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pilele trecute biroulfi de corespondențe din 

Pesta a găsitu cu cale a transmite prin sârma 
telegrafică în t6te orașele Ardeiului și ale Țârei 
unguresc!, ba pdte și în Serbia, soirea, că unu 
perceptori din Turda a defraudati 6000 fi. v. a. 
din banii statului încredințați lui.

Ori și cine, care cundsce viâța și omenii din 
„fericitulu11 stătu ungaru, trebuia să se mire vfe- 
dândil sgomotulu, ce s’a făcută pentru câteva pe- 
cătdse miiș6re, căci cui nu-i este cunoscutu, că în 
era „patriotică liberală“ se defraudâză și se fură 
cu Recile de mii, fără ca sâ se facă nici celu mai 
micu sgomotu. Câte o simplă notiță mai apare 
ici colo prin fiarele oposiționale și apoi se face 
tăcere — făptuitorii în cele mai multe cașuri ră
mână nedescoperiți și nepedepsiți.

Ori și cine, care are ochi să vâdă, trebuia 
să fiă surprinsă că se face atâta vâlvă cu de- 
fraudarea unui funcționară ală statului, când este 
cunoscută, că arta de a cocoloși lucrurile, de 
a-le face mușama, nicăiri nu a ajunsă la atâta 
perfecțiune ca tocmai la noi sub „fericita“ oblă
duire ungurăscă.

Aceste se vede că le-au prevădută cei ce 
au răspândită urbi et orbi acea scire, căci au 
aflată de lipsă a arăta și motivulu, care i-a în
demnată la acestă pasă, adaugândă cu o deose
bită accentuare, că nenorocitulă funcționară din 
cestiune este de naționalitate română și că a 
fostă ună aderentă ală „politicei de pasivitate.11 
Spre a pune vârfă tendențiosității, cu care s’a 
lățită acăsta scire, s’a mai adausă că ea „a pro
dusă mare sensațiune în cercurile daco-române.11

Va să dică scopulă a fostă de a arăta cu 
degetulă asupra nefericitului funcționară din 
Turda, pentru că e Română, și a dice cu alte 
cuvinte: âtă ce pdme suntă Românii, ătă ce felă 
suntă ămenii cari facă politica „pasivistă11 în 
Ard 61 u!

Metoda de calumniare jidano-maghiară ne 
este în destulă cunoscută. Ea și acum s’a dată 
pe față în modă eclatantă.

Ei nu țină sămă de aceea dăcă în lungulă 
intervală de 18 ani, de când au ajunsă la pu
tere actualii „fericitor! de patriă,11 s’a mai în
tâmplată său nu ună casă mai însemnată de 
abusă de încredere din partea unui Română 
funcționară. — Noi nu cundscemă nici ună sin
gură casă.

Ei nu țină sămă de aceea, că funcționarulă din 
cestiune servesce de aprdpe 40 de ani și că și 
acum la bătrânețe, perdându’și mințile și comi- 
țândă ună abusă de încredere, a căutată elă în
suși să dea satisfacțiune justiției și s’a presentată 
de bună voiă ca vinovată înaintea procurorului.

Numai de ună singură lucru țină ei sămă, 
de aceea adecă că perceptorul!! din Turda a fostă 
Română și încă „pasivistă.11

Nu voimă să cercetămă ce credeu politică 
profesăză roiulă de defraudanți unguri, cari facă 
nesigure romanticele ținuturi ale Ardealului, dăr 
trebue că se țină de credeulă jidano-maghiară, 
căci altfelă ară trebui să fiă puși la răcăre, ăr nu 
să se plimbe nesupărați de nimeni prin orașele 
ndstre.

Pentru cei ce s’ară îndoi de adevărulă ce- 
loru dise, aducemă ca esemplu două tipuri, pro
filuri contimporane ale erei jidano-maghiare. Unul 
se plimbă prin Abrudă, celălaltă fumăză cu ciu- 
buculă prin Zlatna.

Ună trimisă ală inspectoratului de dare din 
Aiudă a prinsă în dilele trecute cu mâna ’n 
sacă pe perceptorulă dela magistratulă din Aiudă,. 
Ferenczy Mihâly, fostă comerciantă și falită 
Numai în cele optă dile din urmă defraudase 
peste 800 fi. din darea încassată, dela bieții con
tribuabili, pe calea esecuțiunei. Se dice că de- 
frandările s’ară urca la mai multe mii.

Și credeți căi s’a întâmplată ceva ? Nimică, 
decâtă că a fostă simplu destituită din postă. 
De vr’o arătare penală din oficiu nici vorbă, și-și 
j6că mendrele prin Abrudă, seu cum se dice 
p’acolo „halaripulu,11 ca și mai nainte. Și toc
mai acum se pregătesce a se ’ntdrce pe pustele 
Ungariei de unde a fostă importată.

Să trecemă la Zlatna. încă în anii trecuți 
s’a constatată prin lichidatorul!! inspectoratului 
de dare din Aiudu, d-lă Antonă de Winogrodsni, 
că Jurinits Antal, primarulă impusă opidului 
Zlatna cu forța, a. defraudantă din dările încasate 
suma considerabilă de 3217 fi. 77 cr. Certifica- 
tulă oficială din cestiune pdrtă datulă de 20 Fe- 
bruariu 1880.

Credeți că i s’a întâmplată ceva? Nimică. 
Nici acestă defraudantă n’a fostă trasă în cerce
tare criminală, deși în contra lui s’au făcută mai 
multe arătări la tribunalulă din Alba-Iulia, din 
motivă că este „j6 hazafi11. Ba se vorbesce, că 
dâră inspectoratulă de dare s’ar fi mulțămită cu 
o simplă poliță a defraudantului, deși acesta n’are 
nici o avere.

Cașurile acestea puse față ’n față cu uniculă 
casă de aberare a unui funcționară română, pen
tru care s’a făcută atâta sgomotă, bătâudu-se de- 
peși în tdte părțile, ne esplică de ajunsă, în ce 
spirită și cu ce cumpănă se administrăză justiția 
la noi.

Crisa în Grecia
După cum anunță „Agenția Havas11, Delyan

nis a trimisă alaltăeri cifră rcpresentanții Gre
ciei în străinătate o espunere asupra situațiunei 
create prin blocadă și va face următdrea de
clarare :

Grecia n’a prevădută nicidecum eventuali
tatea d’a se afla în stare de răsboiu contra pu- 
teriloră, când a făcută pregătirile militare pentru 
redobândirea dreptului său. Afară de acăsta 
Grecia s’a obligată formală de-a nu conturba 
pacea. Astfelă nu este justificată nici atitudinea 
ce-o observă Europa, nici blocada. Blocada pre
pară Greciei o situațiune mai nefavorabilă, ca 
cum este aceea a Turciei și este de temută, că 
Turcia se va folosi de avantagele blocadei spre 
a ataca Grecia. Dedrece cabinetulă Delyannis 
voiesce se jerdscă țdra de-o asemenea calamitate, s’a 
hotărîtă a’șl da demisuinea.

