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Nou abonamentul
la

» Gazeta Transilvaniei^.
Cu I Iulie 1886 st. v., se va începe unii non 

abonamente,. la care învitămti pe toți onorați! amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulii Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria: 

pe trei luni 3 fl.
,, ș6se ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
,, șăse „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se p6te face mai ușoru și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațilorft de păn’acum li-se recomande 
a însemna pe cuponu numSrulu fâșiei sub care 
au primită. diarulO.

Domnii ce se voru abona din nou sd binevofecă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta tiltimă.

Administrațiunea.

Brașovti, 27 Iunie 1886.
D-lă. Mocsary sbiciuesce în broșura sa după 

cum se cuvine barbara disposițiune a ministrului 
de instrucțiune, în urma căreia 51 de învățători 
români poporali din cornitatulu Bihorului au fostă 
destituiți pentru că nu scieau destulă de bine 
unguresce.

„Frumosă aventu de cultură41 esclamă Mo
csary „când 51 de sate române suntă lipsite de 
învățători! 44

Din nenorocire guvernului ungurescă îi este 
mai multă de nimicirea decâtă de scutirea cul- 
turei ndstre. Nu-i destulă, că ne închide scoli 
și destitue învățătorii noștri, dăr și unde avemu 
scoli corăspundătăre umblă să înființeze scoli co
munale cu limba de propunere maghiară. In 
privința acăsta ne scrie ună amică ală fdiei 
năstre din părțile Năsăudului între altele:

„De ună timpă încăce puternicii cailei — 
contra disposițiuniloru legei de instrucțiune dela 
1868 — dau ordinațiuni când ici când colo de 
a se ridica din partea comuneloră scăle comu
nele. Și ce este mai semnificativă, totă acolo 
dau asemeni ordinațiuni, unde nu este inteli
gență, adecă pe unde nu se află 6meni cu carte 
români, său pe unde, dăcă și sunt de aceștia, ei 
n’au autoritate față cu poporulă. Adversarii 
noștrii âmblă se storcă mai întâiă învoirea a trei
zeci familii din comună și apoi să buciume în 
lume, că ătă poporulă a cerută înființarea scălei 
comunale.44

Ordinațiuni de acăsta natură s’au trimisă 
comunei Telciu, unde nu s’a aflată nici unulă 
care să primăscă titlulă de „gondnoksagi tag.44 
Aici în locă d’a se „înființa scălă comunală s’au 
făcută îmbunătățiri, adoptări ș. a. în scăla con
fesională. Asemenea a procedată comuna Ilva- 
mare. Aici însă afacerea mai e pendinte. Or
dinațiuni aspre au fostă adresate comunei Mo- 
gură Poiana, unde di de di amenință sub judele 
care din oficiu este însărcinată de a stărui „pen
tru înființarea scălei comunale.44

„Durerosă lucru este față cu aceste uneltiri, 
că nu toți preoții noștri sciu să fiă apărători 
și păzitori curagioși și credincioși ai scăleloră 
năstre confesionale.44

Afară de acestea omulă nostru de încredere 
ne mai împărtășesce și esperiențele ce le-a făcută 
asistândă în mai multe comune române la esa- 
menele din văra acăsta.

„Cu durere am observată44 scrie elă „că în
vățătorii din aceste comune au propusă limba 
maghiară așa, încâtă din învățămentulă intuitivă 
și din scrisă și cetită ală limbei maghiare sciau 

copii mai bine răspunde ca din limba română. 
După cum am observată silința ce și-o dau în
vățătorii memorați cu studiulă limbei maghiare 
orovine la unii din frică, la alții din ambițiune, 
ăr câte unulă se străduesce și în vederea unoră 
remunerațiuni . . .“

„Dăcă acăsta vomă lăsa-o să mărgă așa, va 
i rău de noi44 adauge amiculă nostru și noi nu 
jutemă decâtă să-i dămă tătă dreptatea.

Cine va mai cuteza a susțină, după ce va 
ceti șirele de mai susă că învățămentulă nostru 
joporală nu este amenințată cu totală nimicire 
și peire ? Cine va mai susțină că nu maghiari- 
sarea este scopulu finală ală celoră. dela putere?

De altă parte cine va mai pută pretinde că 
autoritățile năstre școlare facă destulă pentru a- 
jărarea învățământului românescă în scălele con
fesionale? Cine va mai dice că ele conducă 
scălele cu prevedere și cu energia și că nu lasă 
să mărgă lucrurile cum o vrea întâmplarea și d. 
lânfîy ?

Stămă în fața unoră cestiuni de cea mai 
mare gravitate pentru viitărea desvoltare a po- 
lorului nostru și nu se va mira, credemă, nici 
ună Română cu mintea și cu inima la locă, dăcă 
îi vomă spune, că nu suntemă nicidecum dis- 
juși a crede cu oportuniștii, că esistența și cultura 
năstră românăscă nu este amenințată.

Amă trebui odată să ne convingemă, că nu 
mai merge a răspunde la atacurile combinate ale 
puterii de stată, pe tărâmulă învățământului nos
tru, cu câte o neînsemnată îmbunătățire în ceea 
său ceea scălă și cu câte o scrisăre cinulară de 
ale Archiereiloră și consistăreloră.

Este de lipsă ca tăte puterile năstre morale 
intelectuale și materiale să le concentrăm^ în 
lupta de apărare a scăleloră năstre. Insă spre 
a face acăsta trebue mai întăiu să ne înțelegemă 
asupra mijlăceloră și a tacticei. Despre aceste 
vomă vorbi în altă articulă.

