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Nou abonamentu
la

.. Gazeta Transilvaniei".
Cu I Iulie 1886 st. v., s’au începutu unii nou 

abonameiaitfi, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai fotei nostre.

Pretulii Abonamentului:J
Pentru Austro-Ungaria:

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

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponu numărulă fâșiei sub care 
au primită diarulu.

Domnii ce se voră abona din nou sd binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arida și -posta ultimă,.

Administrațiunea.

Roșu-galb6nti-veii6tti.
(Articulă finală.)

JSrajîovw, 7 (1.9) Iuliu.
Ce însămnă întrebuințarea coloriloră roșu- 

galbănă-vânătă la noi? Vreau să dică aceste co
lor! 6re, că noi Românii dorimă să construimă 
aici ună stată în stată său că amu avă nisuințe 
în contra unității statului? Ori dără vremă să 
demonstrămă prin purtarea acel oră colori duș
mănia năstră cătră rassa maghiară?

Niciodată nu va pută cineva acusa pe Ro
mâni cu dreptă cuvântă de nisce asemeni ten
dințe și dorințe dușmănăse. Vorbesce în contra 
calumniiloră, ce se aruncă în fața națiunei năstre, 
atitudinea leală a întregului poporă română, 
vorbesce mai alesă faptulă, că nu i se păte 
imputa nici măcară ună singură actă de inimi
ciția său de trădare contra statului și a domni
torului său.

Guvernulă le scie tăte aceste, mai bine încă 
decâtă noi, le sciu și fișpanii, solgăbirăii și pro
curorii din țâră. De aceea au și tolerată ei timpă 
de optă-spre-dece ani vechea datină românăscă.

Ce suntă dăr colorile roșu-galbănă-venătă, 
cu care se încingă junii și fetele năstre în <j.^e 
de sărbătăre ?

Când amu cjice, ca n’au nici 0 noimă și că 
nu suntă decâtă o simplă gătălă, amă voi să 
trecemă de nisce ămeni prea naivi. O însemnă
tate trebue să aibă orice datină, când ună po- 
poră întregă ține așa multă la ea. Și dăcă acele 
colori nu demonstrăză în contra statului în care 
trăimă, ce însămnă întrebuințarea loră?

Roșu-galbănă-vânătă însămnă, că în acestă 
stată compusă din popdre atâtă de deosebite 
prin limbă, portă și datine esistă și o naționali
tate română.

Dăcă vr’o comună festivitate adună la ună 
locă pe Maghiară și pe Română, și Maghiarulă 
se înfățișăză în costutnulă său și în colorile sale 
naționale, Românul ă își iubesce pră multă nați
onalitatea sa, decâtă ca să nu aibă dorința a 
și-o manifesta și elă prin portulă și colorile sale 
românesci. Nici prin gândă nu-i trece însă, că 
prin acăsta face vr’o demonstrațiă în contra sta
tului. Ceea ce voiesce elă să arate lumei este, 
că nu se simte mai inferioră decâtă conlocuitorii 
săi maghiari, că dăcă au ei sâmță pentru nă- 
mulă loră, semte și elă pentru ală său, e mân
dru și elă că e Română și vră să-o dovedăscă 
acăsta și prin înfățișarea lui esteriără.

E clară, că dorința Românului de a-și ma
nifesta românitatea sa prin semne esteriăre cresce 
în acea proporțiune, în care elă își semte nuțio- 

calitatea desconsiderată și amenințată. Prigoni
rile unguresc! în timpii de optu-spre-cjece ani au 
dată întrebuințărei culoriloru roșu-galbănă-vânătă 
unu avântă ne mai pomenită, așa că dăcă, întri 
într’o casă românăscă întîmpini în tăte colțurile 
și unghiurile aceste colori, din cari se compune
adeseori însăși zugrăvăla caseloră.

In acăsta consistă de faptă importanța co
loriloră roșu-galbănă-vânătă. Guvernanții noștri 
o sciu prea bine și au prea multă sâmță pentru 
propria loră naționalitate, ca să nu-o înțelăgă pe
deplină.

De ce declară ei cu t6te aceste răsboiu
acestoră colori, de ce mergă pănă a opri nu 
numai folosirea de stăguri, dăr chiar și purtarea 
de brâne roșu-galbănă-vinete ?

In primulă periodă ală domnirei unguresc! 
se păiea că roșu-galbănă-vânătă va pută esista 
în pace lângă roșu-albă-verde ală Maghiariloră. 
Să părea, că fatala împrejurare, după care Un
gurii .n’au pentru conceptulă unității politice a 
acestui imperiu poliglotă altă cuvântă decâtă 
„magyar," ăr Ungaria o numescă „Magyaror- 
szâg," și că prin urmare colorile națiunei gene
tice maghiare suntă identice cu colorile numite 
„ale statului," se părea (jicemă, că acăsta nu va 
împiedeca ca poporală română să păta trăi în 
liniște cu ale sale însușiri individuale naționale 
lângă celă maghiară.

In adevără la începută nici că se pomenea 
de nisce prigoniri ca cele actuale. Regimulă 
maghiară deakistă s’ă mulțămită deocamdată a 
ne nimici drepturile cardinale politice și pur
tarea coloriloră roșu-galbănă-vânătă nu-i făceau 
durere de capă. Acăstă jocăriă trebuia să ni-o 
lase ca să nu simțimă deocamdată prea tare starea 
de iloți, la care amă fostă condamnați.

Insă după deakiști au urmată tisaiștii. Ma- 
ghiarismulă întărindu-se a devenită sub condu
cerea acestora din ce în ce mai cutezătoră și 
mai violentă. Nu mai era de ajunsă că ni s’au 
luată drepturile politice, mai este de lipsă să ni 
se ia și putința de a le recâștiga vreodată. Eată 
în ce culminăază programulă șoviniștiloră moderni.

Răsboiulă ce’lă declară cei dela putere brâ- 
neloră românesci pe tătă linia, nu păte se în
semne în astfelă de împrejurări alta, decâtă că 
ei nu voră să mai sufere esistența unei naționa
lități române în acestă stată.

Este începutulă răsboiului de esterminare 
totală a româuismului. Străine suntă colorile 
roșu - galbănă - vânătă pentru căf: ca străini suntă 
priviți și tractați adi și cei ce le părtă în vechia 
loră patriă.

Unde vomă ajunge dăcă nu se va pune sta
vilă acestei porniri șovinistice?

Vomă ajunge la decretarea desființărei por
tului românescă și a arderei și nimicirei caseloră 
românesci, cari voră păstra colorile „eretice" roșu- 
galbănă-vânătă.

