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„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu 1 Octomvre 1886 st. v., se va începe ană mon 

abouamentft, la care învitămii pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulti Abonamentului:I
Pentru Austi’o-Ungaria s

pe trei luni 3 fl. 
,, șâse ,, 6 ,,
„ unu anii 12 „

Pentt'ii Româma. și sirăimatate:
pe trei luni 10 franci 
„ șâse „ 20 „
„ unu anii 40 „

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

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

Domnii ce se voru abona din.nou s& binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arcta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Brașovu, 1 Octomvre 1886.
Ședința turbulentă a camerei ungare de 

Sâmbăta trecută, în care se aduse din nou în 
discusiune fatala afacere Iansky, ne-a reamintită 
părerea, ce amu esprimat’o cu privire la purta
rea de pană acum a ministrului-președinte. Nu 
mai merge, diceamu noi dăunătjile, a servi la 
doi domni, Tisza trebue să înceteze cu politica 
în doi peri. A voi să frecă de mare apărătorii 
ală armatei comune și a linguși totodată slăbi
ciunile naționale ale celoru din oposițiune, nu 
mai merge.

Cu șovăirile lui ministrulă-președinte a fă
cută, ca partida independențiloru unguri să 
crăscă și să se întărăscă sub guvernulu lui din ce 
în ce mai multă, așa că aȚi ea representă ună 
factoră puternică în cameră. Numai acestei po
litice șovăităre are să mulțămăscă d-lă Tisza a- 
tacurile înverșunate ce le-a întâmpinată elă și 
și dmenii săi în ședința de Sâmbătă din partea 
estremiloră.

Erau la ordinea dilei petițiunile comitateloru, 
orașeloră și adunăriloră poporale în cestiunea 
armatei. Cuprinsulă acestoră petițiuni se p6te 
caracterisa cu câteva cuvinte : reforme în armată, 
înființarea unei armate maghiare independente.

Cei din stânga estremă erau pregătiți la o 
discusiune înfocată în cestiunea armatei. D-lui 
Tisza însă nu putea să-i convină nicidecum o 
asemenea discusiune, care ar fi făcută ilusoriu 
efectulu, ce pretindea elu că l’a avută în tdtă 
țâra cunoscutulu autografă ală monarchului, dată 
în afacerea Ianski-Edelsheim. De aceea s’a de
cisă a împiedeca orice discusiune asupra armatei.

Comisiunea de petițiuni a propusă în basa 
autografului prâ înaltă, ca dieta se nu ia nici o 
disposițiune în direcțiunea esprimată de petițio
nari și să se trăcă la ordinea dilei. Stânga es
tremă din contră a propusă să se discute cestiu
nea, cerendă să se cetâscă și autografulă.

S’a născută o dispută înfocată între unii și 
între alții. Când referentulă Grajary, vorbindă 
de generalulă Hentzi, a Zisă că „elă în fondă 
si-a făcută numai datorias’a descărcată unu 
viforu grozavă de pe băncile stângei estreme. 
Se audiau strigăte de „Ne mai pomenită", „tică- 
loșiă“, „afară cu elă“, și de câte ori își deschi
dea gura referentulă se reînoia furtuna. Bietulă 
referentă a trebuită să-și audă și epitetulă de 
„negru galbănă" și de „husară Bachiană".

Ministrulă-președinte a avută o grea luptă 
cu estremii, pană ce în cele din urmă cu ajuto- 
rulă maiorității a reușită a face să nu se citâscă 

nici autografulă, nici discusiunea asupra petițiu- 
niloră să nu se admită.

Atacurile vehemente ale Kossuthiștiloră i-a 
succesă d-lui Tisza a-le respinge, secerându ună 
drecare triumfă în apărarea armatei, dâr ceea ce 
nu a putută împedeca a fostă presentarea unei 
moțiuni din partea unui partidă însemnată ală 
parlamentului ungurescă, în care moțiune se 
propune aducerea unui proiectă de lege în sco- 
pulă separărei armatei, organisându-se partea ei 
ungară independentă și pe basa națională.

In alte împrejurări o asemenea moțiune n’ar 
fi făcută impresiune mare, în împrejurările de as- 
tădi însă, când situațiunea gravă esteridră re
clamă cea mai strînsă unitate și cea mai perfectă 
înțelegere între popdrele monarchiei, propunerea 
partidei kossuthiste câștigă o importanță seridsă.

De aceea înțelegemă prea bine, de ce foile 
guvernului comună din Viena se esprimă cu 
atâta amărăciune asupra fapteloră, ce se petrecu 
în dieta ungară în cestiunea tocmai a acelui 
factoră principală ală monarchiei, care mâne 
poimâne va fi cliiămată să-i apere esistența și 
interesele ei ca mare putere.

Cine pdrtă responsabilitatea acestei fatale 
situațiuni interidre, dăcă nu ministrulă-președinte 
ungurescă, care cu sistema lui de guvernare n’a 
făcută alta decâtă a turna totdduna oleiu în focă 
atunci, când era chemată să-lă potoldscă ? Cine 
este responsabilă, dăcă nu d-lă Tisza, care a nu
trită la peptulă său șărpele șovinismului ungu
rescă, deșteptândă indirectă pasiunile masseloră, 
când în contra armatei, când în contra naționa- 
litățiloră nemaghiare ?

Este în .adevără fdrte gravă răspunderea 
șefului cabinetului ungurescă și nici ună triumfă 
ală dialecticei sale parlamentare, fiă oricâtă de 
mare, nu’lă va scăpa de ea.

Crisa bulgară.
— O telegramă din Sofia comunică că Karavelow 

nu ia parte activă la guvernă și a amenințată cu demi- 
siunea, decă nu i se va pune candidatura pentru cer- 
culă Sofiei. Dâr nimeni n’are încredere în elă. Intr’ună 
apelă cătră alegători se cjice: „Omeni cinstiți, nu ale
geți Ruși. Nu uitați, că ajunge o greșelă mică spre a 
perde libertatea și independența. Păziți-vă de trădători, 
cari țină cu Rușii. Nu ascultați de Karavelow, auto- 
rulă principală ală conspirației; elă e totă așa de pri- 
mejdiosă ca și Zankow.“

— In presăra alegeriloră a fostă o conferință prea
labilă în biserica din Sofia asupra alegeriioră. Desbate- 
rile au fostă fdrte furtunâse, îndreptate contra lui Kaul- 
bars și a politicei ruse. Având în vedere meritele extra
ordinare ale lui Stambulow alegătorii l’au numită prim- 
candidată ală capitalei, ală doilea pe Radoslawoff, ală 
treilea pe Vulcew, ală patrulea pe ministrulă Ivancioff. 
In discuția asupra celorlalți patru candidați primarulă 
din Sofia a provocată ună scandală mare, propuindă 
candidatura lui Karavelow sub pretextă că trebue să se 
alâgă și representanții țărani. Tâtă adunarea a strigată : 
»Josă cu acestă scelerată! Josă cu trădătorulă Kara
velow ! Elă e sluga Rușiloră! Zgomotulă a fostă mare. 
In fine s’au mai numită patru, deci toți optă candidați 
guvernamentali.