belului vamală cu România. Noulă ministru de comerciu 
marchizulă de Bacquehem, nu este specialistă pe tăre- 
mulă comercială; pănă acum a fostă numai ună am
ploiată politică, care nu s’a ocupată nici o-dată cu 
afacerile comerciale. Dăr are ună mare avantagiă, e 
șefulă cabinetului comitelui Taaffe, absolutamente de
votată, a cărui protecțiuni ’i datoresce tătă cariera sa, 
așa că în tote cestiunile va face numai ceea ce vrea 
cornițele TaafTe. Lumea comercială de aci totă se nu- 
tresce cu speranța, că resbelulă vamală cu România se 
va sfîrși câtă de curendă și dăcă ministerulă Taaffe nu 
va fi în stare să efectueze acăsta, atunci oposițiunea va 
lua mari dimensiuni contra Iui. Mare rumăre a produsă 
apelulă președintelui camerei de comerciă din Brașovă, 
prin care îndemnă la contribuțiunî caritabile pentru nu
meroșii lucrători și meseriași, cari, din causa resbelului 
vamală cu România, au devenită fără pâne și suntă ame
nințați să moră de făme. Acesta apelă e o ilustrațiune 
tristă a acelei tactice false, care fu urmărită din partea 
delegațiloră austro-ungari când erau negociațiunile asu
pra reînoirii convențiunei comerciale cu România. Mi
nisterele, atâtă în Viena câtă și în Peșta, îșî dau totă 
ostenâla să ascută resbelulă vamală contra României, 
pare că s’ar nutri cu speranța, că România pe calea 
acăsta ar putea fi constrînsă să capituleze. O făiă de 
aci anunță, că România va simți urmările resbelului va
mală, abia după recoltă, în tătă estensiunea sa, și că 
atunci va cede. Dăr lumea comercială judecă cu to- 
tulă altfelă, se aștăptă dela guvernă să găsăscă mijloce 
și căi, ca negocierile cu România să reîncăpă, și să le 
ducă la ună sfîrșită prosperă. Resbelulă vamală va 
causa Austro-Ungariei o perdere mai mare de câtă Ro
mâniei. România va găsi o piață pentru productele sale 
agricole. Dăr Austro-Ungaria nu va găsi altă cumpără- 
toră pentru productele sale industriale, care pănă acum 
trimitea în România, așa că ar trebui să limiteze pro- 
ducțiunile sale industriale și sfîrșitulă va fi că o mare 
mulțime de lucrători nu voră avea nici ună câștigă, pre
cum acăsta se arată deja în Transilvania.

Rusia și Bulgaria.
0 scrisore din Petersburgă cătră ,Pol. Korr.44 spune, 

că procederea prințului Alexandru a produsă o viuă in- 
disposițiune. Rusia îi impută că a desemnată contopirea 
celoră două țări ca deplină, convocândă o adunare națio
nală comună, ceea ce e în contra tractatelor^ și îndato- 
ririloră luate, ba e chiar ună regretabilă precedentă pen
tru acțiuni viitore ale altoră state balcanice. Guvernulă 
rusă, (Șice scrisorea, a susținută tractatele esistente chiar 
cu pericululă d’a-șl perde popularitatea la poporulă rusu. 
Dăcă ar fi sprijinită pe Bulgaria, acăsta ar fi acum ună 
pioneră ală Răsiei în Orientă. Țarulă Alexandru III ’șl-a 
ținută promisiunile date în Skiernevice și Kremsier, și 
onărea sa ca suverană, soldată și cavaleră nu’i permite 
să pacteze cu procederea prințului Alexandru. De aceea 
Rusia s’a ținută de tractatulă din Berlină propunendă 
restabilirea statului quo ante în Rumelia ostică și dân- 
du-șl silința să înăbușescă conflictulă serbo-bulgară și să 
împedece răsboiulă greco-turcă. Acesta a fostă o pro
blemă neplăcută pentru Rusia, d’a contribui la rămâne
rea Rumeliei sub dominațiunea turcăscă, pentru că o 
îmbucătățire a Turciei ăr fi provocată ună răsboiu ge
nerală pentru împărțirea pradei. Deărece acum uni
unea complectă a Bulgariei cu Rumelia ostică însemnăză 
începutulă îmbucătățirei Turciei, cabinetulă din Peters- 
burgă vrea să ’mpedece acăsta. De aci provine oposi- 
țiunea Rusiăi. Prințulă Alexandru a călcată pe față trac
tatele și Turcia sufere acăsta; Rusia nu pote suferi așa 
ceva, după ce a adusă atâtea jertfe pentru susținerea 
păcii. Astfelă se esplică nota ce s’a îmânată Porții de 
d-lă Onou în Gonstantinopolă și care a provocată în cer
curile politice turcesc! mar! îngrijiri.

Râsboiulu vamalii.
„Românului44 i se scrie din Viena :
Austria are în sfîrșită ună ministru de comerciu, 

ală cărui scopă principală este considerată sfîrșirea res-

SOIRILE DILEL
Ungurii despre cari amă amintită alaltăerl, că se 

preumblau prin Brașovă cu cocarde roșu-galbenu-venătă 
suntă membri d’ai reuniunii industriașiloră din Pesta. Au 
venită în frunte eu Karol Rath, vice-președintele camerei 
comerciale din Pesta, ca să cerceteze cum mergă mese
riile de aci. — Că și au ce cerceta tocmai acuma, când 
lucrulă a încetată aprope cu totulă și meseriașii se plimbă 
ca ’n dilele de sărbătore/ Vorba e, cum rămâne cu tri- 
colorulă ? Ântăiu credeamă că aceștia suntă ămeni de 
încredere, trimiși să mărgă ’n România și să facă pace 
cu Românii de dincolo. Au și fostă alaltăerl toți la Si
naia, dăr ni s’a spusă că s’au dusă numai ca să vădă 
vestitulă paiață de vără ală Regelui Carolă. Amă aflată 
apoi, că cocardele ce le părtă represintă colorile orașu
lui Pesta, capitala țărei ungurescl. Altă potcă. Acum 
s’a dată pe față că d-lă Tisza una dice și alta face și 
că, pe când la noi opresce roșu-galbenă-vănătă, în Pesta 
îlă ărtă. Mare posnașă mai e și d-lă Tisza I

Cetimă într’o foiă »patriotică‘ dinClușiu: »Studen- 
țiloră român! le este interzisă să porte colorile României. 
Pe basa acăsta unulă dintre profesorii dela gimnasiulă 
inferioră din Reghinulă săsescă, purcedendă din princi- 
piulă egalei îndreptățiri, a dispusă să se ia josă tricolo- 
rulă ungurescă de pe pălăria unui copilă de Ungură, 
fiindcă elfi vede în acela o »demonstrațiă“. Așa se vede, 
că înaintea acestui profesoră Ungaria este ună stată toc
mai așa de străină, ca și România. Ce felă de omă 
este fișpanulă de acolo ? și ce felă de omă este inspec- 
torulă de scole?« — Dăr cei dela foile „patriotice44 ce 
felă de „omeni*  suntă ?

—x—
In Nr. 136 ală făiei nostre amă raportată după 

foile ,patriotice*,  că în Sâmbătă de susu ună ărecare 
Crăciunu s’ar fi înecată în fântână, dupăce a defraudată 
suma de 500 fl. Suntemă rugați a rectifica acăstă scire. 
Celă ce a defraudată bânii dela arendatorulă de acolo a 
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fostă ună Ungurii, anume Fodor Istvăn, și suma defrau- 
dată a fostă de 1500 fl. In desperarea sa s’a aruncată 
în fântână.

—x—
In programulă scâleloră de stată din Simeria (Piski) 

pentru anulă școlară 1885/6 se dice între altele: .Ma- 
ghiarisarea în coloniă e completă. Cei mai mici copii 
din părinți de limbi streine vorbescă unguresce fundă că 
frații și surorile loră mai mari venițî din școlă și-au fă
cută deja limba maghiară de limbă maternă".—Reclame 
jidovești, ca să se prelungâscă agonia Kulturegyletului.