Tristă privelisce pentru ună stată, care pre
tinde a fi înainte mergătorulă civilisațiunei în 
Orientulă europănă!

Sperămă, că ministrulă de interne, se va 
înspăimântă însuși de dimensiunile ce le-a luată 
zelulă organeloră sale din țără în esecutarea or
dinului său confusă din Noemvre anulă trecută 
și se va sili ai mai stîmpăra.

In ori și ce casă trebue să protestămă so- 
lemnelă contra nerușinateloră acusațiuni, că Ro
mânii din acestă stată s’ar fi folosită de „insemne 
străine," când dovedită este, chiar de cătră ca
pacitățile unguresc!, că colorile ce le purtăm suntă 
vechile colori ale Ardealului.

Ordonanța d-lui Tisza, din care isvoresce 
procederea despotică și ilegală a organeloră sale, 
este prin urmare și rămâne o pată pe fruntea 
Ungariei.

Potopii de ordonanțe.
Deodată cu publicarea noueloru legi administrative, 

ministrulă de interne ungurescă a adresată municipieloră 
ună roiu de ordonanțe privităre la intrarea în viăță a 
acesloră legi.

In înteia ordonanță adresată municipieloră comită- 
tense, ministrulă face cunoscută, că noua lege municipală 
intră în viăță la 15 Augustă a. c.; mai departe face 
atente municipiele să reguleze câtă mai curendă prin 
statute numărulă și terminulă congregațiuniloră și să 
tracteze bugetulă încă înainte de 31 Octomvre, trebuindă 
a se îmâna pănă la acelă termină și ministerului de in
terne ; totă prin statute să se hotărască cine are să pre- 
sideze adunarea generală în absența în același timpă a 
fișpanului, viceșpanului și protonotarului. Mai departe, 
vicepreședinții comisiunei permanente nu potă fi funcțio
nari comitatensi și nici membrii aceleia nu potă fi funcțio
nari esterni său primari comunali. Municipiulă să în- 
grijescă în intervală de ună ană de ună institută de 
pensiuni. In fine municipiile suntă invitate să țină câtă 
mai curendă o adunare ^estraordinară pentru a lua mă
surile necesare esecutărei câtă mai grabnice a nouei legi.

In a doua ordonanță, adresată prașeloru investite 
cu dreptă de jurisdicțiune, ministrulă dice, că bugetulă 
să se slabilăscă în adunarea generală de tămnă, așa ca 
pănă la 31 Octomvre să se îmâneze ministeriului de in
terne; socotelele de închiare din contră să se esamineze 
în adunarea generală de primăveră și] în intervală de 15 
dile să se îmâneze spre esaminare ministeriului de in- 
terne. Să se creeze ună stătută, că în absența fișpa
nului și primarului cine are să presideze adunarea ge
nerală. Statululă se va supune ministrului spre apro
bare. Totă prin stătută să se dispună, cine are să 
represinte pe primară în agendele sale; prin stătută să 
se stabilăscă numărulă și terminulă adunăriloră generale. 
Instituțiunea scauneloră de scontrare se estinde și asupra 
municipieloră orășenesc!. înainte de a face magistratulă 
plăți, să cerceteze comptabilitatea, ca să vă(jă dăcă 
esistă în bugetă acoperirea plății. Pentru cheltuelî ne
acoperite să se procădă în modulă prescrisă de lege • 
pentru stabilirea bugetului. In statutulă de organisare 
să se numere acele posturi ce au să se ocupe prin fiș- 
pană. Să se creeze institută de pensiuni, ună stătută 
pentru procederea față cu acei funcționari, car! fundă 
concediațî din causă de bălă celă multă ună ană, [încă 
totă nu suntă capabili de serviciu; și aceste statute [se 
înainteză ministrului.

In a treia ordonanță privităre la intrarea în viăță 
a legii comunale la 23 c. ministrulă cere, ca municipiele 
pănă la finele lui Martie 1887 să ’i presinte o arătare 
asupra restanțeloră bugetare ale comuneloră și în totă 
anulă pănă la finele lui Iuniu să ’i presinte ună raportă 
generală despre disposițîunile luate în acăstă privință. 
In fine cere ministrulă să se aducă la valăre tăte acele 
intențiunî, ce au condusă legislativa la crearea acestei 
legi, spre înflorirea și întărirea vieții năstre de stată.

In a vatra ordonanță privităre la intrarea în viăță 
a legii asupra procederei disciplinare contra funcționari- 
loru administrativi și membrilor ă personalului auxiliară 
și manipulantu dispune ministrulă, ca legea să intre în 
putere la 23 Iuliu a. c. Municipiulă să lucreze ună stă
tută privitoră la procedere și să-lă supună ministrului 
spre aprobare. Autoritățile administrative de prima in
stanță au să ’șl trimătă comisiunei administrative sentin
țele ce le dă în afacerile de delicte ce cadă în sfera loră 
de acțiune. Deodată cu legea intră în putere și măsurile 
de forță contra aceloră martori, cari refusă a apără său 
a face deposițiunl. Ministrulă își esprimă dorința, ca 
municipiile să supravegheze dăcă funcționarii administra
tivi îșî împlinescă cu conștiință și punctuală datoria și 
dăcă nu e nimică de obiectată în contra purtării loră.

Aceeași dorință și-o esprimă ministrulă și în ordo
nanța, a cincea, adresată comisiuniloră administrative.

In afacerea gldtelorti.
Ministrulă honve^iloru a adresată o circulară că

tră comandele de honvedl și autorități de cuprinsulă, că 
personele care au avută rangulă de oficeră și se află
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acum în stare de concediu sâu afară de serviciulă mili
tară, avândă împliniți 12 ani de serviciu, își potă păstra 
rangulă de oficeri și ca glotași, dâcă pănă la 15 Septem- 
vre voră adresa o petițiune cu certificatul^ de eșire din 
armată directă cătră ministrulă honvetjliloră. Judecătorii 
și procurorii au să anexeze și decretulă de ultima nu
mire în funcțiunea statului. Celelalte persăne au sS ane
xeze, pe lângă certificatulă de eșire din ârmată, ună acta 
dela autoritatea despre posițiunea ce ocupă actualmente 
în viâță și despre venitulă ce-lă are.

