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Nou abonamentu
la

„ Gazeta Transilvaniei^.
Cu I Iulie 1886 st. v., s’au începutiî inuî non 

abonamente, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețul ft Abonamentului:
Pentru Austro-UJugaria;

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

I’eutrw România și străinătate:
pe trei luni 10 franci
„ șese „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

Abonațiloru de păn’acum li-se recomanda 
a însemna pe cuponti număruliî fâșiei sub care 
au primita (Jiarulâ.

Domnii ce se vom abona din nou se binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a arbta și posta, ultimă.

Adminisțrațiunea.

Brașovu, 8 Iulie 1886.
Abia a trecutu o lună de când ne spunea 

„Pester Lloyd44, că „în Ungaria nu esistă o 
cestiune a armatei“ și că autografulu, ce l’a 
adresată monarcliulă archiducelui Albrecht nu 
stă în nici o legătură cu afacerea Ianski, și âtă 
că colânele diareloră austro-ungare sunt din nou 
pline cu reflecsiuni asupra „cestiunei armatei41 și 
asupra afacerei Ianski.

Cetitorii noștri îșl voră aduce aminte, că 
foile unguresc! cereau când cu demonstrațiunile 
din Pesta ca generalulă Ianski să fia trimisă în 
pensiune. Dâr în locă de a fi pensionată acesta, a 
fostă pensiunată comandantulă militară ală Un
gariei br. Edelsheim-Gyulay, care aprobase ve
derile ministrului-președinte și se bucura de sim- 
patiele poporațiunei ungare, ear comandantulă 
de brigadă generalulă Ianski, celă urgisită, a 
fostă înaintată și numită comandantă de divizia 
în Boemia.

Aceste schimbări neașteptate într’ună mo- 
mentă când se credea, că t6te suntă aplanate, 
au fostă pentru cei din Peșta ca ună trăsnetu 
cădută din senină și se sâmte din articulii foi- 
loră maghiare, că au fostă cu totulă surprinse 
de autografele, prin cari Maiestatea Sa primesce 
demisiunea baronului Edelsheim-Gyulay și nu- 
mesce în loculă lui pe contele Pejacsevich.

Organulă ministrului de răsboiă imperială 
„Fremdenblatt44 din Viena, mai târnă oleiu pe 
focă, declarândă din incidentul u acestoră schim
bări personale, că în adevără esistă o cestiune a 
armatei în Ungaria, pe care este chemată a-o 
resolva cornițele Pejacsevich, „ună omu de în
credere ală monarchului.44

Vedându-se în modulă acesta desmințită 
„Pester Lloyd“, se silesce a dovedi, că n’a fostă 
de lipsă ca să vină în Ungaria ună bărbată cu 
misiunea de-a salva situațiunea armatei comune, 
căci tâte mergeau destulă de bine sub Edels
heim-Gyulay și interesele armatei n’au fostu nici
odată amenințate, ci din contră ele au întâmpi
nată sprijinulă maiorității din parlamentă și ală 
guvernului. In ceea ce privesce înse sensibili
tatea națională nu esistă, dice „P. LI.,44 nici o 
deosebire între partidele maghiare.

Cei din Viena se vede că nu împărtășescă 
acâsta părere. Oficiosulă „Fremdemblatt.44 acum 
vorbesce de acele „elemente din Ungaria, cari 
privescă la armata comună cu înstrăinare, cu 
neîncredere, ba chiar cu rea voință, cari urmă- 
rescă aspirațiuni, ce au de scopă desbinarea ar
matei și cari se folosescă de tâte ocasiunile spre 
a submina autoritatea armatei comune în țâră și

ai înstrăina simpatiele poporațiunei moderate și 
înțelegătâre.

Nu este greu a gâci la ce partidă maghiară 
se gândesce oficiosulă din Viena. Misiunea co
mitelui Pejacsevich va fi dâr de a feri să nu se 
lățâscă în țâră prea tare contagiulă ideiloră ce 
le desvâltă independenții Unguri, cari aspiră a 
avâ o armată deosebită maghiară.

Deârece însă după declararea organului ti- 
szaistu „sensibilitatea44 este una la tâte partidele 
maghiare, trebue să credemă celoră ce susțină, 
că noulă comandantă va avâ să se lupte cu ne
încrederea politiciloru unguri, pe când Edels
heim-Gyulay să bucura de încrederea loru.

ț)iarele oposiționale maghiare au și intro
dusă corulu strigândă în contra „camarillei,44 din 
Viena, care ar lucra în ascunsă pentru nimicirea 
libertății și autonomiei Ungariei. Unele voci 
pretindă chiar, că după căderea lui Edelshehn 
va urma căderea lui Tisza și că va fi amenin
țată și constituțiunea Ungariei.

In astfelă de împrejurări înstrăinarea între 
armată și poporațiunea maghiară va cresce în 
locă de a scădâ și în adevără suntă puține pros
pecte, că noului comandantă ală Ungariei îi va 
succede a stabili pacea și înțelegerea dorită, pa- 
ralisândă tâte agitațiunile contra armatei comune.

Pactulft austro-ungaru.
In afacerea pactului „Politik44 din Praga 

se esprimă astfelă:
Guvernele țină strînsă la învoiala făcută... Se pare 

că d ift Dunajewski, ministrulu de finanțe, cotă mai 
speră că Reichsrathulă austriacă va vota pactulu. Totă 
cinstea lealității Excelenței sale cătră Ungaria: Vămii 
avertisa inse se nu-și facă ilusiunî.

Cum stau adi lucrurile, ■ specială în cestiunea za- 
charului clubulu boemă va dispune de o maioritate, căci, 
cu singura escepțiune a unei mici părți a clubului ger
mană, tote fracțiunile camerei voră sprijini fără reservă 
dreptele loră cereri. Despre o cedere deci nu va pute fi 
vorbă și decă într’aceea guvernulă prin resolvarea pre- 
mergătâre a tarifului vamală îșl taiă posibilitatea, d’a nu 
face Unguriloră în acestă casă compensațiuni neechita
bile, atunci ar pute veni intr’o situațîune estraordinară 
de grea.

