
REDACTIUNEA ȘI ADMINISTKATIUNEA s 
BRAȘOVtJ, piața mare Nr. 22.

SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

,GAZETA“ IESE ÎN FIECARE ț)I.

Pe u n ti a n ii 12 fior., pe ș 6 s e luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
România și străinătate:

Pe anii 36 fr., pe ș6se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

ANULU XLVIII. ANUNCIURILE:
0 seriă garmondti 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

SorlsorT nefranoato nu se prlmesou. — Hanuaorlpto nu se retrărr.ftu.

125. Joi 6 (18) Iunie 1B85.

comune-
9’au

afa-

Ceea ce preocupă multu cercurile politice 
este și rămâne viitdrea atitudine a cabinetului 
Sulisbury față cu Rusia. Ratifica-va elu său nu 
concesiunile făcute de lordulu Gladstone în fa- 
vdrea politicei rusescl? '

Dâr atitudinea esteridră a viitorului ministeriu 
conservativă din Londra a deșteptată și îngriji
rile altoră puteri, cum e Italia și Francia. Pe 
lângă cestiunea fruntarieloră afgane se va des
chide din nou și cestiunea egiptână și altele.

C’ună cuvântă schimbarea cabinetului en- 
glesă va avă o influință asupra întregei politice 
continentale și nu se scie ce ne va aduce, se
nină ori furtună.

S’a lățită din nou faima despre o repețită 
întrevedere a celoră trei împărați, *care  se (j.ice 
că se va face în castelul ă dela Reiclistadt, unde 
s’a fostă hotărită la 1876 între cancelarii Bis- 
mark, Gorciacov și Andrassy răsboiulu orientală.

Semne rele!

Brașovu, 5 (17) Iunie 1885.
Cum mai stau lucrurile în cestiunea litigiu

lui asiatică dintre Rusia și Anglia? Suntemă 
siguri că nu numai unulu dintre cetitorii noștri 
își va fi pusă acăstă întrebare.

Se dice că negoțiările dintre guvernele dela 
London și Petersburg erau aprăpe terminate, când 
deodată cabinetulă Grladstone fu silită a se re
trage dela cârmă. E ciudată lucru ca în nisce 
momente atâtă de dificile, create prin situațiunea 
esteriără a țârei, cabinetulă să fie silită a demi
siona din causă că maioritatea camerei
loră a fostă uemulțumită cu impositele ce 
pusă pe spirtudse. Mulțl suntă de părere ca a- 
devârata causă a retragerei lui Grladstone este a 
se căută in politica sa esteriără, lipsită de suc
cese. Cine scie dăca acăstă retragere nu a fostă 
chiar mai dinainte pregătită spre a redă Angliei 
celă puțină încâtva libertatea de acțiune în 
cerea pactului de delimitare cu Rusia?

Șefulă oposițiunii, lorfiulă Salisbury a pri
mită formarea noului cabinetă. Cu elă vină 
servatorii la putere și este sciută că aceștia 
suntă contrari declarați ai Rusiei. Grladstone era 
înclinată mai multă de a merge mână în 
mână cu Rusia și de aceea era gata a-i face 
în afacerea afgană cele mai mari concesiuni. Nu 
așa Salisbury. Despre elă se asigură, că nu va , 
pută nicidecum continuă atitudinea lui Grladstone 
față cu Rusia, fiind-că este ună contrară hotă
rită ală politicei nesincere rusescl. Se mai crede, 
că Salisbury va susțină relațiuni mai intime cu 
Germania și Austria decâtă predecesorulă sâu. 
De aici se deduce, că Rusia este nemulțumită cu 
venirea la guvernă a lui Salisbury.

In asemeni împrejurări se nasce din nou 
întrebarea, că dre fi-va posibilă o resolvare pacl
nică a afacerei de delimitare afgane? Dăcă toți 
din tdte părțile asigură, că viitorulă cabinetă 
englesă va purtă o politică mai decisă și mai 
energică esteridră, trebue ca acăsta schimbare sâ 
înfluințeze și asupra negoțiărilor ulteridre în causa 
memoratei afaceri!

Unii sperăză 
tigiului basându-se 
voi sâ-lă dea cei 
cabinetă englesă.
noulă ministeriu conservatoră pdte privi capitu- 
lațiunea de păn’acum în cestiunea afgană ca ună 
faptă complinită sub guvernulă radicaliloră și 
se pdte supune lui, reservându-șl ca de aici încolo 
se schimbe atitudinea.

De altă parte declară foile inspirate de ofi- 
ciulă de esterne din Petersburg, că Rusia nu ’și 
va schimaa intențiunile sale pacinice și va aș
tepta să vădă ce liniă de purtare va adoptă no
ulă cabinetă compusă din contrari pronunțați ai 
Rușiloră. „Trebue să priveghiămă cu îndoită a- 
tențiune și precauțiune — 4* ce „Le Nord“ — 
ca să ne convingemu despre spiritulă de careva 
fi pătrunsă noulă cabinetă în privința înche- 
iărei și esecutării viitdrei convențiuni“.

Cu tdte aceste declarări și asigurări însă 
este necontestabilă, că situațiunea s’a agravată 
multă în urma demisiunei cabinetului Gladstone 
și nu pdte fi nimică mai ușoră decâtă ca lucru
rile să se încurce din nou și ca să isbucnăscă 
răsboiulă, despre care și așa se <|ice că mai 
târziu va neevitabilă.
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într’o aplanare paclnică a li- 
pe sprijinulu moralu, ce 
dela Berlin și Viena noului

Alții suntu de părere, că

ar

în lipsa d-lui Mistral a fostă presidată de d. V. Alexan
dri , dice «L’Evânement» care a deschisă seria toas- 
teloră prin urmălorele cuvinte:

«Veți scusa pe ună streină, care va încerca de si
gură ărecare greutate de a’șl esprima ceea ce încârcă în 
acest momentă sub impresiunea proiundei emoțiuni ce 
resimte.

«Vă mulțămescă din tătă inima pentru onărea dis
tinsă ce mi-ați făcut’o îmbrățișindu-mă ca p’ună amică 
și suntă fericită de a saluta pe felibrii Provengului și pe 
ai Parisului cari suntă frații loră, precum suntă și ai 
poețiloră din România.

«In acăstă țâră frumăsă a Franciei e ceva particu
lară, că în ori ce regiune s’ar afla cineva întelnesce inimi 
căldurăse, spirite îndemânatice, inteligențe vii, talente de 
Iotă felulă, și ună streină este in același timpă încân
tată și luminată. Pretutindenea pe unde am fostă, am 
primită acăstă îmbrățișare ospitală, pe care vă voiu îna
poia-o la rendulă meu în țâra mea.

«Fie’mi permisă a mulțămi și d-lui primară din 
Sceaux pentru amabilele cuvinte ce a binevoită a’mi a- 
dresa și d-lui președinte ală felibriloră parisieni, Paul 
Arăne, pentru onorea neașteptată ce mi-a făcută, punen- 
du-mă în aceiași liniă cu acestă mare fermecătoră cu acestă 
mare triumfătoră care se numesce Mistral și care 
represintă una din cele mai frumose figuri nu numai ale 
poesiei provengaleși fran- cese, ci ale poesiei universale.