Luni în 10 Maiu st. n. s’a ținută în Atena 
o adunare poporală, care a decisă sii se încdpă 
rhsboiulă și a provocată pe Rege ca sii ia comanda 
supremă a armatei. O deputațiune a meetingului 
mergândă la Delyannis, acesta a declarată, că 
cestiunea răsboiului o pdte decide numai votulă 
unanimă ală națiunei. Ce privesce demobili- 
sarea a declarată, că sîla gdlă nu va constrînge 
niciodată pe guvernă la demobilisare. Cabine
tulă a demisionată, ddr Regele n’a primită de- 
misiunea lui. Delyannis îșl susține însă demi- 
siunea.

Generalulă Sapunzakis a signalisată nouă 
mișcări ale trupeloră turcesc! spre graniță. Gu- 
vernulă grecescă trimite mereu întăriri la frun
taria. Oficerii concediați au fostă toți provocați 
a merge neamânată la corpurile loră. Se a- 
nunță aparițiunea unoră vase de răsboiu turcesci 
la litoralulă Tesaliei.

Cornițele Mouy, ambasadorulă Franciei a 
încunosciințată Sâmbătă pe d. Delyannis, că în 
urma ultimeloră evenimente misiunile firancese mi
litare și maritime își voră sista serviciidă ce-lu facă 
guvernului grecescă. — Acdsta măsură era dictată 
de precauțiune.

Desbaterile asupra legii glotelorft.
(Urmare.)

In ședința dela 5 Maiă a camerei deputațiloră din 
Pesta, luândă cuventulă celă dinteiă:

Colomană Thaly întrăbă, decă guvernulă seu mo- 
narchia a făcută vr’odată vr’ună pasă, ca se aducă la 
cale desarmarea generală. Ună astfelă de pasă din par
tea monarchului nostru ne-ar scuti de responsabilitatea 
și ar respinge învinuirile — tendențiose și nentemeiate 
— ale pressei rusescl, că legea glotelorc ar fi amenin- 
țătore pentru Rusia. Ministrulă honvediloră a întrebu
ințată erl espresiunea «monarchia ungară-austriacă 
să facă ca și în Viena să se resolve cestiunea titlului în 
astfelă de direcțiune ; atunci ministrulă nu va mai apără 
în șematismulă militară ca „generală c. r. imperială.* 
Franz Deak, dăcă în 1868 s’ar fi primită în sistemulă 
militară o astfelă de lege, de sigură, ar fi ruptă firulă 
tractăriloră pactului. Rău a făcută ministrulă honve- 
dimei că s’a provocată la istoriă, căci acăsta arată, că 
Austria nu produce comandanți mari. Victorioșii gene
rali austriac! au fostă, cei mai mulți, străini. Resulta- 
tele mareloră resbăie, ce le-a purtată armata austriacă 
in acestă seculă, nu ne potă inspira încredere și con
ducerea armatei austriace ar pute adopta ca emblemă 
raculu. De ce să se însuflețăscă Ungaria pentru armata co
mună? In ea domnesce încă totă o atitudine respingă- 
tore față cu oficerii ungari. Partida. independentă, în 
ală cărei programă stă armata națională de sine stătă- 
tore, cum ar pute primi ună proiectă de lege, care ser
vesce numai pentru întregirea armatei comune și numai 
intereseloră austriace? S’ar fi putută forma o reservă 
întregităre de 300,000 omeni, din cei cari au fostă libe
rați din diferite motive. Glotele mai multă împedecă 
armata operătore, decâtă o sprijinesce.

Oratorulă cere, ca armata comună și ânteia che
mare a glăteloră, care o întregesce, să jure pe constitu- 
țiune ; cere comandă ungurescă pentru regimentele un
gare. Acestă proiectă de lege aruncă drepturile consti
tuționale și llărea națiunei pradă unei puteri străine. 
De aceea nu-lă primesce și în numele partidei presintă 
o moțiune și propune, ca să respingă camera proiectulă 
și să aviseze guvernulă a veni c’ună proiectă de lege 
corespundătoră drepturiloră constituționale ale națiunii și 
care să .organiseze glătele pe basele arătate. (Vii aplause 
în stânga estremă).

Augustă Pulszky dice că proiectulă impune țării 
o mare sarcină, dăr e necesară. Reserva întregităre de 
80,000 nu ajunge ca să umple golurile în timpă de răs
boiu. Oratorulă crede că în casă de răsboiu și partida 
independentă ar vota totă, chiar și unui ministru de răs
boiu neungurescă. (Strigări în stânga estremă: Nici
odată !) Esperiențele răsboiului franco-germană au arătată 
ce facă Franctireurii, că mai multă turburare și zăpăcălă 
aducă. Proiectulă împedecă asemenea rele. In Francia 
numai în timpă de pace se facă liberări dela serviciu și 
favoruri, în timpă de răsboiu însă acestea se retragă. 
Massele suntă care decidă răsboiălă. Acji în timpulă răs- 
boieloră naționale chiar ună răsboiu încep'ută pe nedreptă 
se portă de națiune pănă la fine, dăcă nu vră să ’și 
jertfăscă esistența. S’a disă că o mare parte a națiunei 
se predă unui ministru neresponsabilă. Nu’i așa, minis
trulă e responsabilă. (Larmă în stânga estremă, strigări: 
Cui ?) Ministrulă comună de răsboiu e răspuntjătoră țări 
înaintea delegațiunei. In 17 ani s’a dovedită, că dele- 
gațiunea a fostă în stare a păstra influința dietei ungare 
asupra afaceriloră comune și a obțină instituțiuni la cari 
în 1868 nu cutezamă să ne gândimă. (Aplause ’n drăpta, 
larmă în stânga estremă.) Din §§ 4 și 5 ală proiectu
lui reese clară, că nu ministrulă de răsboiu, ci ministrulă 
ungurescă de apărare a țării e răspuncjătoră pentru dis- 
posițiunile acestei legi. (Strigări în stânga estremă : Alții 
dispună !) Atunci trageți la răspundere pe ministrulă de 
apărare a țării. Deputății Ernuszt și Thaly au (Jisă, că 
acâstă lege oferă o armă d’a se ocoli dreptulă ce-lă are 
parlamentulă d’a încuviința contingentulă recruțiloră. Asta 
nu’i așa, dreptulă acesta ală națiunei e garantată prin 
lege, pe care n’o atinge proiectulă acesta. Nu cumva 
crede cineva, că ună guvernă, căruia parlamentulă nu 
i-ar încuviința recruții, ar fi destulă de puternică ca să 
cheme sub arme glotele ? (Mare larmă ’n stânga și în 
stânga estremă. O voce : Camera are să fiă isgonită și 
împrăștiată!) Dăr acăsta va fi o procedere legală?(Mare 
larmă ’n stânga estremă. Strigăte: Și Bosnia ?)
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Președintele (sună): Trebue se observă că e 
grosolană confundare a stăriloră de adl cu tristulă tre
cută, dâcă se presupune, că parlamentulă Ungariei s’ar 
pută isgoni și împrăștia. Bărbații Ungariei trimișî aci 
voră posede totdeuna atâta energiă ca să se opună unui 
astfelă de pasă. De altmintrelea acestă casă e o abso
lută imposibilitate și eu protesteză în contra unei aseme
nea presupuneri. (Vii aprobări generale).