— Ministrulă de răsboiu bulgară face cunoscută, 
că 7 căpitani, 8 locotenențl și 8 sub-locotenențl au fostă 
condamnați pe cale disciplinară la o lună închisâre. Pa
truzeci și unu de elevi voră fi impărțiți prin regimente 
ca soldați. Ceilalți elevi, cari n’au cunoscută scopulă și 
au luată parte la răsturnare din ordinulă altora au fostă 
lăsați în șcâlă. Mai multoră oficerî superiori li s’a dată 
să înțelegă ca să demisioneze.

— ,,Le Temps“ din Parisă dă semă de o între
vedere ce unulă din redactorii săi a avut’o cu regele 
Greciei. Regele a recunoscută că situațiunea în Europa 
e încurcată, dâr asigură că Grecia nu se va amesteca 
în evenimente și că se va mulțumi ca Francia să ob

serve cu atențiune IucrufcHe. Regele recunâșce că eclii- 
librulu actuală din Europa astfelă după cum l’au stabilită 
de curendă marile evenimente, nu pâte fi definitivă, și 
amintindă exemplele lui Carolă V, Ludovică ală XIV și 
Napoleonă, a emisă părerea că nici o putere nu pâte 
păstra în Europa pentru multă timpă o supremațiă abso
lută. Regele s’a plânsă de neobservarea unoră clause 
din tratatulă dela Berlină.

Pressa slavă din Austro-Ungaria și cesti- 
unea bulgară.

Foia cehă „Narodni Listy“ din Praga tracteză idea 
confederațiunei balcanice și îndrâptă cele mai violente 
atacuri contra Maghiariloră, cari — dice fâia cehă — cu 
totă seriositatea asurcjescă continuu urechile Sârbiloră, 
Bulgariloră și Greciloră, ca să formeze o confederațiune 
a stateloră balcanice sub conducerea maghiară contra 
Rusiei. Nebunia maghiară nu va dispărea mai nainte 
de ce Maghiarii nu voră vedea în realitate pe celă din- 
tâiu Cazacă, în care continuu lovescă, în somnă, cu 
sabia.

»Suntă — încheiă »Narodni Listy' — pe pusta 
Ungariei sate multă mai potrivite decâtă Șiria (Vilagos), 
unde marea putere maghiară va plesni sub piciârele ruse 
ca o beșică gâlă.<

Foia slovacă »Narodni Novini» din Ungaria nordică 
serbâză pe Țarulă ca pe ună mântuitoră, ca pe uniculă 
amică și binevoitoră ală popâreloră balcanice, și abia 
apucă să sosâscă diua când aceste popâre nu voră mai 
trebui să servescă intereseloră streine.

Foile sârbesc! »Zastava« și „Branik* din Ungaria 
sudică saltă de bucuriă, că Rusia are în mână frânele 
și sfătuescă pe Bulgari să asculte de cele douăsprezece 
porunci ale Țarului, și să nu se opună mareloră interese 
slave, căci altfelă voră fi striviți la pământă.

Pregătiri militare.
.Gazeta Narodova» primesce din Rusia comunicarea, 

că se facă urniri și dislocări de ijtrupe în modă bătătoră 
la ochi. Din Szczakova se telegrafiază acestei foi, că în 
urma unui ordină ală ministrului de răsboiu rusă au să 
plece în timpă de trei dile spre districtele sudvestice 
patru divisii de infanteriă, cari staționau pănă acum în 
Pskov, Dynaburg și în localitățile de prin prejură. Re- 
serviștii acestora divisii trebue să se presinte ne’ntârZiată 
la trupe.

In Salonică au sosită din Siria și Asia pănă la fi
nele lui Septemvre 32 batalione trupe turcești de reservă, 
din care 16 s’au îndreptată spre districtulă Avret-Hissan. 
Acum nu se audă așa ca în alțl ani plângeri din partea 
locuitoriloră dela țeră contra vexațiuniloră oștirii.

Pârta e în ajună d’a contracta ună nou împru
mută de două milione funțl sterling! pentru acoperirea 
cheltueliloră militare și nouăloră cumpărări de arme.

Arsenalulă italiană din Veneția a primită ordină, 
să-și grăbescă lucrările, să-și înmulțâscă numărulă lucră- 
toriloră și mai alesă să echipeze imediată cuirasatele, 
Ordine identice s’au dată la Spezia și Castellamare.

Din dieta ungai’ă,.
(Urmare din ședința dela 9 Octomvre n.)

Iuliu Gyorffy Zice că legislativa uu pâte recunosce 
o distincțiune între autografe și rescripte. Oratorulă, 
nu găsesce în autografă acea liniștire pentru îngrijirile 
naționale, cum găsesce comisiunea de petițiuni. Despre 
armată se pâte Z>ce și acum: »in tabăra ta este Aus
tria!« Pentru cercurile militare superiore nu esistă con- 
stituțiunea ungară. Autografulă nu spune acurată, care 
e acestă spirită tradițională. Oficerii nu cunoscă legile 
unguresc!. Instituțiunea armatei e greșită și trebue des
ființată. înființarea armatei unguresc! e o necesitate 
urgentă. Oratorulă propune: 1) Națiunea se simte o- 
fensată prin înaintarea generalului Janski și prin pen
sionarea generalului Edelsheim-Gyulay, er urditorulă dis_ 
posițiuniloră gravaminale să fiă trasă la răspundere. 2) 
Pentru independența de stată a patriei nâslre e necesară 
să se împartă armata, partea ungară să se organiseze 
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independenții pe basă națională, ăr guvernulă se pre
state unii proectii de lege în acâstă privință, pănă a- 
tuncî însă trupele ungare să jure pe eonstituțiunea un
gară și oficerii streini să se depărteze din ele. (Vii a- 
probări și aplause’n stânga estremă,)

Președintele: Deputatulă Polonyi a dorită să se 
eitâscă petițiunea comitatului Borșodă. Incuviințăză ca
mera ? (Aprobări. S’audimă!)

Secretarulă Beothy citesce petițiunea.
Ministrulă Tisza respinge imputarea, că constitu- 

țiunea ungară e zidită pe năsipă. (Ignaz Helfy: In lege 
se cuprinde armata ungară!) Armata ungară, ca parte 
întregitOre a armatei, se cuprinde acolo și legea din 
1868 esistă și adl în putere. (O voce’n stânga estremă: 
Și honvedimea?) Și honvedimea s'a creată în 1868. 
S’a intrebată, că unde e autografulă? (Strigări în stânga 
estremă: Unde e?) Mai antăiu, în foia oficială. (O voce’n 
stânga estremă: Astâ’i foiă privată!) Nu e privată, căci 
în ea se publică legile. (Mișcare’n stânga estremă.) Au
tografulă regescă se află într’ună locă și mai bună: în 
inima flăcărui Ungură, care după aparițiunea autogra
fului nu s’a mai lăsată a fi indusă în erore prin nici 
ună felă de agitațiune. (Aprobări vii și aplause’n drepta.) 
Autografulă n’a fostă adresată partideloră, nici legislati
vei, a fostă ună efluxă ală voinței domnitorului, ca să îm
prăștia neliniștea ce sta să cuprindă pe credincioșii fii 
ai țării; a fostă adresată inimei Ungariei, care iubesce 
deopotrivă pe regele și patria. (Vii aplause în drepta.)

Coloman Thaly; De rege nu e de locă vorba acolo, 
numai de împărată.