, Suntă deosebită atinsă de vorbele ce le-a pronun
țată d. Paul Arene cu privire la Regina României, care 
’și-a luată grațiosulă nume literară de Carmen Sylva, ea 
de sigură ar fi fostă fericită să asiste la acăstă serbare, 
dacă n’ară fi fostă grelele împrejurări ce au împedecat’o, 
dâr speră că odată ea își va pută realisa dorulă său și 
să vină în mijloculă felibriloră Provengului și păte chiar 
între cei din Paris»

Vorbele poetului română au fostă salutate de trei 
salve de aplause.

«L’Evenement*  termină dicândă, că felibrii nu ri- 
valisâză decâtă în devotameutulă pentru causa de a re- 
nasce limba d’oc și care prepară în pace realisarea ma
relui,'frumosului și nobilului visă de o alianță a raseloră 
latine. Deja Belaguer și Verdaguer în Spania, E. de 
Amicis în Italia, Alexandri în România dovedescă că ur
mărirea unui astfelă de visă nu este o curată chimeră a 
poețiloră isbițl de radele sărelui natală.

Ea va dată totuși și va fi 
albă în analele nostre. Așa

raporleloră asupra concursu- 
Coulloy a obținută medalia de 

o me-

Felibrii la Sceaux.
Mortea lui Victor Hugo întârziase anulă acesta 

pelerinajulă felibriloră la monumentulă lui Florian la 
1 Sceaux. Elă s’a făcută Luni, săptămâna trecută, și a 
fostă favorizată de ună timpă superbă, scrie «Națiunea».

Anulă trecută, Mistrală, celebrulă poetă provensală, 
făcu într’adinsă călătoria dela Maillane la Parisă, pentru 
a asista la acăstă serbare.

Ca de obiceiu, felibrii etc. s’au întrunită Luni 
amiadl la gara din Sceaux. Ei sosiră la 12 și jum 
orașulă lui Florian, și fură primiți de municipalitate,
batalionulă școlară și de fanfara din localitate Se formă 
îndată cortegiulă și se duse la primăriă, în salonulă de 
onăre, superbă decorată pentru acăstă împrejurare. 
Primarulă, d. Prondart, • ură bună sosire ăspețiloră, printre 
cari se găsescă d-nii V. Alexandri, ministru ală 
mâniei la Parisă; Tony Revillon, deputată; 
Tienhoven etc.

D. Paulă Arăne răspunse d-lui primară prin 
discursă plină de spirită.

«Anulă acesta, Qise densulă, în momentulă 
ne gătiamă să cântămă, mărtea lui Hugo se ivi și
burinele năstre tăcură. Serbarea năstră, astfelă internată 
cu cinci-spre-cjece dile, e deci mai puțină o serbare de 
câtă o întrunire de familiă. 
marcată prin o pietricică 
porunceșce Santo-Estello.*

S’a dată apoi cetire 
riloră poetice. D. Marcel
smalță oferită de orașulă Sceaux, și d. Riotor 
daliă de bronză.

După ce se termină proclamarea laureațiloră, se 
duseră dinaintea mormântului lui Florian, care e situată 
lângă biserica din Sceaux ; fanfara cântă Mar se ill ai se, 
laureații își declamară versurile, apoi se încoronă bustulă 
poetului cu flori oferite de grădinarii din Sceaux. De 
aici, felibrii se îndreptară srre casa lui Florian, dinaintea 
căreia d. Tony Revillon pronunță o allocuțiune forte 
aplaudată.

Restulă dilei s’a petrecută în pace sub arborii cei 
mari, în cercă jură împrejurulă unei bănci vechi de 
piatră, pe care trona în costumă de Arlesiană d-șăra 
Estello, dela teatrulă Națiuniloră; felibrii cântară și 
declamară pe rendă în acestă curte improvizată a 
amorului.

Ună banchetă urmată de o farandolă dată în 
culă din Sceaux a terminată serbarea.

In timpulă banchetului, felibrii primiră dela 
dâric Mistral următărea telegramă:

»Frațiloră din Parisă, l.uturoră Româniloră
România și din Francia, cari sărbătoresc^ felibrigiulă, 
cu paharulă în mână, orașului Sceaux, amintire, iubire 
și salutare.»

Banchetulă, la care au asistată vr’o 60 de persăne,

par-

Frâ-

din

SOIRILE DILEI.
Sinodulă estraordinară gr. or. întrunită în Sibiiu 

în cestiunea ajutorului de stată s’a deschisă ieri printr’o 
vorbire a Ex. Sale mitropolitului Miron Roman, în care 
își esprimă speranța, că cestiunea se va resolva precum 
ceră adevăratele interese ale bisericii. Au fostă de față 
peste 40 de deputați. S’a alesă o comisiune, care să 
studieze raportulă consistorului și în ședința viitore să 
vie cu o propunere motivată.

—0—
Sub titlulă «Nix dâjcs» scrie ,Kol. Kozl.» dela 14 

Iuniu n. urmălorele; «Comanda corpului 12 de armată 
a trimisă prin vice-comițl la toți solgăbirăii conspecte cu 
textă germană spre întregirea loră cu datele statistice. 
Solgăbirăii comitatului Odorheiu — precum ni se comu
nică de acolo — au reirimisă conspectele aceste neum
plute, pentru-că în Ungaria limba statului e cea ma
ghiară și pentru-că în comitatulu Odorheiului e 
„Nix dâjcs U

—0—
Corespondentulă din Pesta ală făiei »N. tr. Presse’ 

scrie între altele: Ministrulă Tisza are de gândă să 
modifice legea municipală. Abstrăgândă de aceea, că 
prin o nouă lege se va regula posițiunea fișpaniloră 
în administrațiune în sensulă unei lărgiri corăs- 
puntjătdre a puterei centrale, pe nare și fără de a- 
câsta fișpanii o represintă, e vorba și de aceea, că unii 
funcționari ca protonotarulă, protofiscalulă și protofisiculă 
ș. a. s& se alegă pe viață. Mai departe pensionarea 
funcționariloră de acăstă categoriă va fi obligatăre. Acăstă 
nouă lege municipală, deja hotărită de consiliulă de mi
niștri, conține și alte multe disposițiuni importante, care
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însă rămână încă ascunse sub vălulă misterului oficială 
și despre care se scie numai, că au o tendință centra- 
lisătore.

—0—
In ministerulă ungurescă de interne are să se în

ființeze o secțiă a pompieriloră, 4'ce ’Hircs», care se 
va organisa după modelulă celoră din străinătate și va 
avă însărcinarea să organiseze pompieri ai statului și să 
sprijinescă reuniunile de pompieri voluntari. Societățile 
de asigurare vorii fi îndatorate prin legislativă să con- 
tribue la cheltueli cu 2% pe ană din venitulă curată. 
Congresulă pompieriloră convocată în Augustă se va o- 
cupa cu acăstă afacere amărunțită. După deschiderea 
dietei se va convoca și o anchetă, ală cărei resultată va 
fi presentarea unui proiectă de lege în cameră.

—0—
In ținutulă Sebeșului recolta promite a fi de mi- 

jlocă. Mai bună recoltă promite porumbulă. Viile încă 
voră da o bună calitate de vină. Pome suntă puține.

—0—
Suntă numiți capelani militari cl. II: Adamă Groza 

preotă ală archidiecesei gr.-or. ardelene, și Ilie Farcașă 
alias Lupu preotă ală archidiecesei gr.-cat. de Alba- 
Iulia și Făgărașă.

-0—
Esamenile de finele anului școlară 1884-5 în pen- 

sionatulă de fete «Vautier» se voră ține în filele de 30 
luniu n., 1, 2, 3 și 4 Iuliu n. Lucrurile de mână voră 
fi expuse dela 30 luniu n. pănă la 4 Iuliu n. Programulă 
esameneloră de piano e forte variată. Luni în 6 Iuliu n. va 
fi producțiune de cântă și declamațiune.