„Frankfurter Zeitung44 primesce dela una 
din cele dintâiu persâne politice ale Austriei ur- 
mătârele amărunte:

Decă adi deja situațiunea guvernului austriacă nu 
este ușoră, pănă la tomnă perplesilățile și greutățile lui 
își voră ajunge culmea... Nici nu e de gândită, că ac- 
tuala maioritate va primi, cu t6tă presiunea, în forma 
lui de acum proiectulă de dare pe zacharu și ală băncii. 
Pentru stânga însă va sosi momentulă se esprime, dâcă 
e unită și disciplinată aut-aut Orică guvernulă, care 
în orice împrejurare va dispune de o parte a dreptei, 
va învinge cu ajutorulă stângei, pritnindă condițiunile de 
pace ale acesteia, ori că stânga întregă se va isbi de 
elementele oposante ale dreptei și guvernulă, căruia de 
astădată nu-i mai rămâne altă scăpare, va cădă....« 

Slovacii și prigonitorii Unguri.
Amă comunicată în dilele acestea scirea, că mi- 

nistrulă Trefort a găsită cu cale să elimineze unspre
zece studenți slovaci, dela gimnasiulă din Locs, parte 
numai din acestă gimnasiu parte din unele din gimna- 
siele din Ungaria, parte din tâte gimnasiele din țările 
coronei ungare. Pretextulă a fostă, că acei studenți ară 
face propagandă panslavistă. Măsura ministrului ungu- 
rescă, care a fostă aplaudată de șoviniștii »pafrioțic 
născuți și făcuți, a produsă mare indignațiune între Slo
vaci. „Narodne Novine44 într’ună articulă intitulată: 
<Răsboiu contra copiiloră noștri,» ală cărui autoră este 
Vajanszky, se esprimă astfelă asupra măsurei de elimi
nare și asupra șoviniștiloră „patrioți:44

„Au atinsă cea mai simțitâre cordă a poporului. 
Dreptatea anunțată pe față de bărbați curagioși oibesce

cu ură vederile loră turbate, măcarcă netrebnica loră 
minte, afară de nisce frase amărîte, nu este în stare 
a aduce contra nostră nici ună argumentă... Erăși au 
eliminată din scole 11 studenți, mai vertosă băeți din 
clasa V gimnasială. Pentru ce? Omului i se scârbesce 
de atâtea prostii și blăstămății satanice. In adevără aici 
se împlinescă cuvintele lui Heine că: «prostia să îm
preună cu blăstămăția.44 De o parte pentru nisce scor
nituri false și nerușinate, vrednice de casa nebuniloră, 
de altă parte pentru nisce lucruri nevinovate, și mai 
cu semă pentru laudabila falosire a limbei loră materne 
însuși ministrulă Trefort a întărită sentința, prin care 
acești studenți au fostă eliminați din tote scâlele de pe 
teritorulă coronei ungare....

„E cu neputință ca țiumnedeu să nu trimită odată 
ună viforă înfricoșată asupra acestoră reptile, care tră- 
escă din prigonirea omeniloră de omeniă."

Cestiunea Batantului.
țliarulii „Die Presse44 din Viena primeșce 

din Londra sciri fârte interesante în privința ces
tiunei Batumului. Etă ce i se telegrafiază:

«Acăstă afacere este de natură a atrage după sine, 
și în celă mai scurtă timpă, consecințe forte grave, deși 
ea nu pote se aibă pentru viitoră alte urmări. Engli- 
tera va presinta numai ună protestă formală, și acâsta 
numai pentru densa. Nu este esactă seirea despre ună 
protestă comună. Din isvâre bine informate sunt în po- 
sițiune a vă comunica, că prin cercurile guvernamentale 
engleze, în urma înlăturării arbitrare a art. 59 din tra- 
tatulă de Berlină de cătră Rusia, acestă tratată nu se 
mai consideră ca obligatoriu și esistândă nici pentru En- 
glitera. Astfelă fiindă, guvernulă engleză priveșce ca 
desființată și stipulațiunea din tratatulă de Berlină rela
tivă la trecerea vaseloră de răsboiu prin Dardanele, și 
s’a dată ordină la trei vase cuirasate englese să plece 
neîntârziată spre Dardanele. Aceste trei vase cuirasate 
voră trebui să încrucișeze de aci încolo ca vase de pază 
în Dardanele.

«Prin cercurile guvernamentale englese domneșce 
părerea, că Europa nu va objecta nimică contra acestui 
faptă, precum n’a objectată nici contra actului Rusiei. 
Englilera se crede, că este puterea cea mai legată prin 
tractatulă de Berlină, mai alesă din causa susă diseloră 
stipulațiuni privitore la trecători. Se pare deci, tocmai 
de aceea, că Engliterei nu i-a făcută o mare neplăcere 
actulă Rusiei. Pentru momentă, nu se potă prevedea 
urmările, ce acestă aclă va avea pentru peninsula balca
nică. Ună bărbată de stată engleză în activitate, cu 
care am vorbită, ’mi-a disă aceste cuvinte:

„Acum principele Alexandru ală Bulgariei p6te să 
lucreze după propria dorință a inimei sale. Elă va pută 
să se proclame rege ală Bulgariei, și nici una din pute
rile contractante nu va pute să obiecteze ceva».

O scrisore a lui Gladstone.
Primultî ministru alu Engliterei, d. Glad

stone, a adresatu lui Kitson, învinsulu candi
datei alu partidei liberale din Leeds, următârea 
scrisâre:

„Iubite d-le Kitson! A suferi pentru o causă bună 
este ună lucru atâtă de cinstită și nobilă, încâtă n’am 
curagiulă d’a vă esprimă simpatia mea. Dăr îmi pare 
fărte rău că d ta, după atâtea dovedi de inteligință și 
patriotismă, nu aparții grupului nostru parlamentară. 
Noi avemă Scoția, Wales, Irlanda, Yorkshire și, după 
cum speră și nordulă. Avemă cu noi lumea civilîsată. 
Din acestă momentă causa- năstră, probabilă, se va 
ridica.

Triumfulă definitivă este sigură. Singura cestiune 
este, câtă timpă va mai țină pănă când să scape Irlanda 
de miseriă și Englitera de dificultăți și amânări, de du
rere și rușine. Speră fărte multă, că d-ta totă îți vei 
ocupa loculă printre noi. In orice casă sunt sigură, că 
înăltele calități ale caracterului d-tale, prin purtarea ce 
ai avută în actuala campaniă electorală, au ajunsă la 
o trăptă și mai înaltă.

W. C. Gladstone.
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SOIRILE DILEI.
In ședința de deunăt^ile a comisiunii administrative 

a comitatului Turotz, inspectorului școlară comunică că 
multe din scolele de stată și comunale subvenționate de 
stată nici pănă atji nu și-au primită banii dela stată pe 
anulă 1885/6. Acostă scire a fostă deprimătore pentru 
membrii comisiunei , cari deja demultă telegrafiaseră 
ministrului cerândă bani, dâr înzadară. La o interpelare 
făcută în cameră, ministrulă Trefortă declarase, că sub- 
vențiunile deja s’au avisată pretutindenea. Se va face 
o nouă representațiune ministrului. învățătorii trăescă 
cu familiile loră în cea mai mare miseriă, i se scrie lui 
„P. H.‘ — Unde suntă banii? Și în ce speranțe se ri
dică mereu scole de stată chiar și acolo unde nu e ne
voie de ele?

