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Brașovu, 13 Maiu 1887.
Lăsându la o parte pentru înomentu polemia 

nemulțămitore și nefructiferă cu (fiarele unguresc!, 
car! și-au alesă ca scopu și ca deosebită cliiă- 
niare de a defăima și batjocui i necurmată t.otu 
ce e românescu în aceste țâri, voimu să ne ocu- 
pâmu astădi cu resultatele rnuncei nostre pe tă- 
remulu instrucțiunei poporale.

In dilele acestea s’au începută esamenele 
anuale la șcblele ndstre poporale confesionale. 
Unu raportă, ce-lu primimu din Sălagiu despre 
esamenulu ce s’a ținută în protopopiatulă Șam- 
șodului cu elevii șcblei române din Supurulu de 
susă, ne dă o icdnă forte încuragiatore și îmbu- 
curătbre despre zelulă și sîrguința, cu care preoții 
și învățătorii noștri, pătrunși de chemarea loru, 
muncescă în brazda culturei nostre naționale. 
Asemenea primimă unu raportă despre resulta- 
tulă esamenului la șc6k din Clușiu-Mânăștură, 
pe care-lu vomă publica în numărulu viitorii. 
Acesta încă ne dovedesce că pe tăi emulă instruc
țiunei nâstre poporale facem u progrese sigure, 
cu tdte neajunsurile cele mari cu car! avenul să 
ne liiptăniu și cu t6te pedecile ce ni se pună în 
cale din partea celoră dela putere.

Este o ideiă fericită ce au avut’o Românii 
din Sălagiu de a delega din sînulu comitetului 
despărțământului Associațiunei transilvane de acolo 
câte unu membru, cu însărcinarea de a asista la 
esamenele scăleloru nbstre poporale, încuragiândă 
astfelu nobilele și binefăcătbrele stăruințe ale con- 
ducătoriloru scdlei și ale corpului învățătorescu, 
însuflețindă poporulu pentru idea înflorirei și îna- 
intărei scdleloru românesc! și îndemnându-lu a’și 
da copii Ja scblă și a aduce jertfe pentru pro
movarea culturei neamului românescă. Este cu 
atâtu mai nimerită modulă acesta de procedere, 
cu câtă scimă, că în multe părți suntă trimiși 
notarii unguresc! la scdlele nbstre poporale, ca să 
controleze progresulă făcută în limba ungurescă, 
și chiar și agenț! de-ai Kulturegyletiiriloru au 
cutezată în mai multe rânduri a merge la esa
menele românesc!, verândti-și nasulu acolo unde 
nu le ferbe 61a.

Bieții noștri învățător!, neputendu-se orienta 
curându în asemeni cașuri, nu sein ce atitudine 
să ia față cu acești îndrăsneți controlori fără 
dreptă de controlă, și din causa acdsta se nască 
de multe-ori cele mai mari inconveniente. De 
aceea este bine și folositorii ca, pe lângă con
ducătorii sc61ei, să mai asiste și câte ună bărbații 
luminată din centrulă comitatului, care să stea 
alăturea cu preotnlu și cu învățătorulu, și să nu 
lase ca agenții nechemați să se amestece în mer- 
sulă instrucțiunei școlare. Ei cu sfatulu loră 
frățescu potu să lumineze pe învățători, că seo- 
pulă instrucțiunei nostre poporale nu este învă
țarea limbei unguresc!, ci în genere înaintarea 
în cultură a copiiloră, care nu se p6te ajunge 
fără cea mai căldurdsă îmbrățișare a limbei ma
terne.

Este fdrte lăudabilă mai departe interesarea 
publicului română inteligentă din Sălagiu pentru 
progresulă școlarilor!!. Au fostă de față la esa
menulu din Supurulă de susă toți fruntașii din 
locu și din giuru, ceea ce a servită spre mare 
încuregiare învățătorului, copiiloră și părințiloră 
acestora, mai alesă că cei mai mulți dintre dânșii 
au datu și premii celoră mai diligenți dintre 
școlari.

Nu putemă decâtă să lăudămă inițiativa 
fruntașiloru români din Sălagiu și să dorimă, 
ca toți fruntașii din t6te părțile să pășâscă în 
urmele loră și să încurageze prin presența loru 
la esamene și prin împărțirea de premii, învă- 
țămentulu nostru poporală.

l’ressa austro-ungami
;i respunsulii d-lui Tisza în cestiunea ocupărei Bosniei 

și Erțegovinei.

țiiarele din Viena suntă unanime spre a declara, 
că răspunsulă d-lui Tisza confirmă espunerea făcută de 
.Gazeta Germaniei de Nord“, că adecă intre Austro-Un- 
garia și între Busia s’a stabilită, înainte de resboiulă 
ruso-turcă, o înțelegere

„Deutsche Zeitung*  găsește, că răspunsulă e anti- 
iusă, căci d. tisza trebuia să se speie de imputarea, că 
guvernulu austro ungară a dată concursulă său unei des- 
membrări a turciei. Bote, adauge diarulă vieneză, cei 
dela Petersburgă voru ridica acum vălulă ce acopere is 
toria secretă a Europei orientale.

„Fremdenblatt', organulă ministerului afaeeriloră 
străine, vorbindă despre interpelarea d lui Iranyi și de 
răspunsulă contelui Tisza, releveză faptulO, că monarhia 
nu urmăresce o politică de compensațiune în peninsula 
balcanica. Ocupațiunea Bosniei și Iterfegovinei nu c-au- 
seză nici ună prejudițiu relaținniloră între Busia și Bul
garia. Bressa oîiciosă dice că istoria preliminăriloră ocu- 
pațiunei demonstră, că Busia nu păte urmări planurile ei 
în Orientă decâtă numai pe basa unei înțelegeri cu Austro- 
Ungaria; alt-lelă nici nu se pole. Austro Ungaria repre- 
sintă idea desvoliării independente a popărcloră balcanice 
și acesta nu de egoismă ci de o convingere deplină, că 
orl-ce altă politică ar amenința chiar interesele mo- 
narchiei.

*Neue Freie Piessea ițlice, că prin răspunsulă seu 
d Tisza confirmă faptele ce voia să le acopere. Austria 
n a impedicată pe Busia de a combate Turcia și Busia 
la rendulu ei n’a impedicată pe Austria de a ocupa cele 
două provincii turcescl. Ocupațiunea a fostă chiar 'dela 
începută ținta politicei contelui Andrassy.

„NemzeP dice că Tisza n’a desmințită pe nimenea, 
ci a spusă adevărulă. 0 învoială pentru împărțirea Tur
ciei n’a fostă, nici pentru ocuparea Bosniei și Erțegovinei, 
căci dăcă ar fi esistată, nu s’ar fi putută opune Austro- 
Ungaria tractatului dela San-Stefano și n’ar fi fostă de 
lipsă să propună Anglia la congresă ocuparea celoră două 
provincii.

„Budapesti Hirlap*  dice că resultatulă e: Austro- 
Ungaria e în profită, pe când Busia cea învinggtore a 
secerată nesuccese. Prin complicațiuni însă, pricinuite de 
răsboiulă pressei, numai monarhia nostră ar pute perde. 
Der in acestă campania a diarelo-ă, provocată de mâni 
distinse, bărbații noștri de stată s’au purtată înțelepțesce 
și cu moderațiune, atitudine ce s’a decisă și prin răspun
sulă d-lui Tisza.