—0—
In comuna Slatimik, în diecesa Diacovarului din 

Croația, patronulă bisericii croate rom.-cat. a fost Sf. 
Ștefană, regele Ungariei. Preotulă locală, ună Starce- 
viciană resolută, ’l-a detronată pe St. Ștefană din patro- 
natulă acesta, ’i-a delăturată icona dela altară și a in
stituită de patronă pe St. Iii e.

—0—
Sâmbătă d. a. s’a răspândită sgomotulă în Bucu- 

rescl, scrie «Românulă,*  că stabilimentulă de artileriă, 
pentru care guvernulă a făcută chiar sacrificii, arde. 
Sgomotulă însă era esagerată. Sala de turnătoriă o sală, 
lungă unde se instalaseră de curândă mașinele pentru 
turnatulă obuseloră, cartușeloră etc. și cu cari tocmai 
în acea di se făceau primele esperiințe față fiind și represen- 
tantulă fabricei Krup, luă focă dela ună coșă ală unei 
mașine. Foculă se comunică cu o repecjiciune grozavă 
plafondului întregă. Mulțumită reservorului de apă și 
mulțimei âmeniloră din curtea stabilimentului, primele a- 
julâre fură îndată date, pănă să sosăscă pompierii, cari 
apoi l’au stinsă totală.

*) Aceștia suntti în prima liniă membri ai societății «Juni
mea» și apoi și ai «Armoniei,»

—0—
Cetimă în «Telegrafulă,» că în diua de 28 Maiu, 

o femee din comuna Cornu, județulă Prahova, a născută 
trei băețl, mama și copii se află pe deplină sănătoși.

—0-
Se scrie, din Salonică 4’aru'ui ’Farulă Bosforului*  

cu data de 31 Maiu: O bandă de 80 Bulgari, care tre
cuse granița, a fostă cu totulă nimicită între Srumnița și 
Demir-Capu. 30 Bulgari, între cari și colonelulă rusă 
Kolmikow, fură omorîțî. Mai mulți alțî au fostă făcuțl 
prisonieri, între cari și cavasulă consulatului Rusiei la 
Monastir. Asemenea s’au confiscată corespondențe de o 
înaltă însemnătate.

Adunarea representanței județului Brașovtr
Brașovă, 12 luniu. 

(Fine).
Inspectorulă de scâle r. ung. Koos, replicândă an

tevorbitorului contestă că guvernulă ar lua parte la miș
cările ,,Kultur-egylet“-ului și că sub egida guvernului 
s’ară face tâte. Acăsta o susține numai antevorbitorul^ în 
consonanță cu articulii din ,,Gazetă.“ Der d. Tisza are 
alte gânduri, nu vrea să scie de maghiarisare, ci o lasă 
în grija societății maghiare.

In fine ia cuvântulă fișpanulă d. comite Bethlen. 
Dănsulă găsesce, că propunerea comisiunei permanente, 
prin care se esprimă neîncrederea în scopurile finale ale 
reuniunei din Clușiu, este încă moderată în asemănare 
cu hotărîrile altoră comitate (d. e. Bistrița-Năsăudă și 
Sibiiu). D-sa nici nu s’a așteptată la altă resultată, dâr 
flind-că e de lipsă a se susțină buna înțelegere, propu
ne a se lua la cunoștință scrisorile reuniuniloră maghiare. 
De când d-sa este fișpană ală acestui comitată a avută 
în vedere totdăuna două ținte: ânteiu de a înaintâ și de 
a asigură paclnica conviețuire a naționalitățiloră, dăr ne
încrederea nu păte să contribue la întărirea simpatiei, 
ală doilea a stăruită întoidăuna de a asigura comitatului 
Brașovă simpatiele țărei și ale opiniunei publice. Spre 
a ajunge acăsta însă trebue să se evite totă ce ar pută 
să micșoreze importanța acestui comitată.

In privința scopuriloră reuniuniloră de cultură ma
ghiare domnesce o părere falsă, deărece promovarea pa
triotismului, care totdăuna e capabilă de a-se potența 
nu este decâtă ună scopă nobilă. Numai dacă fiecare 
naționalitate, pe lângă că îșl lățesce cultura între mar- 
ginele ce îi suntă date, consideră ca scopă supremă pa
tria și patriotismulă și pune tâte în mișcare spre pro
movarea acestoră factori, numai atunci patria păte fi fe
ricită și se potă delătura certele între naționalități. Pa
triotismulă Romaniloră și ală Greciloră a fostă mare, 
dăr pentru aceea nimeni dintre dânșii n’a susținută, că 
ar fi destulă de bună patriotă. — Cornițele supremă re
comandă în fine de a se luâ simplu la cunoscință ape
lurile reuniuniloră de cultură.

Adunarea a respinsă însă atâtă propunerea inspec
torului de scăle Koos, câtă și propunerea d-lui comite 
Bethlen și a primită cu mare maioritate (votândă îm
preună membrii sași și români) propunerea comisiunei 
permanente.

Esamenulii Ia scola din Domnin.
De lângă Jîbăă, 12 luniu 1885.

Domnule Redactoră! Intre prigonirile (j'Inice, ce 
avemă a le îndura din partea asupritoriloră noștri ac
tuali, cade bine inirnei omului, dacă păte lua notiță și 
despre vre-ună lucru îmbucurătoră și ni se măresce bu
curia dacă causa ce ni-o pricinueșle este învățămentulă 
nostru poporală. Vrău să vorbescă despre decurgerea esa- 
menului de vară din comuna Domnin ținulă la 25 
Maiu a. c.

Esamenulă s’a începută la 2 ăre post-meridiane 
— după ce multă on. d. protopopă Vasile Gețe ca șelă 
ală tractului prin o vorbire bine acomodată ocasiunei a 
dechiarată esamenulă de deschisă. Distinsulă învățătoră 
Ipalhie Teodorean după aceste a începută esaminarea 
eleviloră școlari — din tăte obiectele singuratice, pres
crise pentru propunere în scălele popurali în regulamen- 
tulă aprobată de prâveneralulă ordinariată ală Gherlei, 
întrebările metodice ale învățătorului, răspunsurile cate
gorice și cu curagiu ale eleviloră școlari, cântările națio
nali și predarea frumâsă a elegiei dramatice .Deștep
tarea lui Traian< pre toți cei presenți ne-au sur