—x—
La băile Tușnadu, BitdSs și Malnașil suntă forte 

puțini âspeți. In Vâlcele (Elopatak) suntă pănă acum 
abia 76. Din România pre puțini se află. Tâtă speranța 
e în vacanță, când voră mai sosi dintre indigeni.

—x—
In Piîczel comitatulă Pestei și în Varadia comita- 

tulă Timișului s’a ivită din nou filoxera.
—x—

Ministrulă, de tinance alu Austriei, în filele din 
urmă, a adresată o notă cătră camera de comerciu din 
Cernăuți prin care arată cum că acei supuși austriac!, 
cari au afaceri pe la tribunalele din România trebue să 
împlinăscă cu stricteță formele prescrise de legile rega
tului română, ceea ce nu le-ar fi cu putință, dăcă nu ’și 
voră alege pentru acestă scopă advocați din România. 
Ministrulă de finance, spune „Revista politică", recomandă 
deci spre acestă scopă pe următorii advocați din Româ
nia : G. Maori, S. Goldenthal, P. Missir, Roiu, A. D. 
Xenopolu, A. Buiucliu, O. Catanescu, N. C. Aslanil, N. 
Drăghici, Mircea și Vivosclii.

—x—
Eseculorulă de dare Eugen Sedtmayer din Keszthely 

a dispărută din acestă locă după ce a defraudată dările 
încasate.

—x—

In împrejurimile Bicsadului cutrieră locurile mai 
mulțî urși, cari au sfâșiată deja mai multe vite comu
nei. Trei sate voră face o vânătore.

—x—
Amploiații poștali dela gara Itcarii, dice «Revista 

politică*,  înainte de expirarea convențiunei comerciale 
între Austro- Ungaria și România nu ’șl puteau da rân- 
dulă cu expediarea mulțimei de pachete ce trecea în Ro
mânia. Acum însă, după cum suntemă informați, nu 
mai au ce expedia, căci a încetată tolă circulațiunea de 
mărfuri.

*) pricl-pricinl, cause, scârbă.

—x—

Esposițiunza din Craiova a Cooperatoriloră din țâră 
se va deschide la 15 Septemvre anulă 1886. Doritorii 
de a participa la densa suntă rugați să facă o cerere 
formală d-lui Dimitrie C. Butculescu, domiciliată în Bu- 
curescl, strada Clemenței No. 11, specificândă într’ânsa 
cantitatea de metri pătrațî de cari au nevoe pentru pro
dusele loră.

—x—

»V. Naționale" i se comunică de o personă demnă 
de cretjămăntă, că d. N. Blaremberg a dăruită facultă- 
ței de dreplă din București, suma de 10,000 lei ce i s'a 
dată de tribunală ca despăgubire în procesulă cu d. G. 
San Marin. D. Blaremberg voesce ca venitulă acestei 
sume să se dea ca premiu unei persone, care va face 
actă de curagiu, scăpândă viâța semenului său. ’

Ciangăii.
Diarele „patriotice*  au strigată mereu că Ciangăii 

dela Giorocii, lângă Aradă, se prăpădescă. In urma de- 
seloră ploi, a ajunsă că o parte a coloniei se va nimici 
cu totulă. Mulțimea de apă de pe dâlurl a năpădită 
asupra coloniei și a inundat’o. Casele Ciangăiloră, pre 
cum se scie, n’au fundamentă de pâtră; didurile, din pă- 
mântă bătută, suntă puse simplu pe pămăntă, și astfelă 
ume<jlindu-se pământulă s’au umedită și didurile și au 
începută a se sfărîma. Deci mai multe case stau să se 
răstârne și trebue proptite. Mai multe case nu se mai 
polă întrebuința. Decă mai vine la tâmnă o pldiă bună 
și la primăvâră o ruptură de noră, apoi colonia a dis 
părută de pe fața pământului. Mulți învinovățescă pre 
Ciangăi, că de ce n’au făcută fundamentă de petră. 
Insă Ciangăii au didilă numai precum suntă dedațî, 
căci n’au putută sci, că casa care a fostă bună în Bu
covina, nu va fi bună în Giorocă. Atunci ei n’au știută 
încă, că direcțiunea domenieloră erariale îi va colonisa 
tocmai într’ună astfelă de locă, ce stă în drumulă ape- 
loră de pre dălurl, și că într’ună astfelă de locă espusă, 
nu se potă zidi case fără fundamentă de petră. Di
recțiunea însă, deși ar fi putută, totuși n a împedecată 
ogastfelă de zidire, ca acești omeni sărmani să nu lucre 
înzadară. Acum fote suntă prea târziu; nu preste multă 
timpă sătulă se va pustii și Ciangăii se potă duce în- 
dărătă, seu la Panciova, său acasă în Bucovina, unde, 
fără d’aceea, dorescă a se reîntârce. Ei nu stau mai 
bine nici cu pământurile loră. Nu-i mirare decă între 
astfelă de împregiurărl maștere ei începă a despera, a 
nu se mai frământa de sortea loră și de ei înșiși, a de- 
căde moralicesce și materialicesce. O parte din ei în 
ori și care momentă p6te lua straița de cerșitoră și 
dreptă cerșitorl regescl maghiari erarial! potă lua lumea 
în capă, scrie .Luminătorulă*.

acolo maturitatea, potă trece Ia tâte facultățile univer
sității, dâcă facă după aceea esamenă din limba latină. 
Prin urmare celă ce n’are aplicare cătră studiile clasice, 
mârgă în scâlă reală, și ca să-șl pdtă crea și o altă ca
rieră, ministrulă promite a crea o ușurare: va înființa 
în scolele reale o catedră de limba latină, vedi bine nu 
ca obiectă obligată.

Mai departe, câtă va fi ministru se va sili a în
ființa scole de specialitate, ca să nu ia dimensiuni pro- 
letariatulă cu carte. In gimnasii să rămână aceia, cari 
au talentă și plăcere și cari au nevoiă de cultura cla
sică. De aceea sfătuesce pe directori, a procede în cla
sele inferidre cu stricteță necesară, pentru ca bieții copii 
cari n’au talentă și silință, să apuce altă cale.

Ca educațiunea clasică să aibă succesă, gimnasiele 
să nu fiă împovărate cu materială rău și în acestă pri
vință nici o rassă și nici o confesiune n’are privelegiu 
— ci, lucru principală, trebue să aibă profesori buni, 
respective trebue să se formeze astfelă de profesori. 
Suntă mulți de aceștia cari suntă o adevărată satiră.

