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Brașovâ, 8 Augustu 1886.
Afacerea împăcatei între guvernulu ungu

rescul și Sașii din Transilvania încă totu se mai 
ventilâză în unele diate interne și esterne. Se 
asigură că și unii și alții ar fi înclinați spre pace 
și spre bună învoire. O credem ti, d6r sub ce 
felii de condițiuni ?

De câte ori nu ni s’a vorbită și nouS din 
partea adversarilorti de bună înțelegere; de câte 
ori nu au apelatii ei și la noi Românii, ca sS le 
întindemu mâna frăț6scă și să trăimu în patrio
tică armonia. Insă sub ce felii de condițiuni ?

Acăsta este grava, ba amă pută (|ice fatala 
întrebare, la care adversarii noștri politici ne 
rămână datori cu răspunsulă întotdăuna. Decă 
ceremu lămuriri ni se dice: veniți numai și vă 
apropiați de noi, cu cari aveți lipsă d’a trăi în 
armoniă. Despre aceea ca și ei să sâmță nece
sitatea d’a se apropia de noi, ca și ei să cu- 
ndscă că pentru dânșii este necesarii d'a trăi în 
bună înțelegere cu noi, despre acâsta n’amă au
rită și n’amu cetită de mulți ani încdce nimicii 
scrisă de Unguri, luândti afară scrierile în ade- 
văru patriotice ale corbului albă între ei, ale lui 
Ludovicu Mocsary.

Compatrioții noștri Sași se află în momen
tele de față în aceeași situațiune d’a aucji multe 
vorbe și asigurări frumdse despre intențiunile 
amicabile ale guvernului față cu ei, dăr de a 
nu vedă nici o faptă, care să-i convingă, că în 
adevăru s’ar tracta aici de-o împăcare, nu numai 
de-o capitulare deghisată.

Unu câștigă — dâcă așa se pdte numi — 
potă totuși înregistra Sașii, că adecă se vorbesce 
de împăcarea lorii, se ține contă celă puțină pe 
hărtiă de acâsta esigență. Nu voimă să cerce- 
tămă aici mai deaprdpe de unde vine intere- 
sarea oficioșiloră unguri pentru Sași. Ajunge 
să amintimă în trâcătă că decisiunile corpora- 
țiuniloră din Heidelberg, Miinchen și Berlină și 
atitudinea pressei germane în genere nu puțină 
voră fi contribuită la aceea, ca guvernamentalii 
unguri să se declare deodată de mari amici a,i 
Sasiloră.

Fdrte caracteristică pentru relațiile dintre 
popdrele acestei țări este însă, că pre când în 
foile oficidse din Pesta se variază tema despre 
împăcarea Sașiloră, în contra Româniloră din Ar- 
deală se pune în lucrare o nouă agitațiune duș- 
măndsă.

In ajunulă întrunirei adunărei generale a 
kulturegyletului din Ardălă șoviniștii din vița 
lui Israilă credă de cuviință a alarma din nou 
nația maghiară cu pretinsulă „periculă“ ce ar 
amenința’o di . partea „daco-românismnlui.“

Eri amă publicată o probă de nerușinare 
jidovâscă, ce ne-a dat-o „Budapesti Hirl6p“ în 
numărulă său de Duminecă. Corespondentulă 
semitică ală acestei foi, pre când se preâmbla 
prin stradele Clușului, a avută o visiune. I s’a 
părută deodată, că Românii nisuescă a deveni 
domni peste acăstâ țâră și că „daco-românis- 
mulă“ nu însâmnă nimicu altceva, decâtă pofta 
de domniă, bunădră ca maghiarismulă șovinistică 
jidovescă de a<j.i.

Jidovulă „ patriotă“ găsesce, că a începută 
să se deștepte în Valahi consciința de sine na
țională și că acăsta vine de acolo, că se credă 
urmașii vechiloră Romani și că ei suntă stră
vechii locuitori ai Daciei, pe care au cucerit’o cu 
sabia împărații romani. Scopulă agitătoriloră 
dacoromâni — adauge elă — este de a lăți în 
poporu credința, că Maghiarulă s’a aședată pe 
moșia strămoșâscă română și că acum trebue 
dată afară, ca să se pdtă tolăni numai Valachulă 
în ea.

A trebuită se presinte jidovulă ună aseme
nea tablou, pentru ca să pdtă ajunge la resul- 
tatulă, că trebue să se deștepte și consciința de

sine maghiară Kulturegyletistă, ca să apere Tran
silvania de pericolele grdznice ce i-au turburată 
creerii pe stradele Clușiului.

Era mare dispută odată despre adevăratele 
tendințe ale „Kulturegyletului“. Acum credemă că 
nu se va îndoi nimenea despre tendințele ce ur- 
măresce, ddcă în ajunulă fiăcărei adunări gene
rale trebue să se pună în mișcare tdte condeiele 
jidovesci, ca se predispună spiritele ațîțândă în 
contra Valahiloră.