prinsă și ne-au întrecută tătă așteptarea Mărturisescă 
sinceră că la ună așa succesă strătucită n’amă 
fostă pregătită, sciind prea bine cu câte prejudețe din 
partea poporului trebue să se lupte ună învățătoră ro
mână, ba trebue să se lupte cu sine însuși pentru pro
pria sa subsistență, mai alesă ună învățătoră cu familiă, 
cum e și susă atinsulă d. învățătoră. Afară de m. o. d. 
protopopă ca inspectorii și on. d. preotă locală Vasile 
Pop ca directoră școlară, la esamenă ca âspețl au figurată 
următorii on. domni: Ioan Pop proprietară în Domnin, 
Florian Cocian advocată în Ceh cu dâmna sa, Vasile Mica 
notară și proprietară în S. Odorheiu cu dâmna sa, Alesă 
Deac notară în Goroslău cu dâmna sa, preoții din S. Odorhei, 
Traniș și Ciora, Gabrielă Chezebețiă, Petru Pop și Gre- 
goriu Copos cu familia loră, mai întregă corpulă didactică 
din tractulă Noțîgului și mai mulți domni necunoscuți. 
Dintre străini a fostă de față la esamenă cavalerulă 
Iaksic de Stavenow, oficeră pensionată din armata co
mună și acum esploatatoră de petroleu în hotarele S. 
Odorheiului și a Bârsei. Pe aceslă domnă, de origine 
din Sleswig-Holstein, răspunsurile cu curagiu ale eleviloră 
și gimnastica loră în așa gradă l’au entusiasmată, încâtă 
publice s’a exprimată, >că mai bună esamenă nici în 
șcâlele poporali din țâra lui n’a vădută». Așa dară, 
Domnule Redactoră, bucuria nâslră e temeinică, când 
audimă ună străină distinsă cum e și domnulă cavaleră 
de Stavenow esprimându-se astl'elă despre învățământulă 
nostru poporală. De altmintrelea precum am observată, 
d. Jpathie Teodorean e născută de învățătoră, căci pre
cum sunt informată, de 12 ani de când se află în 
Domnin totă așa esamene a făcută, din care causă 
domnulă inspectorii supremă de șcâle Iosif Kerekes din 
Zelăă mai ană l’a fostă destinată pentru ună premiu de 
100 fl.; în urmă premierea a rămasă din simplulă mo
tivă, că în limba ungurâscă n’a obținută cu elevii așa 
succesă strălucită, ca și din celelalte obiecte, — vedl 
câtă necază și supărare! Ară .voi d-lui ca copii numai 
unguresce se scie, apoi încolo bată’Iă ventu de progresă! 
Mai adaogă, că nu numai noi ospeții am avută bucuriă, 
ci și elevii școlari, căci după terminarea esamenului, 
generosulă cavaleră de Stavenow dimpreună cu alțl d-ni 
români presenți au împărțită o sumă considerabilă de 
bani între prunci ce de sine se înțelege a avută 
mare efectă.

In fine credă, că veți pune întrebarea, că ore 
pentru ce relateză așa târziu despre acestă examenă ? 
întrebarea o și resolveză: în (Jiua esamenului și după 
aceea am fostă forte impresionată, și sub impresiune 
n’am voită să scriu nimica, temându-mă să nu scriu 
prâ multă și potențiată. Acuma însă emfasulă a trecută, 
și onoratulă publică cetitoră prin aceste va căpăta o 
icână forte fidelă despre decurgerea esamenului din Domnin 
ținută la 25 Maiu a. c.

După aceste, Domnulă învățătoră Ipalhie Teodorean 
pentru meritele sale aduse pe terenulă învățământului 
nostru poporală, primâscă premiulă nostru românescă, 
care constă din stima sinceră și perpetuă nu numai a 
nâstră cari amă fostă presenți, ci și a tuturoră din 
Sălagiu, cari dorescă din inimă prosperarea poporului 
românescă, de presinte atâtă de batjocorită de dușmani. 
Să trăâscă la mulți ani!

Unii fostă presentă.
-------o-------

ULTIME SOIRI.
* In CernecI, nu departe de Balta în guverna- 

mentulă rusă Podolia, au isbucnită tumulturi a- 
grare. Țăranii au împărțită între sine posesi
unile mariloră proprietari de pămentă. Două 
companii de infanteria au sosită să restabilăscă 
ordinea. Țăranii au opusă resistență.

Prințulă Frideric Carolă, cuceritori ilfl Me- 
țului și unulă din eroii-, și întemeiătorii imperiului 
germană, a murită. A fostă născută în 20 
Martie 1828.

FOILETON tJ.

Scrisori din Cernăuți.
Cernăuți, 11 luniu 1885.

A sosită și luna escursiuniloră. Tânără și bătrână 
alârgă spre pădurea apropiată, ca să răsufle aeră curată. 
Familii și societăți întregi facă escursiunl, tinerii studenți 
facă inaialurl, bucuria se vede pe fața fiecăruia. Socie
tatea academică: »Junimea» n’a voită nici de astădată 
să rămână înapoi, și ea a făcută o escursiune Duminecă 
la 7 c. la Cecina, locă pitorescă aprope de Cer
năuți-

Anunțulă, ce l’amă cetită și eu, îmi promitea o 
escursiune plăcută, sub cerulă liberă, sub stejară la ră
dăcină  Mă gândeamă și eu de ce nu suntă poetă, 
sciți de cei de moda nouă, să facă o poesiă ocasională 
der dreptă se vă spună m’am încercată, înse înzadară 
n’am sciută unde pasc-e calulă Pegasus ca să mă avântă pe 
elă — și dâcă l’ași fi și aflată nu sciu cum ar fi mersă 
cu limba, pentru că pe la noi în limba germană trebue 
să și poetisezi, dacă voesci ca sexulă frumosă să te în- 
țelâgă.

Der să lăsămă acesta și să urmeză cu escursinnea. 
Cu tâte că acesta era fixată pe 1 6ră p. m., ca totdăuna 
ora fixată nu s’a observată nici de cătră noi. Amă aș
teptată să viă și teologii, der ei bieții nu suntă domni 

pe voința loră, ci condeiulă Rectorului decide, care 
fiind de feră, n’are inimă. Dacă am vădută că nu mai 
vină și totodată, primindă scirea că mulți au plecată îna
inte, âr alții voră veni cam cătră seră ca să nu-i ardă 
sdrele, noi câți ne-amă adunată lângă biserica luterană 
amă pornită cu birjele..

Junii noștri se vede că în onorea bisericei lute
rane, au intonată ună cântecă de pornire — gîciți în 
ce limbă?

»Heut’ fahren wir uber See und See
Heut’ fahren wir...... *
Eu, ca unulă care nu sunt cântăreță, n’am cântată, 

căci de cântam, membri*)  »Armoniei» ară fi trebuită să 
’și astupe urechile. Cum am audită frumosulă cântecă 
.națională» — căci «Armonia» se ocupă cu «cântarea 
națională română,» -—m’am întrebată, de ce oren’arcânta 
și ună cântecă rutănă.

Făcândă trei cruci, ca nu cumva să pică din birjă, 
deârece drumulă era să fie — după cum suntă dru
murile de țâră, âr noi în fiecare birjă ticsiți ca sarde
lele — espresiune câtă de tare ne iubimă — amă por
nită ca’n timpă de bijeneriă. Se fini cânteculă națională 
și ună altulă i luâ rândulă. Fiecare studentă română 
conversa, cânta, în scurtă își esprima bucuria în limba 
germană, că are să pelrâcă sub stejară la rădăcină.

£tă-ne ajunși, buni teferi, și după ce ne-amă nu
mărată ori de nu s’a pierdută vre unulă, amă aflată că 
suntemă toți. Rediulă cu ală său covoră verde de mă
tase îți îmboldea inima și vrândă, nevrândă îți esprimai 
bucuria inimei în limba care ’ți este mai drăgălașă. Ună 
domnă dela «Armonia» dise să se cânte ună cântecă ger
mană. am uitată cum se châmă, âr de-a pofti să i-lă spună, 
cu plăcere I sciți de bună sosită. Prinzând u-se însă de veste 
că în pădure era și o societate germană, Românii noștri, 
ca să nu-și dea arama pe față, au fostă necesi
tați să cânte «Primăvara» de V. Bumbacă, pe note de 
C. Porumbescu.