„Pești Hirlap*  isforisesce sceneria esteriără în tim- 
pulă vorbirei ministrului președinte: »In liniște adăncă 
cu mare atențiune s a ascultată importanta rostire ce a 
cetit’o Tisza în tonă liniștită. „Bismarckulă nostru totă 
e omă cu minte — observă Alexandru Korossy, după 
ce l’a ascultată pănă la sfârșită — dăr după elă urmăză 
apoi îndată generalulă nostru (alusiune la ministrulă 
honvediloră, care avea să răspundă în cestiunea limbei 
maghiare în armată. Red. „Gaz )“ Elă ne e multă mai 
prețiosă, nu-i așa vere?“ Aceste vorbe au fostă adecă 
îndreptate cătră Tibad. Acesta își scutură capulă său 
celă mare săcuescă țobiceiulă lui era de a se opune) și 
ijice următărele; „Da, ne e multă prețiosă, în adevărfi

Numai atunci, când fiecare dintre Românii 
cu carte și cu trecere se voră interesa seriosă 
și cu tota inima de mersulă învățământului nos- 
stru și de desvoltarea scdleloru nbstre; când în
vățătorii noștri harnici și diligenți se voră con
vinge, că munca și stăruințele loră suntă pe de
plină aprețiate și sprijinite de cătră bărbații lu
minați ai poporului; când în fine poporulă nos
tru se va convinge din esemplele ce i le vomă 
da și din resultatele ce i le vomă arăta prin o 
comună și însuflețită lucrare pe terâmulă școlară, 
că celă mai de frunte interesă ală lui este școla 
românescă: atunci putemă fi siguri, că t6te nă
pastele și suferințele voră trece peste capetele 
ndstre fără să lase cea mai mică urmă.

multă prețiosă; dăr multă mai prețiosă ar fi elă Fran' 
cesilotă, decă și l’ară pută ei împrumuta dela noi, pen
tru ca să le procure și loră puțină stabilitate*

„Aeues Pester Journal*  cjice că fiă rea ori bună 
politica ce ne-a dusă în Bosnia, fiă că amă făcută ocu- 
pațiunea in înțelegere cu Rusia ori în contra voinței a- 
cestei puteri, adi suntemă în Bosnia și Erțegovina, sun- 
temă și rămânemă acolo. Ocuparea ar fi însă ună pe- 
riculă pentru noi, dăcă ne-amă îndoi, că dominațiunea 
nostră în acele provincii e permanentă, și dăcă n’amă fi 
în stare a ne procura acolo garanțiile morale, că o vomă 
posede definitivă.

„Budapestei' Journal*  ijice că politica de ocupare 
a adusă rode bune, esercitămă influință în peninsula 
balcanică, amă devenită putere balcanică. Influință rusă 
în Orientă e sfărâmată, mititelulă Muntenegru e atji sin- 
gurulă locă de refugiu ală politicei rusesci la Balcani; 
esistența 1 uiciei e garantată. Asta-i ună mare succesă.

„Beues Politische Volksblatt*  tjice că guvernulă 
și-a făcută datoria când a spusă Rusiei, că nu p6te ad
mite nici odată stabilirea unei dominațiunî streine la 
Balcani.

„Politisches Volksblatt*  t^ice, că lucrurile întâm
plate să căutămă a le desvolta favorabilă intereseloră 
naționale (maghiare). Nu-i vorbă, multe milidne costă 
armata din provinciile ocupate, der amă pusă sigură pi- 
ciorulu în peninsula balcanică. Prin acesta negreșită că 
e neevitabilă lupta uriașă între imperiulă Țariloră și în
tre monarchia năstră. Dăr ne vomă susțină în posi- 
țiunea năstră. Avemă o bună sabiă pentru apărarea 
imperiului nostru. De bună voiă nu vomă eși din Bos
nia, și ca să ne silăscă a ne retrage, n’are Rusia nici 
putere, nici curagiu.

„Pești Naplo*  dice că Tisza n’a spusă adevărulă. 
Și cum era să indrăsnescă a contesta cele <jise de 
• Nordd. Allg. Ztg“.? Atunci s’ar fi mâniată Bismarck și 
eu actele pe măsă ar fi dată pe față întregă istoria mur
dară. Tisza vorbesce de resultate ca să’șl justifice poli
tica. Cum așa? Nu cumva s’a resolvată cestiunea orien
tală? Nu cumva e folositdre Bosnia pentru Ungaria? 
Suntemă asigurați acolo contra unora nouă revolte? Nu 
cumva Serbia și Muntenegru nu voră fi niciodată inimicii 
noștri? Ori doră e meritulă nostru și nu greșăla Rusiei 
că Țarulă a perdută Bulgaria? Nu! Pericululă orientală 
esistă in aceeași măsură ca și mai nainte. Și noi ne 
inarmămă contra lui cu cea mai mare opintire. Resul
tatulă politicei nostre orientale nu e altulă decâtă, că 
acum amenință pericululă unui răsboiu rusă.

„Eggetertes*  (Jice, că slabă lumină a aruncată 
Tisza asupra evenimenteloră. Deplină lumină nici n’amă 
așteptată dela elă. Diplomația năstră rareori e în posi- 
țiune a se făli cu evenimentele trecute. Scopurile ei 
suntă învălite de ună întunerecă chaotică. Răspunsulă 
lui Tisza ne amintesce de acrobații, cari oscileză puter
nicele prăjini de feră punendă pe privitori in uimire- 
dăr prăjina e de curată hârtiă. Răspunsulă nu ne-a fă
cută mai înțelepți.

„Budapestei' Tagblatt*  scrie: Dăcă ministrulă ac- 
centueză deosebită in vorbirea sa, că ocupațiunea s’a 
făcută numai la mandatulă congresului din Berlină s’ar 
pute spune și aceea, că înainte de a se fi concipiată ar- 
ticululă 25 ală tractatului de Berlină dela 13 Iulie 1878 
steteau echipate la graniță acele trupe, care aveau să 
ducă civilisațiunea în Orientă, Și să scie, că corpuri d0 
armată nu se potă echipa câtă ai da din pălml. Dăr 
destulă. Ministrulă mărturisesce însuși, că s’au făcută 
tractări cu Rusia, cu care ocasiune s’a ventilată și ces
tiunea unei eventuale ocupări a Bosniei și Erțegovinei, și 
aci e buba. Nu i vorbă, Tisza ’și-a susținută posițiun’ea, 
dăr nu va pută convinge pe nici ună contrară ală ocu- 
pațiunei despre necesitatea, că Austro-Ungaria trebue să 
jerlfăscă în fiăcare ană sume mari pentru două provincii 
care aparțină încă Turciei și în care continuă a esistă 
drepfulă de suveranitate ală Sultanului, și care nu potă 
aduce nici ună folosă monarchiei nostre, ci formăză pen- 
(ru ea ună isvoră de perplexități.
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luundări.
Arieșulu s’a revărsată. O parte din comunele SAn- 

