(

Viena

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
19.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
6.00

6.35
3.00

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30

10.50
11.29
11.47
11.35
104
1.30
1.39
2 07
3 0.8
5.08
5 35

s.oa
8.31]
8.59,
9.34 

10.16 
11.04 
12 171 
12.471

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

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

6.47
10.37

1.44
5.33

3.15
7.29
8.27

Trenu 
de 

peraâne 
I

I -

Trenii 
omnlbus

Clușiu

Apahida
Gliiris

Cucerdea

Uiora
Vințulă de 
Asudă
Teiuștt 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mic-, 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovă

Timișă

( 
(

(
(

susă

12.05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.02

6.40
7.00

Predealu

BucurescI

(
(

(
(

i

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose.

Tipografia ALEXI Brașovd.

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.2.6
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

8.00
11.40

2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Teiușiî- flradft-Budapesta Budapesta- Aradâ-Teiușd.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă>-• omnlbus omnibus persdne peraâne acceleratu omnibus

Viena 11.00 7.15Teiușft 11.09 — 3.56 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.00
Vințulă de josă
Șibotă

12.20.
12.52 —

4.53
5.19

Szolnok £ 11.02
11.12

3.44
4.02

11.40
12.00

Orăștia 1,19 — 5.41 Aradfi 3.37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovâță 4.13 — 619
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — . 7.04' Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 •_ 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 , — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam

Gurasada
7.14 — 9.28

Conopă 6.18 — 9.49 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovâță 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă
Alba-Iulia

11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 | 2.10 8.16 11.19 — 1.40
Viena - 1 8.00 6.05 Teiușft 12.05 •— 2.24

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trenă de Trenu de Trenă Trenă
omnlbus peraâne persâne persâne omnlbus omnibus

Aradft 6.00 12.55 Simeria 6 30 11.50 2.238.25
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nemeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
'Omișdra 8.42 3.40 10.06 Petroșeui 10.43 4.04 6.39

'S'imifșdra-Aradfit JPetroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenă Trenu Trenă
persâne peraâne omnlbus omnlbus omnlbus de pers.

Timișdra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8 02
Aradulă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradifc 7.50 3.10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