Acâsta să o facă câtă mai curândă, deorece s’au 
și luată măsuri, d’a se organisa glotele. La eserciții de 
arme voră lua parte fotă la trei ani odată cinci săptă
mâni, său escepțională și numai trei săptămâni, împreună 
cu trupele de honvedi.

fîtă acum și numărulă glotiștiloră: ântăia chemare 
cuprinde 19 classe de etate.(dela 19 pănă la 37 de ani 
inclusivă) formândă fiecare classă câte ună despărțămentă 
de 350,000 ârnenl, totală 6.650,000. Din aceștia se scadă : 
armata permanentă și reserva 890,000, landverulă și 
honvecjimea 300,000, 56°/0 cu totulă nedestoinici 380,000, 
20°/0 emigrații și neaflătorii 135,000, din restulă fiecă
rei clase de etate cam 40°/o Pe ană perduțl prin morte 
și invaliditate, rămână așadâră disponibili 4,805.000 
ămenî.

Numărulă chemărei a doua nu s’a calculată.

Pregătiri de răsboiu.
In cestiunea Batumului (j'arulă »Die Post» repro

duce o corespondență militară în care se (Jice că supri
marea portului-francă n’ar fi trebuită să surprindă în- 
tr’atâta, căci Rusia lucrăză de multă la întărirea Bafu- 
mului, făcându-lă centru de aprovisionare pentru o mare 
armată și că dănsa întrebuințăză deja de multă tâte 
sforțările, ca să ’șl complecteze flota Mării Negre și Bal
tice. Două-deci și șăse corăbii de resbelă voră fi ter
minate anulă acesta, mai multă decâtă jumătate suntă 
destinate pentru Marea Nâgră. S’a comandată asemenea 
pentru Dunărea de josă 10 vapore cu forța de câte 140 
cai și 30 luntre mari pentru a forma ună transportă de 
flotilă. Fortificațiunile din Polonia rusăscă suntă aprăpe 
gata.

La acestea adauge «Post», că Anglia încă ia mă
suri de apărare în Asia centrală în contra Rusiei. In 
Afganistană se lucrăză cu mare grabă la fortificarea He- 
ratului și Balkului sub conducere engleză ; 4000 de lu
crători suntă ocupați cu fortificările. Emirulă Afganista
nului, mulțămită subsidieloră engleze, are deja 260 de 
tunuri.

Guvernulă grecă are de gândă, după o scire din 
Atena, să cumpere două monitore și două cuirasate mij
locii. Cei din Atena prevădă că Grecia va participa ac
tivă la evenimentele ce se prepară în peninsula balcanică. 
De aceea se plănuește înființarea de cadre pentru o ar
mată de 80,000 omeni, afară de reserve, precum și în
mulțirea bataliâneloră de vînători și a artileriei, mai 
alesă de asediu și de munte.

Grecia a comandată în Berlină din nou 30,000 
uniforme, după ce nu de multă s’au fostă comandată 
80,000.

De asemenea și Serbia a contractată in Berlină 
însemnate furnituri de obiecte pentru echiparea armatei.

SOIRILE PILEI.
Ministrulu ungurescii de agricultură, comerțu și in 

dustriă a adresată comisiuniloră administrative o ordi

1886.________ GAZETA TRANSILVANIEI________  

națiune pentru acordarea de favoruri aceloră contribua
bili industriași, cari din causa espirării convenției vamale 
cu România suferă pagube. Inspectorii de dare au fostă 
avisați, ca restantele de dare pe 1885, darea de câștigă 
clasa 3-a prescrisă pentru anulă curentă, precum și adau- 
sulă de dare pe venită deocamdată să nu se încaseze prin 
esecuțiune, dâr asigurarea (secvestrulă) să se esecute cu 
tăte astea fără esceptiune. Acâstă favore privesce nu
mai pe industriașii cari foloseau piăța română.

—x—
Se scrie făiei «Sieb. D. Tgbl.“, că la 26 luniu a. 

c. o turmă de 839 oi, ce era proprietatea mai multoră 
economi de oi din Rășinari, a foștii confiscată de pe pă
șunea ce se afla pe teritoriu ungară, pe muntele „Do- 
brunr ală comunei Viștea, de cătră nisce soldați ce se 
țină de oficiulă vamală română reg. Rîulă-Vadului și 
dusă la numitulă oficiu vamală română, fiindă că cum 
se dice turma amintită a trecută' peste graniță.

—x—
Ministrulu de interne ungurescii, in fața unui pe- 

riculă de coleră amenințătoră, a invitată jurisdicțiunile să 
trimâtă neîntârdiată o însemnare a aceloră doctori în 
medicină, chirurgi, rigorosanți și studențl, cari declară, că 
suntă gata a fi întrebuințați, în casulă isbucnirei colerei 
în comitată, ca medici în contra epidemiei în comune, 
primindu, afară de locuință din partea comunei și de 
cheltuelile de drumă din visteria statului, doctorii în me
dicină 6 fl. pe (ji, chirurgii, rigorosanț'ii și studenții după 
terminarea cursului de învățămentă 4 fl. diurnă.

—x—
Membrii representațiunei comitatului Brașovii suntă 

convocați în adunare estraordinară pe diua de 28 Iuliu 
n. la 10 ore a. m. Intre alte obiecte puse la ordinea di- 
lei e și ordonanța ministrului de esterne privitore la noua 
lege municipală.

—x—
Ministrulu de instrucțiune ungurescii a trimisă scă- 

leloră medii o listă, compusă de senatulă instrucțiunei, 
de acele cărțî, a căroră procurare pentru bibliolecele.sco- 
leloră medii e de dorită, pentru ca profesorii să aibă la 
dispositiune materialulă sciențifică potrivită pentru pro
punerile loră și pentru cultivarea loră mai departe. Ar 
crede, pote, cineva că suntă cărți unguresc!; tote suntă 
străine, „fiindcă ministrulă presupune că cele ungurescl 
suntă cunoscute».

—x—
Tribitnalulii din Deva a condamnata, la 12 Iuliu 

n., pe soția locuitorului Petru Rusu din Petroșenl, An- 
glița n. Sotinga, la mârte prin spenclurare, fiindcă în 
Septemvre a tr. a otrăvită pe fiulă ei vitregă și pe so
ția acestuia.

De lângă Someșulii micii, Iuliu 1886.

Stimate D-le Redactoră! Vădendă, că nu vă rela- 
tâză nimeni despre cele petrecute și pe la noi în cele 
de-ale scălei, de-o parte, ăr dealta, că de pretutindenea 
se publică raporturi despre esamene etc., vină și eu, 
deși cam târdiu, a aduce în colănele vigurăsei «Gazete» 
unele și altele și din giurulă nostru.