—x—
Ni se scrie din băile dela S. Georgiu cu data 14 

Iuliu: »Timpulă e fbrte urîtă. De Duminecă noptea a 
ploată mai fără întrerumpere, ba în 12 1. c. a ninsă; 
după cum spună ămenii, pe munții de nordă ai băiloră 
e zăpadă pănă la genunchi ; din acesta causă a fostă 
ună frigă, de omenii au trebuită să îmbrace vestmintele 
de iârnă, său să stea în casă. Ospeți suntă forte pu
țini și și aceștia numai din apropiere. Ospeți străini 
din Bucovina și România după cum venău în alțl ani 
pănă acuma nu a venită nici unulă. Mediculă [ordinară 
ală băiloră însă numai adi a sosită, deși unii bolnavi îlă 
așteptau dela începutulă lunei."

—x—
In luna lui Augustă se va constitui in Budapesta 

noua comunitate evreâscă pentru schimbarea ritului in 
sinagogă. Imediată după acâstă constituire rugăciunile 
lui Jehova, conformă noului rită, se voră face în limba 
maghiară. Prin acesta sa făcută începutulă unei refor
me proiectată pentru totă Ungaria, dică foile unguresc!, 
și ună nou reservoriu de »patrioțl,« adaugămă noi.

—x—
,Szekely Nemzet< dase scirea, că în BucureSci și 

în alte orașe române moră de fome sute de lucrători 
săcui, neavendă nici hrană nici adăpostă »Răsboiulă« 
înregistrâză acestă scire sub titlulă „Minciuni ungurești14 
și dice, că ar dori să i să arate ună singură Săcuiă 
muritoră de fbme în România.

—x—
Din lurnu-Severinu i se scrie „Familiei,< că bspe- 

ții din România de aceea nu mai vină la Mehadia, fi
indcă i-a desgustatu spiritulă șovinisticu. Ei voră ră
mânea de aici înainte în țâră, căci au frumâse băi și 
în România.

—x—
Ună scandalu s’a întâmplată în Becichereculă-mare. 

Deunădile advocatulă Ștefană Vecsey preumblându-se cu 
trăsura, acesta a trecută peste ună băiată de 7 ani ră- 
nindu-lă gravă. Foia săptămânală de acolo istorisindă 
faptulă adause, că ar fi bine ca altădată să bage de 
semă. Ună fiu ală advocatului, subloc. de honvedl Ște
fan Vecsey jun. se mâniâ de acestă observare așa de 
tare, încâtă pe autorulă articulului Moriță Schwarz, func
ționară la scaunulu orfanală, îlă pălmui chiară în cori- 
dorulă oficiului seu, în presența unui servitoru oficială.

—x—
„Reuniunea de lectură a femeiloră române din 

Turda» va da o petrecere de vâră la 24 Iuliu st. n. în 
favorulă bibliotecei sale, în Hotelulă Corona. Prețulă în- 
trărei: de persână 1 fl., de familiă din trei membri 2 fl., 
de aci în susă pentru fiecare persbnă 1 fl. Oferte mări- 
nimăse se primescă cu mulțămită și jse voră chita pre 

cale diaristică. începutulă la 7^2 ore P- m- Damele 
suntă rugate a se presența cu toalete câtă se pote de 
simple.

—x—
ScJrea din Nr. 128 dela 10 (22) Iunie a fbiei nbs- 

tre, referitore la esamenele de v4ră din protopopiatulu 
II alu Brașovului se desminte astfelă T în 12 Maiu s’au » '
ținută esamene în comunele Preșmeră, Baștelecă și Do- 
bârleu; în 13 Maiu în Lisneu, Uzună, Chichișă și Tar- 
kasvago; în 14 Maiu în Doboli și Hermană. —Ne ,bu- 
curămă44 că aceeași com’siune a asistată la esamenele 
nu din șese, ci »numai din patru" comune într’o di!

—x—
La Sinaia s’a ținută Sâmbăta trecută o ședință a 

comisiunei de apărare a țării sub președința Regelui.
—x—

»România liberă44 anunță, că negocierile pentru 
încheerea convenției comerciale între România și Turcia 
suntă întrerupte. Se dice că întervenirea unui alu trei
lea ar fi determinată o răceală subită în buna înțelegere 
ce se stabilise, și anume acestă ală treilea se dice că e 
Austro Ungaria.

—x—
Ministrulu de interne românii în urma unul ra

portă alu consiliului sanitară superioră a luată măsuri 
ca noii născuțl se nu mai fiă transportați la oficiulă stă
rii civile pentru declararea nașterii și obligă pe oficerii 
stării civile a merge el înșiși fără nici o plată la domi
ciliu să constate nașterea, âr în ce privește botezulă, 
iarna să nu fiă duși la biserică, ci să se boteze în case. 
Prin acâstă măsură se potă teri copiii de asprimea tim
pului, la care suntă expuși prin botezarea in biserică.

—x—
Noua lege electorală comunală din România dă 

dreptă studențiloră, cari au obținută bacalaureată și au 
ajunsă majoralulă, să voteze ca alegători în colegiulă 
ânteiu.

—x—
Cetimă în .România*: .Miercuri, la spitalulă Brân- 

coveneasa din Bucuresct, ună omă s’a repedită asupra 
d lui dr. Paul Petrini; acelă omă fusese mușcată de ună 
câne turbată. Cu multă greutate a putută să fie stăpâ 
nită. Ună d. Pădureanu a fostă mușcată de bolnavă .la 
degetulă celă mică, er internulă Ciurcu, voindă să facă 
injeețiune nenorocitului, s’a rănită cu instrumentulă plină 
de sângele bolnavului. Cei doi răniți voră fi trimiși la 
Parisă în cura d-lui dr. Pasteur44. 

Pensionarea lui Edelslieim-Gyulay.
(Revista ^areloră maghiare.)

Intrâga pressă maghiară se ocupă cu pensionarea 
generalului de cavaieriă br. Edelsheim Gyulay și cu îna
intarea generalului lansky. Cele mai multe diare vădă 
in acesta o umilire a Ungariei și prevădă rele urmări 
politice.

»Pester Llogd11 (guv.) observă cea mai mare re- 
servă, și nu i dă mâna să critice acestă actă, fiindă ună 
dreptă esclusivă ală corbnei d’a dispune de membrii ar
matei. Acestă diară se mărginesce a constata, că pe 
br. Edelsheim îlă însoțesce în pensiune recunoscința tu
turora cercuriloră politice ale Ungariei. Numita foiă 
consacră ună articula meriteloră lui Edelsheim dicândă, 
că cu totă pensionarea sa, densulă nu șl-a terminală ro- 
ulă său militară, deorece armata dispune de puțini ge
nerali de valbrea lui.

„NemzeP (guv.) încă e fărte reservată și se mul-

țămesce a accentua că br. Edelsheim în importanta și 
grâua sa posițiune a apărată totdâuna interesele armatei 
și totdâuna a sciută ce datoresce instituțiuniloră consti
tuționale ale țării.