înainte însă de a cânta, ună domnă dela «Armonia» 
face propunerea: ,D-loră, singen wir aber alle funfSlro- 
phen'. — Când am audită (aceste, am i^isă unui cu
noscută : vă^I, dâcă n’amă fi pornită dela biserica lu
terană, n’amă fi nevoiți să vorbimă și aici nemțesce. 
Afară de juni erau și d-nii I. Sbiera, I. Bumbacă, cari 
reproșaă junimeniloră de ce nu vorbescă românesce.

Tâtă petrecerea, — pardon, — voiamă să cțică 
escursiunea n’ar fi avută nici ună hază, dâcă sexulă 
frumosă ală națiunii române nu ne-ar fi onorată cu 
presența. 0 dâtr.nă C-a — care jâcă și la teatrulă de 
diletanțl—neputându-se întinde pănă la plăcinte, dise: 
«Aber diese plăcinte sind nicht zu erreichen». — Fcă o 
probă ce românce jâcă la teatru, ca să ne deștepte. O-
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Mai t6te fiarele din Paris au apărut în 
doliu pentru mdrtea admiralului Courbet. Toți 
cj.ică, că „Francia n’are norocu cu bărbații săi 
însemnați. “ ț)iarele cerii, ca să se aducă cada- 
vrulu din Macung (insulele Pescadore) în Parisu 
și să se înmormânteze în Panteon.

Foile din Madridu și anume oficidsa ,,Cor- 
respondencia“ dau scirî fdrte alarmatdre despre 
progresarea colerei în provinciile Valencia, 
Murcia și Castellon. In cele 24 de 6re spre 16 
Iuniu au foștii în Madridtt 8 cașuri de coleră, 
dintre care 2 mortale; în orașulu Valencia 2 
cașuri, în provincia Valencia 58 cașuri de bălă 
și 22 mortale; în Castellon 54 bolnavi și 28 
morți; în orașulu Murcia 100 bolnavi și 52 
morți, în provincia Murcia 52 bolnavi și 17 
morți; în provincia Alicante 4 cașuri nouă și 7 
morți. Medicii dicu, că în Madridti n’ar fi co- 
lera ci colica.

------o------

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part. ală »Gaz. Trans.«)

Madrid. 16 Iuniu. — Colera în provinciele 
cunoscute e în crescere. Eri în Murcia s’au bol
năvită de coleră 105, și au murită 46 persâne.

Berlin, 17 Iuniu. — Procesulă intentată 
de Stocker în contra lui Backer pentru vătămare 
de on6re s’a terminată, fiind condamnată celă 
din urmă la 3 luni închisâre și la plătirea cbel- 
tueleloră de judecată.

Paris, 17 Iuniu. — In ședința camerei 
guvernulă a consimțită cu propunerea d’a se 
face admiralului Courbet o îmormentare națio
nală, în casă când testamentulă și voința familiei 
n’ară-dispune altfelă.

------o------

DIVERSE.
Executarea criminaliloru Kleeberg și Marlin. — 

»Tribuna» scrie: Marți diminâță s’au executată crimi
nalii Kleeberg și Marlin. După ce ambiloră criminali 
li s’a fostă publicată ieri diminâță sentința, deli- 
cuenții au fostă duși în carcerulă orășenescă. In decur- 
sulă aceloră 24 de ore dela publicarea sentinței și până 
la timpulă prefiplă pentru executarea sentinței, amândoi 
au mâncată cu o pofta deosebită, au fumată țigarete și 
s’au mărturisită. Robert Marlin a scrisă mamei sale 
două epistole, în care îi cere ertare pentru rușinea ce 
i-a făcut’o, îi mulțumesce pentru sfaturile părintescl, 
i le-a dată darg nu le-a urmată și îșl ia rămasă 
bună. Una dintre scrisori e răspunsă la o scrisâre a 
maicei sale, prin care acăsta îlă încuragăză. Anton 
Kleebejg încă a adresată mamei și sororei sale o scri- 
sâre cerăndu-le de asemenea iertare per.tru rușinea ce 
le-a făcut-o; desă de diminâță amândoi dilicuenții s’au 
cuminecată. Aprâpe de 7 âre, timpulă prefiptă pentru 
strangulare, amândoi, atâtă Kleeberg câtă și Marlin au 
întrebată că încă n’a sosită timpulă? 0 mulțime mare 
de poporă din tâte clasele se afla desă de diminâță îna
intea închisorii, astfelă încâtă a trebită să fie trasă ună 
cordonă militară pentru a deschide calea și a opri îm
bulzeala spre porțl. In curtea închisorii se aflau ca la 
vre-o 150 de curioși așteptândă începerea actului tristă. 

înaintea publicului privitorii era trasă ârășl ună cordonă 
de soldați și polițiă. Punctă li 7 ore sunândă clopo- 
țelulă, gendarmii au suită treptele închisorii și îndată 
s’au reîntorsti cu cei doi condamnați, cari au fostă pos
tați fiecare in're câte doi geniarml înaintea fiecărui stâlpă 
de strangulare. In acâstă nefericită stare delicuenții au 
trebuită să fie ținuți la brață de cătră gendarml. Pre- 
sidiulă comisiunii judecălorescl, d. Hatfaludy a cetită în 
scurtă sentința i-a predată apoi procurorului de stată 
d. Szabâ. și acesta a provocată pe călău să-și împlinâscă 
datorința. Intr’aceea judecătorulă și prouurcrulă, pătrunși 
de simță și-au întorsă la o parte privirile precând pu- 
bliculă privia cu o neexcusabilă sete. Chiar la călău 
se vedea inpresiunea deosebită ce a făcută asupră-i sar
cina de a vedâ în mâna sa doi âmnni încă fârte tineri, 
căduțl jertfă unei nefericite crescerl și îndobitocirii sim- 
țăminteloră. Ambii condamnați cetiau rugăciunea de 
pe o foiță ce o avea fiecare în mână și cu deosebire 
Kleeberg adresa cuvinte preotului ce sta lângă elă și 
săruta crucea. Amândoi aveau ochii roșii de plânsă și 
nedurmițl și părâu mângăiațl cu totulă de darulă rugă
ciunii. Chiar se Zice, că așteptau sosirea pedepsei pen
tru a-și expia crimele. Mai ânteiu a fostă strangulată 
Robert Marlin, care îșl perduse puterile și a fostă ri
dicată pe trepte; a apucată a dice numai »Pardon!» ș> 
în o clipă și-a perdută consciința. îndată s’a săvârșită 
aceeași procedură cu Anton Kleeberg. Acstea sărutândă 
crucea și-a întinsă însuși mânile călăului, a pășită apoi 
pe treptele puse lângă stilpulă de strangulare și mai cu- 
rândă de ce privitorulă chiar și nemilosă și-ar fi dată 
sâmă de ceea ce se petrece, a trecută și dânsulă în 
stare de neconsciință. Tâlă procedura strangulării a 
ținută la amândoi condamnații aprope 14 minute. După 
șâpte minute, medicii au cercetată a constata mârtea; 
constatându-se la Marlin mârtea după 9 minute, âr la 
Kleeberg după 13 minute. Se vedea că la cestă din 
urmă va urma morlea mai târdiu, deârece precând Marlin 
nu 's’a desfigurată, fața lui Kleeberg s’a schimonosită 
succesivă.