mihaiulă superiorii, Sânmihaiulă inferiorii, Agârbiciu și 
Cristură, precum și câmpulă, mai totă, suntă inundate. 
Mai multe poduri ale căii lerate au fost A stricate și co- 
municațiunea trenului între Ghirișă și Turda este între
ruptă. Nu se p6te calcula enorma pagubă causată în 
ierburi, semănături, distrugeri de poduri, case și totO fe 
liulfl de clădiri economice. Multe vite s’au Înecată și 
chiar bmenl au căzută prâdă acestei luriose revărsări. 
Pe drumulă de țâră dela Poiana Arieșului se vedea în 
21 c. o căruță intbrsă cu rotele în susă, lângă ea ună 
cală mortă, întorsă cu picibrele la delii. Căruța era în- 
cunjurată de valurile apei și nimenea nu se putea apro
pia de ea. Cine a fostă în căruță și câți au fostă, încă 
nu se scie. De deci de ani nu s'a pomenită de o re
vărsare așa mare a Arieșului. Guvernulă a trimisă de
ocamdată 600 fi. la adresa vice-comilelui respectivii pen
tru a-i împărți ca ajutoră între cei năpăstuițl de apă.

Deodată cu Arieșulă s’a revărsată și valea ce trece 
prin orașulă Turda. Revărsarea acesta s’a întâmplată 
așa de repede, că mulțî dintre locuitorii din jurulă aces
tei văi s’au pomenită din somnă, în noptea de 20—21 
c. la 2 bre după metjulă nopții, cu apa ’n casă, care 
crescea alâtă de repede, încât ă mulțî s’au suită pe aco- 
perișulă caseloră, așteptândă ajutoră, care le sosi numai 
după ce se crepă de dmă. Valea acesta a causată pa
gube forte mari in comunele Copandil, Turii și in ora
șulă Turda. Numai paguba causată prin distrugerea po- 
duriloră ținătbre de Turda se socotesce la 10,000 fl. v. 
a. De asemenea au făcută apele stricăciuni intre Ciucea 
și Huedină.

Intre Valasutii și Deșiu comunicațiunea pe calea 
ferată e întreruptă, fitndă stricată linia de apă in mai 
multe locuri.

In Ortștiă s’au revărsată păraele. Inundarea e a- 
tâtă de mare, cum nu ’și mai aducă aminte omenii să 
fi fostă. S’au dărimată 22 case și colibe. Comunica
țiunea cu poșta și pe calea ferată suntă întrerupte.

Inundarea în Alba-Iulia și juni
Alba-lulia, în 22 Maiu 1887.

Onorată Redacțiune! Nu trecură 2 săptămâni de 
când se întâmplară pustiirele mai multoră comune și o- 
rașe prin focă, și etă că unăelementă și mai periculosă 
— apa — devastează semănăturile de pe valea Mure
șului și a Ampoiului prin ună povoiu ne mai pomenită. 
Nu numai sămenăturile der chiaru și locuințele omeni- 
loră s’au distrusă și erl orașulă Alba-lulia mai preste tot 
era acoperită de apă venită din Ampoiulă, umflată în 
măsură ne mai pomenită.

In noptea spre Sâmbătă o ploiă mare s’a descăr
cată în ținutulă Zlagnei și pe valea Ampoiului mai în 
josă, așa câtă dimineța pe la 8 bre a sosită unda pre 
ofarulă comunei Bărăbanți, de unde apoi lăsândă alvia 
apei s’a aruncată cu o repediciune mare asupra subur- 
biului Lipoveni din acestă orașil, și de aici mai departe 
în suburbiulă Heiușă, apoi în suburbiulil Maieri, unde 
ne avândă scurgere, apa s’a dată îndăretă și a pătrunsă 
mai pănă în pieța orașului încâtu pe la 10 ore a. m. 
trei părți ale orașului erau totală inundate.

Delogiarea locuitoriloră inundați, cari se suiseră 
prin podurile caseloră a fostă cea dintâiu lucrare și cu 
ajutorulă dată de cătră c. r. milițiă s’au mântuită mulțî 
bmenl și multe vite de perire. In tbte stradele alergau 
bărbați cu luntre și plute împrovisate și, mulțămită băr

băției desvoltafe, perderi de vieță în omeni și vile nu 
s’au întâmplată. Insă graba ajutorului a fostă cu alâtă 
mai tare recerulă, căci în orele de după ame<jî deja în
cepură a se surpa multe case —■ nesle 50 la numără 
— cari anumită ingropau cu sme și pe locuitorii neno
rociți.

Daunele suntă mari și simțitbre, lovindă in popo- 
raț'.unea rurală română a acestui orașă. care mai eschi- 
sivă loetiesce aceste trei suburbii ale orașului — și 
mulțî asceaptă ca din causa umedelii să le cadă casele 
de locuită.

Aducându-mî aminte de grelele timpuri in cari tră- 
imă — nu’mi potă închipui ca acești bmenl — deși 
muncitori — se potă a-și repara daunele suferite și a-și 
restaura locuințele loră — fără de a li se întinde aju
toră din tbte părțile țerei, căci nu au trecută 12 ani 
de când eră una parte a orașului avii să sufere de ună 
asemenea desaslru.

In localitate deja s’au începută icolecte pentru cei 
inundați, der nici pe departe nu va pute să aline nea- 
junsele acestoră nenorociți, din care causă îndrăsnescă 
a apela la Onoratele Redacțiuni ale diareloră române, 
ca să binevoiâscă a deschide liste pentru contribuire de 
ajulbre, provocândă publiculă românescă cu dare de 
mână a concurge spre ajutorarea acestei poporațiuni, și 
in altă privință părăsită și neocrofită,

Contribuirile benevole ce voră intra se voră distri
bui prin ună comitetă alesă aici în locă.

Nu potă să nu amintescă și de neajunsurile eomu 
nei vecine Ciugudulu-mureșanu, arsă în I ma Maiu a. c. 
și care cu povoiulă susă amintită a suferită și in a- 
grele ei.

Vedemă cum conlocuitorii noștri de altă neamă a- 
dună pe sema celotă nenorociți din sînulă loră, de ce 
să nu facemă și noi astfelu?...

Ce este mai frumosu și mai de lăudată —■ este 
b nefacerea cu cei loviți de nem'losele elemente și aju
torarea loră pentru a pute să se ridice eră la țo stare 
socială spre folosulă intregei omeniri.

R Patița.

Lista de subseripțiune,
deschisă de „ Gazeta '1 ransilvaniei" pentru comunele ro
mâne din Ardclii nenorocite prin incendiu și inundare* *),

De pe vremea de săpată
Totă cu minciuni m’ai purtată, 
Amu i vremea de culesă 
Spune-mi ună cuvântă alesă,

De mai urită tu pe mine
Usceți-se pena în clopă 
Ca și lemnele pe focă,

De te-am urită eu pe tine
Uscemi se muruna
Ca ârba primăvera, 
Ca firu bujorului
In dunga isvorului, 
Ca frunda curechiului
In postu Sân-Petrului.