*Neu» Pester Journal» (opos.) socotesce de nebuniă 
a ascunde motivele politice ce au adusă după ele acestă 
schimbare în personalulă militară ; ea stă în legătură cu 
afacerea lansky. Decă amărîciunea în cercurile condu- 
cătore e atâtă de mare, încâtă ună generală însemnată 
ca br. Edelsheim a trebuită să cadă jertfă, ce garanții 
suntă, că valurile furiose nu voră cere și o altă jertfă ? 
Negreșită, înțelegemă că cu ună soldată se procede mai 
aspru, decâtă cu ună ministru, care în cele din urmă 
n’are să se supună imperativului categorică și care în 
posițiunea sa nu trebue să fiă însoțită numai de încre
derea coronei, ci și de a națiunei. Dâr e ună simptomă 
îngrijitori, că afacerea lansky încă totă nu s’a aplanată 
și că ceea ce se întâmplă pentru sanarea mișcării, nu 
se ’ntâmplă în acelă spirită, care ar pută insufla țării 
siguranța și liniștea asupra legăturii armatei cu ființa 
constituțională și cu posițiunea îndreptățită a Ungariei în 
monarchiă.

„Pești Naplo“ (opos.) dice că prin acestă actă br. 
Edelsheim câștigă în ochii națiunei maghiare, ală cărei 
membru devenise. Perspectiva politică ce se deschide 
ochiului prin acâstă pensionare este iritătbre. Observămă 
ura ne’mpăcată a partidei militare austriace în contra a 
totă ce e maghiară și in contra lui Edelsheim. fiindă că 
devenise Ungură și a rupt’o cu tradițiunile lui Hentzi. 
Asta nu i-au pulut’o ierta colegii săi. Partida militară 
răsbună pe Jansky, vrea chiar să reformeze întrâga ar
mată și să-i insufle spiritulă lui Hentzi. Totă lumea se 
întrebă, că bre terminată e afacerea lansky? Decă nu’i 
iârtă lui Edelsheim, i s’a iertată lui Tisza? Evenimentele 
viitore voră răspunde la acesta.

„Egyetertes'*' (opos.) dice, că afacerea, căreia Edels
heim i-a sacrificată posițiunea sa, se află ârășl la ordinea 
dilei. Acestă pensionare nu este, judecândă după pre
misele ei, ună actă militară de tăie dliiele, ci ună faptă 
care atinge forte d’aprope pe Ungaria Trebue să cal- 
culămă, că ce preță pună cei din Viena pe simțămin
tele nbstre. E evidentă câtă de neputincibsă e Ungaria 
pretutindenea unde e vorba de cestiuni militare, și câtă 
de necesară e a clarifica odată cestiunea armatei și a 
inaugura o politică militară ungurâscă energică. Edels
heim pote fi deplină convinsă, că atitudinea sa i-a asi
gurată pentru eternitate simpatiile nbstre. Asta o va 
simți greu succesorulă său. Acuma scimă că cei din 
Viena nu vreu s’aiingă vechile tradițiunl ale armatei și 
că’năbușescă fără cruțare orice nisuință d’â se stabili 
armonia între spiritulă armatei și între consciința de 
stată a națiunei unguresc-!. Se voră scote din armată 
toți aceia, cari cruță acesta conscință, și se voră înălța 
aceia, cari revoltă acâstă consciință pănă în adân- 
culă ei. •*

■>Budapesti Ilirlap1- socotesce de aci înainte pe 
Edelsheim între stâlpii Ungariei, care își are de aci 
înainte rolulă său în consl.ituțiunea ungară. Doresce 
no ilui Maghiară multă norocă, care și așa a fostă mem
bru ală camerei magnaților^. Partida militară din Viena 
și-a stricată numai sie’șl. Domnii general! să ne crâdă, 
că nu voră mânca Unguri, și cu atâlă mai mullă peri- 
clitâză unitatea armatei, cu câtă mai multă o forțeză.

,,Pești Ilirlap" scote din cele întâmplate dreptulă 
d’a se neliniști opinia publică a Ungariei, căci ea trebue 
să observe, că cei din Viena n’au învățată nimieă și 
n’au uitată nimieă. Edelsheim ar face bine să rămână 

Să trag’atâta urîtă.
oFOILETONU. 

Anita crâșmăriță.
< ț 1

(Urmare).
Nime’n lume n’o aude, 
Nime’n lume nu răspunde 
Numai mama cucului
Din vârfuțulă muntelui, 
Din crucița bradului; 
Ea la ei a alergată 
Și pruncuțulă l’a luată 
Și cu dânsulă a sburată 
In vârfuțulă muntelui, 
In crucița bradului 
Unde i place cucului. 
Când ploua 
Mândru’lă scălda, 
Și vântulă îlă legăna 
Și elă mare s’apuca 
Și din graiu așa-mi dicea: 
—„Oh, iubita mea măicuță, 
Da unde-i a mea căsuță?* 
Maică-sa-i dise cu doră: 
—.Dragulă maicii puișoră, 
Nu ți-să maică de născută, 
Ci ți-să maică de crescută, 
Nu ți-să maică-adevărată, 
Ci ți-să maică fără tată 1« 
—.Spune-ml dâr, că unde-i ea? 
Spune-mi unde-i maică-mea ? 
—„Pe maică-ta au furat’o

Și pe dânsa au luat’o Adă-mi vină cu feria,
Păunașii codriloră, Că-ți dau bani cu chivără,
Vătafii tâlhariloră, Adă-m! vină cu vedrele,
Și pe dânsa că o-au pusă Că-ți dau bani cu cupele 1“
Crâșmăriță buțiloră, —»D’oi voinice voinicele,
Samâșa florințiloră!" Cum de-mi sci numele mele?
—„Măiculiț’o dulcea mea, Câți voinici aici o’ntrată
Ascultă-mi rugarea mea, Numele-ml nu l’au aflată 1‘
Și-m! fă mie merinjoră —»Crâșmăriță, draga mea,
Să mă ducă în a ei țâră!44 Nu păzi cu vorba-ț! grea,
Maică-s’a l’a ascultată, Că-mi escl maică din născută,
Și merinde i-a gătată; Nu-mi esci maică din crescută;
Dâr când dânsulă purcedea M’ai născută și m’ai lăsată,
Maică-s’a din graiu grăia: Și-am trăifă totă supărată!44
—„Dragulă maicii, copilașii, 
Ingerulă meu drăgălașă, Doine si liore poporale.
Eu merinde țl-am gătată
Și-apoi la drumă te-am plecată; Din giurulu Năseudului.
Dâr ia dragulă meu sâma, Codrule, pădure mândră,
Că căsuța maică-ta Pasările’n tine cântă,
Din afară-i văruită, 
Pe de ’nontru’i zugrăviiă,