In 15 și 16 luniu s’au ținută în Gherla ședințele 
adunării generale ale «Reuniunei învățătoriloră români 
din giurulă Gherlei,» cari au decursă în ordinea preci- 
sată în programa obicinuită. Au participată preste 60 
de membri (dintre 110) ordinari; ăr dintre onorațiori 
forte puțini. Amă fi așteptată, ca toți d-nii canonici și 
profesori de teologiă etc., scurtă, toți câți sciu carte în 
Gherla să apară în mijloculă nostru pentru de a ne lu-

mina pre noi, dăscălimea, și verbală, nu numai prin or- 
dinațiunl, deși bune și folositore, der de regulă de ni
menea observate și mai puțină esecutate. Ei, dăr domnii 
totă domni rămână. Singură d-lă canonică Vasile Popă 
ne-a onorată cu presența, îi mulțămimă, apoi d-nii Porde 
și Demiană.

Dintre conclusele, cari s’au învârtită prelângă în
trebările pedagogico-didactice, cu durere am observată 
că nu s’a esecutată mai nici unulă, său fârte puține 
din cele din trecută, causa: neajunsele nostre de totă 
felulă. S’a realesă comitetulă centrală în personele cu
noscute, deși erau de dorită în interesulă prosperării reu- 
niunei unele schimbări, der cei ce nu le-au făcută voră 
fi sciindă, pentru ce. Gu ocasiunea acesta s’a ținută și 
esamenulă la seola elementară confesională. Invățăto- 
rulă Ioană Boerii a dovedită în generală, că între împre
jurările actuale își cunăsce misiunea. Pentru prima 
oră acum — de ună șiră lungă de ani—am vâdută ună 
esamenă, în care obiectele de învățămentă s’au luată, 
nu în șirulă obicinuită, începându-se cu religiunea etc., 
ci concenlrându-se tote pre lângă .legendară." O pro
cedură târte rațională. Pănă ce ună despărțămentă era 
esaminată, celălaltă se ocupa în tăcere cu teme în scrisă 
potrivite. Publiculă, ce nu încăpe, s’a depărtată mulță
mită și încântată mai alesă de poesiile poporale ce s’au 
declamată de băețl.

Gu câteva dile mai târdiu am audită și informa- 
țiunile preparandiloră din Gherla de pe a. scol, espirată. 
Au fostă de toți 45—48 ordinari. E de observată că 
în preparandia acesta se propune, respective se deprindă 
fiitorii învățători și în „industria domestică.» Precum 
m’am informată, anulă trecută, participândă la esposiția 
din B.-Pesta cu unele obiecte manufacturale de ale pre- 
parantjiloră, preparandia a căpetatu o diplomă și o me
dalia de bronzit de recunoștință; va se (țică unica pre
parandia română premiată dela esposiția ungurâscă. Se 
vede, că lățirea acestui ramă onorifică de ocupațiune 
printre poporulă română l’a putută avă în vedere pu- 
blicistulă și redactorulă, d. N. F. Negruțu, când a dată 
celă dintâiu premiu de ună galbenă preparandului care 
s’a distinsă în industria domestică. Totă d-sa a mai 
dată o jumătate de napoleonă d’or celui mai morală și 
mai diligentă preparandă, precum și mai multe cărți fo- 
losităre, pentru cari tinerimea studiăsă dela numita pre
parandia îi aduce cele mai căldurose mulțămite. Din 
informațiunl am vâdută, că în a. scol. c. în generală 
băeții au făcută progresă bună.

Au terminată cursulă 12 inși, ăr la esamenulă de 
cualificațiune, ținută paremi-se în 26, 27 luniu, s’au ca
lificată 15 inși.

Pănă ce vă va scrie cineva mai cu deamăruntulă 
binevoiți, vă rogă, a le publica pe acestea, ca ună re- 
suinată scurta ală celoră petrecute. Dorire-amă, ca și dela 
seminarulă clericală din Gherla să mai audimă câte ceva 
bune, rele, pentru ca de cele bune să ne bucurămă, ăr 
scăderile să se coregă, der de acolo a sci ceva se vede 
că ,tae popa limba," ca mai dela tăte seminarele nâstre 
clericale; bagă semă pentru că noi laicii și așa nu 
multă pricepemă din lucrurile popescl. Numai una ob
servă, că clericii eșiți din Gherla — or! profesorii loră 
— sciu, se pară a sci mai multă decâtă sinâdele dela 
Blașiu. Așa dela o vreme încâce mereu au disă reci- 
tândă «Credulă* cu părticeaua «și dela Fiulă< — după 
papistași, ceea ce nu aflu în nici o carte bisericâscă ro- 
mânâscă. — Sf. părinți să facă bine să vegheze asupra 
astorfelă de lucruri la părere indiferente, dăr e smintâlă 
pentru noi — poporulă. Corespondentulu.

FOILETONU.

Bogița.
Nouă fii maica avea, 
Eră a (Jecea era 
Fiumușica Bogița. 
Ei pețitori îi âmblară, 
Pețitori d’a noua țâră 
De pe apa lui Giâră; 
Dăr’ mă-sa, ca mamele, 
Nu vrea să o mărite: 
Nici în sată și nici în țâră, 
Nici pe apa lui Gioră. 
Er’ frate-său Constantină, 
Celă cu struță de imbrișină, 
Cătră mamă-sa cjicea: 
»—Dă, mamă, pe Bogița, 
Că când ți-o fi doră de ea 
Pe murgă oiu încăleca 
Și la dânsa m’oiu căra: 
Veste bună-aduce-ți-’oiu, 
Dorulă stîmpăra-ți-l’oiu». 
Mamă-sa l’a ascultată 
Și pe Bogița o-a dată 
Tocma’n țâra Italil, 
De unde nu sci veni, 
Dup’ună tînără naltă frumosă, 
La ochire luminosă, 
Ce-i frate cu sârele 
Și pretenă cu stelele,

Cu lunița e vără dulce, 
Cu codrulă frate de cruce.