Ministrulă Tisza: Acolo nu se tjice nici rege nici 
împărată. Dăr când regele Ungariei subscrie ună do
cumentă adresată Ungariei, dOră d-lă deputată va re- 
cunOsce, că e regele Ungariei.

Constantină Olay: Cătră cine l’a adresată? 
(Larmă.)

Ministrulă Tisza: Cătră guvernulă ungurescă! D-lă 
deputată Gyorffy a desaprobată autografulă și din te- 
meiulă, că, cum dice elă, într’o parte domolesce ăr 
într’alta amenință; și a mai (jdsă, că asta nu-i ună re- 
sultată corectă după luptele nostre sângerase și nesân- 
gerOse de 300 de ani.

Iuliu Gyorffy: N’am disă acesta!
Ministrulă Tisza: Garanteză că cea dântăiu ai 

(jis’o. Ce privesce liniștirea, aceea s’a făcută ca nici
odată la noi și nici în altă parte; ce privesce amenin
țarea, asta o pOte vedă nnmai unulă care umblă pe căi 
nelegale, căci numai pe unulă ca acesta a voită auto
grafulă să amenințe. CAșa e! în drepta. Strigări în 
stânga estremă: Atunci amenințarea e superfluă!) Nu 
vreau să discută acum, dăcă e său nu superfluă. Eu 
respectă dreptulă regelui, d’a face atentă pe ministrulă 
său a’șl împlini datoria.

Geza Polonyi'. Asta’i ne’ncredere!
Ministrulă Tisza: Dăcă e ne’ncredere, atunci 

bucure-se domnii deputați; dăr m’ați acusată adinăori, 
că am pusă pondă pe aceea ca în autografă să mi-se 
esprime încredere. Asta n’am făcut’o. Trecândă la e- 
sența lucrului...

Geza Polonyi: Asta-i făcut’o deja!
Ministrulă Tisza; Eu credă că pănă acum n’am 

vorbită decâtă despre ceea ce s’a provocată aci. Vrău 
să constată înainte de tăte, că și în cercurile armatei 
s’au întâmplată unele acte de condamnată, că în legă
tură cu întrăga afacere ce se discută aci nu s’a comisă 
nici o călcare a constituțiunii. Vrău însă să recunoscă

și aceea, că avemă dreptulă să pretindemă, ca simță
mintele națiunii să fiă cruțate. Dăr atunci irebue să 
observămă și noi ună lucru — căci și alții au sim- 
țămânlă, mai alesă simțământă de onăre, — să nu apu- 
cămă pe calea pe care — spre părerea mea de rău — 
a apucată și d-lă deputată, desemnândă unele cașuri 
sporadice ca ună efluxă ală spiritului armatei. (Strigări 
în stânga estremă: Așa și este!) Asta nu trebue să se 
facă, nici char atunci când din motive de oportunitate 
s’ar pută face. Ce privesce acelă toastă, ăr s’a adusă 
acji cu forța înainte ; căci s’a dovedită, că data calen- 
darică nu permite, ca incidentală dcla cimitirulă din 
Budapesta să se aducă în legătură cu acelă toastă și 
cu răspunsulă meu. Dăcă d-lu deputată aduce înainte 
afacerea cu stăgulă din Erlau, rogă pe domnii să judece, 
dăcă e necesară ca greșeli întâmplate cu ani înainte să 
se citeze acum ca ună lanță de fapte pentfu condam
narea spiritului unei întregi corporațiuni. (O voce’n 
stânga estremă: Ăsta’i faptă istorică!) Deși în unele lo
curi suntă frecări și procederea militariloră e greșită, nu 
se păte contesta, că în generală esistă cea mai cordială 
concordiă între poporațiunea țării și între membrii ar
matei. (Așa e! în drăpta. Mișcare în stânga estremă.) 
Procederea d loră deputați turbură acăstă bună înțele
gere. Pentru greșăla utiui soldată nu se păte învino
văți întrăga armată, precum pentru greșela unui Ungură 
nu se păta învinovăți națiunea întrăgă. Trebue să spri- 
jinimă intențiunea locului competentă d’a se acoperi 
trecutulă cu ună vălă. După tote astea declară, că nu 
primescă votulă separată, ci mă alătură la propunerea 
comisiunei de petițiuni, pe care o recomandă spre pri
mire. (Vii și îndelungi aprobări în drăpta.)

Ședința se ridică, rămânându a se continua desba- 
terea în ședința următore.

SOIRILE BILEI.
Luni s’a ținută în Clușiu congregațiunea ordinarie 

de tomnă a comitatului Gojocnoi. Sa preliminată buge- 
tulă comitatului pe anulă viitoră în sumă de 62,107 fl. 
56 cr, v. a.; pentru fondulă întreținerei bolnaviloră 1% 
și pentru fondulă de pensiune a funcționariloră comita- 
tensî s’a făcută unu aruncă de dare pe comitată de 
O-s/4°/o) er pentru ajutorarea școlei de stată din Huedin 
s’au votată 600 fl. v. a. — Der pentru șcălele româ
nesc! câtă s’a votată din contribuțiunile Româniloră și 
din arunculă de pe spinarea loră ? Ară putea să ne 
spună „patrioții" ?

—x—
în multe locuri din comitatulă Hunedârei este îm- 

pedecată începerea cursuriloră școlare din causa boleloră 
lipiciâse ce grasăză între copii. în jurulă Puiului nu sa 
începută învățământulă din causa disenteriei ce domnes- 
ce pe acolo; la Petroșeni s’au închisă scălele pe 4ece 
dile, ăr la Zamă pe timpă nedeterminată din causa 
vărsatului.

—x—
Colora ia totă mai periculâse dimensiuni în Seghe- 

dină. După datele mai nouă s’au bolnăvită de coleră 
in timpă de 24 ore 30 persăne și au murită 16. Pre
ședintele comitetului sanitară Dr. Iuliu Olâh, visitândă 
canalurile apeducteloră de acolo, constată o murdăriă 
estra-ordinară, cum nicăieri în țără, ba pote în totă 
Europa nu se mai pote afla.

In comuna Frata de pe Gâmpiă s’a găsită mortă 
pe câmpă Evreulă Isaacă Hirsch, care fusese- neguțător 
acolo. Elă fu ucisă în drumulă seu dela mără spre 
casă. Investigațiunea a început’o subjudele Kovacs dela 
Mociu, der pănă acum nu s’au putută afla făptuitorii. 
Totă în asemenea modă fu ucisă în comuna acăsta a- 
cum câțiva ani ună cămătară și de aci se conchide de 
unii că și Hirsch ar fi fostă ucisă de vre-unulă din a- 
ceia, pe cari i-a despoiată prin, usurăriile sale.

—x—
Din Oradea mare se comunică, că sosindă Joia tre

cută acolo artilerișt! din Seghedină, s’a constatată la ei 
simptome de coleră, și doi din ei au și fosta transpor
tați în spitalulă colericiloră. S’au luată măsuri energice 
pentru separarea persOneloră cuprinse de bole inficiate.

—x—
Despre starea sănătății împăratului rusescă, foile 

englese comunică, că Țarulă veghiază nopți întregi, vor- 
besce neliniștita despre Bulgaria și e de temută că va 
înebuni. — Să nu fiă pișcături englezesc!?