Suntă totodată — repețimă — fdrte semni
ficative aceste ațîțări într’ună momentu, când 
pressa ungurdscă aduce pe tapetă cestiunea îm
păcării cu Sașii din Ardeală.

Acestea trebue să ne dea de gândită și să 
ne convingă din nou, oă numai în solidaritatea 
ndstră națională mai putemă afla adi ună radimă 
pentru apărarea esistenței ndstre naționale ame
nințate.

Austro-Ungaria și Rusia.
țJiarele rusesci nu încetăză a se ocupa de 

Austro-Ungaria. Ele îii atribuescă față cu Orien- 
tulă proiectele cele mai fantastice, și când nu o 
atacă directă, lasă celă puțină a se înțelege 6re- 
care îndoială asupra acestoră intențiuni. Presența 
arcliiducelui Carol-Ludovic la Peterhoff le-a dată 
o temă, pe care au început’o să o esploateze. 
După ele fratele împăratului ar avă misiunea să 
pregătâscă pe Rusia cu ideea de a vedâ pe 
Austria anexându’și Bosnia și Herțegovina. Etă 
ce scrie în acâstă privință „Nowoje Wremja“ :

„Se pare că alia ții și prietenii noștri se pregătescă 
a esploata suprimarea portului-francu ală Batumului. 
Omenii de stată austriacî credă că acestă actă, înde
plinită de curând de Rusia, a mărită sorții unei esploa- 
tărî favorabile a cestiunei bosniace în sensulă unei ane
xări definitive. Pănă la ce punctă aceste speranțe suntă 
fondate le vomă vedea curândă, pentrucă se anunță, 
că anexarea Bosniei și Herțegovinei va avea 
locă în cur sulă lunei Septembre (?). Suntemă 
forte curioși a vedă pe Austria realisândă aceste do
rințe fără a viola într’ună chipă vădită tratatulă de 
Berlină. Dăcă puterile consimtă a lăsa să se violeze 
acestă tratată tocmai acuma, manținându’lă în celelalte 
puncte ale sele, ar fi o inconsecință din partea loră. 
Din punctulă de vedere ală intereseloră Rusiei, noi 
dorimă numai ca soluțiunea chestiunei bosniace să fiă 
amânată pentru câtva timpă. Se potă produce 
mari schimbări în peninsula balcanică și in 
urma acestoră schimbări așa disa delimitare a sfereloră 
de interesă ar rămânea literă mârtă.

„Sowremennyia Istretija“ e mai și mai clară 
în acăstă privință. Rămâne însă a se sci de 
unde ’și-a luată aceste informații:

După tâte aparențele, Austro-Ungaria ar voi să 
profite din așa pretinsa violare a tratatului de Berlină; 
care a fostă comisă prin suprimarea portului francă, 
Batumă. Ea va cere adhesiunea puteriloră și anexarea 
definitivă a Bosniei și Herțegovinei. In schimbă ea ar 
fi făgăduită ca recompensă de a nu se opune la o 
intervenire a Rusiei în Bulgaria. Fiind că însă o 
politică mai activă în Bulgaria pote să ne aducă pu
țină profită, și decă casulă s’ar întâmpla, Austro-Ungaria 
ar fi în stare să se opună la acâsta.

Ignatieff despre Anglia, Austro-Ungaria, 
Turcia și Romania.

In numărulă dela 6 Augustă v. ală fâiei nostre 
amă comunicată o parte dintr’o convorbire ce a avut’o 
generalulă rusă Ignatieff cu corespondentulă (Jiarului 
„Zastava*  despre relațiunile Rusiei cu Germania, Serbia 
și Bulgaria. Reproducemă acjl restulă convorbirei privi- 
tore la relațiunile Rusiei cuAnglia, Austro-Ungaria, Tur
cia și România.

Despre Anglia generalulă Ignatieff dise: In Anglia 
singurulă Gladslone înțelege, că ar fi mai avantagiosă

pentru Anglia, decă ar sta în bune relațiunl cu Rusia 
Der decă Anglia ar păși contra Rusiei, scimă ce avemă 
să facemă, atacămă India și proclamămă libertatea po- 
poreloră de acolo, care lâncecjescă sub jugulă englesă. 
Gomunicațiunile nâstre in Asia se perfecționâză, popârele 
caută amiciția nâstră și Anglia ar pute esperia atunci, cu 
cine are de a tace. Totulă atârnă de Anglia; vrea ami
ci țiă cu noi, bine, vrea răsboiu cu noi, ârăși e bine, 
Rusia nu se teme de acestă răsboiu.

Ce privesce pe Austro-Ungaria, generalulă Ignatieff 
crede se-i dea sfatulă, d’a renunța la peninsula balcanică. 
In punctulă amiciției austro-ungaro-germane, Ignatieff 
observă, că Austria nici ună avantagiu n’a avută dela 
Germania și n’are nici aijî; la acesta se mai adaugă 
grija lui Bismarck pentru Germanii din Austria.