Pentru formarea profesoriloră trebue să se înfiin
țeze o sctilă normală superiâră după modelulă celei fran
ceze, împreunată cu internată. Apucândă statulă acâslă 
cale, atunci atâtă ordinele învă(ălorescl, câtă și susții- 
torii scoleloră confesionale voră fi nevoițl în urma pu
terii fapteloră, a urma esemplului statului și vomă avă 
atunci profesori, cari pricepă a instrui. Tote atârnă 
dela omeni, așa și în instrucțiune. Bărbații inteligențl 
și puterea materială necesară, anume banii, isbutescă pe 
orice fărâmă.

Ministrulă Tretort despre scotele medii 
unguresc!.

„Budapesti Szemle“ a publicată unu arti
cula ală ministrului Trefort, din care estragemu 
următdrele:

Amintindă opera lui Frary »La question du latin,“ 
dice că acestă lucrare plină de spirilă are însemnătatea 
și urmările sale binefăcătâre, deși e copilărescă lucru a 
crede, că acum are să se înlăture filologia clasică. Cul
tura de adi nu ar pute esista fără Grecia și Roma. Ceea 
ce suntemă adi, e opera limbei și literafurei, a științei 
și artei grece și române. Din vieța spirituală a renas- 
cerei s’au desvoltată nouăle literaturi, sciințe și arte 
Negreșită că noua cultură e superioră celei vechi. A 
glorifica pe cei vechi în contulă celoră noui este ună 

’ătă ală nesciinței său ală unei fantasii de învățătoră 
corupte.

Limba și literatura latină au promovată fote ni- 
suințele de cultură mai alesă ce privesce însușirea lim- 
biloră vestice, și admite ministrulă că și limba și lite
ratura grâcă suntă de mare efectă, deși elă nu vorbesce 
din esperiența’i propriă, deorece grecește a învățată, der 
adi nu mai scie nimică.

Cu tote astea Trefort e cu totulă de părerea lui 
Du Bois-Reymond, că și fără studii clasice poți înainta 
pe cărarea universității. E mărginită celă ce crede, că 
fără limbile clasice, cu ajutorulă noueloră literaturi, nu 
poți ajunge la ună gradă mai înaltă de cultură.

Ce e deci de făcută? La noi e decisă cestiunea, 
că tinerii, cari au absolvată scolele reale și au obținută

Congresul!! națională-bisericesctl gr. or.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.")

Sibiiu, 8 Iuliu n. 1886.
Incidentulă priviloră la ridicarea vicarului arhie- 

piscopescă la rangă de arhiereu, despre care v’am tele- 
grafată, a fostă ultimulă obiectă ală desbateriloră con
gresului. Cam așa merge; cele mai momentâse obiecfe 
se desbată totă la urmă.

Cestiunea a venită pe tapetă în modulă următoră: 
Eri diminâță s’a așternută congresului raportulă sinodu
lui archierescă cam de cuprinsulă următoră : .Instituirea 
de vicară archiefeu e admisibilă escepționalminte în casă 
de necesitate, recunoscută și de sinodulu episcopescu. <

Raportulă fu predată comisiunei organisătâre, în 
sînulă căreia s’a născută dubietate, că 6re recunoscut-a 
sinodulă archierescă acea necesitate ori nu ? Pentru lă
murirea lucrului fu întrebată părintele Metropolită. A- 
cesta însă a evitată a se declara în modă positivă. 
Procederea acesta a Metropolitului a stîrnită ore-care 
suspiciune în membrii comisiunei și așa, ca să nu i să 
dea Metropolitului ocasiune a păși deadreptulă în contră, 
s’a făcută din partea comisiunei propunerea, ca rapor
tulă „să se retrimită sinodului archierescă spre între
gire.*  La acesta presidiulă a făcută declarațiunea, ală 
căreia cuprinsă vi l’am telegrafată.

Observă, că cuvintele Metropolitului au produsă ună 
nespună resentimentă în întregă congresulă. Numai după 
o pausă bunicică s’a făcută din drecare parte propu
nerea „ca să se ia la cunoștință,*  care s’a și pi imită 
țără nici o desbatere. t

După cum se vorbesce nici înșiși episcopii n’au cu
noscută inlențiunea Metropolitului, er că congresulă s’a 
așteptată mai multă la contrarulă de ce s’a întâmplată 
stă afară de tâtă îndoiala. Ce va mai urma vomă 
vedea.

Pe adi la 9 6re e conchemată consistorulă metro
politană, pentru ca asesorii aleși să depună jurământulă.

FOILETONU.

ZDatine poporale.
(Din jurulă Năsăudului.)

Starostitulu la nunți.*)  
(Fragmentă.)

Starostea mirelui întră la mirâsă în 
casă, âr ceilalți nuntași, între cari și 
mirele, rămână în curte.

Intrândă în casă dice: 
Dusu-ne-amă și amă umblată 
Pănă’n capulă ăstui sată, 
Unde-i podulă celă stricată; 
Podulă se rupse cu noi 
Și-amă cădută toți în noroiu; 
Păn’ de-acolo ne-amă sculată, 
Calea ni s’a astupată. 
Atunci eși o babă sbârcită, 
Spre ală nost’ folosă tocmită, 
Și ne spuse’n gura mare 
De’mpărătâsa cea mare. 
Noi pe ea o-amă ascultată 
Și aicea ne-amă băgată 
Și mirâsa o-amă aflată; 
Dâr nu vă fie cu bănată, 
Că noi suntemă soli împărătesei

*) Comunicată de Ștefană Necliita poreclită 
»Dihord« din comuna Iiordou — lângă Năsăudă.

Cu brâiele voinicesc!,
Cu curele husărescl
Și cu cizme căzăcescl ;
Noi pe’mpărătâsa-o cătămă, 
Că bună veste o să-i dămă:
— Ală nost’ tinără împărată 
Plină de minte și de sfată, 
Pe noi ne-a mânată

Din sată
In sată

Pe’mpărătâsa s’o cătămă 
Și-apoi lui să i-o dămă.

Starostea miresei:
— Ne rugămă cu umilință 
Să ne dați îngăduință, 
Fiindc’a nâstră i vina, 
Dâc’odat’-amă dată mâna!

Starostea mirelui:
— Ală nost’ tinără împărată 
Cătră oste a strigată :
Ori împărătâsa să i-o dă,
Ori cu toții’n locă să stâ.

Noi avemă cărți
Și dreptăți,

Precum dumniata le vedi;
De vrei să ne primesc!, 
Degrabă să le cetești!

Starostea miresei:
— Le-ași ceti pe față,

Der îsă cu albâță,
Le-așă ceti pe dosă,
Dâr îsă ponihosă.

Starostea mirelui:
Noi îți ceremă cărți,
Să ne dai dreptăți,
Cum-că aci-amă umblată,
Laolalt’amă făcută sfată.