Augustă Pulszky continuândă t^ice, că e o dato- 
riă a representantului poporului să nu provoce nemul- 
țămire în poporă în contra unei poveri necesare, căci 
ăcendil acesta vatămă patriei. (Vii aplause ’n drepta; 
mare larmă ’n stânga.) Voteză proiectulă.

După o scurtă hărțuielă între Ermuszt și Pulszky, 
vorbesce Vadnay, care respinge proiectulă.

Vincențiu Tischler (jice, că nu numai statele mari 
ci și cele mai mici socotescă tăria loră militară ca cea 
mai cu efectă garanțiă a esistenței loră. Armata și-o 
sporescă câtă potă mai mulLă. Câtă timpă vecinii noș
tri, chiar și cei mai mici, stau înarmați până ’n dinți, 
trebue să ne înarmămă și noi, ca să nu suferimă con
secințele vre-unei perderi: cedare de teritoriu și plata a 
miliarde ca cheltaeli de răsboiu. Germania are armată, 
landver și glote. Francia are armată cu reserva ei, 
armată teritorială cu reserva ei. Italia are armată, mi- 
lițiă mobilă și teritorială. Rusia are afară de Cazaci și 
trupe din nemurile străine, armată și reichsver constă- 
tătoră din două classe. Golurile din luptele prime, care 
suntă decidătore, trebuescă umplute. In 1870 au învinsă 
Germanii pe totă linia, der au avută perderi enorme în 
omeni. Germania are o reservă întregitâre de peste 1 
milionă, Rusia are ânteia classă a reichsverului 3,300,000, 
Francia 900,000, Italia 300,000 omeni. Numai noi n’a- 
vemă nici glote și n’amă îngrijită nici pentru întregirea 
armatei și a landverului, Armata nâstră numără 800,000 
omeni, care are să se’ntregăscă din reserva de 80.000 
omeni, și aceștia parte mare neinstruiți și de nici o trebă. 
Proiectulă de lege umple aceste goluri. Nu’i vorbă e 
apăsătoră, deja cei dela 32 pănă la 37 de ani 
suntă părinți de familiă și 12 ani de serviciu mili
tară le-ar fi fostă de ajunsă. S’ar fi putută forma 
o reservă întregitâre din cei liberați de timpuriu și ast- 
felă națiunea ar fi fostă scutită de acestă povară. 
Der acum e pre târdiu și trebue deci să primimă acestă 
proiectă. Eu pună greutate pe aceea, că bărbațiloră dela 
32—37 ani să li se ușureze după putință posițiunea. 
Reserva întregitâre de adl are 80,000 de âmeni; în re
gistrele landverului austro-ungară avemă ună plus de 
peste 100,000 6menl peste statuia de răsboiu, să adau- 
gemă pe cei vr’o 150,000 liberați de timpuriu, și avemă 
îndată o reservă întregitâre de peste 300,000 âmeni. Să 
instruămă pe aceștia și să cruțămă pe tații de familiă, 
deârece în acestă casă seu nu le vine de locă rendulă, 
seu numai în cea mai estremă nevoiă, când în fine e 
datoria fiecărui patriotă să’și jertfescă averea și sângele 
pentru patriă. A doua classă a glâteloră să nu se în
trebuințeze afară din țeră. Ce privesce partea financiară, 
e cu neputință să se echipeze tdte glotele, se va echipa 
însă o parte cu ceea ce avemă. Ună mijlocă de cru
țare a cheltueliloră este acea calitate națională a nostră, 
d’a avea uniforme elegante. Să iolosimă acestea, să deș- 
teptămă vechea gardă națională, să sprijinimă pretutin- 
denea formarea de pușcași și de reuniuni răsboinice, să 
le încuviințămă a face serviciulă de glotașî în propria-le 
uniformă sub comanda oficeriloră aleși de ei. Astfelă 
amă avea corpuri binișoră instruite Ce privesce limba 
de comandă, va fi după trupele spre a căroră întregire

servescă glotele: a armatei seu a landverului. Primesce 
proiectulă ca basă a desbaterii speciale. (Vii aplause în 
drepta.) (Va urma.)

SOIRILE PILEI.
Congresulă bisericii gr. or. române din Ungaria și 

Transilvania se (jice că se va convoca pe diua de 8 
Iuniu v.

—x—
Ministrulă culteloră Trefort a , pricopsită» cu câte 

50 fl. pe preoții gr. or. Neculae Dobre și lână Grecu. 
Grecu pricepemă, că va fi vrendă să mergă la Epiros 
să prăpădescă pe Turci și’i trebue bani de drumă. der 
Dobre? Pote la Dobro ciolovete!

—x—
Sâmbătă s’au confiscată bancherului Kabdebo și 

tuturoră colectanțiloră pentru lotării și debitanțiloră de 
losuri din Sibiiu de cătră ună comisară financiară losu- 
rile loteriei de cai din Viena, care stă sub protectoratulă 
prințului de corână Rudolf.

—x —
Ministrulă instrucțiunei Trefort se ocupă cu mai 

multe reforme în instrucțiunea superioră. Se va înființa 
o a treia universitate, se va reforma administrarea uni- 
versitățiloră, la universitatea din Clușiu se va forma ună 
comitetă pentru conducerea economică, în instrucțiunea 
juridică se va organisa cursulă administrativă, la acade
miile de dreptă șî filosofice se voră Introduce seminariele, 
Seminarulă pentru profesorii scoleloru medii se va or
ganisa după modelulă scolei normale francese. Și pen
tru farmaciști se voră lua disposițiuni.

—x—
In nâptea de 4 și 5 Aprilie a începută să se surpe 

sătulă Stăncești din Mehedinți, în România. S’au pră
pădită peste 60 case și o mulțime de vite. Surparea 
continuă, scrie „România.»

Regele și Regina României au părăsită capitala 
pentru a merge la Sinaia, spună d'arele din Bucurescl.

—x—
Din o statistică autentică asupra casuriloră crimi

nale de cămătăriă pertractate la tribunalele din Ungaria 
se constată, că în Ungaria (Transilvania nu e luată în 
considerație) s’au intentată din partea procurorilor^ pro
cese criminale pentru cămătăriă în contra a 457 individl.

—x—
»Monitorulă Oficială» din Bucur esci publică legea 

prin care guvernulă română este autorisată a cheltui 
suma de 21,107,892 Iei pentru construirea de licee, 
gimnasii, scoli normale, primare, secundare de fete, se- 
minarii, orfilinatulă din Bucurescl, și pentru Universitățile, 
institutele de cultură și localulă ministrului.