Cu Turcia doresce Ignatieff să trăiâscă Rusia în 
bune relațiunl. Rusia nu vrea să anecseze nimică dela 
Turcia. In amicițiă cu Rusia, ar mai pută esista Turcia 
încă câțiva ani în Europa, în casulă unui conflictă i se 
aduce peirea mai curândă. Dăcă Turcii voră merge ală
turea cu Anglia, îșî voră săpa ei înșiși grâpa.

Despre relațiunile dintre Rusia și România, gene
ralulă Ignatieff se esprimă într’acolo, că Românii au o 
astfelă de inteligență patriotică, care Sârbiloră și Bulga- 
riloră le lipsesce. Românii n i suntu Slavi, dâr față cu 
Rusia n’au fostă nici-odată nerecunoscători și sciu, că 
Rusia în casă de necesitate ar apăra independența Ro
mâniei. Românii suntă convinși despre intențiunile o- 
neste ale Țarului și poporului rusă și atâtă de prudenți 
politicesce suntă, ca să vetjă, că viitorulă loră și-lă potă 
asigura în amicițiă cu Rusia. Raporturile dintre Rusia 
și România suntă sincere și Românii nici nu-șl ascundă 
simpatiele loră pentru Rusia. In timpulă din urmă se 
pare că și Grecii vrâu să urmeze acâstă prudentă poli
tică a Româniloră.

SCIRILE DILEI.
La serbările reuniuniloră săsescl din țâră întrunite 

în Brașovă peste. 1000 de participanțî s’au întrunită. 
Mercuri săra în hala festivă frumosă decorată au fostă 
salutați de deputatulă Adolf Zay. Joi diminâța reu
niunea pușcașiloră din Brașovă și din Bucuresci cu mu« 
sica în frunte s’au dusă la casa de tragere la semnă. 
La amâdi a fostă prâncjă comună, presidată de superin- 
tendentulă Teutsch, la care s’au ținută numărăse toaste. 
Totă Joi s’a deschisă și esposițiunea agricolă, la care 
au espusă și Români.

r 
----X-----

Consistoriulă ârchidiecesană din Sibiiu 
printr’ună cerculară face cunoscută, că ministrulă ungu- 
rescă de culte și instrucțiune a dispusă, ca învățătorii 
dela scâlele poporale, cari suntă supuși disposițiuniloră 
articnlului de lege XVIII din 1879 și n’au satisfăcută 
încă datorinței loră în acesta direcțiune, potă face esa- 
menulă de cualificațiune din limba maghiară la una din 
preparandiile de stată autorisate spre acâsta și anume 
Ia 18/30 Augustă a. c. se pote face acestă esamenă la 
preparandia de stată din Szâkely-Keresztur, la cea din 
Clușiu cu începutulă lunei lui Septemvre a. c. însă nu
mai la casulă, când se voră insinua mai mulți candidați 
cu care ocasiune apoi acâsta preparandiă va fi specială 
autorisată de ministeriu pentru ținerea de asemenea esa- 
mene. Cercularulă observă că, începândă cu anulă 
școlară viitoră nime nu va mai fi aplicată ca învățătoră 
fără diplomă despre cunoscința limbei maghiare, âr în
vățătorii aplicați după anulă 1872 la stațiuni de învăță
tori fără diplomă pentru limba maghiară, voră fi delă- 
turațî din posturile loră. — Și asta însemnâză autonomiă 
școlară!

—x—
Despre scola de stată din GyeroOșorheiu 

i se comunică lui «Ellenzâk", că la 8 Augustă a fostă 
pentru a treia 6ră bombardată cu petrii. Prima bom
bardare s’ar fi întâmplată îndată după înființarea ei, 
când ministrulă culteloră pusese asupra locuitoriloră res
pectivi ună aruncă de dare de 5% pentru susținerea a- 
cestei scoli, contra căruia — se dice — Românii numă- 
toși din acea comună ar fi făcuta mare resistență. A
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„d bombardare s’ă întâmplată acum e anulă, pe tim- 
pulă proclamațiunei irredentei, acum s’a întemplatO și a 
treia bombardare, prin care ferestrile numitei scole fură 
sfârmate cu desăvîrșire, ba se crede că acestă atentată 
ar fi țintită chiar la viâța învățătorului, cu scopulă ca 
prin acâsta să fiă nimicită sc61a de stată. Suspițiunea 
cade pe Români, dintre cari unulă fu și trasă la cerce
tare ca suspectă. Corespondentulă fâiei [unguresc! pre
supune a fi o esecutare a plannlui urdită prin proclamația 
,irredentei«. — Mari ferbințeli trebue că bântue capetele 
calumniatoriloră! Numai Dumnedeu să se ’ndure de ei!