* *
♦

Unu copîlii născutu în timpulu funerarieloru lui 
Victor Hugo. — In mijloculă triumfalei serbări postume 
a lui Victor Hugo, s’a întâmplată ceva uimitoră, poetică 
tolă deodată și fârte gravă, căci ar fi putută arunca 
desordine în cortegiu, așa de admirabilă condusă. Ună 
copilă s’a născută in mulțime, pe trotuarulă bulevar
dului Saint-Germain. La colțulă unei strade nisce stri
găte atrăsese poliția și pe municipali călări, apoi Cor- 
tegiulă porni și copilulă fu dusă nu se seie unde. Amă 
dori să scimă, dice .L’Illustration,» numele acestui co
pilă născută la 1 Iuniu 1885, în Ziua funerarieloră poe
tului. Ce va deveni? Cam îlă voră boteza? N^șulă 
trebue să-i caute în operile lui Victor Hugo ună nume 
gloriosă: Hernani, Enjorlas, Valjean, Gilliac, Marius dacă 
e bâiată; Eponine, Esmeralda, Pani ine, Cossette, dacă 
e fată. Intr’o sâră, la Opera comică pe când se juca 
ManonLescault, ună copilă se născu în galeriă. O 
numiră Manon. Numele era straniu alesă, dar și 
Mamon îșl are loculă său la sârele artei. Ce s’o 
fi făcută dânsa ? Amă dori să ni se spue profesiunea pă- 
rințiloră copilului venită în lume la ora unu după prânZă, 
pe bulevargulă Saint-Germain, în fața corânei âmeniloră de 
litere. S’ar pută urmări mica creatură, — Cosette său 
Marius, ori mai bine Victor seu Maria, — fiind că poe- 
tulă purta ambele nume, — și ar fi atingătâre să se vaZă 
crescândă finulă seu fina lui Victor Hugo mortă.

* *
*

Baccilulu cholerei în brânză vechia. — >Curierulă 
Botoșaniloră» scrie următârele: »Ună obiectă forte cău
tată este acuma — brânză vechiă și iată causa : I). De- 
neke, tânără medică asistentă, examinândă cu microsco- 
pulă o bucată de brânză vechiă a descoperită ună bu
rete de fărte mică dimesiă; acestă burete necunoscută 
de sciință pănă acuma arată după formă proprietăți și 
creșterea sa cea mai mare asemănare cu adevăratulă 
baccilă de choleră descoperită de consilierulă intimă 
d-rulă Koch, sub microscopă abia se potă deosebi unulă 
de altulă și crescă pe aceleași base nutritive indicate de 
dr.iKoch de ex. gelatina, serulă sângelui etc. se desvoltă 
la aceleașă grade de căldură artificială și se deosibescă 
numai prin efectele loră la inocularea în animale. — Pe 
când baccilulă de choleră Inoculată produce o violentă 
inflamațiă care duce la mârte, spirilli din brânză inocu
lați chiară în cea mai mare cantitate nu producă nici 
ună efectă vătămătâre asupra animalului. Acestă des
coperire fărte curiâsă a produsă o mare sensațiă în 
cercurile experimentatoriloră medicali. Toți doctorii, tâte 
institutele sciințifice, care se ocupă cu studiulă cholerei 
au urmată pe calea brânzei vechi și astfelă se făcu ca 
brânza vechiă apreciată de poporulă germană ca o deo
sebită delicateță a devenită de o dată ună articolă fărte 
căutată în lumea științifică. — Păte că chiar într’o bună 
diminâță se va dovedi că >haut gout» a brânzei vechi 
nu provine decâtă de la acelă baccilă de brânză, pe 
care s’a pusă mâna astăZI. — Slavă d-lui că celă pu
țină acestă baccilă e inofensivă.»

* **
0 prăjitură uriașă pentru nuntă. — Coresponden

tul din Londra ală diarului »l’Indâpendance belge» scrie 
următărele cu data dela 8 Iuniu: Cunăsceți obiceiulă 
englesă. Nici o căsătoriă, modestă seu avută, nu se 
face în colibă seu în paiață fără o prăjitură simbolică, 
din care o parte se mănâncă la masa de nuntă, âr 
restulă se împarte la rude, amici și cunoscințe, cari, în 
genere, păstrâză bucățile ce li se dau ca nișce mâște 
piâse. Principesa Beatrice, logodnica principelui de 
Battenberg, va ave asemenea prăjitura sa de nuntă, și 
va figura în capulă tuturoră celorlalte prăjituri. Acâstă 
prăjitură se compune în realitate din trei prăjituri su
perpuse. Cea dintâiu formeză partea de dâsupra, pe 
care se află între alte figuri de zahară și ună cupidonă, 
lucrată cu. multă artă, precum și ună vasă plină de flori 
simbolice. A doua este încunjurată de iasomiă, tran
dafiri, ederă, etc., totă de zahară. Pe prăjitura din 
partea de josă (catulă din urmă) se află armăriile prin
cipesei Beatrice ș’ale principelui de Battenberg. Totă 
prăjitura cântăresce aprope 100 kilograme. Ea va fi 
pusă pe o tavă enormă c’ună piedestală de aură , îm
podobită de ederă și crină, și făcută pentru acâstă 
ocasiune.

* * *
încă o victimă a jocului dela Monaco. — Se scrie 

Ziarului ,1’Indâpendanue belge,» că pe când trenulă sosia 
în gara dela Airolo, s’a auZită d'odată o detunătură în- 
tr’ună compartimentă de clasa a Il-ua. Ună călătoră, 
în posunarulă căruia se afla ună biletă de drumă de 
feră Milan-Paris, îșl trase ună glonță în capă. Glonțulă 
îi rămăsese în craniu, și nenorocitulă a fostă transportată 
la spitală, unde a murită a doua Zi diminâță. Elă era 
ună americană care, însoțită de sâcra lui, mergea la 
Paris, după ce se ruinase la Monaco. Sâcra sa a dechia- 
rată, că au mai fostă încă trei sinucideri în familiă și 
că acâsta este a patra. •.

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

nâre femeii române, căci ea nobilâză inima bărbatului, 
durere însă la noi în țâră însuși sexulă frumosă face ca 
bărbatulă să fie ori și ce, numai Română nu.

Eu unulă stăm de-o parte ca unulă pe care-lă ninge 
și ’lă plouă. Și cum să nu fi fostă așa, când o nouă de- 
cepțiune mă răpi din brațele ilusiuniloră mele. Voiam 
să aflu o petrecere românâscă, să uită de năcazulă Zilei, 
să uită și de aceea ce se scrie despre noi. Credâmă a afla 
argumente palpabile pentru combaterea afticuleloră de 
prin foi, dâr cu regretă trebue să mărturisescă, că ceea 
ce am auZită și văZotă, numai a viață românâscă nu 
mirâsă.

Ca să nu stau totă timpulă la o parte, m’am în
cercată să ’ml petrecă și eu. Inima mă atrase cătră ună 
bujoră, dau să vorbescă, dâr dumneaei îmi răspunde în
tre altele: »Ach! wie schon wăre es, wenn die Musik da 
wăre!» — «Credă și eu d-șâră, pâte mi-ar trece deurîtă!» 
și cu aceste cuvinte nu sciu cum se întâmplă că m’am 
întorsă în altă parte. Aici dădui de alte frumuseți, dâr 
ce folosă, femea română pierde din frumusețe îndată ce 
nu vorbesce limba ei — ba ceva mai multă, se face chiar 
nesuferită.

îmi aducă aminte că ’n călăloriele mele, — să nu 
credeți c’am fostă și eu numai la mâră și ’n pădure — 
prin Transilvania și Banată, Româncele de acolo, de 
și sciu unguresce, se genâză să Z>că sciu unguresce.