—x—
Cetimă în „Românulă:“ ^Guvernulu ungurescuț 

avendă în vedere că cerealele românescl se esportă în 
Francia ca cereale unguresc!, de când România a apli
cată Franciei tarifulă autonomă, a dată ordină tuturoră 
autoritățiloră județene ca, spre a zădărnici „acăsta apu
cătură păgubitore pentru comerciulă ungurescă“, cum se 
esprimă ,Pest.er Lloyd să libereze certificate de proveniență 
numai după ce se va fi constatată că cerealele sunt în 
adevără de origine ungurâscă. Prea să deoachie Ungu
rii cu amenințările!»

Dela adunarea generală
a reuniunei invețătoriloru gr. or. români din diecesa 

Aradului.
Cu permisiunea d-vâstră, d-le Redactoră, vină a vă 

descrie pe scurtă decursulă adunărei generale a reuniu
nei învățătoriloră gr. or. români din diecesa Aradului, ce 
s’a ținută la 17 (29) Aprilie a. c. — In numita di la 
10 ore a, m. adunându-se membrii uniunei într’ună nu
mără frumosă, aprope o sută de învățători, în sala cea 
mare a noului seminară gr. or. română din Aradă — 
toți cu frumâsa și nobila misiune de a conduce genera- 
țiunea tânără dela întunerecă la lumină.

Domnulă Dr. Georgiu Popa, președintele reuniunei, 
luândă cuventulă salută adunarea generală prin o vorbire 
pre câtă de alâsă, pe atâtă de instructivă și bogată în 
frumâse învățături practice privitâre la marea și nobila 
chemare învățătorescă, lăsândă să se înțelegă că dâcă cor- 
pulă didactică întru adevără va satisface frumâsei sale 
misiuni, atunci cu mândriă va dovedi presentului și vii
torului că cerusa învățătorului este mai puternică decâtă 
baioneta soldatului, mai adăugândă că pe lângă tdtă des
considerarea ce se observă în secolulă presinte de cătră 
o parte din societatea modernă față cu corpulă didactică, 
învățătorulă carele ’și împlinesce cu consciință și dem
nitate nobila sa chemare de instructoră și educatoră ală 
poporului totdeuna pâte fi mândru de titlulă său și mân
gâiată în sufletulă și inima s’a că șl-a sacrificată vieța 
pentru ună scopă nobilă, pentru binele și fericirea 
omenimei în generală și în specială pentru a poporului 
românescă.

Cu acestea d-lă președinte între aplausele frenetice 
de „să trăiască“ dechiară sesiunea a. c. deschisă.

Acum vine înalt P. S. S Domnulă episcopă die- 
cesan Ioan Mețianu, carele a onorată cu înalta sa pre- 
sență adunarea generală și între aplausele neîntrerupte 
ale adunărei generale salută corpulă didactică prin o vor
bire prea avută de învățături practice și folositâre, care 
numai din rostulă unui adevărată și prea iubită părinte 
se potă grăi; după ce-șl esprimă prea înalt’a sa satis- 
facțiune părinlescă, vădândă interesarea cea viă ce o 
dovedesce corpulă didactică față de greua sa chemare 
și față cu acestă reuniune presentându-se la adunarea ge
nerală într’ună numără atâtă de frumosă, recomandă 
corpului învățătorescă diligință și perseveranță pentru îm
plinirea grelei der nobilei sale misiuni, adăugendă că 
o sorte mai bună statuia învățătorescă în prima li
niă dela sine are să ’și-o aștepte, și că înaltă 
Prea Sânția Sa precum totdâuna așa și în viitoră va fi 
cu tâtă atențiunea și tote mijlocele posibile de care dis
pune prin organele sale le va folosi pentru ameliorarea 
sorții statului învățătorescă, în specială, și a instrucțiunei 
poporului românescă în genere, fiindă convinsă, că nu
mai pe calea unei bune educațiunl și instrucțiuni se pâte 
aduce poporulă la o sârte mai bună.

Adunarea generală primindă cu entusiastice urări 
de „să trăiescă,» aceste frumâse învățături și dreptă în- 
curagierl pentru viitorulă învățătoriloră — ocupându-șj 
locuia notarii reuniunei, d-nii: Blasiu Codrână și Nicolau 
Stefu — d-lă dr. Dumitru Horvat profesoră la institutulă 
pedagogică cetesce disertațiunea sa, — ună frumosă trac
tată din manualulă propriu de istoria pedagogiei cu pri
vire la educațiunea religiâsă, — er’d. lână Tuducescu înv 
în Lipova ceti o disertațiune despre jmetodulă intuitivă 
în scola poporală. Ambele aceste disertațiunl fură as
cultate și primite cu multă plăcere din partea adunărei 
generale, după cari Ilustritatea Sa Domnulă Episcopă, 
dândă spresiune regreteloră sale că fiindă împedecată prin

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

După apunerea sorelui omenii noștri, osteniți cum 
erau, se puseră la odihnă. Durmiră el, câtă durmiră, 
pe la miedulu nopții însă fură deșteptați printr’unti sgo- 
motu înspăimântătoru. încă înainte de a se crepa de 
dioă trebuiră să se scole cu totii.5 1

Deodată cu rSsăritulu sorelui se ivi pe neaștep
tate o cetă de vre-o 250 indigeni înarmați cu tote cele 
de lipsă pentru începerea unei lupte. Stanley puse în 
grabă mâna pe o armă dintre cele mai bune, se apro
pia de celă mai bătrână dintre năvălitori și’lă întrebă:

„Ce însemneză acesta, prietine? V’a făcută vre ună 
reu care-va dintr’ai noștri ?“

„Ce gând aveți voi, de-ați trasă luntrile pe țăr- 
murele nostru?“ grăi la rendulă său celă întrebată.

„Ca să nu le sfărîme peste nopte valurile de țăr- 
mure,“ răspunse Stanley. „Ventulă suflă cu putere și 
valurile nu suntă tocmai mici. Luntrile nostre suntă 
și locuințele nostre, de ore-ce suntemă departe de prie
tinii ce ne așteptă. De cum-va se voră strica, seu de 
cum-va ni se voră nimici luntrile, cum ne vomă pute 
rcîntorce la denșii ?“

„Da sciți voi, că țera acesta este a nostră ?“ fu 
răspunsulă bătrânului.

„De bună semă scimă,“ începu acum Stanley de 
nou, „dar spune’mi făcutu-v’am noi vre-ună rău? . . . . 
Nu cum-va țărmurele vostru este așa de m61e, încâtă 
l’amă turtită cu luntrile nostre ? Furatu-v’amă noi ba
nanele vostre, seu amă dată năvală asupra caseloră vos
tre? Supărat’amă noi pe vre unulă dintre ai voștri cu 
ceva? Nu vedeți focurile ce ni le-amă făcută, ca să ne 
scutimă de răcela nopții și să ne putemă odihni și noi 
puțină ?“

„Ei bine,“ grăi bătrânulă, „trebue să părăsiți în
dată acestă locă. Voi n’avețî ce căuta aici. Haide, 
cărați-vă!“

„Asta nu e lucru așa de greu,“ răspunse Stanley, 
și de ne spuneați de-aseră, că venirea nostră v’a fă
cută așa de mare supărare, v’amă fi lăsată în mila 
Domnului și ne-amă fi aședată pe insula de colo, dim
potrivă/

„De ce-ați venită voi aici?“ întrebă mai departe 
Negrulă.