Starostea miresei: (luândă ună 
păhară cu vină ori cu rachiu)

— Să trăescl cu sănătate,
Să nu mai cumperi bucate,
Dâr în târgă să te duci.
Și dela alții s’aducă.
Să ai plină în găbănașă
Aduse dela orașă,
Să ai plină pe sub părete
Aduse de sub gălete 1

Starostea mirelui:
— Cinstite staroste de locă,
Cu opinci de porcă,
Cu cușmă de mielă,
Cu botă de oțelă,
Noi dreptă îți spunemă,
Că nici când nu’mblămă
Joia’ntârgă cu jocurile,
Ci noi umblămă cu plugurile,
Și sămânămă bujorulă
Și răsare dropșorulă,

Ce se face făriniță,
Să trăiesc!, bade drăguță;
Să trăescl, dâr eu n’oiu bă, 
Că nu-mi place holirca!

Starostea miresei:
— De nu-i bâ dumniata, 
Oră be ăștia de colea (arătândă pe 

cei din casă.)
Starostea mirelui:

— Noi n’amă venită să bemă,
Nici să mâncămă,
Noi amă venită îngrabă să umblămă 
Și împăratului bună veste să-i ducem, 
£r d-vostre să vă spunemă: 
împărătâsa să ni-o dați, 
De nașă să nu ne purlațl, 
Că’mpăratulă vine, 
Să nu vă cadă cu rușine!

Starostea miresei:
— înzadară umblați p’aicl 
Și faceți între noi prici*),  
Că după ce umblat! n’avemă 
Și’mpărătâsa nu v’o dămă, 
Fără vomă da o ciută 
Cuvântătore, nu mută!

Starostea mirelui, (eșindă din casă 
în curte, unde se află mirele însoțită
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Incunosciințare.
Superioritatea Seminarului tinerimei române gr. cat. 

dela gimnasiulă din Blașiu aduce la cunoscință Onoratu
lui publică, care voiesce în anulă scolastică viitorii 1886/7 
a-și cresce fiii in Seminarulă numită, cum că terminulă 
concursului de primire s’a statorită pe 4’ua de 15 Au
gustă st. n. a. c., pănă la care di toți părinții doritori, 
ca fii loră să fie primiți în acelă Seminară, voră avea 
să-și trimită concursele adresate Escelenției Sale Prâ sân- 
țitului Metropolită în Blașiu, de unde apoi în timpulă 
celă mai scurtă li se voră speda resoluțiunile.

La concursulă celoră ce nu au mai fostă în Seminară 
este de a să alătura și testimoniu despre clasa absol- 
vată în anulă scolastică espirată.

Condițiunile primirei suntă următorele:
1. Pentru tină tânără voră fi de a se plăti câte 

10 fl. pe lună, și așa pe ună ană 100 fi. v. a. Plătirea 
are se se întâmple cu totă punctualitatea în două sâu 
în patru rate anticipande.

2. Pentru unulă fiă-care tâneră la începutulă anu
lui este de a se solvi o tacsă de înscriere de 4 fi. v. a.

3. Fiăcare tinără are să aducă cu sine: a) 4 pă
rechl de schimburi bune de pânză seu giolgiu, b) 4 nă- 
frăml de posunară și 2 la grumaQă, c) 2 părechl de 
călțuni buni și 4 părechl de peciorete (fuseclii seu obedele) 
d) 2 părechl de ciorecl, (pantaloni); e) 2 peptare (gilete) 
și 2 rocuri; colorea acestora să fiă suriă, f) o pălăriă

4. Vestminte de pată : a) ună străjacă (sacă pentru 
paie la așternută de desuptă) b) 3 fețe albe de pată, c) 
2 perinl și 4 fețe de perinl pistrițite și plapomă sâu țolă.

5. Fiă-care tineră are mai încolo să-și aducă 3
ștergare și 2 piepteni, unulă rară și altulă desă, apoi 
ună cuțiță, o furcuță, o lingură de pacfongă, ună pahară 
și trei șervete. *

6. Fiă-care să-și aducă și periă de vestminte și de 
cuiățită călțunii.

7. Părinții în decursulă anului scolastică să nu 
trămită fiiloră din Seminariu nici articlii de mâncare, 
fiindă in acâstă privință de ajunsă proveduțl în seminariă, 
nici bani, ci lipsele de vestminte, cărți și altele de ge 
nulă acesta să li le împlinâscă pe calea superiorității, 
ca așa să se evite orl-ce ocasiune la escese și trans
gresiuni de disciplină dăunăciose educațiunei și progre
sului în studii.

Pentru suma de 100 fl. v. a. pe ună ană scolas
tică tineriloră se va da următârea provisiune:

1. Locuință în etagiulă seminariului în sale mari, 
sănătose, luminose, provetjute cu tâte supelectilele de 
lipsă și curățite în fiă-care di de doue-ori.

2. Viplă întregă regulată și anume: a) dejună 
câte ună pătrară de litră de lapte caldă, ori snpă de 
chimină. b) prâncjă trei piese, și anume: supă, carne cu 
sosă și mâncare grosă, âră în dumineci și serbători patru 
piese, c) cină două piese, adecă : supă și mâncare 
grâsă cu puțină carne.

In filele de postă cu o piesă mai puțină Ia prâmjă. 
d) pâne la amâdl și la cină câte 300 de grame, la de
jună 100 grame, cu totulă 700 grame pe di.

3. Spălatulă întregă peste ană.
4. Luminatulă în totă timpulă recerulă.
5. încâlciitulă în timpă de iârnă în șalele de locuită, 

de dormită, în infirmeria și în refeetoriu.
6. Medicină din apotecă pentru cei morboșl și vip- 

tulă prescrisă de medică.
7. Instrucțiune în casă de lipsă prin individ! emi- 

nențl.
Părinții, cari ară dori, ca copiii loră să capete vip- 

tulă superioriloră seminariall la mesa acestora, aceia la 
începutulă anului se voră înțelege cu superioritatea se- 
minarială cu privire ia preță, care va varia după etate 
dela 14—16 fl. v. a.

Viptulă acesta constă a) la dejună cafea cu lapte, 
b) la amedi patru specii și e) săra două; eră pânea este 
în o formă.

Atâtă cei ce au fostă suscepuțl încă în anulă tre
cută, câtă și cei-ce dorescă a fi suscepuțl acum, voră avâ 
să-și trămită suplicele pănă la terminulă indicată. Cei 
ce nu le voră trămite în scrisă nu voră fi luațl în consi
derare. Er cei primiți voră avâ de a se presenta în 
31 Augustă st. n. a. c. înaintea Rectorului seminarială 

la 4 ore d. a. spre a fi visitațl prin mediculă archi- 
diecesană.

Blașiu, 6 Iuliu st. n. 1886.
Dr. Alexandru Grama 

Rectorii seminarialii.