—x—
„Patrioții*  nici în morminte nu vreu să ne lase în 

pace. Ună ore-care Szoke Albert din Budola își bate 
jocă în colonele Iui »Ellenzek“ despre înmormântarea 
bătrânului preotă română de acolo, care s’a bucurată 
multă de' dragostea și iubirea Româniloră din acele 
părți. Mai vîrtosă însă își varsă foculă asupra preo
tului predicatoră, care cu ocasiunea aceea a îndemnată 
pe poporeni să fiă solidari, să și iubescă biserica, scola 
și națiunea loră et.c. — Ertâ-lă Domne pe «patriotulă" 
că nu scie ce face!

—x—
Ghiață și furtună mare a nimicită la 12 I. c. o parte 

însemnată din cucuruzele, arborii și a făcută stricăciuni 
mai multoră edificii de pe teritorulă Devei. Din planta- 
țiuni și mai vertosă din vii abia a decea parte se mai 
pâte folosi.

—x—
Comitetulă fonduriloră școlare din Năsăudă și-a 

începută ședințele sale sub presidiulă prefectului Banffy.
—x—

Ni se scrie că la băile dela Sângeorză (ținutulă 
Năsăudului în Ardâlă) au fostă în vâra acâsta Români 
puțini, mai multă Evreime și Ungurime. — In decursulă 
anului viitoră societatea »Hebe« a hotărîtă de a clădi 
alte nouă stabilimente pentru băi (scalde), ca așa să mai 
pâtă concura și cu alte băi din țâră, căci apa e bună, 
numai întocmirile nu erau destulă de confortabile pănă 
acuma.

— x—
Ni se scrie din Câmpeni cu data 4 Augustă v. 

că în 3 1. c. s’a dată în locuia numită Poduri o petre
cere, care a fostă forte animală. Au luată parte la ea 
Români din tote părțile. S’a jucată numai românesce, 
»Călușerulă< și »Bătuta" în costume naționale. Pe la 
9 ore săra s’au întorsă toți pe la casele Icră, ducândă 
cu sine o nouă și dulce amintire de viâța de aramă ce 
este în Română.

Facemă următârea întrebare d-lui pretoră ală Bra- 
nului: De când la târgurile anuale ale Brașovului, care 
suntă libere, neguțătorii cari le cercetâză trebue să aibă 
concesiune pentru a-și desface marfa și încă concesiune 
anume din pretorialulă Branului?

—x—
Ună mare tunelă se proiecteză a se face între 

Comarnică și Sinaia, de orece actuala liniă ferată de pe 
valea Prahovei este cu totulă nesigură din causa apeloră.

Banca națională a României anunță că scontâză 
cupânele scrisuriloră funciare urbane cu scadența de 1 
Ianuarie 1887.

—x—
0 altă bandă de t. âlari s’a ivită în județulă 

Ilfovă. „Voința Națională" dice că în sera de 1 spre 2 
Augustă, pe la orele 9, mai mulțl tineri plecară la vână- 
țâre spre comuna Afumați. Printre aceștia se afla și d.

M. Crișianu, directorulă prefecturei județului Ilfovă. Ajun- 
gândă la o distanță de vre-o 10 kilometri departe de 
Pantelimonă, tinerii noștri fură .întâmpinați de ună să- 
tenă, care venea în fuga mare și speriată le spuse să 
nu mai înainteze că o bandă de tâlhari a năvălită asupra 
satului Afumați și că elă ca prin minune a putută să 
scape. Tinerii vânători îșî încărcară bine armele și înain
tară spre Afumați; aci găsescă în adevără sătulă întregă 
în piciore. în urmărirea tâlhariloră, care erau în numără 
de 15 și care jăfuise și rănise cu ciomegele vre-o 5 să
teni, care se reîntorceau din Bucuresci, unde duseseră 
ună transportă de lemne. Din cei 5 răniți, 2 suntă 
forte gravă. D. directorii ală prefecturei luă numai de- 
câtă măsuri ca acești doi răniți să fiă transportați la 
spitalulu Pantilimonă, unde se găsescă în cura medici- 
loră. Toți răniții suntă loviți la capă, aceștia au opusă 
resistență; alții care nu s’au opusă s’au alesă numai cu 
bani furați. D. Ionescu, suprefectulă plășii Dâmbovița, 
chiămată în grabă de d. directoră ală prefecturei, sosi 
la fața locului și amândoi începură cercetări. Se crede 
că tâlharii ar fi nisce lucrători dela fortificații și pară a 
nu fi Români, căci, după declarația unora din cei jăfuițî, 
ei nu vorbiau curată românesce; se bănuesce că ei 
trebue să fiă Unguri seu Țigani. S’au arestată 8 individ!, 
asupra cărora planează bănueli.

Industria de casă.
Sânte-jude, 30 Iuliu (11 Aug. 1886.)

Domnule Redactoră! Vă este cunoscută, cumcă în 
Sânte jude s’a anunțată țânerea unui cursă de industriă 
de casă și, în paralelă cu acesta, altuia de aurărită 
și colorită.