Esă maicele și le-ascultă ;
Ese și măicuța mea

Pe din afară-i cu vară, Și-mi ascultă pasărea,
Pe de ’nontru’i cu amară!44 Cum îmi cântă patima,

* ** Patima vieții mele.
Nici o di nu s’a mânată Și-a sufletului durere;
Și pe mă-sa o-a aflată Că’ntr’ună târgă și’ntr’ună orașă 

Nu-i omă ca min’ pătimașă,Și din graiu a cuvântată:
— >D’oi Aniță Să pățâscă, câtă pată eu,
Crâșmăriță Să tragă câte tragă eu,
Prea frumâsă birlășiță, Să pață câte-am pățită,

sfc

Eu mă ducă, codrulă rămâne, 
Frunda plânge după mine;
Nu sciu frunza plânge-orl ba, 
Der plânge măicuță-mea.
—Plânge-mă, maică, cu doră, 
Că țl-am fostă voinică fecioră ; 
Țl-am scosă plugulă din ocolă 
Și l’am băgată în răsvoră, 
Și-am sămânală grâu de vâră 
Să facă nuntă și tocmâlă; 
Tu ml-ai făcută merinjoră 
Și m’ai scosă din sată afară. 
Nu m’ai scosă, c’am fostă mică, 
Ci m’ai scosă c’am fostă voinică, 
Nu m’ai scosă că am suptă ț.îță, 
Ci m’ai scosă că am drăguță.

* *

Mândru-i afară și lună 
Și senină și vreme bună, 
D’a mea inimă nu-i bună;
Că i legată c’o curea, 
Nu mă lasă’n voia mea, 
Și i legată c’o cunună, 
Nu mă lasă’n voiă bună.

O *>*
De câtă, maică, m’ai născută 
Mai bine m’ai fi făcută;
Două fântânele reci 
Intre două dâlurl seci;
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în Ungaria. Simpatiele penirn elfi crescă prin ceea ce 
i s’a făcuta.

„Budapester Tagblatt“ în fine desemneză ca ună 
simptomă tristă și caracteristică faptulă, că ună soldată 
și caracteră așa distinsă trebue s6=șT părăsâscă loculă, 
fiindcă a luată posițiune în contra generalului Iansky.

De pe valea Someșului 12 Iuliu st. n.
Ca publiculă română să aibă scire, cumcă episco- 

pulă Gherlei Dr. I. Szabâ după multe insistințe a venită 
și în aceste părți, unde din anii 1850 nu a fostă episcopă 
română, — Vă rogă să bine voițl a da loch acestoră 
șire în prețuita „Gazetă* : Da, a venită episcopulă și 
în vechiulă Chioru și a sânțită biserica nou zidită din 
comuna Pribilescî. Ca fulgerulă s’a lățită vestea, că 
episcopulă va veni în personă și barăm! că numai cu 
câteva dile înainte de S. Petru a sosită aceea veste, o 
mulțime de inteligință și poporă au inundată comuna 
încâlă abia îi pute cuprinde. Episcopulă, care veni cu 
o di mai înainte de sânțire, adecă Sâmbătă, a avută o 
primire câtă se pote de solemnă din partea Șomcuteni- 
loră și a celoră din jură în loculă unde din Ardeală a 
intrată în Cetatea de pâtră.

In Pribilescî l’au primită protopopulă cu preoții 
tractuall și poporulă și a fostă incuartirată la contele 
Geza Teleky, care — dupăcum se spune — încă a con
tribuită multă la rădicarea frumosei biserici și mai ver- 
tosă la aceea, că episcopulă se vină în persână la con
sacrare.

Dimineța la 8 ore s’a începută sânțirea, la care 
a participată elita inteliginței Cetăței de petră, mai de
parte mulți din comitatulă Sătmarelui și din Selagiu. 
După celebrarea S. Lăturgii, care s’a sfârșită după 12 
6re, suit’a episcopului dinpreună cu ună însemnată nu
mără de Români au fostă ospeții contelui, — eră ceilalți 
în numără mai bine de 100, au ocupată locă la masa 
dată de comunitatea bisericăscă. Poporului adunată din 
jură și din mare depărtare încă i s’a împărțită pâne. —

După amedl, episcopulă acompaniată de conte, de 
înpectorele 3col. ală Sătmarului, a venită între poporă 
și a adresată întrebărl unora.

Episcopulă fu primită pretutindeni cu însuflețire din 
partea bunului nostru poporă, fețele țăraniloră esprimau 
îndestulirea, că ’șl potă vede , vlădiculă". bi, colo vedeai 
câte ună bătrână cu plete albe, spunendă celoră mai ti
neri, că elă a mai vădută .vlădică" pe la ei, dără nu la 
sânțire de biserică

La 6 6re d. m. s’a depărtată Episcopulă acompa
niată de mai multe căruțe; ca să petrecă restulă <}ilei 
în mijloculă amicabilei inteligințe române din Șomcuta și 
apoi să se reintdrne la reședința sa.

Sperămă, că episcopulă vădendă primirea fruraâsă 
ce i s’a făcută, mai adeseori se va sâmți îndemnată a’și 
cerceta credincioșii și preoțimea rurală și a’și arăta iu
birea și interesarea față cu turma încredințată păstorirei 
archierescl.

Ceva surprindătoră a fostă a vede din partea unui 
străină, cum e și mai susă amintitulă conte, interesarea 
cea mare față cu biserica din Pribilescî. Tolă recunos- 
cința o merită din partea ndstr.î. Dealtcum densulă fi- 
indă Maghiară e — după cum am audită — mai scutită 
decâtă alții de șovinismulă domnitoră și se arată flloro- 
mână, luândă parte la adunările și convenirile românescl, 
contribuindă mai adeseori pentru scopuri și interese de 
cultură românescă. P.

Ultime scirl.
Viena 18 Iulie. — Contele Kalnoky va 

merge dilele astea la Kissingen, unde va avă o 
întrevedere cu prințulă de Bismarck.

Viena, 18 Iulie. — O depeșă privată din 
Constantinopolu anunță, că Bulgaria va numi 
delegați pentru revisuirea statutului organică alu 
Rumeliei orientale, îndată ce Sobrania își va 
termina lucrările.

Nișii, 18 Iulie. — Comisiunea de verificare 
a anulată cea mai mare parte a alegeriloru par
tidului liberală. Scuptina se va constitui astă di 
la amedi.

Scupcina a luată cunoștință de propunerea 
ce i s’a supusă de cătră comisiunea verificătdre 
pentru a anula alegerile ilegale și a face o an
chetă asupra celoră două alegeri din Belgradă. 
După aceea a propusă candidații pentru pre- 
șidență. Șdse deputați guvernamentali au fostă 
aleși prin 87 voturi contra 40. Regele a alesă 
dintre denșii pe d. Zunici ca vice-președinte. 
Mâne va fi deschiderea oficială a Scupcinei.