*
6 •

Drăguții acestei fete
Nu sciu orbu-i, ori nu vede;
Sărută păretele
Gândesce că-să fetele, 
Sărută ulcioru ’n cuiu
Gândesce oă-i mândra lui.

** »
Am avută nisce papuci
Și i-am dată pe bani la Turci 
Să-mi cumpără mălciu la prunei, 
Năframa de după capă 
—Pe pipă și pe tăbacă
Ca să nu se ducă ’n sală 
C’a veni cu capu spartă, 
Și să vedl năcazulă meu 
Că m’a face să’lă legă eu,

Redacțiunea „Gazetei Transilvaniei11 10 fl.
D-lu Diamandi I. Manole 200 franci.
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(Va urma.) Suma 760 franci; 10 fl
D-lu Diamandi I. M a n o 11? ne-a adre-

sat fi, răspundendu la apelulu nostru din nuntă-
rulă de erl, următdrea căldurbsă scrisbre :

Brașovu, 25 Maiu st. n.
Domnule Redaetoră ală „Gazetei Transilvaniei!»

Vădendă în diarulă D-vbslre de adl căldurosulă 
apelă, ce faceți pentru ajutorarea frațiloră noștri țărani 
din Transilvania, nenorociți prin incendiu și prin inun
dare, Vă rogă să primiți din parte-mi suma de franci 
200, spre alinarea suferințeloră acestoră nenorociți frați.

*) Observămă, că banii, ce se voră aduna pe a- 
cestă cale, se voră împărți între comunele românesc! 
nenorocite în proporția pagubeloră suferite de comune 
și numai la aceia, cari voră fi rămasă prin focă și prin 
apă cei mai săraci. Red.

Primiți Vă rogă și cu acestă o asiune asigurarea 
stim-i și i'onsiderațiunei, ce Vă conservă ală D-vbstră 

amică
Diamandi I Manole.

Le mnlțimiimu generoșiloiu contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindu ca nobiluli’i loru 
esemplu să afle imitațiune pretutindenea.

SOIRILE PILEI.
Comuna Coșteiu de lângă Verșeță are încă dela 9 

Martie v. două companii de soldați și patru esecutorl de 
dare, fără să fi putută scăpa pănă ac^T de ei Causa e 
că s’a fostă împușcată <flua la amădi din mulțime asupra 
primarului substituia.

—x—
In comuna Buziași s’a ivită intre copii morbulă 

numită morbilii, din care causă s’a închisă atâtă șr-bla 
de stată câtă și cea gr. or. din acea comună.

In Nr. 93 ală (biei nostre amă comunicată, că mi- 
nistrulă ungnrescă de instrucțiune a oprită folosirea ur- 
mătbre’.oră cărți: „Noțiuni de istoria Româniloră" de 
M. 0. Florentinii și atlasulă geografică „Mapa Europei,*  
de C. N. Rîmniceanu, și anume pe cea dintâiu pentru 
„falsificarea dateloră istorice/ pe cea de a doua pentru 
„necorectități“ politico-geografice pe charta Ungariei. — 
Repetămă: tristă misiune culturală în Orienta/

—x—
Agio vamalii s’a stabilită pe luna Iunie cu 26°/ 

—x—
In comuna Crișpatacu, comit Trei-scaune, e de 

ocupată postulă de magistru poștală dotată cu 120 fl. 
lefa anuală și 40 fi. cheltueli de caneelariă. Cauțiunea 
in bani gafa e de 100 fi. Pe'ițiunile se trimită in timpă 
de trei săptămâni la direcțiunea poștală din Sibiiu.

—x —
D-lu Alexandru Comanescu, jude la tribunalulă din 

Clușiu, e numită jude la Tabla r. din Pesta.
—x—

Din Clușiu se telegrafiază, că soția profesorului de 
universitate Fabinyi a fostă seosă mbrtă din Someșă 
Nu se scie decă e act o întâmplare ori o sinucidere.

Foia ungurescă .Szekesft-rhavar es Videke» istori- 
sesce: «Intr’ună mică orașă ungurescă, ună judecătorii 
nensuratu condamnă de curândă o frumușică femeiă, 
pentru o mică abatere, la 24 ore aresta; judecfitorulă 
lăsa pe frumosa se’și facă pedâpsa in — propria lui 
casă". — Galanta judecătoră!

Erl nopte ană necunoscută întră pe terestră în lo
cuința Anastasiei Galii din Seheiu și’i fură mai multe 
obiecte de valore și îmbrăcăminte în preță de vr’o 200 fi. 
Poliția ilă caută.

—x—
La preparandia de stată din Cristurulu-secuescu 

se voră țină esamenele de calificațiune din limba maghiară 
pentru învățători in 30 luniu n. c. In sensulă art. XVIII 
din 1879 toți învățătorii aplicați in funcțiune dela 1872 
încbce. precum și aceia cari și au procurată testimoniu 
de calificațiune între unii 1872—1881 suntă datori a se 
provede și cu diplomă de calificațiune din limba maghiară, 
fără de care nu li se concede a funcționa ca învățători, 
învățătorii, cari încă n’au corăspunsu acestei disposițiuni 
a legei, suntă îndrumați să facă acesiă esamenă, avândă 
a’și trimite cererile pentru admitere împreună cu actele

FOILETONU.

Poesii poporale
de pe la Mărgău, culese de M. Blaga, înv.

Pe unde umblă doru
Nu poți ara cu plugu,
Cândă acață plugu ’n doră
Tragă boii de se omoră
Pe unde umblă dragoslile
Poți ara și cu vacile,
Vacile mergă rumegândă
Badea merge fluerândă.

♦* *
Pe din susă de acestă sală
Este ună lemnă de bradă uscată
Și în vârfulă lemnului 
Scrisu-i dorulu mândrului.
Și mai josă, pe crengurele, 
Scrisu-i dorulă mândrei mele
Și mai josă, pe la trupină,
Cânt’o pasăre bătrână
Și mai josă și mai subțire
Mie, ție, despărține.•* ♦
Cântă, cântă cine cântă,
Cântă puiulă cucului
In vârfulă molidului;
Nime ’n lume nu-lă aude,
Numai ună ficioră de Sârbă

Venindă sâra dela lârgă 
Cu fiuera în turâcă
Si cu pana ’n comănaeă*)  
Cumu-i mândruțu mai dragă.** *
Frunda verde nu mă crede. 
Der mă crede cea uscată 
Că-i mai de mu te mâncată.

** * 
la-mă bade, de ți-să dragă, 
Nn căta, că lumea-i largă; 
Ți-i lua una urită 
Și ți-a păre lumea strimtă.** * 
Frundă verde de mără acru, 
După fălosă mergă dracu; 
Cela fălosă pănă se ’ncalță, 
Altulti e sătulă de ebsă, 
Pănă ’ncalță ună picioră 
Sorele-i la prândișoră, 
Pănă ’ncalță celâialtă 
Sorele i la scăpătată.

* * * 
Bădiculă cu mândre multe 
Pănă umblă pe la tofe, 
I-se face miedă nopte, 
Când să mergă l’ai mai dragă 
Noptea trece, diua-i albă.

* *

*) Comănacă=pălăriă de paie.