—x—
Despre răposatulă fișpană labajdi cjice „Ellenzek', 

că ocârmuirea lui n’a pră fostă scutită de greșeli și ră
tăciri, der acum a ajunsă a fi și elă omă liniștită, pen- 
trucă s’a mutată într’o patriă mai bună, unde este si
lită să înceteze cu agitațiuni’e.

—x—
După cum raportăză »Ellenzek,“ fișcalulă din Ter- 

gu-Mureșului, Albert Ferentz, a defraudată mai multe 
mii de florini și a dispărută fără se i se dea de urmă.

—x—
Politia din Peșta urmăresce pe fostulă preotă ca- 

puțină Huth din Pojună, care e învinovățită că a ame
nințată familia monarhului nostru. Huth adresase în 
Augustă cancelariei cebinetului pră-înaltă o petițiune, 
care rămase neresolvată. Atunci adresă Huth o scrisOre 
archiducelui Albrecht, declarândă că în curândă are să 
se’ntâmple o nenorocire in familia monarhului, urnită de 
elă (Huth); er de cumva va fi prinsă, va îngriji că ună 
altulă să comită actulă de răsbunare. Se crede ca Huth 
petrece prinprejurulă Peștei. Instrucțiunea va descoperi, 
dăcă are d’a face cu ună mișelă or! cu ună nebună.

—x—
Orașulă Szabadka, căruia ministerulă honvetjiloră 

îi ordonase să recruteze 80 de tineri scutiți deja de 
serviciulă militară, a trimisă numitului ministeră o re- 
presentațiune motivată, arătând că ordinațiunea e con
tra legii și e basată numai pe denunțări.

—x—
Trei tâlhari mascat! au pătrunsă în palatulă con

telui Gustav Normann din Esseg, furândă din locuința 
administratorului ban! și hârtii de valOre în sumă de 
15,000 fl. Hoții erau îmbrăcațl cu nădragi ungurescl 
cu șinOre și vorbeau unguresce.

—x—
Societatea de lectură dela institutulă pedagogico-teo- 

logică din Aradă s’a constituită pentru anulă scolastică 
1886/7 astfelă: presidentă s’a alesă Rv. d. V. Mangra 
prof; vicepresidentă T. Vățană cir. c. III; secretară V. 
Magdu cir. c. II; notară primă N. PopovicI cir. c. II; 
vicenotară D. Sebeșiană prep. c. III; casară D. Muscană 
cir. c. III; bibliotecară primă G. Chirilă cir. c. I; vice- 
bibliotecară A. Drăgană prep. c. III; controloră I Lugo- 
șiană prep. c. II. In comisiunea literară s’au alesă; I. 
Cacinca cir. c. III; G. Dudulescu cir. c. III; Al. Mihuța 
cir. c. II; Rom. PopovicI cir. c. II; N. Loboz cir. c. I; 

FOILETONU.

Moții și Istrienii
IV.

Vbcabularulă cuvinteloră în cari n se preface în r.
(Fine)

R.
Rânzi=amenința, d. e ce te rânzești către mire?= 

ce mă ameninți?
rebufui=esploada
răsti=a amenința cu pumnulă. 
rumpe=frânge.

S.
Scame=fărina produsă de ferăstrău la tăierea lem

nului.
sghiab=loculă dintre iază și rOta morii. 
schim=iarba de pe loculă muntosă 
schimbeiu=este ună lemnă în formă cilindrică sco

bită, ce se pune la cutare isvoră pen
tru formarea unei fântâni.

scociora=scormoni
sculă=orlce instrumentă
șirincă și șurincă=este o bucată de locă îngustă 

și lungă.
snidă=pădurea de bradă devastată prin ardere seu 

tăiere.
șod=curiosă d. e. ce omă șodă=ce omă curiosă. 
scliă=misiă d. e. și-a dată solia—șl-a împlinită 

însărcinarea.
sorl=nume rău d. e. omă sortit=omii cu nume 

rău, omă pătată.

spătui=sfătui.
steamp=este ună lemnă mai grosă decâtă parulă, 

la ună capătă ascuțită și servă la în
grădirea livediloră.

sugușa=sugruma, strînge de gâtă. 
suman=ună vestmântă de lână cu mâneci. 
supăreț=omă iubitoră de secsulă frumosă. 
svârli=arunca.

T.
Țâfă=nesipă
tâlcozi=înțelege d. e. nu ne putemă tâlcozi=nu ne 

putemă înțelege.
tămădui=vindeca.
tăvăsi=prăpădi, d. e. tăte vitele mi s’or tăvăsit= 

t6te vitele mi s’au prăpădita.
fârnaț=coridoră, ambit.
țestă=e ună felă de cuptorașă mobilă de piatră în 

care femeile cocă mălaiulă, care are forma 
pânei și e făcută din fărină de porumbă. 
Munteniloră le place a mânca mai bine mă- 
laiu decâtă mămăligă.

țipă=aruncă; d. e. țîpă-lă afară—dă-lă afară; seu 
m’a țipată calulă=m’a trântită calulă ; se mai 
<|ice și țupa.

„o țîră“ este identică cu »ună pică« d. e. o țîră 
de jp<îre=nițică (puțină) pâne.

țîrâu=este ună scocă ce se așădă la ună isvoră 
pentru a conduce apa la Orecare depărtare. 

toiu=sgomota mare.
tomna=tocmai.
tuli=a fugi, a cobori.
tulnic=buciumă (Alpenhorn). Tulniculă este ună 

instrumentă făcută din cOjă de teiu 
și cântă forte frumosă cu elă pă

curarii munteni. La 1848 în oștea 
lui Iancu cei mai vestiți tulnicar! 
erau Albăoenii, și la semnalele tul
nicului său buciumului muntenii 
sciau ce au de făcută. 

țundră=sumană.
trăuaș=e ună locă plană ca o livadă, închisă cu 

gardă.
U.

Uricitură=loeulă într’adinsă curățită de pădure. 
urlu=coboră; d. e. când urli de a munte?— când 

cobori dela munte? Spune-le 
să urle mai 2u/e=spune-le să 
cobore mai iute.
V.

Vâji=potrivi d. e. nu se vâjescă—rm se potrivescă 
vânslă=scândura ce servesce spre a lua apa de pe 

rOta morii.
a vânsla=a proba cu mijlOce ilegale de a reuși cu 

o lucrare Orecare; în casulă când 
lucrarea a reușită, Românulă 
din munți (jice: am vânslat.

vâr=în locă de vârfă, Forma acâsta prescurtată 
se întrebuințâză numai în de- 
cursulă vorbirei; ca cuvântă sin
guratecă însă să esprimă curată 

vigan=sănătosă; d. e. ce vigan ești?—ce sănătosă 
ești? cum te afli cu sănătatea. 

voină=ună bărbata tânărulă de curândă însurată.
Z.

Zăpoade=ună câmpă încunjurată de pădure.



Nr. 221, GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

I. Iorgovici cir. c. I; V. Suciți prep. c. III. In comisiu- 
nea revisoră: G. MiclSu cir. c. II; M. Păcățană cir. c, 
I și M Popescu prep. c. III.