Ni să trimite dela »Hunedora,« însoțire de anticipa- 
țiune și credită în Deva, următorulă

APELtJ.
Lipsa unei instituțiunl de economii, cu menirea 

principală de a veni cu sume mici în ajutorată popora- 
țiunei rurale din comitatulă Hunedora, amăsurată dilni- 
celoră sale trebuințe, de ună lungă timpă a fostă sim
țită, ba învederată chiar.

Deci, spre a satisface a acestei imperative necesi
tăți, inteligința română din Deva, încă în anulă espirată, 
a înființată o societate de economii, cu firma: »Hunedora/ 
însocire de anticipațiune și credită în Deva, a cărei ac
tivitate s’a începută la l-a Iuliu 1885.

Scuriulă trecută, abia de ună ană ală activității 
sale a dovedită pănă la evidență câtă de mare și sim
țită a fostă lacuna, ce a suplinită; ceea ce se vede mai 
alesă din împrejurarea, că poporulă rurală alergă, așa 
dicendă în massă, după împrumuturi.

Modestele puteri bănescl însâ, de cari dispune pănă 
acuma acâsta însoțire, nici pe departe nu potă cores
punde trebuințeloră, ce pe totă diua se ivescă.

Dreptă aceea, ca acâsta însoțire binefăcătâre să 
devină la o adevărată înflorire și prosperare de o parte, 
eră de altă parte, să pâtă corăspunde întru tote măre
țului și salutarului său scopă: subscrișii membrii interni 
dela »Huned6ra,“ însoțire de anticipațiune și credită, ne 
simțimă îndemnați a apela la toți bărbații români, că
rora le dă mâna, se binevoiâscă a subscrie câtă mai 
multe părți (acții) fundamentale, ca astfelă scopulă pro
pusă, în scurtă timpă, să potă fi ajunsă.

Asemenea se primescă depuneri spre fructificare, 
pentru cari însoțirea solvesce 6°/0, prin urmare mai multă 
decâtă oricare altă societate.

In urmă se amintesce, că o parte fundamentală 
este de 50 fl. și se plătescft seu odată, sâu în rate lu- 
narie de câte 2 fl. — Taxa de înscriere, separată, este 
2 fl. Membrii fundatori, (proprietari a celă puțină unei 
părți de 50 fl.) pănă când n’au depusă întregi părțile 
subscrise, nu se împărtășescă la dividende și percente 
cacjândă acele în favorulă însoțirii.

Se mai adauge, că pănă acuma suntă subscrise 
309 părți fundamentale, și că numărulu loră este ne
limitată.

Insinuările făcute prin epistole se consideră de sub
scrieri și epistolele se păslreză în archiva însoțirii.

Deva, la 1 Iulie 1886
Dr. Petcu Lazarii m. p. I. Simiohașiu m. p.

directoră. contabilă.
I. Lazariciu m. p.

casară.

DIVERSE.
Bandiți. — (Harului ,Nar. Nov.“ i se(comunică din 

Zrinj, că 3 bandiți Teodor Drljacsa, Mojsija Klaics și 
Isacă Csubra din Bosnia s’au refugiată pe hotarulă croată 
și aci îșl exercitâză meseria loră. Trei locuitori din 
Braljani au fostă atacați de hoți și tîrîți în pădure, unde 
au fostă ținuți peste nopte. In diua următore trimiseră 
hoții pe doi dintre ei la Brodjani, pentru ca să aducă 
banii de răscumpărare. In urma împărtășiriloră acestoră 
doi, comandantulă gendarmeriei îșl adună âmenii săi și 
porni în pădure. Două 4^e durară cercetările; abia în 
a treia di se dete de urma hoțiloră în pădurea Sumarica. 
Hoții dormiau, numai unulă veghia pe ală treilea priso- 
nieră. Când observă acesta pe gendarmi sculă pe soții 
săi și într’o clipită se făcură nevăcțuțl, lăsând ă pe priso- 
nieră și o mulțime de scule îndărătă. Urmărirea loră a 
fostă imposibilă, din causa piedeciloră ce le opunea dru- 

mulă. Și hoții Vikalo și Csibics omorîlorîi misionarului 
Lach, după cum se anunță, s’au refugiată pe pământulă 
croată și facă nesigură ținululă ce-lă cutrieră.

Diare în Ungaria. — In anulă 1885 au apărută 
în țările ținătore de corâna Ungariei în totală 706 diare 
(cu 11 mai multe ca în anulă trecută.) Intre acestea 
82 au fostă politice, 219 foi locale, 63 foi beletristice, 
319 reviste de specialitate și 29 foi umoristice. Prin 
postă au fostă espedate 49.945,021 de exemplare; în a- 
nulă 1884 numai 49.642,538.) Dintre acestea 18,965,551 
esemplare cadă pe foile ungurescl de cuprinsă politică, 
1,528,924 de cuprinsă locală, 2,064,257 de cuprinsă be
letristică ; 9,208,348 de natură specială și 224,749 de 
cuprinsă humoristică; pe foile germane cadă 13,659 ; 
239 esemplare de cuprinsă politică; 825,339 de ca- 
racteră locală, 7366 de cuprinsă beletristică; 542,963 
de cuprinsă specială și 10,416 de cuprinsă humoristică. 
Der cele românesc! unde suntă „patrioțiloră ?<

Divorțurile in Francia. — In anulă 1885, primulă 
ană în care legea de despărțeniă întră în valore, au 
fostă în Frania 1242 de despărțenii. Dintre acestea 
cadă partea cea mai mare pe comercianțl și adecă 422, 
apoi pe juriști 10, pe medici 19, artiști 24, apoi pe 6- 
meni de alte specialități 156, pe funcționari 104, pe per- 
sOne fără vre-o ocupațiune statornică 181, pe persone 
cu ocupațiuni necunoscute 75, pe lucrători 251; 417 ca
șuri au fostă hotărite contra femeei, 804 contra bărba
tului; 751 părechl, cari s’au despărțită, n’au avută copii, 
222 n mai câte ună copilă, 14 mai multă ea 3 copii. 
Prin urmare cele mai puține divorțuri cadă pe părechile 
cari au copii.

Generositate ovreescă.— »Liberalulă« din Iași cjHce, 
că bancherulă Isrulă Chaim Daniel a dată 5 lei noi — 
în urma stăruințeloră d-lui Dr. Taussig — spre a se îm- 
părții la 16 evrei emigranțl! d. Dr. Taussigă a mai dată 
încă 5 fr. celoră 16 emigranțl, trimețîndu’i sâ restituâscă 
generosului bancheră suma cu care’i miluise și sâ-i mai 
dăruiâscă alți 5 franci dela dânșii. Ce-i dreptă, bietulă 
bancheră se află în mare strîmtorare, de ârece n’a re
tușată darulă ce i-au făcută emigranții. Curioși amă fi 
să stimă, dâcă cu acei 5 franci d. Daniel se va decide 
să plece la America.