„Amă venită,“ dise Stanley, „ca să ne odihnimă 
peste nopte și să ne cumpărămă câte ceva de mâncare. 
Este acesta ună păcată așa de mare ? Nu faceți și voi 
călătorii cu luntrile vostre? Ce ați dice, decă ați fi pri
miți așa, după cum ne primiți voi pe noi? N’ați dice, 

că omenii, cari v’ar fi primită astfelă, suntă nisce omeni 
răi? ... . Dău, prietine, n’aă fi credută odată cu ca- 
pulă, că tu care te-ai arătată erl așa de buni față cu 
noi, să te schimbi astfelă peste nopte! . . .

(Va urma.)

Mica sburdalnică.
(Novei e tă.)

(Fine.)

Așa-i — VedI infidelulă. înainte cu 30 de minute, 
când am vorbită cu Valeriu, îmi dicea că nu te cunâsce 
și acum înțelegă de ce când țl-am amintită numele, a 
rostită și a strigată cu entusiasmă, că ești — istorică!

— Eu, și istorică!? rîde voiâsă Lucreția. O să 
ajungă încă într’ună museu!------- dâră nu-să așa de
învechită ?

— Gluma la o parte, a disă, că ai ună nume is
torică. și că elă e încântată de acestă nume străbună. 
Să păte ore să mi fiă rivală?

— Pentru ce să rivalisațl! ?
— Pentru inima micei sburdalnice răspunde Cos- 

tică mai liniștită.
— Ah, nu — vorbesce Lucreția, ca și când ar rosti 

ună monologă pe scenă. — D-vostră nu puteți rivalisa 
pentru mine. Densulă e ună tânără prea seriosă, îi 
placă anticitățile. Și cine se entusiasmeză pentru nu
mele străbună Lucreția, acela nu se pote interesa de 
mine. — Luereția a fostă ună modelă antică de femeiă 
virtuosă română, care și-a petrecută timpulă cu torsulă
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multele sale ocupațium oficiâse nu mai pâte lua parte la 
desbaterile obiecteloră ce voră veni înainte în adunarea 
generală, — implorândă binecuvântarea ceriului preste 
lucrările reuniunei și mai adresândă câteva învățături 
frumâse corpului didactică îndemnându-lă la activitatea 
armonică și câtă mai roditâre pe terenulă instrucțiunei 
și educațiunei poporului, între aplausele adunărei gene
rale se depărtâză. (va urma.)

Profiluri contimporane.
(Conferință la Ateneu.) 

(Urmare din Nr. 95.)
Acum urmâză avariția, pe care în Harpagon 

Moliâre a sciută s’o represinte destulă de bine. Avarulă 
e crudă cu toții, pentru-că e dușmanulă nemilosă ală 
său și nu numai de economie se servesce ca să strîngă 
— care și ea e o economiă murdară — dâr recurge Ia 
orice mijlocă și ajunge pănă la crimă. Risipitorulă nu 
e nicî-odată așa de pornită ca avarulă. D. conferențiară, 
amintindă pe faimosulă nostru Pygmalion, alege nu ună 
avară care face rău, adică nu ună personagiu dramatică, 
ci pe ună Hagi-Stefană, de pildă. Acesta ,șl-a gră
mădită vr’o câteva miliâne, der umblă cu ghetele rupte 
și ca să nu se vedă le pârtă în galoși chiar vara. Elă 
nu pune niei-odată masa, ci mănâncă gustândă prin bă
cănii, — de unde de sigură nu ia nimică. — Are chiar 
ună paiață, dâr îlă închiriază și elă îșî opresce o odaie 
întunecâsă cam spre grajdă. Adună de pe uliță cuie, 
potcâve, bucățele de fieru și altele și e fericită, cândă — 
după ce a făcută ună mormană — să le vân^ă la ună 
lăcătușă pe 80 de bani. Cândă e bolnavă, chiamă doc- 
torulă, fiindu-i frică de morte, der îlă rogă să nu’i dea 
doctorii scumpe. Mai bine more decâtă să dea ceva și 
Antonă Panu descrie acăsta fârte bine, (jieendă că 
ună avară cade în apă și cere ajutoră, er’ ună pescară 
să repede în notă spre dânsulă și îi strigă:

0 ă - m î mâna încoce frate, 
Intinde-o câtă mai în grabă 
Să te scapă de înnecare, 
AibI curagiu și nu fi slabă.

Atunci:
Elă >dă-mî,< autjindă prin unde, 
Prea amară s’a supărată, 
’Nu’ți dau nimică!“ îi răspunde 
Și’n adâncă s’a cufundată.

Mai âtă încă vr’o câteva trăsuri de ale avariloră: 
Ore-cine avea afaceri cu ună avară și trebuia să 

mergă cu birjea Chemândă birjarulă, avarulă cjise: în- 
târce! — Der să fi întorsă pe urmă, replică însoțitorulă. 
— Ași! Atunci întorcea pe socotela nâstră.

Altulă, milionară, să gândesce se facă 100,000 de 
franci dară unei societăți de bine-facere. Mulțumiri peste 
mulțumiri îi vină, dâr cândă să primâscă donațiunea, le 
dete nisce polițe ale unui falită...

Altulă pierde o judecată și vrea să se spânzure, 
dâr servitorulă dă peste dânsulă și tăindă frînghia, îlă 
scapă. La lună, cândă să’șl ia lâfa, lipsea doi lei, era 
prețulă frînghiei pe care, (jicea stăpânulă, ar fi trebuită 
s’o deslege, nu s’o taie.

Apoi er’ ca o puternică patimă domină va ni ta tea, 
care la noi e fârte multă păgubitâre și bolnavului și so
cietății. Vanitosulă nu se dă în laturi dela nimică, în 
tâte se crede pricepută și decă mulțl ar fi folositori țării 
în sfera loră de activitate, apoi, cretjendu-se buni de 
orl-ce, se amestecă, cum 4ice Românulă: unde nu le 
fierbe ăla, și strică tofă. Boerulă ar vrea să fiă ță
rână (?), țăranulă ar vrea să fiă legislatoră, potcovarulă 
pâte ar vrea să fiă ingineră, etc. Zădărnicia ne împe-

dică a ne folosi de pildele firii și noi prin ea turburămă 
totulă fără se facemă nimică. Și, venindă esemplulă de 
susă, toți facă așa: poetastrulă care, după lungi chinuri 
a făurită strofe și versuri, ori a ticluită vorbe >ce din 
câdă au se sune" să crede poetă, ba unii chiar capi 
de scâlă; actorașulă de provincie să crede că e ună 
ală doilea Manolescu, pentru-că... umblă și elă rasă; 
vagmistrulă dela casarmă să crede ună altă Michaiu- 
Bravulă; advocatulă flecară, nemulțumită de a gologăni 
pe țărani la biserică, vrea să fiă și elă ună Bosiană ori 
Costaforă; literatulă care d’abia se ține pe piciore crede 
că elă e criticulu celă mai mare; negustorulă, care du
pă câteva falimente a putută să’șl facă și elă ceva, as- 
oiră Ia portofoliulă ministerului de comerciu.