Și m’a mâna la potică 
Să-i cumpără lecuri de frică; 
De ară fi lec.irile ’n cinste 
La urită nu le-ași aduce.

* o +
Trandafiră mândru ’n ferâstră, 
Cum suspină cea nevastă.
Nu suspină că i de vină, 
Ci suspină că-i streină: 
N’are frați, n’are surori 
Numa-o grădină eu flori, 
Cresce-ți flori și înfloriți 
Că mie nu-mi trebuiți, 
Creseețl flori câtă gardurile, 
Să vă bată vânturile 
Ca pe mine gândurile.

** •
Frundă verde, frunduliță, 
Ce ne-omă face mândruliță. 
Ne-amă iubi, nu ne putemă, 
Neamă lăsa, nu ne ’ndurămă; 
De luată suntemă departe 
Ca și Clușiu de Orade.

♦* *
Eu mă ducă mândră ’n câtane 
Tu rămâi și spală haine 
Da le spală ’n lăcrămele 
Și le uscă ’n gărdurele 
Și le tremite pe stele.
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de lipsă la inspectorul^ de scole ala comitatului Odârheiu 
ceia multă pănă in 10 Iuniu n c.

—X—
Maialulu reuniunei pompierilaru voluntari din Blașiu 

ce era să se facă in 29 Maiu n., din causa timpului ne
favorabilă.”* a amânată pe (> Iunie.

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

— x —
bcolele române din Făgărașu i.șî votă serba Ma- 

ialulă Sâmbătă in 28 Maiu st. n. a. c. la »Mora de 
hârtia*.  Sera petrecere închisă, la caret*  prețuia: de 
persană 60 er. de f.um.iâ 1 II v. a. Venitulă este des
tinată in lavornlă ambeloră scole. Făgărașiu in 20 
Maiu 1887. InvHutorii. Ofertele marinimose se priinescă 
cu mulțămihi și se voră chita publice.

, Transilvania", tăia „ Assoeiațiunei transilvane", 
redigeată de d-lă G. Barilii, apare în Sibiiu în câte 2 
cble pe lună și costă 3 II. (9 franci) pe ană pentru ne
membri. Nr. 9—10 dela 1 — 15 Maiu conține: Reuniunea 
femeiloră române din Sibiiu. Necrologulă Iui M. Michăescu 
Academia română (Raporluhl d-lui sd^reiaiă I). A. 
Sturza). l’ericope din opulfi: Luptele Româniloră în răs- 
boiulă din 1877 de T. C. Văcărescu. Higiena părului. 
Procese verbale ale comitetului Assoeiațiunei, luate în 
ședințele dela 8 și 11 Aprilie. Imnă și Odă, dedicate 
P. S. S I. Popazu, de Z. Boiu jun. (musica de G. Ditna). 
Ședla superioră de fetițe din Sibiiu (colecte).

„Convorbiri literare", Nr. 2 dela 1 Maiu conține: 
Wilhe'm de Kolzebne, — Lascară Viorescu (trad. de A.) 
Al Papadopuiu Calimah, — llesrobirea țăraniloră in 
Moldova (fine). Suhiller, — Maria Stuart (actulă H trad 
metrică de Jacob Negruzzi. Cervantes, — Don Qiujote 
de la Mancha, trad. de S. G. Vărgobct (urmare). T. 
Bobeanu, — Romanță; Nufârulă; Drăguța perdută ; De 
când te-ai dusă, (poesii). George Vasiliu, — Lui EmilO 
(poesiă). Bibliograliă.

„Candela" din Cernăuți în Nr. 5 dela 1 Maiu con
ține: Omiltele s. Ini I. Chrisostomă la epistola cătră Ro
mani (urmare). Epistolele cmoniee, schimbate între Me- 
tropolia primațială din regatulă României și Metro- 
polia Bucovinei și Dalmației dm incidentulă ultime 
alegeri și instalări a metropoiilului primată din Bucurescî. 
Predică. Trei articuil sârbesc!. 0 cuvântare rostită la 
sărbătorea trei-ierarehl de păr. Dr. O. Popesculă. Cronică 
Corespondințe.

Din Selagiu.
Valea Crasnei, 18 Maiu 1887.

Esamenulă copiiloră de șcâlă în Supurulă de 
susO, p r ot opo p i a t u lă Șiamșodului.

Domnule Redactoră! In 15 1. c. a fostă esamenulă 
cu copii de școlă in- Supurulă de susă, la care esamenă, 
fiindă și eu de față, nu potă a nu tace cunoscută re- 
sultatmă aceluia on. cetitori ai .Gazetei", cu atfttă mai 
vertosă. căci eu sunt de convingerea, cumcă recunos- 
cerea meritului, activității desinteresate și a zelului lău
dabilă, stimuleză nu numai la împlinirea esactă a dato- 
rinței, ci de multe ori la abnegațiune de sine și la jertfe 
însemnate, ceea ce pre terenulă nostru școlară culturalo 
este forte de dorită.

Esamenulă s’a începută la 1 oră p. rn. sub presi 
diulă de onore ală d-lui preotă din Zalnocă lânii Sonea, 
carele a ospitată ca delegată ală comisiunei școlastice 
esmise din partea comitetului despărțâmenlului XI ală 
Assoeiațiunei transilvane pentru literatura rom. și cultura 
poporului română, fiindu de față d-lă protopopă și parochă 
locală ca diredoră alo șco’ei, lonă Gală, d-lîi advocată 
și proprietară din locă Andrei Cosma cu soția, d-lă 
preotă-cooperaloră locală Aug. Osianu cu soția, d-lă 
advocată din Cehulă Silvaniei D. Suciu, precum și dom- 
nișărele Alesulianu din locă și Cosma din Beceiu, și 
mare numără de poporă din locă.

Numărulă copiiloră presenți la esamenă in propor 
țiune cu numerulă obligațiloră a fostă mică, din causă, 
că poporulă nostru incă nici a"uma nu este pe deplină 
pătrunsă de importanța școlei și de aceea câtă ce so- 
sesce primăvera, ișl trimite copii la lucrulu câmpului și 
mai bucurosu plătesce globa pentru absenții, decâtă să-și 
plătescă cu acei bani unu serviloră și pe copilă să-lă 
lase să se lumineze.

Esaminați au fostă copiii școlari din ttite obiectele 
de invățămentă cuprinse in prog ama scolei și răspun
surile au fostă satisfacătdre. Cu deosebire au fostă fărte 
bune răspunsurile aceloră școlari și școlărițe, cari au 
cercetată Școla regulată.

Eață cu socotela atâtă mentală câtă și in scrisă 
observasemă și aci ună defectă, care potă afirma că 
este generală în șcălele nostre române mai de pretutin- 
denea. Acestă obiectă de mare importanță în vieța in
dividului câtă și a unui poporă, nu se predă destulă de 
practice.

Partea din urmă a programei a fostă ea și tină con
certă de declamărl, urmate de poesii cântate.