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

NIȘtJ, 20 Iuliu. — Regele încungiurată de 
miniștri, a deschisă Scupcina printr’ună discursă 
ală tronului, în care accentudză, că urmândă cu 
credință tradițiunei dinastiei Obrenovici a deschisă 
inimicițiele contra Bulgariei pentru ca să protes
teze în contra turburărei unilaterale a echilibru
lui în peninsula balcanică. Cu t6te că răsboiulă 
n’a fostă încununată de succese pentru Serbia și 
regele s’a vădută îndemnată, la dorința puteiiloră, 
a încheia pace cu Bulgaria, cu t6te astea una
nimitatea națiunei dovedesce clară, că Serbia ve- 
ghiază întru apărarea ideii de stată și a intere- 
seloră statului respectândă tratatele internaționale. 
Raporturile Serbiei cătră Bulgaria 
suntă totu ca înainte de răsboiu. Regele 
recomandă Scupcinei să dea indemnități pentru 
disposițiunile luate în timpulă răsboiului.

MUNCHEN, 20 Iuliu. — Impăratulă ger
mană a sosită eri la amă<ji, fiindă salutată de 
prințulă regentă și de membrii casei regale. După 
amădl a plecată mai departe la Salzburg, unde 
a rămasă peste n6pte. Adi plăcă la Gastein.

BERLINO, 20 Iuliu. — Ambasadorulu fran- 
cesă Courcel a demisionată la dorința lui Frey- 
cinet, Courcel rămâne însă la postulă său din 
din Berlină pănă în Octomvre. (Guvernulă fran- 
cesă nu e învoită cu pră intimele relatiunl ale 
lui Courcel cătră guvernulă germană. — Red.' 

DiVEKSE.
Frica de turbare.—„Românulă" de Sâmbătă scrie: 

Ieri, pe când în sala de ședințe a consiliului Jcomunală 
din BncurescI nu se afla, din întâmplare, nimeni, decâtă 
ună funcționară, intră d’odată pe ușă, grăbită și avândă 
o privire speriată, ună preotfl, care, îndreptându-se cătră 
numitulă funcționară, îlă întrebă: — „Care e doctorulă 
ce a învățată la Parisă să vindece turbarea ?“ Intreba- 
tulă țintuită pe locă și orecum îngrijată de privirile 
ce’i arunca noulă venită, nu s’a gândită decâtă la mij
loculă d’a se scăpa mai repede de densulă și i-a răs

punsă:— „Eu, nu sciu. părinte, fiindcă sunt la serviciulă 
technică, der să poftiți josă, la serviciulă medicală, și vi 
se va spune totă ce doriți." Preotulă plecă și funcțio- 
narulă in cestiune, fericită că a scăpată numai cu acestă 
răspunsă, a urmată pe preotă și i-a arătată unde este 
fiuroulă medicului. Aci, altă scenă. — »Care doctoră a 
învățată la Parisă și vindecă turbarea?* întrâbă preotulă.
— »Eu, părinte,* răspunde mediculă, care vădu că acestă 
inoportună visitatoră era într’o stare de surescitare, »dâr 
ce vi s’a întâmplată)?* — »Să vedl, domnule,* răspunde 
preotulă, sughițândă și făcendă diferite mișcări curiâse. 
„In casa unde ședă eu, a stată ună domnă, care s’a 
mutată la st. Gheorghe nu sciu unde. Ună câne ce’lă 
avea înse a rămasă la mine și, de doră de stăpânu-său, 
a turbată, și dela elă am turbată și eu și fiu-meu*.

— »Dâ; te-a mușcată, părinte," întrebă mediculă.
— ,Nu, ferâscă Dumnedeu; der simtă aci in capă (arată 
creștetulă) o greutate; eu n’am fostă niciodată bolnavă 
și acum nu să p6te să-mi vie durerea asta decâtă din 
pricina afurisitului de câne, care a turbată la mine în 
curte.“ — -»Te-a mușcată, părinte/ întrebă încă odată 
doctorulă. — »Nu, nu,* răspunse preotulă. — »Atunci, 
liniștește, nu ești turbată." — „Der de ce mă dore ca- 
pulă?« — »Vei fi răcită, cum a răcită mai totă lumea 
pe ploile asțea; pentru asta am se-ți dau eu doctoriă.* 
Și bietulă bolnavă încredințată prin aerulă de siguranță 
ală doctorului și mai cu sâmă pentru, că credea 
că doctorulă învățase la Parisă să cunoscă și să 
vindece turbarea, s’a potolită încâtva, a primită ordo
nanța ce i s’a prescrisă. Doctorulă i-a prescrisă bro- 
mur de potasium, asigurată că omulă acesta, care în 
viata lui n’a luată nici ună medicamentă, va simți o 
mare potolire după ce va lua bromurulă și va scăpa de 
frica turbărel.

Ruptură de noru în lași. — Miercuri cam pe la 8 
ore sera s’a lăsată asupra orașului Iași ună vălă de nori 
groși. Iată după »Liberalulăl amănunte:

Fulgerile se succedau cu atâta repeziciune, încâtă 
de abia se mai puteu distinge — er dela 11 dre și 20 
minute a începută o adevărată ruptură de nori, care a 
durată pănă la 1 și 15 minute după miedulă nopții. 
Ruptura în partea cea mai mare s’a întâmplată asupra 
regiunei numită Repedea-Manta Roșie, întindându-se și 
asupra regiunei Hlincea-Iezărenii și, avându-șl scurgerea 
despre sudulă bisericei Soeola și Bahluiu, a inundată t6te 
suburbiile de șesă ale orașului. Cantitatea apei a fostă 
așa de mare, în câtă nivelulă ei s’a ridicată cu 20 de 
centimetri mai susă de axa stradei Soeola. Partea cea 
mai inundată este șesulă Frumâsei, între șosâua Socolei 
și strada Nicolina. Apa a pătrunsă în casele din acâstă 
regiune, care fiindă de vălătuci parte s’au și năruită, âr 
parte amenință să cadă. Administrația ieșană a venită 
în ajutorulă inundațiloră cu bărci și instrumente de scă
pare.