Ca să concretiseze lucrulă, ne presintă ună profilă 
sarbădă și rece, după cum îlă numesce d-sa. X.. care 
avea ore-care pricepere în socoteli avu odată ideia de a 
chivernisi elă pe tâte. Și lumina nepărându-i-se bine 
alcătuită ca să placă stăpâniloră săi, cădu prada acestui 
Făl-făl-son, care vru s’o schimbe din crescetă pănă 
în talpă.

Ună omă cu pătrundere, cu stăruință, are să lupte 
de multe-ori cu câte ună prostă, care ajunge multă mai 
lesne, căci, astfelă fiindă, nu pote fi periculosă și toți 
îlă primescă cu brațele deschise. (va urma.)

Industria de casă.
Sântejude, 1 Maiu n. 1886.

Totă națiunea caută a se desvoha și a se perfec
ționa pe fote terenele. Acesta se vede și la multă cer
cată nâstră națiune, deși încă nu în Iotă direcțiunea; cu 
deosebire în industria de casă și arta frumâsă — aură- 
ritulă — a rămasă cu totulă îndărătă.

Deci ca cunoscința aurăritului de totă soiulă de 
icâne și oglindi, înfrumsețate cu deosebite flori și cirade, 
precum și coloritulă după gustulă celă mai estetică să se 
lățâscă și la conaționalii mei, și ca să nu fimă avisați 
ale câștiga acestea dela străini cu așa esagerate prețuri 
— neavândă pricepători români de acâstă artă abia 2 
inș* în totă Transilvania și Ungaria — în conțelegere cu 
învățătorulă de industria domestică Petru Grama, sub- 
scrisulă m’am decisă a deschide cu l-a Augustă a. c. 
st. n. ună cursă de 2 săptămâni în comuna Sântejude 
pentru toți învățătorii poporali, în care întervală, D-lă 
Grama va propune industria domestică, despre care a 
publicată în prețuita »Gazetă" n-rulă 12 din acestă ană, 
âră eu aurăritulă și coloritulă, instruindă în acele ra- 
mure pe toți doritorii de a-și însuși acea sciință cu ur- 
mătârele condițiunl:

1. Totă insulă va avea a se dechiara pentru as
cultarea cursului la subscrisulă pănă în 1. Iuniu a. c. 
în Clușiu.

2. Pentru câștigarea materiei necesare și a apara- 
teloră — rechisiteloră de lipsă la aurărită și colorită — 
asemenea pănă în 1 Iuniu a. c. a-ml trămite 5 fi. v. a. 
totă în Clușiu, — căci din 1 Iuniu pănă în 1 Augustă 
voiu fi în Sântejude.

Promită a instrui gratis, [a face cu putință, ca 
ascultătorii să cunâscă pe deplină acâstă meseriă, care 
e ună bagatelă misteră, ce străiniloră artiști le aduce 
bune venituri.

Aweliu Simonu. 
universitară în Clușiu.

Telegramă part, a „Gaz. Trams.ss

CLUȘIU, 11 Maiu. — Redactorul!! respon
sabilii alu „Tribunei," Corneliu PopuPăcu- 
raru a fostu declarații vinovatu, cu 9 
contra 3 voturi, conformii paragrafului 173 din 
coduliî criminală. Procurorulu a cerută 2 Va ani 
închisâre. Mâne se pronunță sentința. Directo- 

rulu „Tribunei" I6n ti Slavici a fostă achi- 
tatu.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.«)

CLUȘIU, 12 Maiu. — In procesulu de 
pressă alu „Tribunei", acusatulu Păcuraru a 
fostu declarată, cu 9 contra 3 voturi, vinovată 
pentru ațîțare. Slavici, cu 7 contra 5 voturi, 
a fostă achitată de acusarea pentru negligență 
de supraveghiare în oficiulă său. Procurorulă 
statului propune pentru Păcuraru 2 și jumătate 
ani închisâre. Tribunahilu a hotărîtă să se pu
blice mâne cvantumulă pedepsei, deârece în con
tra acusatului Păcuraru mai e pendinte încă ună 
ală doilea procesă de pressă, care să tractâză 
mâne.

BUCURESCl, 12 Maiu. — Soirea fâiei 
„Fremdenblatt:" Representanții austro-ungari au 
primită erl instrucțiuni, care nu lasă nimica de 
dorită în claritate și concisiune. Se va pută de
cide, dâcă se încheia său nu convențiunea poli- 
tică-comercială cu România.

DIVERSE.
Nihiliștii. — Din Petersburg se scrie, că mișcarea 

nihilistă nelinistesce pe toți funcționarii însărcinați cu 
paza Țarului. Descoperirile din Nevo-Cerkask, capitala 
Cazaciloră dela Don, au fostă urmate de o mulțime de 
arestări; se vorbesce de 250—300 persâne. Se găsise 
adică în curtea unui Cazacă de acolo mai multe feluri 
de materii esplosive. Fratele acestui Cazacă, ună stu
dentă dela universitatea din Petersburg, a fostă arestată, 
însă după ce i s’a dovedită nevinovăția, a fostă liberată. 
Elă afirmă că fratele său, pe care-lă cunosce fârte bine 
nu e capabilă de o astfelă de faptă ca cea de care e 
acusată. De altfelă, în țâra Cazaciloră dela Don dom- 
nesce mare nemulțumire din causa noiloră autorități co
munale ce se introducă acum și cari nu se împacă 
nici decum cu obiceiurile și modulă de viâță ală-Ca
zaciloră.