—x—
Astă seră Mercur! se va da între acte în teatrulă 

germanii ună concerta ală renumitului virtuoșii ungură 
în fluerulă ciobănescă Nagy Iacobă, care’șl serbăză ju
bileul de 27 de ani ca artistă. Programa amu publi- 
cat’o. Trupa teatrală va juca: „Simson und Delila*, 
comediă în 1 actă din franțuzesce de K. Saar; «Nichte 
und Nachtigal», posnă în 1 actft da Rudolf Hahn, »Die 
Vereinsschwester», posnă cu cântece în 1 actă de An
ton Langer.

De sub Meseșulii Ardealului, Septemvre 1886.
Domnule Redactorii ț încă în anulă trecută, Nr. 

209, precum și în anulă acesta în deosebiți nrl ai »Ga- 
zetei“ s’a scrisă despre tendințele șoviniștiloi'Q maghiari 
de a institui o scolă comunală cu limba de propunere 
maghiară în Buciumi, care e o comună curată română, 
unde se află o scălă confesională cu doi învățători har
nici, dintre cari unulă mai vertosă posede forte bine și 
limba maghiară. Cu tote acestea șoviniștii nu s’au lă
sată pănă ce cu începutulă anului trecută s’a înființată 
și scăla dorită de ei, a căreia inlențiune nu p6te fi alta, 
decâtă maghiarisarea copiiloră români din Buciumi. Ve- 
dândă însă »patrioții“ că cu acăstă unică cursă nu-șl 
voră pute ajunge scopulă loră, de a maghiarisa adecă 
pe toți Românii de sub pola Meseșului, și-au pusă de 
gândii în anulă acesta ca să mai înființeze încă o scolă 
cu limba de propunere maghiară, și adecă o scălă fre- 
beliană (Kindergarten, Kisdedovo), care să fiă situată în
tre Buciumi și Zelău, și anume în comuna gr. or. Tres- 
nea, care se află numai de câți-va chilometri depărtată 
de Buciumi.

Acestea suntă de o parte apucăturile prin cari ni
se amenință esistența națională română a fiiloră noștri.

Dăr puternicii „patrioț.iu nu se raultumescă cu atâta, 
ci ne apasă și persecută unde și câtă numai potă. S’a 
amintită în Nr. 195 ală „Gazetei» din anulă acesta, că 
d-nii Demetriu Ciupe din Agrișiu și Georgiu Miloneanu din 
Bodia — comune sub pola Meseșului, între Buciumi și 
Tresnea — fură citați pe 4,ua 4 Septemvre înaintea 
solgăbirăului din Zelău, unde li s’a anunțată ordinațiunea 
inspectorului Iosifă Kerekes, ca pănă în 15 Septemvre 
să-șî câștige ună suplentă ambulantă, aplu de a propune 
limba maghiară, la din contră însă să se considere de 
suspendați din postulă de învățători, cu care au trăită 
pănă acuma. Causa acestoră nenorociți învățători ro
mâni a luat’o in apărare d-lă advocată l)r Ioană Nichita, 
care precum în tote căușele de interesă națională ro- 
mânescă, așa și de asdată a lucrată din tote puterile 
pentru mântuința acestoră învățători.

Adevărată este că șoviniștii de astădi ară vre să 
facă și din petri Unguri, der totuși este bătătoră la ochi, 
că ei dăr nicăirl nu-și întindă mai tare ghiarele ca aici 
sub păla Meseșului, care se ține de comitatulă Selagiului. 
Causa o aflu eu mai vîrtosă în defectuăsa stare în care 
se află șcălele ndstre, ceea ce pe ei îi încuragiază și le 
promite succese de isbendă. Pe aici, și mai vîrtosă în 
comunele ținătâre de protopopiatulă Almașului mare, se 
simte fărte multă lipsa de învățători, și mai vîrtosă în
vățători buni. Potă șă tjică că numai în Bogdana și 
Buciumi avemă învățători, cari în totă privința suntă 
capabili. Suntă însă comune, cari oferă învățătorului 
salară totă așa de bună, ca și comunele susă dise, și 
cu t6te acestea nu-șl potă căpăta învățători. Ca d. e. 
voiu aminti Sângeorgiulă de Meseșă, Restolțulă mare, 
cari au salare de învățătoră sistemisate de câte 200 fl., 
lemne de focă, grădină pentru învățătoră și școle fru- 
mose, cari potă servi de modelă altoră școle, și cu tote 
acestea ghiciți, ce e causa de ele suntă așa de nefericite, 
încâtă nu-șl potă căpăta învățători, cari să le învețe 
copiii, căci și comunele acestea solvescă salarulă învă- 
țătorescă tocmai așa de regulată ca și Buciumenii și 
Rogdănenii? Causa o aflu eu mai vîrtosă în lacomia de 
avere a preoțiloră, cari nemulțumindu-se cu ce le-a dată 
Dumnedeu, voiescă să înghiță și pânea de tote 4‘lele a 
unoră omeni lipsiți de ea. Preoții adecă se înțelegă cu 
protopopulă, cu curatorele și cu inspectorulă școlei locale; 
jumătate din salară o iau dânșii, er cealaltă jumătate o 
împartă la ceialalți și astfelă stațiunile de învățători va
cante nu se dau în concursă ci rămână de pe ună ană 
pe altulă ca învățători interimali preoții.

Voiu aminti de esemplu Restolpulă mare. In anulă 
trecută s’a publicată concursă pentru ocuparea postului 
de învățătoră ală acestei comune și într’adevără s’au și 
aflată concurent! și încă învățători cualificați, provăcjuți 
cu diplome. N’a putută însă nici unulă din ei dobendi 
ocuparea acelui postă, căci preotulă cu unulă seu doi 
lângă elă, pe cari i-a trasă pe sforă, a scrută căuta nodă 
în papură, 4>c6ndă unuia că-i albă, altuia că i năgră și 
în urmă nici unulă n’a fostă bună. Intru aceea însă 
Escelența Sa Metropolitulu din Blașiu a binevoită, după 
cum am înțelesă, a le trimite ună învățătorii, care prin 
buna sa purtare a sciută să-șî câștige iubirea nu numai 
a poporului de acolo, ci și a tuturora celoră dinpreju- 
rulă acela. Ce să vecji însă? Nu peste multă vreme 
sârmanulă învățătoră a trebuită să părăsăscă comuna, 
căci a venită în conflictă cu preotulă, pentrucă n’a voită 
a-șî împărți plata în două cu densulă, căci d. preotă 
servise vre-o trei luni ca învețătoră pănă nu venise 
acesta și pretindea dela învățătoră să-și împartă sala
rulă în două cu elă. Fiindcă în acăstă pretensiune 
preotulă era sprijinită și de protopopă, bietulă învăță
toră s’a văzută silită a recurge la consistoră; prin a- 
căsta însă a întrată în cea mai mare dușmăniă cu preo
tulă și cu protopopulă, er pentru ca să nu fiă silită a 
trăi în dușmăniă cu mai marii săi și-a căutată altă sta
țiune de învățătoră și s’a depărtată din mijloculă loră. 
Comuna acăsta a rămasă așadără fără învățătoră; ab- 

dicerea s’a făcută prin Iuliu și concursă pentru ocu
parea acestui postă nici pănă astăzi nu s’a publicată.