* <*•
Nici ună ană nu s’a mânată 
Și’n sată ciuma a intrată, 
Pe toți nouă puișori, 
Ai bogiții frățiori, 
Pe toți nouă i-a luată 
Pe toți nouă i-a mâncată. 
Mamă-sa s’a supărată, 
Din inim’a suspinată, 
Din ochi lacrimi a vărsată 
Și din graiu a cuvântată: 
„—Constantine, Constantine, 
Dragulă mamii, măi copile! 
Pământulă nu te-ar’ primi, 
Țărna-afară te-ar’ svârli ; 
Pământulă nu te primâscă, 
Țărna-afară t.e svârlescă!" 
Pământulă nu l’a primită, 
Țărna-afară l’a svârlită 
Și din gură a grăită: 
»—Și-’oiu tu mândru sălășelă 
Face-te-ai ună călușelă, 
Și tu mândră crucișoră 
Face-te-ai o tărnicioră, 
Er’ tu pânză de pe-obrază 
Face-te-ai căpenegașă, 
Să mă ducă la soru-mea, 
La soru-mea Bogița 
Să văcjă trăesce ori bal» 

Astea tote s’au gătată 
Și-apoi la drumă a plecată; 
Merse’n ruptulă capului, 
Ținândă calea vântului 
Din fundulă pământului. 
Cândă fu’n vârfă de colnicelă 
întâlni ună ciobănelă 
Cu cușmă nâgră de mielă, 
Cu oile după elă. 
Constantină a cuvântată 
Și pe ciobană l’a’ntrebată: 
»—Ciobane de ciobănie, 
Spune-mi tu apriată mie 
A cui e turma de oi?» 
»—A Bogiții dela voi!» 
»—Măi voinice, voinicele, 
Măi ciobane tinerele, 
Spune-mi unde-i Bogița? 
Spune-mi unde-i soru-mea? 
Căci ași merge la dânsa, 
Să vădă trăeșce ori ba!« 
»—Ea-i în țâra Italil 
De unde nu sci veni: 
Mamă-sa o-a măritată 
Cu jale și cu bănală 
Dup’unu tînără naltă, frumosă, 
La ochire luminosă, 
Ce-i frate cu sârele 
Și prietenă cu stelele;
Cu lunița e vără dulce, 
Cu codrulă frate de cruce." 

Abia vorba și-a gătată 
Și Constantină a plecată;
Merse tare, și nu prea 
Păn’ Ia Bogița-’mi sosia.
Când acolo a sosită, 
Pe soru-sa o-a găsită 
Tocma’n fruntea jocului 
Cu fratele sârelui*).
Constantină o-a sărutată 
Și din graiu a cuvântată: 
„—D’ali soră, draga mea, 
Ia-țl tu fia și sugna
Și vin’ la mama — grăbeșce, 
Căci de doru-ți se topeșce, 
Că tu îi dai multe gânduri 
Și prin somnă chiar dese visuri; 
Gânduri multe, nu puține, 
Cele.mai dese-’să la tine!» 
Bogița l’a ascultată
Și-apoi la drumă a plecată; 
Merse loculă păn’ la-ună locă, 
La mijloculă locului,
La fântâna corbului; 
Constantină s’a coborîtă 
Și pe murgă l’a priponită 
Și din gură a grăită :

*) Fratele sorelui, după cum crede po- 
porulti, este ună omu amorosfl, fărmecătorti și 
de minune frumosti. Cu acâstă gingașă crea- 
țiune mitologică se asemână în basmele nostre 
poporale ficiorii de crai și împărați.



Nr. 151. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

Cătră alegetorii Români din Ungaria 
și Transilvania.

In cercularulă din 5 Martie ală a. c. adresam 
d lorii alegători de naționalitate română și publicată în 
diarele politice românesc! din acea lună, între alte infor- 
mațiun! și îndemnuri relative la înscrierea esactă în lis
tele electorale și la controlarea loră regulată conformă 
legei electorale din 1874 se cuprindă și următorele 
cuvinte:

„....Comitetele alese de cătră conferențele electo
rale dela 1881 încâce n’au lipsită a învita mai de multe 
ori prin cerculare tipărite pe alegători peste totă și în 
specială pe membrii cluburiloru din cercurile electorale, 
ca se nu-și pregete a controla de aprâpe listele de câte 
ori se espună acelea spre vedere pe câte optă dile în 
localele municipieloră, precum și a reclama în casă de 
lipsă atâtă în numele loră câtă și în numele altoră ale
gători, dăcă ară afla că li se face nedreptate prin omi
tere din liste, prin sehimosirea numeloră seu în oricare 
altă modă, eră apoi celă puținii despre cașuri mai stri- 
gătâre se informeze pe comitetă.*

La acestea invitări patriotice și întru tâte corăs- 
pundătore legii, pănă în diua de aslădl n’a ajunsă la 
acestă comitelă de nicăirl nici o informațiune la nici 
una din eventualitățile atinse nu numai în susă citatulă 
cerculară, ci și în altele anteriori, mai alesă de cinci ani 
încoce. Ca și cum tâte listele electorale din statulu 
acesta și anume din cele 86 cercuri seu colegie câte au 
fostă representate în conferința elect.. din Iuniu 1884 ar 
fi compuse și verificate de cătră totă atâtea comisiunl 
infalibile.

Intr’ună altă aclă comunicată de aici d-loră mem
bri externi ai comitetului elec. sub data din 26 Nov. 
st. n. 1885 se Z>cea la p. 5:

„Controlarea listeloră de alegători în ambele țări 
face comitetului acum ca în tote periodele electorali 
multă grijă, însă mai preste totă îndeșertă...., »Nu să 
pâte crede să fiă totă numai indolența etc.“

Din 5 pănă în 25 Iuliu listele electorale stau es 
puse din nou spre a fi rectificate pentru alegerile din 
a. v. 1887, care se voră face conformă legii mai nouă 
pe ună periodă de cinci (5) ani, eră nu de trei ca pănă 
acum.

Pedece cu totulă independente de voința membri- 
loră comitetului, câți au mai remasă în viață aici în locă, 
nu le-a permisă a mai reflecta din nou încă și la acâstă 
operațiune electorală din Iuliu. De altmintrea în cercu- 
lariulă din 5 Martie a. c. a fostă prevădută și acăsta, 
cum și celelalte condițiunl de înplinită cuprinse în art. 
de lege XXXIII din 1874 și în cele din 1848 pre câtă 
au rămasă și acelea în valore. Dără ce era se-și facă 
comitetulă mai multă în lipsa aprâpe totală de înforma- 
țiunl și respunsurl așteptate din afară, dela cluburile de 
alegători? De altmintrea voindă Provedința ca se mai 
avemă și altă conferință electorală, atunci membrii ace
leia și publiculă voră avea ocasiune de a se informa de 
aprâpe despre situațiunea în care se află comitetulă a- 
cesta și care nici decum nu este de pismuită, mai vâr- 
tosă dupăce doi membrii dintre cei din locă ni s’au 
răpită prin morte.

Din 26 Iuliu înainte reclamațiunile, prevăzute în 
lege ș iînaintate la timpă, se transpună la Comitetele elec
torali centrali înființate în fiecare comitată seu munici
piu. Acestea suntă obligate a le censura a decide și 
a da resoluțiuni asupra fiecăreia. Cei cari se voră simți 
nedreptățiți prin resoluțiuni, au dreptă de apelă imme-

diată la în. Curia reg. din Buda Pesta ca jla] suprema 
instanțiă statorită prin lege.