Inceputulă s’a făcută Luni în 2 Aug. n. a. e. cu 
auritulă și coloritulă pentru ca intervalele, în cari se cerea 
așteptare după uscarea materii loră de lucru, să se pâtă 
folosi cu împletituri din industria de casă. In modulă 
acesta continuându-se, s’au predată cunoscințele de lipsă 
din ramulă aurăritului și coloritului atâtă în modă teo
retică câtă și practică. Descoperirile făcute în decursulă 
acestora lucrări ne-au convinsă pe deplină despre se- 
cretulă acestui ramă de industriă, prin care se esploa- 
teză în modulă celă mai esagerată din partea aurariloră 
de profesiune" pungile publicului, care voiesce a-și satis
face gustului rău estetică în privința decorului casei. Ună 
lucru, ce costă 20—30 de cr. și o lucrare ușâră de 2— 
3 ore, îlă plătesce publiculă cu prețurile scumpe de 10 
—15 fl. fiind sedusă prin orbirile speculantului aurara. 
D-lă universitară Aurelă Simonă, împărtășind amănuntele 
acestui ramă de industriă, a predată poporului română 
prin cei 14 ascultători, învățători, profesori, preoți și 
teologi absoluți, o comoră forte mare de cunoscințe în 
direcțiunea acâsta.

Aprețiindă bunăvoința și nobilele intențiunî, cari 
au condusă pe d-nulă Simonă la hotărîrea de a aduce 
astfelă de servicii națiunei nostre, ne simțimă forte deo- 
bligați față de d-sa și-i vomă păstra cele mai plăcute 
suvenirl pentru viitoră, aducându-i totodată cele mai 
căldurâse mulțămiri.

Lucrările, aparținătore ramului industrială de îm
pletituri, se urmeză cu multă stăruință sub zelosa con
ducere a d-lui învățătorii Petru Graraa; cele dintâiu îm
pletituri se facă din papură, urmâză apoi cele din ră- 
chiți și în fine de paie și din pipirigă. Resultatulă finală 
nu ■>’omă întârdia ală comunica la timpulă său.

Ună participantă.

De ale sc61ei.
Rodna-vechiă, în 7 Aug. 1886.

In ună legendară ungurescă edată în Budapesta la 
1880 de Dr. Kis Aron et cons., prelucrată pentru alumnii 
preparandiiloră de ambe sexe, pe pagina 231 et seq. am 
aflată o bucată, cu titlu: >0re am eu aplicare spre 
acesta?" (După P. Page de A. Gyorgy).

Cuprinsulă acestei bucăți, care e tradusă în limba 
maghiară, e plină de învățătură și forte instructivă pen
tru totă insulă, care voiesce a se dedica carierei învă- 
țătoresci.

Luândă în considerare, că chiar acâsta e luna, în 
care se decidă tinerii pentru o carieră ori alta, așâdară 
și pentru cea învățătorescă și luândă în considerațiune 
rolulă celă importantă, ce-lă are învățătorimea pentru 
promovarea bunăstărei poporului și asigurarea viitorului 
nostru în specie: rogă pe onorata Redacțiune se bine- 
voiăscă a da locă cuprinsului acelei bicăți, care în tra
ducere românâscă e următorulă :

Cândă cineva voiesce a lua asupra-și oficiulă învă
țătorescă, său se cugetă a începe pregătirile la oficiulă 
învățătorescă, credă, că prima întrebare i va fi: «Oream 
eu aplicare spre aceea» ? Acâstă întrebare e una dintre 
cele mai ponderose. Nu voiescă a micșora nici câtuși 
de puțină talentulă naturală, ponderositatea facultății in
telectuali, despre care recunosce fiăcare cu dreptă deplină 
că are o însemnătate atâtă de mare, în ceea ce privesce 
oficiulă învățătorescă. Insă aplicarea adevărată a învă
țătorului e aplicare, care nu privesce esclusivă la avan- 
tagiulă materială, dâr voiesce a aduce celă mai marefo- 
losă acelora, pe cari trebue sâ-i instruâscă; e aplicare, 
care esaminâză mai înainte de tote natura, aptitudinea 
spiritului omenescă și tremură de responsabilitate, cândă 
se încârcă a fi crescătorulă acestui spirită; e aplicare, 
care privesce aurulă de ună grunQă pământescă demnă 
de urgisită, cândă îlă asâmână cu acea petră pururea 
durabilă, pe care trebue să o aducă la lumina cjilei, ca 
să strălucescă totdâuna; e aplicare, care batjocuresce 
orice idolă pământescă și liniștirea consciinței o privesce 
de cea mai mare țintă; e aplicare, care scrutâză seriosă 
ce e dreptă și respinge resolută totă ce e greșită ; e a-, 
plicare, ce cunâsce și stimâză în fiăcare copilă mâna lui 
D-cJeu și arde de dor.ulă se aibă ocasiune a desvolta dis- 
cipulii pănă la celă mai înaltă gradă ce numai se pâte, 
o aplicare ca acâsta e cea dintâiu, care trebue să fiă în 
învățătoră și fără de care nici talentulă celă mai strălu
cită nu e în stare a-lă face eminentă în oficiu.