* **
Sarah Bernhardt la Rio de Janeiro. — Celebra 

artistă a debutată la Rio Janeiro cu ,Feodora.« Retră- 
gându-se după representațiune în garderoba ei, o găsi 
ocupată d’o mulțime de dâmne, cari stăruiau să esami- 
neze de aprâpe diferitele toalete ale artistei. Tragediana 
invită cu politeță pe domnele, cuiose d’a se retrage, dâr 
neisbutindă, să adresă cătră secretarulă ei Alvareză, di- 
cendu-i în audulă tuturoră : „Bine-voește a cere domne- 
loră biletele de intrare în garderoba mea, și, de nu voră 
avea, învită-le a se retrage îndată.*

Editară: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu

fir din ochișorii mei 
Să fi făcută pomșorei, 
Din a mele piciorele 
Să fi făcută scăunele; 
Cine cum ar’ fi trecută 
Apă rece-ar’ fi băută, 
Pe scaune-ar’ fi ședută, 
Pome vei’Zl ar fi mâncată 
Pănă s’ar fi săturată, 
Ție țl-ar fi mulțămită 
Pănă când ar fi trăită; 
D’așa-ml tragă doră și urîlă.

* «*
l)e-așl trăi câtă petra’n munte 
N’oiu iubi fată de frunte, 
Căci când dragostea-i mai dulce 
Prinde caii și se duce;
Prinde caii la hinteu 
Și se duce la Brașeu, 
Prinde caii la căruță 
Și se duce la Bistriță.

* ■»*
Frunză verde erba cresce, 
Dorulă mândrii mă topesce, 
FrunZă verde erba’nspică, 
Dorulă mândrii rău mă strică. 
—Treci dorule Someșulă, 
Nu-mi mai rupe sufletulă, 
Treci dorule Bistrița,
Nu-mi mai rupe inima 1

* «*

Floricică din răsvoră, 
Nu mă blăstăma să moră, 
Lasă-mă neblăstămată, 
Că-să copilă nevinovată, 
Ori mă blastămă cu dragă, 

'Din blăstămu-ți se nu zacă.
* ** 

Păsăruică din alacă, 
Nu mă blăstăma să zacă; 
firtă-mă de-să vinovată, 
Nu mă duce la.4)ăcată, 
Că-cl blăstămu-țl s’o’nturna 
Și de tine s’o lega; 
Relele, năcazulă meu, 
S’oru lega de capulă tău.

* w

Multă mă miră, bădiță, de tine, 
Ce focă de pămentă te ține 
De nu vii săra la mine ?
—Mă ține pământă cu erbă, 
Nu potă veni fără trebă.
—Pănă-’țl eram eu mai dragă, 
Tu veniai și fără trebă;
Dâr de când tu m’ai urîtă, 
Nici cu trebă n’ai venită, 
Numai câtă m’ai amărîtă, 
De nu potă, ca să te uită.

* *♦ 
Păunașă de pe hinteu 
N’ai văZută drăguțulă meu? 
— Ba eu, p6te, l’am văZută,

Insă nu l’am cunoscută,
Căci suntă mulți voinici sub sdre, 
Nu cunoscă pe fie-care.
— Păunașă de pe hinteu!
Să-lă cunoscl nu țl-a fostă greu, 
Că-i înaltă și cam subțire, 
Sdravănă ficlorașă din fire, 
Are ochi ca mura câptă 
Și-lă cunâsce lumea totă, 
Și are clopă cu petele 
Și pe degete inele.

« **
Bade păunașă rotată 
Și-asâră te-am așteptată 
Totă cu focă și cu lumină 
Păn’a trecută dela cină.
Dâc’am vădută că nu vii 
Puseiu dorulă căpătâiu 
Și cu jalea mă’nvălii, 
Domne! bin’mă odihnii.
—Odohni-te-ai, mândro dău, 
Cum m’am odihnită și eu 
Aseră, de dorulă tău.* «*
Mândro dâcă ești frumosă
Dă-ml drumulă să mergă acasă, 
Nu-mi așterne să mă culcă, 
Ci-mi dă drumulă să mă ducă, 
Că io sunt unu puiu dorită, 
Merge-’oiu de unde-am venită, 
Și eu sunt ună puiu oftată 

Merge-’oiu de unde-am plecată. 
Lasă-mă doruță pe lină 
Pănă ce-să în sată străină; 
Dec’-oiu merge în sătulă meu 
Fire-’oiu popă și birău 
Asupra capului meu.
De jalea vieții mele 
Plângă pietrile pe vâlcele; 
Pasările’n cuiburele;
De jalea dorului meu 
Plânge frunda pe părău 
Și sturdulă în cuibulă său.

Cuculă cântă’n poeniță, 
Mândra plânge’n dumbrăviță; 
Nu plânge de-aleanulă meu, 
Ci plânge de-aleanulă său, 
C’am iubit’o ca pe-o fragă, 
0-am lăsată ca pe-o pribegă, 
0-am iubită cu dismerdare, 
0-am lăsată cu supărare. 
—Vine dorulă din-spre seră, 
Din-spre Zori elă vine eră 
Și cu mândr’ami se’ntelnesce 
Și viața-i amăresce;
Peptu-i geme de durere, 
fir mintea de gânduri grele, 
Gânduri grele, nu puține, 
Cele mai dese-să la mine....



Nr. 152. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

CursuJu Ia bursa de Viena
din 19 Iulie st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/o • • • 105 65
Rentă de hârtiă 5°/o • • 94 75
Imprumutulti căilorfl ferate 

ungare............................ 154.40
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 101.10

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

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

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

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

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

vinii ung...........................100.—
Imprumutulfi cu premiu

ung.....................................  122 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125 60 
Renta de hărtiă austriacă 85.15 
Renta de arg. austr. . . 85 95
Renta de aurii austr. . . 118 75 
Losurile din 1860 . . . 141 05
Acțiunile băncel austro-

ungare........................... 875 —
Act. băncel de credită ung. 285.25 
Act. băncel de credită austr. 277.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ....................5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01

I Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 
I Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 5 Iulie st, v. 1886.

Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

Cump. vend.
Renta română (5%). 93— 931/a
Renta rom. amort. (5%) 961/, 97V4

> convert. (6°/0) 87Va 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32Va 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . 1013/4 102i/4

> >> >> (5°/o) ■ 853/4 861/,
» » urban (7°/0) . . 98»/4 991/;
» » (6°/o) - 90Va 91—
» > (5°/o) • - 8V/2 82i/4

< » » Națională --------------------
Aură contra bilete de bancă . . 15.— 15.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.— 2.03

Cursulu pieței BrașovD

din 20 Iulie st. n. 1886

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.62 Vend 8.64
Argint, românesc . . . . . . » 8.55 8.60
Napoleon-d’ori................. . . » 9.97 fi 10.—
Lire turcescl..................... . . » 11.27 fi 11.30
Imperiali ...... . . » 10.26 > 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.— fi 101.—
Ruble RusescI................. . . » 122. fi 123.—
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

Bilantulu brută
pe semestrulu Ianuariu — Iuniti 1886 la „Hunedora“

însoțire de anticipațiuno și creditd în Deva.

1. Ctul Cassei....................................
Debit.

31,200.94
Credit.

30,988.70
Debit.