Poetulu Craszevski. — Ună mandată de arestare 
a fostă emisă contra celebrului poetă și scriitoră polo
neză Kraszevski, care, precum se scie, fiindă condam
nată de tribunalele germane la mai mulțl ani de închi- 
s6re, pentru cause politice, a obținută ună concediu sub 
dare de cauțiune, la espirarea căruia nu s’a presintată 
la fortărâța din Magdebourg unde îșl face osânda. Au
toritățile nemțescl suntă invitate a aresta pe d. Kra
szevski și a’lă trămite în acea fortărâță, cu tată bâla 
cumplită de care suferă, și cu tâte că elă se află într’o 
vârstă de aprâpe 70 de ani.

Bibliografia.
In tipografia societății pe acții din Sibiiu au apă

rută următorele fascicule din biblioteca poporală a Tri
bunei: Cenușotca, poveste de I. T. Mera; are 20 pagine, 
prețulă 8 cr. sâu 16 bani. Sibiiu 1885. — Unu peți
torii înderetnicu, novelă, de Bjbrnstjerne Bjornson (1856) 
10 pag 4 cr.'— Prietinulu meu V&ntură-Ț&ră, din no
velele californiene ale lui Bret Hanțe; 22 pag. 8 cr. 
— Scăperăt6rea, din poveștile lui Andersen; 14 pag. 
4 cr. — Fata Craiului -din cetini, de George Coș- 
bucă; 15 pag. 4 cr. Btrigâica, din fantasiile lui Nico- 
lae Gogol; 72 pag. 20 cr. sâu 40 bani esemplarulă.
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fiindă de nănașî și alți nuntași) dice:
— Sciu, că multă ați așteptată
Să mă vedeți înturnată 
Dela tabăra departe
De unde n’am căpătată carte.
— Eu acolo am umblată, 
De’mpărătâsă am întrebată, 
Dâr ei m-Iau arătată o ciută 
Cuvântătâre, nu mută;
Cu cizme roși încălțată, 
La capă cam bițală, 
Sub barbă’mbălțată;
E în casă, după masă, 
Cu năframă de mătasă 
Pe margini cu aură trasă;
Dâcă vreți s’o vedeți, 
Haideți, nu vă îmbiețl!

(lntrândă acum cu toții în casă)
Starostea mirelui dice:

— Ori miresa mi-o dați, 
Ori cu noi nu vă jucațl, 
Că suntemă o oste mare 
De unde sore răsare, 
Că decă ne-omă supăra, 
Noi pe toți vomă apuca 
Și’n tindă vomă arunca;
Er mirâsa drăgușâră 
’Omă prinde-o de subsuâră 
Și-omă da-o în mâni la mire 
Să trăiâscă-’n fericire.

După acâsta închină miresei, apoi 
plâcă cu toții la cununiă.

Poesii poporale.
Câtu-i țâra Ungurâscă
Nu-i ca fata românâscă,
Căci când vine-o sărbătare
Ea să gată ca și-o flâre:
Cu zadii strămăturate
Pe șolduri mândru-așădate, 
Dâcă cu brâu roșu să’ncinge
Din față slobâde sânge.

# **
Frundă verde mărgărită,
Drăguța m’a părăsită;
Stau în locă
Și ardă cu focă,
Esă afară,
Ardă cu pară.
Diminâța mergă la câmpă
Dâră potă să mă mai stingă • 
Ventulă suflă—rău m’aprindă. 
Năcazulă, care-lă tragă eu, 
Nu mi-i dată de Dumnedeu.
Că-i făcută de capulă meu.

« **
Mândro, dâcă ești frumâsă
Dă-ml drumulă să mergă acasă, 
Nu-mi așterne să mă culcă,
Ci-mi dă drumulă să mă ducă,
Că io sunt ună puiu dorită,

Merge-oiu de unde-am vinită, 
Și eu sunt ună puiu oftată, 
Merge-oiu de unde-am plecată.

Iuliu Bugnariu.

Strigături poporale din Sălagiu
adunate de I. P. Lazarîl.

Am avută o mândră dragă, 
O lăsaiu la doră să tragă.
Am avută o mândrulucă,
O lăsaiu la doră să ducă.

« **
Asfa-i fată lăudată,
Cu nouă cămeși în ladă;
Trei îsă rupte, două’să sparte,
Patru nu se țină de spate.

* «*
Pus’am gândulă să mă’nsoră
S’aducă maicei ajutoră;
£r’ am gândută să mă lasă 
Să n’aducă maicei năcază.

* 4»*
Cântă puiulă cucului,
Pe marginea Crișiului;
Așa cântă de cu jale,
Crișiu stă’n tocă din cale,
Așa cântă de cu dulce
Crișu stă și nu se duce.

Codrule, când te-am trecută 
Fost’ai veselă și’nfrundită;
Când apoi m’am înturnată 
Fost’ai veștedă și uscată.

* «
«

Cântă puiulă cucului 
Pe cormanulă plugului;
Er pasărea din teleagă 
Strigă cătră boi să mârgă.

* *o
Ține-mă Dâmne atâta 
Pănă badea s’a ’nsura, 
Să vădă pe cine-a lua.
De-a lua una ca mine, 
Dumnedeu să-i dâe bine;
De-a lua o blăstămată, 
Dumnedeu cu ea să’lă bată.

♦ **
Păsăruica cântă’n ârbă, 
Trece badea, nu mă’ntrâbă, 
GândescI că nu i-am fostă dragă. 
Și eu trecă și nu-lă întrebă, 
Numai cu ochii ’lă petrecă.

**
Lâgănă-te frunduliță,
Că nu vine-ală meu bădiță; 
Plânge și tu, cum plângă eu, 
Ce-am iubită nu este-ală meu.



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.‘Nr. 143.