Celă ce voiesce a păși pe cariera învățătorâscă 
face forte bine, dâcă își trage sâma seriosă. E ună lu
cru ușoră a lua asuprași oficiulă învățătorescă fără nici 
o pregătire; e ușoră a-lă purta fără acea consciință de 
sine, pe care o pretinde totdâuna consciință nobilă, dâr 
nu e așa ușoră a corege erârea, ce o pote causa o simplă 
rătăcire în sufletulă copilului atunci când rătăcirile se polă 
întâmpla forte ușoră.

In scâlele nostre suntă mulți învățători, în cari nu 
esistă acea aplicare spre lucrulă loră, despre care am 
făcută amentire aici. Mulți nu numai că nu cugetă, ca 
să se prepare spre lucrulă loră, ci directă din comodi
tate personală își alegă acâstă carieră și nu rară cu acea 
convingere, că nu suntă apți spre altă lucru. La o altă 
carieră de viâță nu obvine așa ceva. Juristulă nu pâte 
ajunge pănă atunci la vre ună tribunală, pănă când nu 
și-a finită pe deplină preparările și încă și atunci ’lă a- 
plică cu grijă. Mediculă trebue să trâcă peste ună cursă 
ungă de studiu și pe lângă acesta încă peste ună res- 

timpă la sate, unde trebue să se lipsâscă și de lucrurile

FOILETONU.

Cele trei mărgăritare din începutulu 
renascerei italiane.

(Studiu archeologică de Severii Mureșianu).
(Urmare.)

După planurile lui Bruneleschi, Francesco della 
Luna a edificată la 1421 spitalulă copiiloră inocenți 
în piazza dell’ Annunziata, a cărui logiă e de o frum- 
seță rară. De pre lespedea capitelului columnei corin
tice se rădică inmediată arcurile, așadâră fără architravă, 
fris și geison. Intre aceste arcuri se află copilași în 
fașiă, medailâne fârte frumose de Andrea della Robbia.

Cosimo di Medici, care pre aceste timpuri era su
fletulă poporului florentină, a avută o agerime extraor
dinară în cunâscerea și alegerea folenteloră, pe cari le 
grupase în jurulă său dându-le nutremânlu și ocasiune 
a se desvolta și a luci în adevărata loră splendore. Elă 
a fostă ună adevărată principe pentru poporă, care a 
spesată din casa sa proprie sume enorme pentru zidiri 
și întocmiri publice, lăsândă pesterității acele amintiri 
neperitâre ce nu se potă întuneca de cele ale principi- 
loră și regențiloră iubitori de gloriă, dâr cari suntă pro
ductele sbaterei și stârcerei poporului nefericită.

Bruneleschi încă a fostă de dânsulă încărcată cu 
cele mai înalte onoruri și însărcinată cu întreprinderi 

ce numai dânsulă a și fostă în stare să le răsâlve atâtă 
de strălucită. Așa baza di Fiesole edificată pre spesele 
lui Cosimo este opera lui Bruneleschi, una dintre cele 
mai frumâse și grațiâse complexe de edificii. Aci bise
rica este numai cu o naiă, boltită cu barile, pre delă- 
turi însă are capele, cupola este fârte modestă. Atră- 
gătoră este curtea cu logiele ei deschise. Bruneleschi 
a desvoltată cea mai mare atențiune în arangearea re
fectoriului, a dormitoreloră, a novițeloră, a bibliotecei 
și a tuturora întocmiriloră ce suntă indispensabile la o 
mănăstire. Ornamentarea desvoltă o mare simplicitate, 
se vede cum tât.e suntă astfelă calculate ca complexu
lui să-i dea cea mai curată și ațrăgătore armoniă.

Cosimo l’a însărcinată asemenea să-i facă ună 
plană pentru ună paiață ce avea de cugetă să edifice. 
Bruneleschi eu mare zelti s’a pusă pe lucru, făcândă 
ună plană care lui Casirno i s’a părută prea grandiosă 
și ca să nu stîrnescă mai tare invidia contrarilQră săi 
acceptă pre cela ală lui Michelozzo Michelozzi.

Dâr totuși sârtea l’a favorită ca să-și desvâlte ta- 
lentulu său architectonică pentru edificele prosane în 
modulă celă mai splendidă în polozzo Pitti începută în 
anulă 1440.