Așa stă lucrulă și cu Sângeorgiulă Meseșului, a 
căruia stațiune învățătorescă încă e din cele de frunte 
și pote tocmai pentru aceea nu le pre vine la socotelă 
să-o dea la concursă, ci de regulă rămâne preotului. 
Acestă procedere se observă mai cu t6te stațiunile în- 
vățătoresci din tractulă amintită, așa încâtă afară de 
3—4, celelalte suntă ună obiectă de speculă pentru cei 
ce suntă chemați să ne ocrotescă.

Astfelă stândă lucrulă, vedi bine, acăsta nu le-a 
putută servi șoviniștiloră maghiari decâtă spre încura- 
giare. Câțiva din copiii din Restolțiu mergeau la scolă 
confes. din Buciumi, alți copii din Sângeorgiulă de Me- 
se^ă mergeau la scălă în Bogdana și acesta numai din 
causă că în comunele loră nu era cine să-i învețe, ceea 
ce așa de multă doreau. Observându-o acăsta inspec
torulă reg. a socotită că aci îșl va ajunge scopulă, dăcă, 
profitândă de nesocotința Româniloră respectivi, va în
ființa o scălă comunală pentru copiii noștri, a căreia 
limbă de propunere să fiă cea maghiară. Acăstă scălă 
apoi s’a și făcută în Buciumi.

Spra încungiurarea releloră și periculeloră ulteriăre, 
ar fi de dorită ca veneratele superiorități supreme șco
lare din Blașiu și Sibiiu să binevoiăscă a lua în seriăsă 
considerațiune starea nefavorabilă în care se află comu
nele acestea in privința învățătoriloră, și ținendu le sub 
strictă evidență să binevoiăscă a dispune în locurile va
cante învățători din cei mai aleși, căci numai așa ne 
vomă pută asigura în contra periculeloră și mai mari de 
cari ne vedemă amenințați.

Făcendu-se acăsta, fiă sigură on. publică, că șovi
niștii nu-șl voră ajunge scopulă, ci voră rămână rușinați, 
er scălele loră voră fi cercetate de copiii Evreiloră, er 
nu de ai Româniloră, căci Românulă îșl iubesce limba 
și națiunea lui, ăr trădarea și renegarea a urît’o totdăuna 
și o urăsce cu dispreță.

Unu Românașă.

Apelu cătră nemula nostru.
Mn'n- ' BolnavulO are lipsă de

1 doftorii, nu sănStosulti.
„S. Scriptură11

Deși nici pe ună terenă nu ne putemă lăuda cu 
niscai averi mari, totuși trebue să recunoscemă că cea 
mai mare lipsă o ducemă de cărți pentru elevii scălelor 
rurali. Nu-i vorbă, suntă ele destule cărți prin librării, 
der cu atâta nu e de ajunsă, ar trebui să fiă în mâna 
eleviloră. Mare parte înse din acei elevi e lipsită cu 
totulă de ele ; nu au nici cele mai necesare cărți: Abe
cedare și Legendare. Apoi sciută lucru este, că fără 
cărți nu se pote pretinde învățătură, ăr omulă fără învăță 
tură mortă 'este în acestă veacă ală șarlataniiloră. A- 
vemă deci lipsă de cărți și adecă de bune legendare și 
abecedare, dăr avemă lipsă să le posedemă astfelă în
câtă să le putemă da gratis eleviloră săraci și cu tra
gere de inimă pentru învățătură, Dăr de unde să avemă 
bani pentru procurarea atâtoră cărți de câte avemă lip
să numai decâtă? Ba nici aceea nu scimă: camă de 
câte abecedare și legendare amă avea trebuință pentru 
anulă scolastică 1886/7? Dreptă aceea îmi permită a în
drepta frațiloră învățători și stimateloru învățătăre din 
Transilvania și Ungaria, fără deosebire de confesiune, 
următorea rugare:

Binevoesce stimate colegă și colegă, a-mi scrie: 1. 
Câți elevi și câte eleve din scăla condusă de d-ta nu 
au abecedare și câți nu au legendare? (înțelegă numai 
pe cei în adevără săraci și cu tragere de inimă pentru 
învățătură) 2. Ce abecedară și legendară folosescl? de 
care autoră? îți suntă impuse? și din partea cui? nu 
ai avea dreptă să folosesc! alte manuale? 3. După pă
rerea d-tale, care abecedare și legendare suntă mai bune 
din punctă de vedere pedagogică?

Răspundendu fiăcare colegă și colegă pănă la 1/11 
s. v. a. c. v’a binevoi a-mi însemna locuia unde func- 
ționăză, posta ultimă, și a-și scrie numele legibilă. Și 
ătă de ce:

0 să mă încercă a câștiga pe sămă eleviloră să
raci dela scolele rurale cărți, cari să le potă împărți 
gratis, dăr de ărece autorii și editorii nu potă da de 
totă gratis o sumă așa de mare de cărți, de câte a- 
vemă noi trebuință, ne luămă voiă a adresa următorulă 

APELU,
cătră totă suflarea româniscă, să binevoăscă a con

curge care cu câtă îlă atrage inima pentru de a ne 
putea aduna o sumuliță, din care să se provaijă școlarii 
săraci a șcăleloră nostre rurale, cu abecedare și legen
dare, dică numai cu acestea deocamdată, de orece ce
lelalte manuale se mai potă și suplini prin învățătoră, 
dăr acestea nici decâtă.

Ofertele benevole să fiă buni mărinimoșii contri- 
buenți a le trimite la adresa subscrisului (pănă ia 1/11 
s. v. a. c.) care-și va face apoi rațiociniulă publice, în 
d.iarele nostre, însemnăndă numele contribuențiloră, su
mele incurse, manualele cumpărate, suma dată pe ele 
și scălele cărora s’au distribuită, dinpreună cu reversele 
învățătorilor legitimate de senatele șcăleloră respective.

Totă odată rogă pe domnii autori respective edi
tori de legendare și abecedare românesc! a-mi scrie: 
Câte esemplare ară avea de vendare ? și deorece, de 
cumva voră încurge bani spre acelă scopă, după cum 
ne place a spera, atunci multe, fărte multe esemplare 
vomă cumpăra din astea 2 cărți, și numaî grătuită le 
vomă împărți, fiă buni a ne scriă: cu ce preță redusă 
ni-le oferescă? și câte esemplare ne potă da de totă 
gratis ? câtă rabată ?

Nu cumva ar fi dispusă vre ună posesoră ală u- 
nei tipografii a tipări gratuită, pentru poporulă acesta 
vre-o 50,000 abecedare ori vre o 30,000 legendare, orî 
bareml 2000 esemplare tabele scriptologice parietali, 
după unulă din cele mai bune ce le avemă (de ni-oră 
concede autorii) ori după unulă ce zace numai în ma- 
nusensă pănă acum, și care e compusă astfelă încâtă 

să nu-lă potă nimeni confisca nici din punctă de vedere 
metodică nici din alte considerațiuni?

Sperândă că scumpulă meu neamă va sprijini a- 
cestă causă de trei ori sântă, îlă rogă de iertare pentru 
incomoditatea ce i-am făcută atragendu i atențiunea a- 
supra acestei împrejurări.

Sâncelă, 10 Octomvre 1886.
Ioană Popă Reteganulă 

învățătoră și red.
NB. Celelalte diare sunttt rugate a reproduce acesttt Apelfl.