Tote acestea insă nu potă avea ună folosă prac
tică, pănă când nu vomă studia bine legea electorală, 
cum și a pune în mișcare cluburile electorali ale par
tidei nostre întocma cu zelulă pe care vedemă că’lă des- 
vâltă în totă cuprinsulă sfatului cluburile celorlalte 
partide.

Pre câtă timpă cluburile nu se voră mișca și nu 
voră informa pe comitetulă centrală, acestuia îi e peste 
putință a se orienta și a lua măsuri cu privire la con
vocarea conferinței și la viitârele alegeri.

Cu privire la tâte celelalte agende ne provocămă 
atâtă la cele cuprinse în apelulă nostru din 6 Iuniu 1884 
la care ținemă strînsă, câtă și la epistola cerculară Nr. 
2 din 3/15 Februară 1885, cum și la eele recomendate 
sub 5 Mart. 1886, care nu se mai potă repeți și la lo- 
eulă acesta.

Datu în Sibiiu, 13 Iuliu n. 1886.
Comitetulă centrală electorală ală 

partidei naționale române.

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

LONDRA, 18 Iuliu. — Alegerile s’au ter
minată, rămânendă a se mai face numai trei. 
Noulu parlamentă se compune din 317 conser
vativi, 191 gladstoneani, 86 parneliți și 76 unio- 
niștl.

DIVERSE.
Arderea Universității din Buxelles. — Diarele bel- 

giane ne aducă detalii asupra focului care, în două 6re, 
a distrusă o parte din Universitatea din Bruxelles. Erau 
12 ore și jumătate, când nișce cjidarl cari lucrau la 
transformarea aripei stângi a edificiului cu fațada spre 
strada l’Imperatrice și cari se culcaseră în curte ca să-și 
facă siesta după prân^ă, fură vestiți de ună trecătoră, că 
din acoperișulă aripei stângi eșia fumă. Ajutârele so
siră repede. Foculă isbucnise sub acoperișulă aripei 
stângi și se propagase cu o repeziciune fulgerătore pănă 
la domulă salei academice. Flacăra se despărți și pe 
când îmbrăcișa hornulă domului, în josă ataca celă din 
urmă etagiă ală aripei stângi și cuprindea așa Z'cendă 
dintr’o înghițitură biblioteca. Studenții, prevenițl, năvă
liră în bibliotecă. Erau vre-o cinci-4ecl, cub condu
cerea d-lui Zoly, profesoră de chimiă la facultatea de 
sciințe. Cu risiculă de a fi pârjoliți, unii scâseră vo
lumele cele mai prețiâse pentru a le pune la adăpostă 
în apartamentele din aripa drâptă, alții aruncară o parte 
din cărți în strada Financeloră și în o micățcurte interiâră 
a Universității. Pe când studenții se devotau astfelă cu 
ună curagiu demnă de cele mai mari elogiurl, mulțimea 
vă^endă repediciunea cu care se întindeau flăcările stri
gau: Coborîți-vă! fugiți! Cade tavanulă! Ceea ce s’a și 
întâmplată în adevără. Dâr din fericire cei doi seu trei 
studențl rămași cei din urmă în bibliotecă, săriră pe mar- 
ginele ferestreloră și evitară astfelă pericolulă. Au pu
tută să scape apoi pe nisce scări rădemate de didă. In 
sala cea mare a Academiei, foculă ajunsese la o inten
sitate extraordinară și amenința localurile în cari se 
aflau instalate colecțiunile sciințifice ale facultății de me
dicină. S’au putută scăpa totuși cele mai prețiose, între 
cari și colecțiunea unică de instrumente chirurgicale. Din 
nefericire, colecțiunea mineralogică, de ună mare preță, 

«I e cu totulă pierdută. Pe la trei âre, foculă era aprope 

stinsă. Patru pompieri fuseseră răniți, dâr nu prea greu. 
Universitatea din Bruxelles fusese inaugurată la 20 
Noembre 1834. Biblioteca ei se compunea din peste 
64 de mii de volume. Perderile suntă evaluate la ună 
milionă. Nimică nu era asigurată.

Plante cari saru și danțeză. — Plante cari sară 
și danțeză! âcă, în adevără, ună spectaculă fârte rară 
și ciudată. Aceste plante dănțuitâre esistă; ele se gă- 
sescă în Kansas, America de Nordă. »La France* pu
blică în acestă privință următârele: Invățații au dată 
acestei plante ună nume barbară și greu de »cycloloma 
phatyphyltum“, în locă de ună frumosă nume cadențată. 
Forma acestei plante este fârte ciudată: ună felă de 
sferă de verdeță, o ghiulea enormă, care s’ar pută lua 
dreptă o căpiță de fână bine rotundltă. Mărimea ei 
este celă puțină de 1 metru 60 cm. O codă servă de 
canală savei, care nutresce acâstă plantă-balonă. Câtă 
timpă planta este tînără, verde și înflorită, șâde liniștită 
și reservată, așteptândă momentulă propice pentru a se 
duce la bală peste văi și coline. Dâr când câda i s’a 
uscată danțulă începe primulă vântă, care trece, ia cu 
elă plantele cele libere și le duce învârtindu-le peste 
livedl și câmpii. Vai de celă care s’ar isbi de aceste 
plante dănțuitâre, cari sară și se lovescă întocmai ca 
nisce gliulcle elastice, ridicându-se câte odată pănă la o 
înălțime de șâse piciâre. Din când în când se oprescă 
ca cum ar voi să mai odihnâscă, și la suflarea vântului, 
care duce acestă »cotillon“ fantastică, danțulă reîncepe 
cu o adevărată furiă. Elă acum anecdota ce povestesce 
în acâstă privință >Scientific. American* : Intr’ună 
din dile, vînătorii de boi selbaticl dărescă p’o câță ușâră 
nisce dobitâce enorme, cari cobâră muntele ca o cirâdă. 
Ei credă că suntă boi sălbatici, și’i primescă cu ună 
focă de plutonă. O! minune! nici unulă nu cade josă, 
nici unulă nu este rănită; și lucru de mirată, boii nă- 
vălescă cu mai multă furiă, mai neimpăcațl și mai ame
nințători. Ecă’i că să apropiă, că sosescă, că ajungă, 
învăliți într’ună noră de prafă, care ese de sub piciâ- 
rele loră! Atunci toți vânătorii tragă d’odată focuri, 
și prin fumulă celă grosă nu mai deosebescă nimică. 
Dâr, peste o secundă, vânătorii noștri suntă tratați ca 
nisce popile, cari cadă josă lovite de bile ună adevărată 
noră de „cycloloma phatyphyltum" vine asupră-le îi loves- 
ce și’i lasă victimile loră întinse la pământă. Când ne- 
norociții vânători, rușinați și sdrobițl de loviturile ce pri
miseră, se scâlă în piciâre, cadrilulă vegetală era deja 
departe. Plantele dănțuitâre abea se mai zăreau la ori- 
zontă, dănțuindă și sărindă într’ună. Adesea se găsescă 
sfărmăturl in forme de »cyclolome phatyphilum* pe mar
ginea rîuriloră, prin câmpii și prin cotiturile dealuriloră. 
Acestea suntă nisce sărmane plante dănțuitâre, care au 
murită valsând. Le plăcea prea multă balulă, și balulă 
le-a omorîtă.