Pe la noi, dacă scie una a înșira trei bâbe nem- 
țesce, se crede a fi cultă și ține nasu’n susă, ea vorbesce 

! românesce numai cu servitorii, căci este limba loră, pe 
'când limba ei, cu tâte că nu roșesce a Z’ce că-i Ro
mână, este cea germană său și rutână.

Stă bâiă de care bolesce tineretulă română în Bu
covina de ambe sexe. Bâlă care din Z1 în Z*  devine maj 

' grea și ’n curândă ne vomă afla străini ai limbei române, 
căci mame române ne lipsescă.

In Bucovina nu s’a gândită încă nimeni de a da 
femeii române o educațiune națională. Despre bărbați 
nu Zică, referințele ceră a-șl face studiele în limba ger
mană, dâr cu tâte aceste nimeni nu-i împiedică de a 
fi buni austriacl, der și buni Români.

Ce-a mai fi nu sciu. Dâr să finescă cu escursiunea 
’ Cam cătră sâră ne-au onorată și nisce domni teologi, 
' Zicendă că de astădată s’a îndurată și Rectorulă și le-a 
permisă să mârgă, pe semne c’a cetită și D-sa ceea ce 
s’a scrisă în .Gazetă,» însă vorba ceea: răulă de n’ară 
rămânâ totă rău! Petrecerea a fostă așa de națională, 
încâtă ună domnă Mandicesc-hi — bănuindă ceva — 
Zise de mai multe ori ca domnii să vorbâsc-ă și româ
nesce, ca nu cumva »M. Scaevola,» »Ilă scițî*  sâu chiar 

| »Călătorescu« să fie pe acolea și să-i dea în Z>ară. Cum 
îșl temă pielea!

Asupra mea escursiunea a înriurită așa de multă, 

încâtă m’am legată cu jurământă să nu mai participă 
la escursiuni de aceste române, unde numai pre cei doi 
domni profesori i-am auZită vorbindă românesce! Ecă 
viitorulă Bucovinei — represintată prin junimea univer
sitara română.

Intunecându-se ne-amă luată rămasă bună dela 
pădure și dela munticelulă Cecina, la ale căruia pâle s’a 
ținută acâstă petrecere. Sărmana Cecina de sigură nu 
s’a gândită nici odată, că va veni ună timpă când chiar 
Românii să-și năpăstuiască limba! Cântându fiecare cum 
i-a fostă mai dragă, ne-amă întorsă urându-ne nâpte 
bună și întâlnire veselă la anulă.

Numai așa ca’n acestă ană nu! —
Amă cetită prin Z'araie din BucurescI, că’n curândă 

vomă căpăta nisce artiști dela teatrulă națională. S’au 
făcută chiară afișurl, ună evreu avea să îngrijâscă de 
vinderea bileteloră și Sâmbătă în 13 Iuniu avea să fie 
prima represintare.

Nu sciu, cum s’a întâmplată, că s’ar fi ofensată 
careva și li s’ar fi telegrafată din partea Româniloră să 
nu vină căci nu-i potă asigura de ajutoră.

Ar fi de dorită să nu fie adevărată. Vomă vedâ.
„Scaiu. “

------o------
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Oursulu la bursa de Viena

din 16 Iuniu Bt. n. 1885.

Bursa de Bucuresci.

Cota oficială dela 3 Iunie st. v. 1885.
Rentă de aură 4°/o • • • 99 05
Rentă de hârtia 5% . . 92.95 
Imprumutulu căilortt ferate

ungare.......................... 147.40
Amortisarea datoriei căi- 

lorb ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.30

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 123 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 108.75 

Bonuri rurale ungare . . 102.75 
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.50

Bonuri croato-slavone . . 102.- 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung.........................—. -
împrumutului cu premiu

ung...................................117.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.40 
Renta de hărtiă austriacă 82.50 
Renta de arg. austr. . . 83.10
Renta de aurii austr. . . 108 60 
Losurile din 1860 . . . 139 10
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  859 —
Act. băncel de credită ung. 287 25 
Act. băncel de credită austr. 288. - 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................. 5.86
Napoleon-d’orI.................9.86—
Mărci 100 împ. germ. . . 60.90 
Londra 10 Livres sterlinge 124.20

Nr. 671—1884.
a. f. sc. gr.

Escrîere de concursu.
In înțelesulă instrumentului fundațiunale pun- 

tulă VI. 4. c. alinea din urmă și pe temeiulă 
§§-loră 120, 126 și 128 din statutele pentru 
administrarea fonduriloră scolastice ale foștiloră 
grănițeri români din teritoriulă de odiniără ală 
regimentului II. română de margine din Ardealu 
se escrie concursă pentru ocuparea postului de 
profesore pentru musică și cântare la gimnasiulă 
românescă greco-catolică din Năsăudă și la scă- 
lele normali de prunci și de copile de aici, cu 
care postă e împreunată, după diferința carefi- 
cațiunei concurențiloră.

I. Salariulă de 700 fl. v. a. pe ană ca suplente 
cu dreptulă ca dăcă în timpă de trei ani, și-a 
împlinită datorințele de profesore la gimnasiulă 
din Năsăudă să pătă înaintâ la salariulă de nouă 
sute (900 fl.) v. a. cu dreptulă la pensiune ca 
la ceialalți profesori ordinari dela acestă gimnasiu 
și adausele decinali, cum se voră statori, după 
statute de cătră comitetulă administratoriu din 
când în când, pentru acelă concurinte, care va 
comprobâ cu documente legali, autentice și valide,

1) prin absolutoriu și atestate de progresă

Cu mp.

Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5%)

» convert. (6°/0) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit

>
»
»

» , » (Of/o) .
Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< >

Aură
Bancnote austriace contra aură

fonc. rural
n
»
>

5? 
urban

»
>

(7°/0)
Q5°/o)

(6%)
(5°/o)

» Națională

vend.

1230 —
289
229 —
10.25?/0) -

Cursulu pieței Brașovu
din 17 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote românesci . . . Cump. 8.94 Vend. 8.95
Argint românesc .... . . » 8.80 > 8.85
Napoleon-d’orI................. . > 9.85 » 9.87
Lire turcescl..................... . » 11.10 > 11.15
Imperiali......................... . . » 10.10 > 10.15
Galbeni............................. . » 5.80 » 5.84
Scrisurile fonc. »Albina» . > 100.50 > 101.—
Ruble RusescI................. . > 124.— > 125.—
Discontulă > . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se pofti cump&ra în tutunge
ria lui I. CSross.

său atestate finali dela vre-ună institută superiore e atâtă de moralminte 
pentru instrucțiunea în musică și cântări și anume civică, nepătătă. 
dela ună conservatoră, că are capacitatea formală 
de a da instrucțiune în tăte instrumentele musicali.

2. Preferință va avea celă ce va dovedi că 
a fostă în escrcițiu practică și a dată învățătura 
din musică și cântare la ună gimnasiu său la 
una din scălele medie de asemenea categoriă cu 
succesă bună în timpă de trei ani, său că a 
esercitată în modă practică instruirea în musică 
la ună institută superioră de musică și cântare, 
său că după absolvirea conservatoriului a fostă 
totă în atâtă timpă conducătoră de orcliestru mi
litare de musică după lege, ori stătută, său ca 
conducătoră ală unei capele de musică din vreo 
cetate.

3. Că scie limba română ca limbă de pro
punere, său limba nemțăscă, maghiaiă, francesă 
ori italiană ca limbi mijlocităre pentru învăță- 
mântă, avândă celă ce nu scie românesce, în timpă

trei aîii a se supune unui esamenă, prin care 
dovedăscă că e în stare a’și propune obiectulă 
limba română.