La deelamațiuni nu a lipsită nici accentulă, nici 
simțulă, ce-lă trezesee in peroratoru înțelegerea poesiei, 
ără cântările: „Latina ginite,“ „Peneșil Curcanului de 
V. Alesandri, „Fata lui Gâzi Osmană,“ „Mei Tătare'1 
etc. fură eseculale cu atâta precisiune, dulceță .și enlu- 
siasmă. incâtă cei presențl se aflară frapați de marele 
progresă ce-lă desvoltară copiii in arfa declamărei și a 
cântului.

Invățătorulă, d-lă Miih. Bobișiti, șl-a înplinită da- 
torința cum se cade. Dea Dumnezeu jsă aibă mulți 
colegi de carieră emulanțl.

După finirea esamenului d lă advocată locală Andr. 
Cosma luândă cuventulă vorbi atâtă copiiloră școlari 
câtă și părințiloră acelora și poporului ce se afla de 
față despre importanța scolei înlr’ună liinbagiu ințelesă 
de poporă, apoi mulțămi ospețiloră, cari onorară cu pre- 
sența loră esamenulă și împărți câteva cărticele ca pre
mie la unii copii mai buni, ără unui copilă serm nă îi 
dele ca premiu o purcea de soiu fdrle bună.

Doinna Cosma incă dete premie la fetițe mai bune 
câte o naframă, er d-lă advocată 1). Suciu din Cehu și 
d-lă Cosma au dală câteva premie in bani.

Aceste fapte nu au lipsă de comentară, căci insele 
vorbescă. Recunoștință merită deci atâtă factorii șco
lari, adecă d-lă protopopă Ioană Gală, ca diredoră șco
lară locală, câtă și d-lă invățătoră Mich. Bobișiu, der 
merită recunoștință și aceia, cari prin premie atragă 
copii la scole și ii împintenă spre învățătură.

Serbarea naționala dela 10 Maiu 
în Bucureseî.

Estragemu din „Voința Națională" urmă- 
tdrele:

Duminecă 21 lovituri de tună trase desă de dimi- 
neță anunțau celățeniloră Bucuresceniloră o întreită ser
bare națională: a 21 aniversare a suirei pe tronă a 
Domnitorului Carolă I, a 10 aniversare a proclamărei 
independenței și a 6 aniversare a proclamărei regatului.

Țera intregă ca și Capitala a sărbătorită într’ună 
modă strălucită acestă scumpă și memorabilă (Ji, care ne 
reamintesce trei f'ase importante din istoria patriei. Totă 
Românulă cu iubire de țera lui sărbătoresce și va săr
bători acestă di, in care ne-amă vădulă realisate unele 
din aspirațiele nostre.

Scumpă trebue să ne fiă acestă di, care ne rea
mintesce câștigarea Independenței patriei nostre, precum 
și bravura despre care a dată probe iubita și vicloriosa 
ndstră armată, bravură prin care amă reușită a înco
rona pe primulă nostru Rege cu cordna de oțelă făcută 
din tunurile de pe cămpulă onorei.

De pe la 8 6re încă stradele gemeau de lume. 
Tote edificiele publice și casele particulare, precum și 
magasinele erau lrumosă împodobite cu ghirlande de 
verdeață, drapele tricolore, covore și șaluri de mari pre
țuri. Animația cea mai mare domnia pe strade; pe fi
gurile celățeniloră se vedea descrisă o imensă bucuria 
și toii erau cuprinși de ună enlusiasmă fără margini.

Dela 90a ore armata și scolele începură a se a- 
rangia pe strade, dela Balată pănă la Mitropolia. Curtea 
Mitropoliei era splendidă decorată cu verdeață și drapele 
tricolore. In mijloculă acestora frumose decorațiunl se 
vede bustulă lui Mihaiu Vitezulă.

0 companiă din regimentulă 7 de liniă, cu drape- 
lulă și musica, era înșirată în curte în fața bisericei, 
formândă garda de onore.

Tunulă anunță pornirea cortegiului regală. Elă 
se îndreptă spre Mitropolia, precedată și urmată de di- 
visionulă de gendarml călări, comandată de d. maioră 
A. Fănuță.

Servițiulă divină a fostă oficiată cu o pompă deo 
sebită, de cătră I. P. S. S. Mitropolitulă Primată, încon
jurată de PP. SS. LL. EpiscopI de Argeșă, Romană, 
Huși și ală Dunărei de josă, irnbrăcați cu mantilele epis
copale și cu mitrele pe capă, și SS. LL. optă archierei 
imbrăcațl de asemenea în haine sacerdotale de mare 
ceremonia. Era o ceremonia religiosă fărte impunătore.

După terminarea Te-Deumului, musica intona im- 
nulă națională, clopotele dela biserică sunau, er corte- 
g ulă plecă escortată de militarii streini, d-nii loc. colo
nelă Cerutti șt maiorulă de Panje, atașați militari pe 
lângă amhasadele și legațiunile italiană și francesă delă 
Viena și București; căpitană Sdineider, atașată militară 
pe lângă legațiunea austro-ungară din București, căpi 
tanu de artileriă suedesă Westlinger etc., cari se aflau 
călări, și de marele slată-majoră, mergendă la Bulevardu 
pentru a primi defilarea scdleloră și a armatei.

M. S. Regele purta uniforma de generală de di- 
visiă; âr M S. Regina o toaletă care a atrasă admira - 
țiunea tuturoră prin eleganța și frumsețea ei și mai cu 
semă prin faptulă, că totă ceea ce purta grațiosa ndstră 
Suverană și care ii ședea admirabilă de bine, era nu
mai produsulu industriei năstre naționale.

Cortegiulă regală ajungendă in fața statuei lui Mi
haiu Viteazulă, Regina luă Iotă in pavilionulă anume 
construită în drâpta statuei, er Regele, călare, pe loculă 
dinaintea statuei eroului dela Călugărenî, care pentru a- 
i-esfă ocasiune era decorată forte frumosă cu verdeță și 
incongiurafă de mai multe piramide construite cu trofee 
de soldații din geniu.

Regina Iii întâmpinată la intrarea in loja regală de 
inalții d-nl de Busch, Coulouly, Tornielli, miniștrii ple
nipotențiari ai Germaniei, Franciei și Italiei, de Sir Las 
celles, ministru plenipotențiarii alu Angliei, de Keun, mi
nistru plenipotențiară ală Țăriloră de josă, și de alți 
membri ai corpului diplomatică și de mai mulți înalți 
demnitari ai statului, cari au asistată la Te-Detnn.

La 11 și jum. 6re se începu defilarea in ordinea

următore: Șcâlele; Ofițerii fără trupă, atâtă superiori, 
inferiori câtă și asimilați, precum și ofițerii de reservă de 
tote gradele din garnisănă; Șcălele de aplicație de ofi
țeri; Șcăla de tiră de ofițeri; ȘcOla de ofițeri; Trăgă
torii de arme; Bat. 2 de vânători; Reg. 3 și 7 de linie; 
Reg. 6 și 21 de dorobanți; Reg. 1 de geniu; Reg. 2 și 
6 de arilerie; Reg. 2 roșiori; Reg. călărași.

Parada a fostă comandată de d. generală de divisie 
A. Cernată, comandantulă corpului II de linie.