Cursulu la burna de Viena Bursa de Bucuresci.
din 5 Iulie st. n, 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 105.95
Rentă de hârtiă 5°/o . . 94 80 
Imprumutulfl căilord ferate 

ungare........................154.50
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.70

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 120

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10
Bonuri rurale transilvane 105 25

Bonuri croato-slavone . . 105 20 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................1C0.50
Imprumutulti cu premiu

ung................................. 121 30
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 85 85
Renta de aură austr. . . 117 45 
Losurile din 1860 . . . 139 50
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 869 —
Act. băncel de credită ung. 283.50 
Act. băncel de credită austr. 276 80 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 9.98‘/2 
Mărci 100 împ. germ. , . 62.— 
Londra 10 Livres sterlinge 126.33

Cota oficială dela 25 Iunie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93— 931/*
Renta rom. amort. (5%) 961/, 97—

» convert. (6°/o) 87*/ a 873/4
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1021/4 102 Va

* >> >> (5°/o) • 86— 86V4
» » urban (7°/o) . . 98s/4 99—
» ’ » (6°/0) • 90Va 91—
» » » (5°/o) • ■ 82— 82Va

Banca națională a României 500 Lei 1010 1015
Ac. de asig. Dacia-Rom. 260 265

< » » Națională 220 225
Aură contra bilete de bancă . . 15.— [15.-
Bancnote austriace contra aură. . 2.02— 2.03

Cursulu pieței Brașovii
din 6 Iulie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.57 Vând. 8.59
Argint românesc .... . . » 8.50 * 8.60
Napoleon-d’orI................. . . > 9.96 > 10.—

Lire turcesc!..................... . . » 11.27 * 11.30
Imperiali......................... . . > 10.26 • 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 » 5.92

Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.— > 101.—
Ruble RusescI................. . . » 122.— » 123.—

Discontulă . . . » 7—10 °/o Pe ană.

Au. foștii distinsă cu.
Diploma (le recunoscere dela esposițiunea din Graz 1880. 
Medalia de bronză 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 Budapasla 1885 pentru progresă și exportă.

IS V O I€ tJlj fl 
AGNES

delsB JIO H A
Conține cea mai însemnată cantitate de acidu carbolicu dintre tote 

Apele minerale ale Ungariei 
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 
băle, la care trebue a ajuta organele și a promova funcționarea sistemului nervosă.

Ca vinii beutu se bucură acesta de o popularitate mare.
Depositulu principalii Ț Liferantu alu Curții
singură numai la: JdJa'iEdWAXU X X reg. ung. în Budapesta

Asemenea se află la tote farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațium.

(7—15) S’au espediatii în anulîi 1885

1,800000 butelii

ConspectultL operațiuniloru 
institutului de creditu și de economii .ALBINA* 

în luna Iunie 1S8G.
Intrate:

Numerariu din 31 Maiă 1886 . • • . fl. 40,354.35
Depuneri..................................... > 105,010.08
Cambii răscumpărate .... > 312,838.99
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi » 26,223.47
Interese și provisiunl .... > 15,036.43
La fondulă de pensiune . . . » 102.51
Moneta vendută.......................... > 11,203.88
Efecte ,.................................... 24,116.85
Conturi curente ..................... » 37,222.—

• 1,183.07Diverse ..................................... »
Suma fl. 573,291.63

Eșit e:
Depuneri.................................... fl. 81,860.99
Cambii escomptate . . . . » 341,203.76
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi 40,638.—
Interese pentru depuneri . . . » 435.09
Contribuțiune și competințe • • • > 127.94
Salarie și spese ..................... < 2,625.91
Moneta cumpărată..................... 7,755.99
Conturi curente ..................... « 54,882 45
Diverse .................................... > 1,738.31
Saldulă Numărarulni cu 30 Iunie 1886. 42,023.19
Sibiiu, în 30 Iunie 1886. Suma 11. 573,291.63

P. Cosma m. p. losifu Lissai, m. p.
Director esecutiv. Comptabilă.

Mersulu trenurilorU
pe linia I^redealii-Budapesta și pe linia Tei ușii-Aradii-Kudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealil-Budapesta Budapesta—JPredealîi

Timișă

BucurescI
Predealu J

( 
(

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu

Sigliiștira 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă

IJVințulă de susă 
Uioral 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu (■

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-V ăsârhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

Nota:

Trenă 
de 

peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnlbus

1 _ 7.45
— — 12.50 —
— — 1.09 —
— —• 1.40 —
— — 2.27 —
6.22 — 2.55 —
7.01 — 3.38 —
7.33 — 4.17 —
8.01 — 4.47 —
8.45 — 5.42 —

10.10 — 7.37 —•
10.29 — 8.01 —
10.39 — 8.21 —
11.19 — 9.05 —
11.54 — 9 43 —
12.12 — 10.0210.30 —
12.56 — 10.50 —

1.30 — 11.29 —
1.45 — 11.47 —
2.11 — 11.35 —
2.55 — 104 —
3.17 — 1.30 —
3.24 — 1.39 —
3.31 2.07 —
4.09 — 3.0b —
5.36 — 5.08 —
5.56 — 5 35 —
6.16 — — 8.00

6.37 — — 8.34
6.53 — — 8.59
7.08 — — 9.34
7.34 — — 10.16
7.55 —■ — 11.04
8.35 — — 12 17
8.53 — — 12.47
9.12 — 1.21
9.31 — — 2.05

10 06 — — 3.08
10.25 — — 3.39
10.35 — — 3.55
10.41 — — 4.06
10.51 — 10.37 —
12.37 — 1.45 —
2.58 — 5.34 8.22
6.00 — 10.05 10.30
— — 10.50 —

3.00 8.50| 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin 
Stana 
Aghiriș
Ghirbău
Nedeșdu

Clușin

Apahida 
Ghiriș

Cucerdea

Uidra
Vințulă de susă 
Aiudă
Teiușfi 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mic< 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

( 
(

Timișă

Predealu

BucurescI

Orele de ndpte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenîi 
omnlbus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibuE

Trenîi 
de 

persâne

Trenă 
omnlbus

— — —
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 —
— — 9.45 2.00 - -
— — 9.59 2 11 —.
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —

. — — 12.43 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
— — -Li 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 Koniges & Kopony, ZernescL

'JTeiușft- 4radfi-Budapesta Budapesta- Aradfi-Teiușfi.

Trenîi 
omnlbus

Trenîi 
omnlbus

Trenîi de 
pera6ne

Trenîi de 
peradne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnibua

Teiiișfi
Alba-Iulia

11.09 — 3.56
4.27

Viena 11.00 — _
11.46 — Budapesta 8.05 — 8.00

Vințulă de josă 12.20 — 4.53 Szolnok ( 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ar iad fi 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6'19j
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 Bărzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 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 Branicica 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
Arad A 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 1 12.24
Szolnok ț 2.39 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 | Alba-înlia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Teiușfi 12.05 — 2.24

Aradfi-Timișfira Simeria (Piski) Petroșeui

Trenîi 
nmnlhnR

Trenă de
persâne

Trenîi de 
peraone

Trenu de 
persăne

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

Aradft 6.00 8.18 ISîHffierîa 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Strein — 12.27 3.00
Nămeth-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
TSmișfirsi, 8.42 — 10.09 Petroșeul — 4.04 6.39

Timișfira-Aradfi Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenîi de 
persâne

Trena de 
persâne

Trenîi 
omnibua

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnlbus

Trenă 
de pers.

Timiș6ra 6.02 5.00 Petroșeul 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 —
Nămeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradfi — — 7.40 SîiHoeria 10.53 1.35 —