Ultime soiri.
Sofia, 11 Octomvre. Grerantultt agenției ru

sesc! a remisil guvernului bulgaru 3 note scrise. 
Cea dânteiu dice: Din ordinulu generalului Kaul- 
bars, renunță la schimbul ti de scrisori pentru a 
vă comunica blamulă energică ală generalului 
Kaulbars în privința conținutului și a formei 
notei circulare, care interdice străiniloră de a se 
amesteca în alegeri. Prin cea d’a doua, con- 
sululă imperială declară ca nelegale și ca nea- 
vendă nici o valăre în ochii săi alegerile dela 
10 Octomvre. Cea de a treia protestăză ener
gică contra pretinsului atacă de care se plânge 
consulatulă Rusiei, la care a fostă supusă din par
tea mulțimei. Aceste trei note au fostă comu
nicate representanțiloră puteriloră. Gruvernulă 
îșl propune a le combate.

Parisu, 11 Octomvre. Se telegrafiază din 
Berlină diarului „Des Dăbats:“ In cercurile 
ndstre diplomatice nu se crede că o ocupațiune 
a Bulgariei ar schimbă relațiunile celoră trei im
perii. Dâcă Bulgaria ar fi ocupată, s’ar cere 
Rusiei ună angajamentă, ca ocupațiunea să fiă 
timporară și nu va țină decâtă pănă la restabi
lirea ordinei. Ună astfelă de angajamentă va fi 
dată de sigură, dăr esemplulă Engleziloră în 
Egiptă arată, care va fi valărea acestui an
gajamentă.

Londra, 11 Octomvre. „Standard“ a primită 
din St. Petersburg o depeșă, în care se cj.*ce ca 
guvernulă rusescă va adresa în curendă celor
lalte pateri o notă menită a face sensațiune, și 
că impresiunea generală e că se află în ajunulă 
de a se lua măsuri decisive.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

ȘUMLA, 13 Octomvre. — Corespondentulă 
(jiareloră „L’Indăpendance Roumaine“ din Bu- 
curesci și „Central-News“ din Londra, care a 
însoțită pe generalulă Kaulbars în Bulgaria, a 
fostă arestată de autoritățile bulgare și escortată 
prin Varna la Constantinopolă.

SOFIA, 13 Octomvre. — O mare manifes- 
tațiune s’a făcută în favărea noiloră aleși pentru 
Sobrania mare. Mulțimea strigă : Trăiască Bul
garia liberă! Trăiască Țarulă !

DIVERSE.
Manopere de pungași. — Ună domnă și ună bă- 

iată întră la ună pălărieră. Domnulă îșl alege o ca
pelă modernă de 25 de franci și punăndn-și-o în capă 
întrebă pe băiată: „Cum îmi șade pălăria?» »Ca unui 
pungașiu 1“ dise băiatulă. Acestă domnă se înfuriază 
grozavă; elă depune punga, ce o ține în mână, pe ta
raba prăvăliei, și alărgă după acelă băiată, care fugise 
deja în stradă, totă strigândă după densulă: „Așteptă, 
ticăloșiile, să-ți arătă eu!< Nici unulă din amendoi nu 
s’a mai întorsă în prăvăliă; punga era plină cu nasturi 
fără valăre.

Bibliografia.
Convorbiri Pedagogice, revistă pentru educațiuneși 

înstr., apare în Satulă-Nou (Bânat-Ujfalu) și costă pe an. 
1886 numai 2 fl. Directoră: P. Stoica; Redactorii: I. 
Popă Reteganulă. — Nr. 4 dela 1 (13) Septemvre are 
următorulă sumară: Basiliu Mureșianu, cu porlretulă fo- 
tolitografică și facsimilă de subscriere. — La cestiunea 
organisării șcăleloră. Instrucțiunea limbei materne în scă
lele poporale. — Amintirea morțiloră — Ună mijlocă 
contra țurbărei. — O scrisâre deschisă. — Anecdote. — 
Cronica contimporană. — Revista 4*arel01’ă pedagogice. 
— Curieră bibliografică. — Mosaică. — Locă de infor
mațiilor Ghicituri. — Telefonulă Redacției.

Cursuiu pieței Brașovii
din 13 Octomvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.48 Vând. 8.50
Argint românesc..................... > 8.50 » 8.55
Napoleon-d’ori......................... 9.88 > 9.92
Lire turcescl............................. > 11.20 » 11.25
Imperiali................................. > 10.20 » 10.26
Galbeni...................................... » 5.90 » 5.94
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.50 » 101.50
Ruble Rusesci......................... > 120.— » 122.—
Discontulă ... ■» >7— 10«/9 pe ană.

Editoră: lacobti Mureșianu. 
țRedactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



GAZETA TRANSILVANIEINr. 221. 1886.

(Jornuln la bursa de Viena Bursa de Bueuresci.
din 12 Octomvre st. n. 1886. Insciintare.

Rentă de aură 4°/0 . . . 103 89
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.80 
împrumutulă căiloră ferate

ungare......................... 152.25
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.90

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 116 50 

Bonuri rurale ungare . . 105.50 
Bonuri cu ci. de sortare 1C4.50 
B nuri rurale Banat-Ti-

mișfi..............................104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bonuri croato-slavone . . 98.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ —.—
împrumutulă cu premiu

ung..................................121.20
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.70 
Renta de hărtiă austriacă 83.70 
Renta de arg. austr. . . 84 75
Renta de aură austr. . .114 80 
Losurile din 1860 . . . 140 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 861—
Act. băncel de credită ung. 288.20 
Act. băncel de credită austr. 276.— 
Argintulă —. — Galbin!

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orî .... 9.93
Mărci 100 împ. germ. . . 61.52 
Londra 10 Livres sterlinge 125.50

Cump. vend.

Cota oficială dela 30 Septemvre st. v. 1886.

Renta română (5%). . . 91Va 9P/2
Renta rom. amort. (5°/0) 96— 97—

> convert. (6°/0) . . 88— 88'1,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 35-
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103— 104—

„ „ (5°/o) • 87Va 87'ii
» » urban (7°/0) . . 100- 101—

» (6%) « 92— 93—
» » » (5%) . . 82i/a 83—

Banca națională a României 500 Lei 1025 1035
Ac. de asig. Dacia-Rom. 270 272

< » » Națională 212 214
Aură contra bilete de bancă . . 15.— 16.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.03- 2.04

Comunicămti multă onor, publică, că dela 1 Sep
temvre n. c. pe pieța de acolo amă încredințată singură 
vendare de adevărată rufăriă normală originală siste- 
niulti profesorului Dr. Gustav Jăger firmei

M. & L. Lăsz16
fiindă obligați denșii a vinde fabricatele nostre cu pre
țurile originale dela fabrică fixate de noi. — Catalâge 
asupra tuturoră articulelorQ de rufăriă a regimului lânei 
stau la disposițiunea fiecăruia la susă numiții domni.

W. Benger’s Soline
Stuttgart și Bregenz

singurii fabricanți concesionați ai articuleloru nor
male ale profesorului Dr. Gustav Jăger.