Regele și-a manifestată mulțumirea sa pentru fru
mosă și demna ținută a seolariloră Ia acâstă defilare și 
a constatată progresele ce junimea face în instrucția ar- 
meloră.

Armata a defilată admirabilă de bine, cu t6tă îm- 
bulzela ce era și cu tăie că loculă era de totă impropriu 
pentru defilarea unei armate. Ca echipare și ținută tăte 
armele au fostă admirate; la defilare, scăla militară și 
batalionulă de vânători au atrasă cele d’ântâiu admira
ți.mea mulțimei și a militariloră străini.

După defilarea infanteriei, au defilată și musicele 
militare ale frupeloră pedestre, avândă în capulă loră pe 
d. maioră Hubsch, inspectoră generală ală musiceloră 
militare. Musicele au defilată cântândă noulă marșă com
pusă de d-lă maioră Hiibsch, dedicată d-lui generală Al. 
Angelescu.

Mulțimea imensă făcea sâ răsune aerulă de strigăte 
nesfârșite de: Trăiască România 1

T6tă diua populația Capitalei a fostă în plină miș
care ; ea staționa pe stradele principale și împrejurulă 
Palatului serbălorindă acestă memorabilă și scumpă

Sera tdtă Capitala a fostă fărte splendidă ilumi
nată : focuri de artificii s’au trasă la șosea și în Cismigiu 
de artileriștii noștri. Ele au reușită admirabilă.

Pe calea Victoriei tăte edificiele publice și casele 
particulare precum și magasinele erau luminate agiorno. 
Piața Episcopiei și piața Teatrului erau fărte frumosă 
iluminate. Din distanță în distanță erau arcuri ridicate 
și iluminate cu gază. Pănă târziu noptea stradele erau 
îndesate de lume și musicele cântau pe piețele publice.

La 8 ore tăie corporațiile din Capitală cu drapelele 
loră și purtândă fie-care membru câte o torță aprinsă în 
mână au mersă, cu musica în capă, la paiață, unde au 
aclamată pe Suverană.

Timpulă a favorisată acâstă frumăsă care a fostă 
sărbătorită anulă acesta cu o splendâre ce nu se pdte 
uita niciodată.

piarele din Bucurescî comunică, că la defi
larea armatei au fostu de față mai mulți oficeri 
husari din Brașovtl.

Ultime sciri.
Petersburgă, 11 Maiu. — Generalul^ Cer- 

n a i e ff a adresată o scrisdre către „Novoe Vremja“ 
în care esprimă opiniunea că Rusia ar face bine 
d’a lăsa Bulgaria în sdrta ei. Rusia nu mai tre
bue să caute la Viena de acum înainte cheile 
Bosforului, ci la Rin său la Oder.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.<)

PARIS, 25 Maiu. — E probabilă că se va 
forma unu cabinetă Floquet.

PETERSBURG, 25 Maiu. — Foile vor- 
bescu despre apropiata sosire aci a lui Karageor- 
gevicl.

VIENA, 25 Maiu. — Asupra ultimei note 
a Porții privitdre la resolvarea crisei bulgare 
pdte că se va face ună schimbă de păreri între 
puteri.

BRUXELLE, 25 Maiu. — Conducătorulă 
mișcărei greviste, agitatorulă socialistă Defnis- 
seaux, a fostă arestată pe pămăntă francesă.

DIVERSE.
Unii papagalu denunțiatoru. — Se scrie din Londra 

diarului „L’lndependance Belge: Pdte că are să se ju
dece în curândă la Dublină ună procesă fărte ciudată, 
ca neindeplinirea făgăduelei de căsătoria. X... ună in
dustriașă onestă, ală cărui singură defectă este că a tre
cută peste 40 de ani, se logodise acum cât-va timpă cu 
o jună și frumâsă fală din Dublină. Ducându-se acum 
in urmă la tatălă fiitorei sale soții și bătendă la ușa 
salonului, i se răspunse; Intră/ Intră! Celă care îlă 
invitase să între era ună papagală și omulă nostru, des- 
ehidândă ușa, dâresce pe juna sa logodnică pe o cana
pea. ținută de taliă de ună galantă, care n’avea 40 de 
ani. Și papagalulă începu să dea din gâtă, ca cum ar 
fi avută conștiință de gluma ce făcuse. X... a stricată 
logodna pe care o făcuse cu frumdsa jună miss. Dâr 
■lensa se pregătesee a intenta ună procesă pentru neîn- 
deplinirea făgăduelei de căsătoria. X... are să chieme 
pe papagală ca marloră înaintea Tribunalului, pentru a 
motiva stricarea logodnei și părăsirea proiectului de că
sătoria cu frumdsa miss. «
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Oursulu Ia bursa de Vteua
din 23 Maiu st. n. 1887.

Bonuri croato-slavone . .104 75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................ 99.75
împrumuturi cu premiu

ung..................................119.75
Losurile pentru regula rea

Tisei și Segedinului . 121 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 10 
Renta de arg. austr. . . 82 25
Renta de aură austr. . . 112 40 
Losurile din 1860 . . . 135.75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................Ș81 —

Bursa <le
Cota oficială dela

Itiicuresei.
9 Maiu st. v. 1887.

Cursulu pieței Brașovu
Ju. 24 Maiu st. n. 1887

Rentă de aură 5’/0 . . • 101 90
Rentă de hărtiă 5«/0 . . 87.85
împrumuturi căilord ferate

ungare..........................150.75
Ămortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de osta ung.
(1-ma em isiune) ... 97 90

Ămortisarea datoriei căi-
lor8 ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Ămortisarea datoriei căi-
lora ferate de osta ung. ........................................
(3-a emisiune) . . . . 115 50 ; Ac“t“bă'ncel de credita ung.284 50 

Bonuri rurale ungare . . 104.70 Act. băncel de credita austr.281.40 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.70 Argintula —. 
Bonuri rurale Banat-Ti- _ împărătesei

mișa............................  104 75 , Napoleon-d’orl
Bonuri cu cl. de [sortare 104 60 Mărci 100 împ. germ. .

împărătesei
Galbiul
................5 98
. . . . 10.08

. 62 37

română ^5°0). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
tone, rural (7°/0)

Renta
Renta

» I
împr. i 
Credit

>
>
>
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< » » Națională
Aură contra bilete de bancă

1,
>

!> 
urban

Cump.
92—
94—
86—
34— 

105>/a
89— 

102>/4
95—
86—

Bancnote românesc'! . .

Argint românesc

Napoleon-d’orI .

Lire turcescl . .

Imperiali

>

națională a României 500 Lei------

Galbeni

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 .

„ 5°/o •

Bonuri1 rurale' traVsnJX lol?0 Londra 10 Liv%s sterlingc 127.10 | Bancnote austriece contra aură. .
15.25

2.02
15.75
2.03

n

Ruble RusescI

Discontulă

Iun P. 8.69 Verd. 8 82
» 8.60 * 8.65
» 1001 10.07
• 11.35 • 11.40
• 10.35 • 10.40
> 591 > 5.95
> 101.— • 102.- -

98.— » 99.—
» 111.— » 112.—

n I —•10°/8 pe ană.