Propagandă panslavistă. — Sub acestă titlu pu
blică Pester Lloyd o scire din Petersburgă, după care 
societatea panslavistă de acolo a obținută dela stată o 
sumă mare pentru înființarea unei tipografii și unei tur
nătorii de litere. Scopulă acestora este, ca să Introducă 
la tâte popârele slave alfabetulă cirilică, dăndu-Ie tutu
rora litere cirilice cu ună preță bagatelă și în casă de 
lipsă pe credită. Cu deosebire se au în vedere Slavii 
din Austro-Ungaria, cari pănă acum numai cu greu 
și-au putută procura literile cirilice, cari suntă fârte 
scumpe. Numitulă institută va răspândi și scrieri cu 
litere cirilice între toți Slavii.

Mușcați de o vulpe turbată. — Ună ofițeră din 
Aradă avâ o vulpe îmblândită, pe care o ținâ legată în 
lanță. In dilele trecute vulpea a ruptă lanțulă și a 
mușcată pe doi ofițeri, precum și pe soldatulă, care îi 
da de mâncare. Vulpea a fostă omorîtă și la secatre 
s’a dovedită că a fostă turbată Cei mușcați s’au dusă 
la Viena, de unde voră călători la Parisă pentru a se 
supune curei lui Pasteur.

Editoră: Iacobă Muresiauu.
Redactoră responsabilă; Dr. Aurel Mureșianu

„—D’all soră, soriâră, 
Născută, crescută ’n țâră 
P’ângă apa lui Giâră, 
Vino șecji și-mi caută ’n capă, 
Că de când te-ai măritată 
Nime’n capă nu ml-a căutată!* 
Ea din graiu a cuvântată: 
»—Frundă verde, flori și mintă, 
Aud! paserile cântă, 
fir vii âmblă cu morții, 
Ambl’alăturea cu toții!* 
„—D’ali soro dulcea mea, 
Nu face inimă rea, 
C’acelea-să paseri nebune 
Și nu șciu, ce este ’n lume!* 
„—Frate frățioră iubită, 
Ce ți-e părulă mucedită ? 
Ce ți-e fața veștejită? 
Ce țl-e barba cărunțită?* 
»—D’ali soro dulcea mea, 
Nu păzi cu vorba-țl grea, 
Că de când eu am plecată, 
Multe ploi că m’au udată, 
Vântulă tare m’a uscată, 
Și sârele m’a sorită 
Și la pâră am mucedită, 
Și la faț’am veștejită 
Și la barb’am cărunțită !"

* * a
Ei d’aicl âr’ au plecată 
In spre codrulă fărmecată;

Când fu loculă la ună locă,
La loculă cu muncile,
La rîtulă cu crucile, 
Constantină din graiă grăia : 
>—D’ali soro dulcea mea, 
N’a inelulă meu de argintă 
Din degetulă istă mai mică 
Și te du la maică-mea
Și deșchide ușița, 
Că eu mergă prin țintirimă’) 
Sâ-ml pasca istă murgă pelină.

O **
Bogița l’a ascultată 
Și la mă-sa s’a cărată, 
Și din graiă a cuvântată : 
„—Măiculițo dulcea mea, 
Vin’ deșchide-mi ușița, 
Că ți-a venită Bogița!* 
„—Da dute la foculă, ciumă, 
Nu grăi cu mine ’n glumă, 
Că pe Bogița o-am dată 
Cu jale și cu bănată: 
Tocma ’n țâra ltalii 
De unde nu sci veni:
Dup’ ună tînără naltă, frumosă, 
La ochire luminosă,
Ce-i frate cu sârele 
Și prietină cu stelele;
Cu lunița e vără dulce

*) Cimiteriu.

Cu codrulă frate de cruce!* 
»—Ba eu, maică, nu-să ciuma, 
Că-să copila-ți Bogița!* 
■„—Pe tin’ cine te-a adusă ?“ 
»—Pe min’ maica m’a adusă 
D’oi*) frate-meu Constantină 
Celă cu struță de imbrișină.“ 
»—D’oi frate-tău a murită, 
Și mormentu-a păjiștită;
Er’ dâcă nu-mi cred! cuvântulă, 
Vino să-ți arătă mormântulă!11*
S’a dusă — i l’a arătată 
Și pe mormântă s’au cântată 
Și-amândouă-au leșinată.

Anița crâșmărița.
Pe din susă de casa nâstră 
Fuge-o tînără nevastă, 
Cu fiuță micuță pe brață, 
Cu lacrimi galbini pe față 
Fiulă plânge — nu mai tace, 
Maică-sa n’are ce face. 
Maică-sa a disă așa : 
„—Taci, fiuță, nu te cânta, 
Că pe noi ne-’oră audl: 
Păunașii codriloră, 
Vătavii tâlhariloră;

*) »D’oi* esprimă ideia de melancoliă 
și duioșia. De asemenea natură e și »D’ali* 
și «Doleml de mine.*

Ei la noi că ’oră veni, 
Pe tine te’oră omorî, 
Er’ pe min’ m’oră îndrăgi, 
Și pe mine pune-m’oră: 
Crâșmărița buțiloră, 
Samâșa florințiloră !*
Abia vorba șl-o gătia, 
PăunașI la ei sosia
Și din graiu așa-’mi §icea: 
>—Măi nevastă,
Draga nâstră,
Lasă fiuțulă la focă 
Și vino cu noi la codru!* 
„—Eu fiulă nu l’oiă lăsa 
Pănă capulă susă mi-o sta!* 
»—Măi nevastă,
Draga nâstră, 
Lasă fiuțulă la focă
Și vino cu noi la codru, 
Că dâcă nu l’i lăsa, 
Noi capulă i-’omă răteza!* 
»—PăunașI ai codriloră, 
VătavI ai tâlhariloră, 
Lăsați-mă voi pe mine, 
Ca să-mi strigă odată ’n lume, 
Dâr’ m’aude cine-va, 
Cine-va de unde-va, 
Ca să-mi ia prunculă ista, 
Să mi-lă iae, să mi-lă crâscă 
Și cu elă să se slujâscă /“

(Va urma.)