Conspectulu operațiunilor ii
institutului de credită și de economii , ALBINA»

Publicarea de licitațiune apărută în fdia de față Nr. 153, 155 și 
56 sub Nr. 1263 (szdlgb.) referitdre la vândarea lemneloru din pă
durea „Dumbrava/' pe hotarulfl comunei Săcelu se înnoesce respect, 
e repetdză, de 6re-ce licitațiunea ținută în astă privință în 30 Septem- 
re a. c. a percurst fără resultatu și să defige a doua licitațiune pe 
iua de 30 Octomvre a, c. la 10 6re a. m. cu acelu adaustt că la a- 
6sta se voru primi oferte și sub prețulu de strigare, primirea resulta- 
ului îns6 depinde dela hotărîrea representanței comunei Săcelii.

Săliște, 1 Octomvre 1886. 3—3

Pretorele supr. alu cercului.

în luna Septemvre 1886.
Intrate:

Numerariu din 31 Augustă 1886 . . . fl. 69/67.59
Depuneri................................................... » 146,164.33
Cambii răscumpărate...............................» 284,611.39
împrumuturi hipotecarl și alte împrumuturi » 40,918.60
Interese și provisiuni.............................. » 18,518.27
La fondulă de pensiune.........................» 130.01
Moneta vendută.................................... , . » 10,464.69
Efecte ,................................................... • 5,006.69
Conturi curente .................................... » 59,259.38
Diverse .................................................... » 2,168.99

(Avisu d-loru abonați!
Rugămti pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se bine- 

iscă a scrie pe cuponulă. mandatului postalu și numerii de pe fâșia 
care au primitu (țiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lă- 
ritu și să arate și posta ultimă. ADMINISTll. „GAZ. IRANSU

Esite- SUIMft 6. 636,509.94
Depuneri...................................................... II. 146,291.31
Cambii escomptate .................................. » 300,447.61
împrumuturi hipotecarl și alte împrumuturi » 42,242.-
Interese pentru depuneri............................... » 515.24
Contribuțiune și competințe . . . . » 32.40
Salarie și spese ......................................... < 2,427.11
Moneta cumpărată......................................... » 16,431.34
Conturi curente ......................................... « 69,936 72
Diverse......................................................... » 2 346.21
Saldulă Numărarului cu 30 Sept. 1886. ,, 55,840.- -
Sibiiu, în-30 Sept. 1886. Suma fl. 636,509.94

P. Cosma m. p. losifu Lissai, m. p.
Director esecutiv. Comptabilă.
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Mersulu trenuriloru
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886. 

pe linia Predealii-Biidapesta și pe linia Teîuștt-As’adii-SSiidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung. ,

Predealii-lSiidapesta Budapesta—HPredealii
Trenu 

de 
peradne

Tren Trenă 
accelerat omnibua

Trenă 
OYTiriihiiH

Trenu 
de pers.

Predealu

BucurescI

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

SighișAra

Elisabetopole

(
(

Mediașă
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiuștt
Aiudă
Vințulă de susă 
Uiora
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
GhirbSu
Aghirișă 
Stana 
Huiedină
Ciucia
Bucia 
Bratca
R6v
Mezd-Telegd
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe 
Oradia-mare ț 

P. Laddny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

— 4.50 —
9.32
9.56 , _

— 10 29 —
7.47 —— 4.16

8.24 _ 5.02
8.51
9.14

— 5.48
— 6.15

9.51 7.06
11.03 _ 8.52
11.29 __ 9.19
11.26 — 9.31
12.00 __ 10.16
12.29 — 10.57
12.44 11.19

1.05 — 11.31
11.52

1.34 — 12.31
1.46 — 12.48
2.09 — 1.22
2.39 — 2.18
3.01 — 2.48
3.08 — 2.56
3.14 — 3.64
3.53 — 4.51
5.10 — 5.28
5.30 — 5.56

6.03 —

—
6.21

—

—7
7.14

—

— 7.43 —

—
8.22

—

— 8.48 -
—

9.13 __
— 9.18 10.55
— 10.38 1.23
— 12.20 3.24
— 2.15 10.05
— — 2.15
— 8.00 6.05

8.00
8.36,
9.021
9.32

10.11
10.51
12 1©
12.50!

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.0b|
4.50
7.28

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agliiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Apahida
Ghiriș
Cncerdea

(

Ui6ra
Vințulă do susă
Aiudă
Teinșfi
Crăciunelă
Blașă
Micăsasa
Copșa mic.
Mediașă 
Elisabetopole
Sigiș6ra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva
Apatia
Feldiora

Timișă

Predealu

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile gr6se.

(
(

1J .10
7.40 2.—

11,05 3.58
2 02 5.28
4.12 6.58
— —
— —
— 7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
_ —
— 10.28

11.00
11 19 _
12 30 _

1.01 _
1.06 __
1.13 __
1.20 _
1.41
2.C0
2.35 -
2.48 -
3.20
3 36 _
4.00
4.35 _
5.12
5.37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —
9.21 —
— 5.45
— 6.22
— 6.47
— —

11.45

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibus

Trenu 
de 

peradne

Trcnîî 
omnibuR

— — —
3.10 6.20 8.00
7.38 9.34 11.40
5 40 11.26 2.31

9.14 1.38
9.24 2.06 - -
9.41 2.17 —

10.19 2.40 —
11.38 3.24 —
12.18 3.47 —
12.54 4.07 —
1.57 4.33 —
3.11 5.15 —
3.40 5.34 —
4.15 5.55
4.36 6.07 —
4.58 6.24 —
5.26 6.43 —
— — 7.08
— — 7.36
— — 9.06
— — 9.53
— — 10.—
— — 10.09
— — 10.19
— — 10.48
— — 11.14
— — 12.12
— — 12.30
— — 1.12
— — 1.32
— — 2.18
— — 3.03
— — 3.49
— — 4.28
— — 6.16
— — 7.06
— — 7.46
— — 8.25
— — 9.15

—
—

1 
1 

l 
1 

1

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

TTeiisșft- Aradfi-Bwdaff-esta Budapesta-Ar adft-Teiuștt.

Trenă Trenu Trenu de Trenu do Trenu Trenă
omnibua omnibua persdne peraâne de peraone omnlbaE

Teiuwft 11.24 ___ 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de joșii 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — - 5.18 Arifedfi 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4.43 6.13 7.22
Deva 2.52 — 6.35 Gyorok 5.07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișîi 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 —

Zam 4„25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7.25 8.42 —
B&rzova 5.56 — 9.33 Zam 8.01 9.12 —
Conopă 6.27 —' 9.53 Gurasada 8.34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8.55 9.58 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42 __
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11.07 —
Aradtl 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4.52 Șibotti 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulă de josă 12.18 12.29 —
Budapesta _ — 8.20 | Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — 6.05 Teiușifr 1.29 1.41 —

Simeria (Piski) PetroșeiBl

Trenă Trenă de Trenîi Treniî de Trenă Trenă
nmnihnp peredne mixt peredne omnibne mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulii nou 0,19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 49
Tfismișdra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

T im a- Ar ad ft Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenîi Trenă Trenă Trcni
peradne peradne omnibua de pers. omnibua mixt

Timindra 6.25 5.00 IPetreșeiii 10 07 _ 6.10
Merczifalva — — — Banița 10.48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7.37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nânaeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegîi 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
•ArsiM 9.27 — 8.17 StaerSs 153 — 10.31