Acestă paiață este modelulă palateloră florentine, 
în elă se rădică rustica la cea mai mare însemnătate. 
Aceste bassage uriașe, cari numai la cânte suntă netezite, 

dau palatului ună aspectă fârte seriosă și împunătoră, 
elă pare că desprețuesce ori ce decorațiune. Proporțiu- 
nile suntă grandiâse. Și fiindcă parterulă pre timpu
rile aceste servesce mai multă pentru trebuințele acci
dentali, de aceea ferestrile lui suntă micuțe în formă 
quadrată. In celelalte două etage însă ferestrile se des
voltă în formă semicereuală la colosala mărime mai de 
7 metri în înălțime, și 4 m. în lățime. .Aceste la olaltă 
facă una din impresiunile cele mai sublime asupra spi
ritului privit oră. Palat ulă Pitti a fostă pănă în seclulă 
ală XVIII mereu completată. Sub conducerea sa nu a 
fostă deeâtă numai cei '6 ani ultimi ai vieții sale active, 
adecă pănă la anulă 1446.

Afară de aceste edificii de mare însemnătate Bru
neleschi a mai făcută în viâța sa planuri r-entru diferite 
zidiri architectonice în cari pulsâză aceea armoniă cu
rată a formeloră antice ce o am aflată și în operele 
lui grandiose.

Acestă bărbată de statură neînsemnată avea as
cunsă în corpulă său acelă sufletă bună și, nobilă ce i-a 
câștigată respeclulă, simpatia și iubirea contimporaniloră 
săi. Mai multă însă numele i-a fostă, este și va fi în 
tâte timpurile glorificată. Osămintele lui zacă în S-a 
Maria del Fiore în naia laterală drâptă cu chipulă său 
de marmoră scuipată de scolariulă său Buggiano.

Stilulă gotică italiană care s’a conservată pănă în 
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cele mai necesare, ca să ’și facă esperiințele prime, îna
inte de ce ar fi chiămată a cura pe bolnavi. Trece ună 
timpă îndelungată pănă când îșî câștigă omenii încrederea în 
elă, ca să le ajute în necasurile grele și nu rară se în
tâmplă, că îșî petrece cea mai frumosă etale a vieții îna
inte de ce șî-ar fi putută câștiga domiciliulă.

La învățătoră insă nu esistă casă de natura acesta. 
Elă pote ajunge în sanctuarulă sufletului fără greutate, 
lui ți suntă încredințate spre conducere interesele cele 
mai delicate ale ambiloră lumi încă și în casulă acela, 
când activitatea sa nu are altă motivă decâtă acela, că 
nu e în stare a evalua pe altă cale din timpă câteva 
luni, și nu are altă destoinicia spre acâsta, decâtă aceea 
ce pote câștiga in modă neprecugetată. In «Journal 
of Education*  descrie acăstă stare de lucruri ună ârecare 
scriitoră in modulă următoră :

*) Credă, că e și superflu a pomeni, că șirele 
aceste se referescă la starea învățământului americană. 
De 30 anî încăce s’au întâmplată multe și acolo.

„Totă strengarulă’, care a petrecută patru ani 
între păreții unui gminasiu; totă servitorulă nemulțămită, 
care nu e destulă de destru ca să’și potă conduce co- 
merciulă unei prăvălii mici de sfârnăriă; totă economulă 
tinăvă, căruia după lucrurile de veră îi rămâne preste 
ernă puțină timpă liberă, cu o vorbă totă tinărulă, care 
scie, „că nu e destulă de aptă spre altă carieră, se 
crede pe deplină cualificată spre a transforma nesciința 
și debilitatea etății copilărescl în virtutea, facultatea și 
înțelepciunea etății mai mature, ca să facă din o ființă, 
cea mai plăpândă și mai fină, ce a format’o natura, o 
ființă înzestrată cu facultate intelectuală și curagiâsă, care 
se domineze în lumea spirituală, să facă din ea espli- 
catorulă și stimătorulă Dumnedeirei, ba, așa dicendă. 
aprâpe renresentantulă aceleia»*).

Mulți dintre aceiâ, cari funcțiănăză în șvolele publice ca 
învățători, îșî propună altă scopă. Se p6te, că înșiși ei 
suntă școlari și încă în ună instilută mai înaltă și nu
mai de aceea și-au luată asupră’și chiămarea acăsta, ca 
să aibă ună mijlocă acomodată spre crearea sumei de 
lipsă pentru susținere și de aceea scopulă de căpeteniă 
e ca să-și continue studiulă, și așa cu școlele voiescă a 
tracta câtă mai ușoră. Alții privescă acestă chiămare 
numai de ună gradă spre ună stată cu mai mare vedă— 
după părerea loră — aceștia țină astă chiămare timpo- 
rală preste măsură uriciosă și nu simțescă bucuriă mai 
mare niciodată, decâtă când sosesce ora să potă libera 
copii acasă. Astfelă de învățători nu au aplicare ade
vărată și pre lângă aceea, că activitatea loră e cu to
tului Iotă fără rodă, h se espună discipulii câte odată 
periculeloră fără capătă deși provedința îngrijesce de ei 
în modă neesplicabilă.