Nr. 151. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Cursul u Ia bursa de Viena
din 16 Iulie st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 105 50
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.65 
Imprumutulii căilortt ferate

ungare.......................... 154.65
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100,80

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) . . . . 128 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 119 75

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

mișâ...............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 20

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

vină ung......................... 100.—
Imprumutulii cu premiu 

ung.....................................122,40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.30 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 85 95
Renta de aurii austr. . . 118 90 
Losurile din 1860 . . , 141 20
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 874.—
Act. băncel de credită ung. 284.25
Act. băncel de credită austr. 277.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.— 
Londra 10 Livres sterlinge 126.25

Bursa de BucurescI.

Cota oficială dela 4 Iulie st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). . . 93V2 94—
Renta rom. amort. (5%) 968/4 97

> convert. (6°/0) 87i/a 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 102— 1021/*

> „ »> (5°/o) • 85s/4 86*h
> » urban (7°/0) - . 988/4 99h\
> » » (6°/0) . 90Va 91—
» > (5°/o) • • 82— 82Va

Banca națională a României 500 Lei 1004 1010
Ac. de asig. Dacia-Rom. 260 264

< » » Națională 210 220
Aură contra bilete de bancă . . 15.10 15.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.02— 2.03

Cursulu pieței Brașoi/ii
din 17 Iulie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.62 Vene . 8.64
Argint românesc .... « * 8.55 8.60
Napoleon-d’orI................. > 9.97 > 10.—

Lire turcesc!..................... f » 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 °/0 pe ană.

Concursu.
La biuroulu de mijlocire a măr furii orii ce se înființăză 

în B r a ș o v ti suntii de ocupatu :
1. Postulu unui șefu de biurou cu salarii anuală de 1500 fi.
2. Postulă unui comptabilă (totodată corespondentă) cu sa- 

lară anuală de 800 fi.
3. Postulă unui călătoră, a cărui l<5fă are să se reguleze după 

învoială.
Instalarea se face deocamdată pe ună ană.
Condițiunile de cualificare pentru postulă ânteiă și ală 

doilea suntă: Dovadă de temeinice cunoscințe și esperiențe comerciale, 
cunoscința celoră trei limbi ale țârii (unguresce, nemțesce și românesce) 
în vorbire și scriere. — Pentru postulă de călătorii: pe lângă cunoscința 
limbiloră țării, și cundscerea piețeloră și esperiență practică cu privire la 
trebuințele industriale în Ungaria și în Orientă.

Se caută și ună locală parteră cu două camere, dintre- care una 
cătră stradă.

Petițiunile pentru dobândirea posturiloră de mai susă precum și 
oferte privitdre la locală au să se înainteze până în 29 Iuliu 12 6re din 
di, la președintele actuală ală comisiunei

2-3 Iosef Duck.

Concursu.
Fiindă vacantă ună postă de profesdră la scdla elementară de fete 

a reuniunii femeiloră române din Sibiiu, pentru întregirea aceluia să es- 
crie concursă.

Doritdrele de a ocupa acestă postă au să producă urmat, documente :
1. Atestată de boteză.
2. Testimoniu despre cualificațiunea cerută prin legea școlară.
3. Atestate despre studiele pregătităre și despre ocupațiunea de 

pănă acum.
4. Fiindă limba de propunere cea română, să dovedească că po

sede perfectă limba română în vorbire și scriere.
5. Totă asemenea să dovedăscă că posede perfectă limbile ma

ghiară și germană.
6. Atestată despre desteritatea în lucrulă de mână și desemnă. 
Cari pe lângă acestea voru posede și limba francesă voril fi preferite. 
Dotațiunea acestui post este: salaru anuală de 700 fi. și cuar-

tiră liberă.
Concursele adjustate în modulă arătată să se trimită pănă la 1 

Augustă a. c. st. n. la adresa subscrisei presidente (Sibiiu, strada mă- 
celariloră casa Albina.)

Din ședința comitetului Reuniunei femeiloră române din Sibiiu, 
ținută la 8 Iuliu st. n. 1886.

Maria Cosma. Anastasia Toma,
preș. secret, 3—3

Mersulu trenurilor!!
pe linia I®redealîi-Bu<iapesta și pe linia Teiușii-Aradîi-SSudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-lSudapesta fBudapesta—3*redealii

BucurescI

Predealu ((

Trenă 
de 

peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenă 
de 

peradne
I

Trenă 
omnibua

4.50
9.32

Timișii

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașîi 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Teiușfi 
Aiudft 

IJVințulii de
Uiâral 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susâ

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
1.2.56

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

9.56
10 20

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

1.04
1.30
1.39
2.07
3.08
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

Viena ) 3.00 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare

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

6.47
10.37

1.44
5.33

1.45
3.44
5.21
6.41

3.15
7.29
8.27

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Ui6ra
Vințulti de 
Aiudfi
Teiușă 
Crăciunelti
Blaști 
Micăsasa
Copșa mic 
MediașG 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

Timișii

7.14
7.42

8.31
9.01

(
(

(
(

stisii

10.01
10,26
10.52
12.37

1.36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

10.28

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30

Predealu

BucurescI

(
(

(
(

1.09
1.55
2.53
3.28

5.45
6.22
6.47

Nota: Orele de nâpte suntft cele dintre liniile grâse.

9.35 11.45

6.03
6.35
7.14

8.00
11.40

2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușft- &.radik-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

Trenă de 
peradne

Trenă de 
persdne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnibua

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 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 Aradft 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
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 —1 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 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
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 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-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Teâușft 12.05 — 2.24

Aradft-Timișftra Simeria (Piski) FetroșeisI

Trenă 
nmnîhnR

Trenă de 
peradne

Trenă de 
peradne

Trenă de 
peradne

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibus

Aradft 6.00 8.18 ©imeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 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
Tlmișftra 8.42 — 10.09 Petroșeui — 4.04 6.39

Timișftra-Aradft Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă da 
peradne

Trenă de 
peradne

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă 
de pers.

Timișftra 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 —
Vmga — — 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 —
Aradft — — 7.40 Simeria 10 53 1.35 —