212.24
Credit.

2. V Speseloră de fondare . . . 28.80 234.77 205.97
3. n Părțiloră fundamentale . . 5,883.50 5,883.50
4. n Depuneriloră spre fructificare 330.— 9,885.70 9,555.70
5. Escomptului . '..................... 31.292.50 18,346.— 12,946.50
6. Intereseloră de escomptă . . 672.67 672.67
7. » Obligațiuniloră cu cavenți. . 6,010.— 2,067.— 3,943. -
8. Interes, dela obligațiuni . . 119.65 119.65
9. D Provisiuniloră..................... 195.47 195.47

10. Părțiloră ordinare .... 85.— 935.— 850.—
11. Remunerațiuniloră .... 129.55 129.55
12. n Mobiliarului.......................... 165.— 165.—
13. n Diverse ............................... 113.85 27.18 86.67

Deva, 30 Iunie 1886. 69,355.64 69,355.64 17,482.96 17,482.96

Dr. Lazaru Petco, 1. Lazariciu, 1. Simionașiii.
directorii. cassar. comptabilă.

Concursu.
Acei descendinți legitimi de ai foștiloră grănițerl din regimentulă ală doilea 

română de graniță din Ardeală Nr. 17 cari ar dori să capete din fondulă de sti
pendii din districtul^ Năsăudă vre unu stipendiu ori ajutoră pro 1886/7 cu începu- 
tulă dela 1 Septemvre 1886. pentru ca se studieze la vre-o facultate înaltă, la aca- 
demiă, la preparandiă, ia scâla de cădeți etc. — ori se învețe ceva maiestriă _  se
avisâză prin acesta, că pentru acestă scopă au să-și înainteze suplici la comisiunea 
administrătore de fondurile scolastice centrali din districtulă Năsăudă pănă inclusive 
la 10 Augustă st. n. 1886.

Fie-care suplică trebue să fie provădută cu:
a) Adeverință despre originea de grănițeră;
b) carte de boteză ; 2_ 3
c) testimoniu medicală;
d) testimoniu scolastică după cum cere legea pentru a fi primită cineva la respectiva scâlă 

ori măiestria; eră suplicanții la meserii trebue să producă și contractele înche
iate cu măiestrii înaintea autorității industriali prescrise în lege;

e) testimoniu despre starea materială a părintiloră. Afară de acestea fie-care su
plicantă are să se dechiare în suplică că are ori nu are vre-ună altă stipendiu 
ori ajutoră, eră suplicanții pentru ori ce categoriă de scăle, — adecă afară de 
suplicanții pentru meserii, — au să arăte și loculă unde dorescă a studia.

Stipendiu ori ajutoră să pâte cere în aceeași suplică în modă eventuală și 
la o a doua etc. scolă ori maiestriă.

Suplicele ce nu voră întră pănă la terminulă statorită mai susă și nu voră 
fi ajustate cu tăte documentele și dalele cerute în acestă concursă nu se voră considera.

Din ședința comisiunei administrătore de fondurile scolastice centrali din dis
trictulă: Năsăudă, 30 luniu 1886.

Președintele: lonu Ciocanii. Secretară: loachimu Mureșianu.
V i d i:

Bistrița 3 Iulie 1886. Br. Bânffy Dezso comis, reg. și comite supremă.

MersulU trenuriloru
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Tei ușii- Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealîi-Budapesta
Trend 

de 
peraâne

Tren 
accelerat

Trend 
omnibus

Trenu 
omnibns

BucurescI

Predealu ((
4.50
9.32

Timișă

Brașovă 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișora 

Elisabetopole 

Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudtt 

ijVințulă de
Uiâral 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbBu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susâ

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peata

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

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
104
1.30
1.39
2.07
3.0s
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

Nota: Orele de ndpte simtă cele dintre liniile grâse. >.

IKiidapesta—Credeai st

Trend Tren Trenu Trenu Trend
omnibus accelerat omnibus de 

peraâne
omnibus

Viena — — 1 _ 1
—

Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.20 8.00
Szolnok 10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
P. Laddny 1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28 —

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00
Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2.11 —
Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34 —
R6v — 7.42 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —
Ciucia — 8.31 1.31 4.26 —
Huiedin — 9.01 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.00 5.50 —
Ghirbău — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 - —

Clușiu 10.01 10.28 5.05 6.43
1026 — 7.03 —

Apahida 10.52 — — 7.26 —
Gliiriș 12.37 — — 8.51 —

Cucerdea 1.36
1.48

.——
‘Z 9.31

9.43
Ui6ra 1.57 — — 9.51 —
Vințultt de susfi 2.06 — — 9.58 —
Aiudti 2.46 — — 10.24 —
Teiușii 3.01 ț> ----- — 10.44 ...
CrăciunelO 3.45 — — 11.28 - -
Blașil 4.06 — — 11.44 —
Micăsasa 4.45 — —.. 12.18 —
Copșa mic 5.05 — — 12.36 --
Mediașâ — — 1.22 6.01
Elisabetopole — — -- 1.56 6.40
Sigișdra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03 11.37
Feldidra — — — 6.35 12.14

f
Brașovă )

1.09 — — 7.14 1.09
1.55 5.45 -— _ 1.50

TimișO 2.53 6.22 — — 2.48

Predealu i

BucurescI

3.28 6.47 — — 3.23
4.56

9.35 11.45 9.4G

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

Teiiașil- Airadfa-Bsaiîaji-esta Budapesta-AradA-TeiașA.

Trenu Trend Trenu de Trend de Trenă
omnibus omnibus persdne persdne accelerată omnibus

Viena
Budapesta

TeiușA
Alba-Iulia

11.09
11.46

— 3.56
4.27

11.00 — —— 8.05 — 8.00
Vințulă de josă
Șibotă

12.20
12.52

•-- 4.53
5.19 Szoiuok 11.02

11.12
— 11.40

12.00
Orăștia
Bimeria (Piski)

1.19 — 5.41 Ar«dA 3.37 — 5.25
1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 —- 619

Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 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 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovată 7.56 7.17 11.18 Sinieria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradîs 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 5’ 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 TeiușA 12.05 — 2.24

Simaerîa (Piski) Petroșesil

Trend Trend de Trend de Trenu de Trend Trenă
omnibus peradne persâne persone omnibus omnibus

Aradlft 6.00 — 8.18 SfiEineria — 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
Merczifalva

7.38 — 9.20
9 32

Crivadia — 2.57 5.28
7.56 — Banița — 3.35 6.07

'OsBtișdra 8.42 — 10.09 IPetroșeisK — 4.04 6.39

PetroșeMi—Simeria (Piski)

Trend de Trenu de Trend Trnnu Trenu Trend
perfldne persono omnibus omnibuB omnibus de peru.

6.02 _ . 5.00 Petroșewi 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 —

7.24 Streiu 10.16 12.581 li LA LAIA 1 LA H.TT'U

— — 7.40 10 53 1.35 —

i