4. Originea, etatea și religiunea prin carte 
boteză.

5. Studiele ce le-a mai făcută cumva și că

, câtă și în purtarea sa

de 
să 
în

de

6. Testimoniu medicală despre starea sănătății.
II. Salariulă de 600 fl. v. a. pe ană la con- 

curintele fără una său mai multe din condițiunile 
puse mai în susu, însă acesta numai ca substitute 
fără dreptu de pensiune și de decenale.

III. Comitetului administratoru de fondurile 
scolastice grănițerescl i se reservă însă dreptulă 
de a remunera serviție estraordinarl, după trei 
ani urmate de resultate și succesă de totă emi
nente în împărtășirea la școlari a învățământului 
din musică și cântare, său prin salariu mai mare 
pănă la maximulu de 900 fl. v. a. său prin în- 
naintarea la graduîu de suplentu ori definitivă.

Suplicele concurinții ’și le voră adresă la: 
Comisiunea administratăre de fondurile scolastice 
din Năsăudă pănă la 16 Augustă 1885 călin- 
dariulă nou la 6 ore săra, căci mai târziu nu 
se voră mai primi și nu se voră subșterne spre 
desbatere și considerare.

Din ședința comisiunei administratăre de fon
durile scolastice și de stipendie ale foștiloră gră- 
nițeri români.

Năsăudă, 6 Iuniu 1885.
Președintele: Secretariulă :

losifii Mihalasiu m. p. loachimfl Mureșianu m. p.

MersulU trenuriloru
pe linia Predealu-Budapesta și pe linia Teîușîi-Aradu-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

I*redealu-S5udapesta SSudapesta—JPredealu

Predealu

Bucuresci

TimișCi
( 
(

Feldibra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodâ 
Hașfaleu

Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașb 
Copsa nucă 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Teiușft 
Aiudii 
Vințulfi de susti 
Uiora 
Cucerdca 
fthiristt 
Apahida

Mușin 
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghi riști 
Stana 
Huiedinft
Ciucia 
Bucis. 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare 

P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-pesta

Viena )

Trenu 
de 

persdne
Trenu Trenă 

accelerat omnibus
Trenu 

omnibua

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.5o
ÎOB

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2 58
6 03

6:35
3.00

Nota: Orele de

5-00 7.45
9 45 12.50 _

9.47 1.09
10.11 1.40 _
10.44 2.27 —
10.51 2.55 —
11.18 3.38 —
11.36 4.17 —
11.51 4.47 —
12.23 5.42 —

1.19 7.37 —
1.30 8.01 —
1.37 8.21 —
2.05 9 05 —
2.25 9.43 —
2.36 10.02 —
— 6.20 —

3.13 6.59 —
— 7.15 —
3.40 7.43 —
4.01 8.29 —
— 8.55 —
— 9.04 —
4.24 9 12 —
4.49 10.23 —
— 12.32 —

5 58 12.59 —
6.08 — 8.00
— — 8.3i
— — 8.59
— — 9.34
— — 10.16
7.14 — 11.04
7.43 — 12 17
— — 12.47
— — 1.211

8 22 — 2.051
8.48 — 3.08

— — 3.391
— — 3.55

9.13 — 4.05
9.18 10.37 —

10.31 12 59 —
12.07 4.45 8.22
2.10 1U,05 10.30
2.45 10.50 —
8 0) 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Gliirbău
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cucerdea

Ui6ra
Vințulă de susă 
Aiudd
Teiuși
Crăciunelă
Blaști
Micăsasa
Copșa mică.
Mediașâ 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva
Apatia
Feldiora

Timișd

Predealu

Bucuresci

nbpte suntd cele dintre liniile grose.

Trenă 
omnibus

Trenu 
accelera

Trenă 
omnibu

Trenu 
s de

persănt

Trenu 
omnibus

— 7.15 —
1

1 - —
6.47 1 45 3.15 6.2C b.Oj

Î0.37 3.41 7.2? 9.11 11.41'
1.44 5?21 1 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.0C —
— — 9.59 2.11 —
— 7.14 10.28 2.31 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.0 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.3' 6.24 —
— 10 01 5.05 6.43 —

12.05 10.16 — 7.01 —
12.31 — — 7.26 —
2.16 11.24 — 8.51 —
3.12 11.43 — 9.31 —
3.32 11.45 — 9.43 —
3.41 — — 9.51 —
3.50 — — 9.58 —
4.25 12.08 — 10.24 —
4.50 12.22 — 10.41 —
5.41 — — 11.28 —
6.0? 12.57 — 11.44 —

6.40 — — 12.18 —
7.00 1.27 — 12 36 —
_ 1.45 — 1.22 6.01
— 2.06 1.56 6.4(
— 2.31 — 2.34 7.2-
— 2.50 — 3.02 8.01
— 3.48 — 4.41 10.05
— 4.19 — 5 39 11.0:
— 4.34 — 6.03 11.3
— 4.53 — 6.35 12.14
— 5.20 — 7.14 1.09
— 5 3 — - 1.50
— 6.07 — * — 2.48
— 6 32 — — 3.23
— 7.30 — — 4.56

11.35 9.4<

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teiușft-Aradu-Budapesta Budapesta-Aradiî-Teiușft.

Trenu Trenu Trenă de Tronu do Trenu Trenă
omnibua omnibua peradne persdne acceleratu (imnibuf

Teiușii 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 ___

Alba-Iulia 11.46 — 4.2 7 Budapesta 8.60 1.45 8.(0
Vințulă de josQ 12 20 • --- 4.53 11.02 3.44 11 40
Șibotă 12.52 — 5.19 11 12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradiî 3 37 7 53 5
Simeria (Piski) 1.48 6.08 Glogovață 4.13 o 19.
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4 38 — 6.4»-
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5 10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41 Gonopă 5.38 — 7 51
Zam 4 25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58;
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam , 7 14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7 43 — 956
Radna-Lipova 6.57 6 14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
PauIișO 7.12 6.30 ln.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.25 6.47 10.52 Deva 8 47 — 11.05

) Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8 IO 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
Szoliwik ( 2.39 12.00 4 5< Șibotă IO 43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josfi 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena - 8.0) 6.05 Teijujrfi 12 0i — 2.24

Aradft-'fi'ixMfișdra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenu Trenă du Trenu do Trenu do Trenă Trenă
omnibua peraăna persâne perBone omnibua omnibus

Aradft 6.00 12.55 8.25 Simeria 63) ll.cO 2.23^
Aradultt nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.oq
Nămeth-Sâgh 6.50 1,46 8.54 Hațegă 7 53 1 19 3 49
Vinga 7.19 2 18 9.13 Pui 8.16 2 10 4.4
Orczifalva 7.38 2.36 9 25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczilalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10 11 3.35 b.i 7
Tâauișdra 8.42 3.40 10 ( 6 Pelroșeni 10.43 4.14 F. 9

Timișdra-Aradfi Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Trenâ Trenii Trenă
persăne persâne omnibua omnibufl omnibus de pors.

Timișdra 6.07 12.25 5 00 Pet roșeui 6.49 9 33 558
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.0*- ’
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11 37 7.°5
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6 53 Hațegă 9.31 12.17 8.02
Aradulă nou 7 40 2 54 7.24 Streiu 10.16 12 58 8.44

| Aradft 7 5^ 3 10 7.40 Simeria 10.53 185 9.15