Nebuniile modei. — Să scrie din Viena: In filele 
trecute veniră la ună medică fârte ocupată d’aicl două 
femei pentru ală consulta. Una se plângea de dureri 
grozave la brață, cealaltă de ună reumatismă la picioră. 
Pentru ca să pâtă cerceta mediculă brațulă, trebuia fe
meia cea dintâiu să’șl desbrace mâneca hainei. Cu 
mare greutate și cu ajutorulă medicului numai fu po
sibilă scdterea brațului din mânecă, fiindă că era umflată. 
Moda nebună de astădi prescrie mâneci forte ânguste și 
femeia sufere de o inflamațiune. Pericululă încă nu e 
înlăturată. Acestă medică constată, că a fostă chiemată 
filele .trecute la o femeiă, ală cărei brață în urma aces
tei mode nebune era umflată și avea pete albastre. Pe- 
ricolulă pentru ambele femei e mare. Câtă pentru cea
laltă femeiă, care sufere la picioră, mediculă observă 
imediată, că causa reumatismului era încălțămintea prea 
mică cu tocuri înalte. Degetele erau de totă strâmbate; 
din causa strînsofei încălțămintei, piciorulă se umflase 
și pricinuia femeiei mari dureri. Se înțelege de sine, 
că mediculă nu putu să dea femeiei altă sfată, decâtă 
să pârte încălțăminte corăspuntjătâre mărimei piciorului.
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pe când bărbatulă ei era în bătăliă.... A fostă o inimă 
eroică, care a preferită a’șl înfige pumnalulă în pieptă, 
decâtă a fi vorbită de rău. Noi, strănepâtele Lucreției, 
nici că scimă târce, — numai â broda scimă. Și în 
locă de eroismă, ne deprindemă a umbla cu turnuri 

— Lasă, — întrerupe Costică — nu-ml recita o 
pagină întrâgă din istoria vechiă, mai bine să vorbimă 
de obiectulă nostru.

— De care?
— De trebile inimei, căci dâră ai inimă și în ea 

o simțire și pentru mine. —
— In acâsta privință n'am consultată doftorulă — 

îi respunde voiâsă, privindu-lă cu marii ei ochi. Eu așa 
credă, că nici nu am inimă

— Lucrețio, ai milă pentru Dumnezeu, spune-mi 
mă iubesc!, potă spera?

— Eu iubescă, d-le Costică, totă lumea și dâcă 
d-ta viețuescî în lumea acâstă reală, și nu într’o lume de 
ilusiunl lnșelătâre, atunci iubirea mea să revărsă nițelă și 
asupra d-tale; precum se revărsă lumina sorelui peste 
tâte obiectele de pe pământă.

— Te admiră, dâr te conjură, spune-mi potă 
spera ?

— „Fără speranță nu e viâță* — așa am citită 
într’ună romană, îi răspunde Lucreția, iuțîndu-șl pașii 
spre ună grupă de dame și domnișâre.

Costică o urmărea tăcută. Apoi se pierdură amân
doi în mulțime. După ce s’a sfîrșită musica și lumea 
s’a împrăștiată, Costică s’a dusă acasă liniștită, cu inima 
ușurată, ca și omulă care isprăvesce bine ună lucru în
curcată. — A prânzită bine, ca niciodată. Elă era tare 

în judecata lui, că tânăra copilă îlă iubesce. Apoi nu 
înzadară a studiat’o tâtă ârna. — De i se ivea vr’o în
doială, se liniștea cu cuvintele audite dela ea: „fără spe
ranță, nu-i vieță.* — Elă spera. Și speranța e jumă
tate fericire... !

*

în restaurația »Ia Impăratulă romană" la o masă 
rotundă ședeau mai mulțl âspeți, cea mai mare parte 
tineri. Numai două locuri mai erau încă neocupate și 
și aceste erau reservate: Unulă pentru Costică și celă- 
laltă pentru Valeriu. Pe astă sâră, și-au dată aici în
tâlnire. Mesenii așteptau cu nerăbdare sosirea lui Cos
tică, căci elă istorisise la mai mulțl, că adi are să re- 
pârte victoriă asupra inimei unei fete frumâse. —

Timpulă înainta, pocalele se goleau, și cei aștep
tați încă totă nu mai sosiau. Deodată întră tînărulă 
comerciantă Iliescu și s’apropiă de masa aceea di- 
cândă:

— 0 noutate frațiloră, o noutate...
— Ce? îlă întrerupă toți deodată.
— Ascultați să vă spună, (jice elă, așetjându-se pe 

unulă din locurile reservate. — înainte de acâsta cu 
ună câsă mă preumblamă prin „târgulă grâului,* — 
mai potrivită ar fi să i se cjică „strada inimei* — și, 
spre marea mea uimire, ce vădă: Lucreția la brață 
cu......

— Cu Costică ? — îlă întrerupă tinerii ascultători, 
și umplându-șl păhărele și ciocnindu-le strigă:

— Să trăiâscă prietinulă nostru Costică, să tră- 
iâscă! — — Iliescu se uită uimită la ei (jicândă:

— Nu cu Costică.

— Cu cine der? întrâbă mesenii curioși.
— Cu Valeriu.
— Ah, nu se pâte, — dl’ce unulă dintre tineri, — 

căci tâtă erna Costică i-a făcută curte.
— Apoi prietine, îi răspunde altulă, nu scii tu că 

fetele niciodată nu se mărită după acela, care le cur- 
teză în continuu, ci după acela, care se scie face in
teresantă ?

— După obiceiulă nostru, replică ală treilea, când 
ună tânără merge Ia brață c’o fată prin orașă în
semnă....

— Că Valeriu, marele nostru jurisconsultă, e mire 
și Lucreția, încăntătorea fată a marelui nostru comer
ciantă și anteprenoră e mirâsă, întăresce Iliescu. Dâcă 
nu credeți, întrebați pe dâmna Polixena:

— E imposibilă....! dice ună altă tinără.
— C’ună ângeră sburdalnică precum a poreclit’o 

Valeriu nu e imposibilă mai alesă într’o di capriciâsă 
de Aprilie, — aprcbâză ună ală patrulea tânără >Să 
trăiâscă, capriciâsa Lucrețiă,* continuă acesta rădicân- 
du-și susă paharulă. Tâtă societatea strigă într’ună 
glasă: Să trăiâscă I

Mesenii și-au petrecută pănă târdiu. Cei doi buni 
amici, camarazii de scâlă, nu au venită la întâlnire. — 
piua de adi i-a învrăjbită pentru totdâuna. Și vrajba 
pricinuită prin o frumosă și inteligentă fată, de ar fi 
chiar ângeră — e neîmpăcabilă.

— Decă nu credeți întrebați pe cocona Polixena.
Omicron.
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Oarsuln la bursa da TZJsua
11 din Maiă st. n. 1886,

Rentă de aură 4% . . . 103 85 I Bonuri croato-slavone . . 105.20 
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 95.— ' “ 
Imprumutulă căiloră ferate

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

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.20

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 128 —

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 117.25

Bonuri rurale ungare . . 105.25 
Bonuri 
Bonuri

mișă
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 105 20 | Londra 10 Livres sterlinge 126.50

cu cl. d6 sortare 1C5.10 
rurale Banat-Ti-
..............................105.20

cu cl. de sortare 105.10

Despăgubire p. dijma de
vinii ung............................99.75

Imprumutulă cu premiu
ung................................. 118 75

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 125.— 

Renta de hărtiă austriacă 85.30 
Renta de arg. austr. 
Renta de aurii austr. 
Losurile din 1860 
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 878 —
Act. băncel de credită ung. 290.25 
Act. băncel de credită austr. 285.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90

. 85.75
. 114 85 
. 138 25

BSus'sa «Ie Baiciiresci.
Cota oficială dela 26

1•e e e e
e

Am onbre a 
D-lui A. Safran o 
conducerea fratelui 
unu mare sortimentu de

Cursiiiu pieței Brașovu

din 12 Maiă st. n. 1886.Aprilie st. v. 1886.
vend.