X
gX
1

„Noutăți pentru sesonulu de vară!”
Toilete pentru mirese, promenadă și casa se confecționfoă

Kovăsznai & Keresztesi
Grand Magazin de mode și confecțiuiii pentru dame 

Brașovu (Piața mare.)
Unde a sosită de curendă în mare alegere cele mai nouă materii 

de lână pentru rochii. fabricate indigene și străine, Crepu și Cachemiru. 
Mătăsăriă de LyonU: Merveillieu. faile și catifele negre precum și în tdte 
culorile. Postavuri pentru confecțiunl de dame și bărbați. Satinu de spă
lată, Toii, Zephier și Oxforduri.

Chifonuri de Benedictu Schroll, Șirtingu, Julett și Gratii. Fân- 
derii de bumbacă americane in iote lățimile. Pălării de pae și garnisell 
potrivite, adecă: flori, pene, (lentele și unft bogată asortimenta de panglici 
in culorile cele mai fine și frumose. Cela mai nou BJersey> Talii-Trico și 
Corsete in mare alegere. Cele mai nouă umbreluțe și umbrele, mănuși de 
piele și de mătase. Asemenea, totă felulă de dentele, perdele de leite și 
Tunis, cuverturi pentru paturi și mese, covore lungi și dinaintea canapelei 
cu prețurl eftine.

Mostre se trimitu la cerere gratis și franco.

Concursă.
la Din partea direcțiunei constituantului „Ins ti tută de credită 

„Silvania" se escie concursă la postulă de cas- 
cu 400 fi. v. a. și la postulă de comptabilă cu 500 fi. v. a.

si de economii,
s a i' u
plată anuală.

Atâtă cassarulu, câtă și comptabilnlă se voră alege deocamdată 
interimală; voru avd a-șî ocupa postulă la 1-ma Augustă a. c. și voră 
fi datori a depune cauțiune în duplulă plății anuale.

Concurenții voră ave în cererea de concursă a-și proba cualifi- 
cațiunea teoretică si practică ; voră produce și atestatele despre serviciulă 
de până aci.

La postulă de comptabilă va pute fi alesă și individă, care în 
lipsă de atestată de cualificațiune se va obliga, că până la 1-ma Au
gustă a. c. va produce atestată de cualificațiune în comptabilitate dela 
institutulă de credită și economii „Albina."

Cererile de concursă instruite suntă a se trimite până la 10 Iuilic 
■și de economiia. c. la adresa constituantului „Institutulă de credită 

, Silvania" în Șimleulu Silvaniei (Szilâgy Somlyb).
Șimleulă Silvaniei, 20 Maiu 1887.

Pentru direcțiune:

Adreiu
directoru

Cosma,
esecutivă.

Mersul u trenuri lorU
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia și pe linia Teiuș<fc-JLra4ii-JIudapesta a calei ferate orientale de stafii reg. nng.

Pre«Iealft-Buda]|»es3&
Treou 

de 
pers 6 ne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbns

Trenă 
omnibuH

I

Trenu Tren Trenu 1 Trenă i Trenă
de pers, accelerat omnibus de lomulbus

1 Per3dnc | I
Ț

BucurescI

Predealu (
(

Timișă

BrașuvO
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorocri
Hașfaleu

(
(Sighișur*  

Elisabetopole 
Mediașă 
(Jopsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneri 
Teiușft 
AiudO 
Vințulfl de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clatin 

Ncdcșdu 
Ghirbfiu 
AghirișO 
Stana 
HuiedinS 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susii

( 
I

7.47
8 24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.51
5.10
5.30

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.18

1.45

2.32

Vieua
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vasărhely 
Mezo-Telegd 
R4v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Agliiriș
Ghirbău
Ncdeșdu

Cluijiii

Apahida
Gliiriș

Cneerdca

ii.io|
7.40

' 1 05
2 02:
4.12 ‘

3.102.— _
3.58| 7.38
5.28 5 40
"6ri8 9.14

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

8.03
11.40

2.31

Oradia-mare 

P. Ladăny 
Szolnok 
Buda-peata

Viena

( 
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.5'
12 16
12.50

1.21
2.02
3.061
3.38Î
3.541
4.05
4.50
7.28

Uiora 
Vințulă de 
Aiudă 
Veiusă 
Crăciuncid 
Biai.it> 
Micăsasa 
Capșa ■Hiie- 
Mediașu 
Elisabetopole 
8igiș6r& 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă
Timișîi

SUSt

( 1.55
2.53

PradoalA

BucurescI

| 8.00

(
( 3.28

9.35

Nota: Orele de nbpte suntfi cele dintre liniile grâse.

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

Tipografia ALEXI BrașovO. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Ittidapesta-Âradft-'ffeitișft.Tetiașft- .i<îfi-îJui.la] es’a

Treuu 
ornai bre

Tre iu 
ooiribua

Trenu de 
peredue

Trenă de 
persdne

Trenu 
do persdne

Trenă 
omuffcu

‘ffeâușft 
Alba-Iolia

11.24 — 2.40 Viena 11.10 12 10 —

11.39 — 3.14 Bss tîajpestw 8.20 9.05 —
Vințulfi da josit 12.30 — 4.2d tEuk 11.20 12.41 —
Și.botă 12.52 — 4.50 4.10 o.45 —
Urăștta 1.01 — 5.18 Al a>Ifii 4 30 6.— 7.04
SÎKîeria (Piskij 2.03 — 5.47 Glog< vață 4 43 6.13 7.22
Dsva 2 52 — 6.35 Gyoijk 5 07 6.38 7.58
Branielca 3 23 — 7.02 Pauiiș 5 19 6.51 8 17
Ilia 
(nirasada

3.55 — 7.>8 Radna-I ipova 5 41 7.10 8 36
4 (8 — 7.40 Conopă 6 t 9 7.37 _  I

Zaci 4 25 — 8.11 Berzova 6 28 755 — 1
Soborșin 5 3) 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 556 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
C.cnopă 6.27 9 53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9. 8 —
Paulișă 7.28 — 1-'1.42 Braniciea 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42 - -
Glogovațit 7.59 11. 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Ar.'inSfs 8.28 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szoluok 842 — 4 52 Și bot fi 11.43 12.— —
«r» . '1 — — 5.12 Vințultt de joșii 12 18 ,12.29

— 1 - I 0 20 Alba-lulia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 Teiușft . 1.29 1.41 —

Staserisi (Piski) IPetroșenS

Treufi Trenft de Trenu Trenă de TretJl Trenă
oKmJbna pernfaic mixt peraâne om&’hTu mixt

5.48 6.05 S'itaaeî'Sa 11.25 2.42
Aradultt nou ir 19 — 6 33 Strein 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegfi 12.46 — 4 16
Vin ga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7 47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczi<alva — — — Banița 3.05 — 6 41

9.( >2 — 9 08 JPetroșeiii 3.37 — 7.12

Tins! AratS flt Fetroșenl—Sluakeria (Piski)

Trontl df Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenă
perfi6ne perfidue omnibud de pers. oiunibim mixt

Tlmfa6rn 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva i — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
V>nga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeții- Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulfi nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
AratîOi 9.27 — 8.17 | Simerls. 1.53 — 10.31

Biai.it