92—
94Va
90—
33Va 

103Va
88— 

100—
92—
82—

; Bancnote românesc! 

; Argint, românesc .
Napoleon-d’ori . . 

Lire turcesc! . . .

. . Cump. Vend.8.67 8.69Cump.
91—
94—
89Va
33—

102 Va
87Va
99—
91—
81—

Renta
Renta

*
împr.
Credit

>
*

>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

« » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14 —
Bancnote austriace contra aură. . 2.00—

română (5%). 
rom. amort. (5°/o) 
convert. (6%) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural

» . . 
urban (7°/o) ■ -

îî
»
»

(7°/o) - .
(5°/o) •

(6°/o) •
> (5%) ■ -

națională a României 500 Lei------

Aiuntn
încunosciința pe Onor.
din Târgulu Straeloru Nr. 306, sub 
meu Artliur Platsko,

D6mne că în casa

am în comissionă

Pălării de dame
dela cele mai eftine până la cele mai fine, asemenea Confec- 
țiuni fine, precum și o mare colege țiu ne de mostre 
din cele mai none stofe de rochii cu garniturile lorm 
potrivite. Asemenea primescu confecționarea de toalete și 
trUSOUll În albituri pentru mirese.

Pracsa de mai mulți ani și bunulă gustă alu fratelui 
meu Arthur Platsko, precum și relațiunile cu mai multe case 
de primulu rangă. din Viena mă punți în plăcuta posițiune a 
satisface tuturoru.

Cu distinsă stimă
Uari© Flatsk©.(2-3)

e s s s s s e

» 8.60 8.65
10. > 10.02

11.24 11.28

15—
2.02

Imperiali 

Galbeni . »

10.24

5.88

» 10.28
5.92

: Scrisurile fonc. »Albina*

Ruble Rusesc!

Discontulă

»

>

100.—
>

101.-

123. x/a

Conspectulu. operațiunilor!!
institutului de credită și de economii »ALBINA< 

in luna Aprilie 1886.
intrate:

31 Martie 1886

7-

123.—

■10 0/
/o pe

ce sa >3«•H
'■r—<O

O
P-4

> O Q)O! cc <r-f C3a
r—<

& 
o

a
CP

p

sa
>

CL

CJ cr>
o 00- oo

ană.

N
O

ce
<!

fl.

»
»

Suma fl.
Eșitc:

Numerariu din
Depuneri . .
Cambii răscumpărate...............................
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi 
Interese și provisiunl................................
La fondulă de pensiune..........................
Moneta 
Efecte 
Conturi 
Diverse

vendută
! 
curente

î

46,922.08
128,970.95
286,780.17

16,628.63
21,5 9.77

575.51
7,985.83

47,743.95
60,>26.41

1,131.26
663,524.56 I

Depuneri...............................................
Cambii escomptate ..........................
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi 
Interese pentru depuneri..........................
Contribuțiune și competințe . . . .
Salarie și spese .....................................
Moneta cumpărată.....................................
Conturi curente .....................................
Diverse ....................................................

fl.
»
»

»
« 
»
« 

»
Tantieme, Scris, fonc. sort, și inter, de se. fonc.
Saldulu Numerarului cu 30 Aprilie 1886.__ „
Sibiiu, în 30 Aprilie 1886.

P. Co sma m. p.
Director esecutiv.

98.246.95
322,242.93

86,166.—
661.94
279.25

3,768.84
10,646.66
49,605 36

2 051.94
69,632.74
20.221.95

Suma fl. 663,524.56 
losifti Lissai, m. p.

Comptabilu.
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MersulU trenurilorU
pe linia Predealfâ-Budapesta și pe linia Teiuști-Aradtt-lBiidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Budapesta—SPredealii

Trenu 
de 

persone

Tren Trenă 
accelerat omnibus

Trenu 
omnibus

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu

BucurescI 
Predealu J 

Timișă
( 
(

8ighiș6ra 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blaștu 
Grăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uiora!
Cucerdea 
Gkirisft 
Apahida 
Clușiu £

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișft 
Stana
Huiedină 
Giucia 
Bucia 
Bratca 
R4v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

0railia-inar6

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peuta

Viena

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12 
•2.56
1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

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 —
r— 104 —
— 1.30 —
— 1.39 —
— 207 —
— 3 03 —
— 5.08 —
— 5 35 —
— — 8.00
— — 8.34
— — 8.59
— — 9.34
— — 10.16
---- — 11.04
— — 12 17
— — 12.47
— — 1.21
— — 2.05
— — 3.08
— — 3.39
— — 3.55
— — 4.06
— 10.37 —
— 1.45 —
— 5.34 8.22
— 10.05 10.30
— 10.50 —
8.50 G.05 — (

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Kuiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nedeșdu

Clușiu ■

Apahida
Ghiriș
Cucerdea

Ui6ra
Vințulă de susă
Aiudă
Teiușă
Grăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Oopșa mic-.
Mediașă 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia
Feldiâra

Timișă

Predoalu

BucurescI

(

(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose.

Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenii 
omnibu

Trenii 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

— — — 1
—

6.47 1.45 3.15 6.20 8.00
10.37 3.44 7.29 9.11 11.40

1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28
l— — 1 9.45 2.00 - -
— — 9.59 2.11 —
— 7.14 10.28 2.34 —

7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 1.2.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 . —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— • — 4.36 6.24 —

10.01 — 5.05 6.43 —
10 26 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —

1,36 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44
3.45 — — 11.28 - -
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 12.36 —

— — 1.22 6.01
— — — 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — .— — 1.50
— — — — 2.48
— —. — — 3.23
_ — — — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Kbniges & Kopony, Zernesch

TTeisașft- î. radft-Binelapesta ISisda, pești, a-âradA-TeiușA.

Trenu Trenă Trenu de Trenu do Trenu Trenă

>-• omnibus omnibus persdne peradno accelerată omnibus

Teîiașăi 11.09
1

3.56 Viena 11.00 — —
Alba-Inlia 11.46 — 4.27 Kîadapewta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 - — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 t __ 5.19 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 ■— 5.41 Aradik 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 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 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
BSrzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Ajradii. 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Rznlnnk ( 2.39 — 4,53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 | Vințulă de josă 14.04 — 1.22
SSiadapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Teiaiși'a 12.05. — 2.24

Aradft-Thsaășdra Siameria (Piski) Peifroșess?.

Tranfi nYonu do Trenu de Trenă de Trenu Trenu
omnibus persdno persâne pers ocne omnibus omnibus

Aradft 6.00 8.18 ©iimeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 (4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.07!
Tâsnîș6ra 8.42 — 10.09 JPetroșeni — 4.04 6.39

TizMlșdra-Aradfi Petroșeiii—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peraâne persdne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timișora 6.02 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 __
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10 54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nâmeth-Sâgh — . — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —

— — 7.40 ^iocaerla 10.53 1,35 —