Invățătorulă trebue să fiă pătrunsă pe deplină de 
chiămarea sa. Trebue să simțescă ponderositatea ace
leia. Trebue să scie, că rătăcirile și erorile sale, deși 
nu-lă nimicescă pe elă, formeză in continuu nedreptate 
față cu copii. Nu e destulă decă dice: >Facă acăsta 
în necunoscință de causă ori contra voinței mele.‘ A 
ocupată ună postă, unde și însăși nesciința e păcată și 
în carele indiferința față de bună-starea altora e egală 
cu omoră plănuită. Tocmai așa ar pută presupune 6re 
cine despre sine, că e medică și ar prescrie arsenică 
fără a sci resnlfatulă celui ce pălimesce de stomachă.

Nesciința nu e scusă potrivită în astfelă de cașuri, 
fiindcă primirea acestui oficiu condiționâză, că posede 
desterif.atea și pregătirea recerulă.

Așa dăr precumpănescă’șl bine învățătorulă, că ore 
are elă aplicare spre acestă carieră și numai atunci să 

se apuce de ea, decă a esaminată seriosă felulă și res
ponsabilitatea aceleași, dâcă îșî folosesce puterile cu celă 
mai mare entusiasmă spre a se pregăti spre oficiulă 
acesta sublimă.

Preste tăte însă să fiă sigură când pășesce in școlă, 
că motivele sale suntă așa de clare, încâlă cu acele ar 
pute sta înaintea feții Atotștiutorului.

luliu Popă, învățătoră

Pod ulii peste Dunăre.
Doue linii ferate au fostă proiectate pentru a lega 

România cu Dobrogea, acestea suntă : linia Făurei-FeteștI, 
punctă situată la Dunăre în dreptulă Cernavodei, și Bu- 
curescI-Feteștl prin UrzicenI și Slobozia.

Cea dintâiu liniă are de scopă d’a deservi comer
țulă Moldovei la Dunăre și de aci prin Cernavoda la Con
stanța portulă nostru maritimă la Marea-Nâgră; cea de 
a doua are de obiectă d’a deservi comerțulă României 
de dincdce și de dincolo de Ollă totă la punctulă Con
stanța, și ambele linii împreună, comerțulă internațională 
în legătură cu Orientulă și estremu-Orientă.

Ambele aceste linii suntă aprope terminate și de 
tâmnă se speră a fi puse în circulațiunea publicului. Preo
cuparea generală este podulu peste Dunăre dela Fetești la 
Cernavoda pe o întindere de 14 kilometri aprope. S’a 
anunțată părerea că pănă la construirea unui podă de
finitivă, să se construescă ună podă provisoriu pe vase 
care se primescă trenurile la Fetești și să le transporte 
la Cernavoda. Acăstă părere însă împedecându-se de 
faptulă, că iarna acestă podă nu va putea funcționa din 
causa gheței, guvernulă română a renunțată la ea și a 
rămasă la ideea d’a construi ună podă definitivă pentru 
care a și fixată adjudecația pentru diua de 25 Noemvrie 
anulă curentă, așa după cum amă arătată printr’unulă din 
numerile nostre trecute.

Acestă podă urmândă a fi celă mai mare podă din 
Europa, acela care va reuși să ia construcțiunea lui, îșî 
va lega pentru eternitate numele de acestă colosală lu
crare, și ’și va statornici în Europa și chiar afară din 
Europa o reputațiune, care l’ar face stăpână pe orice în
treprindere însemnată. — >Curierulă financiară).

Ultime soiri.
Berlină, 17 Augustă. — Consiliulă munici

pală n’a primită invitarea ce i-a făcută abmi- 
nistrațiunea comunală din Pesta pentru a tri
mite delegați ca să asiste la serbările jubileului 
ce se voru celebra cu ocasiunea celui d’ală doi
lea centenară alu reluărei Budei.

Viena, 17 August. — „Tagblatt“ e infor
mată că s’a făcută o bre care apropiere între 
Serbia și Bulgaria și că prin urmare reluarea 
raporturiloiu diplomatice între aceste două țări e 
apropiată.

Viena, 17 Augustă. — Ducele de Cambridge 
comandantulă șefă ală armatei englezesc!, a pri
mită învitațiunea ce i-a făcută împăratulă Austriei 
de a merge la Galiția ca să asiste la marele 
manevre ce se voră face acolo în cureudă.

Dublinu, 17 Augustă. — Tulburările ur- 
măză în Irlanda.

Berlina, 18 Augustă. — „Gazeta de Voss“ 
spune că dăcă știrea despre o pretinsă convențiune 
între Turcia și Rusia ar fi adevărată, ea ar lu
mina întrevorbirile dela Kissingen mai bine ca 
or! ce comunicare oficibsă și că, dăcă Turcia nu 

se va smulge din brațele Rusiei, ea nu va gu- 
nici sprijinulă Germaniei, nici ală Austriei.

Constantinopolu, 17 Augustă, (Cale indirectă). 
Patru ulemale atașate la Paiață ar fi fostă ares
tate, pentrncă au criticată pe Sultană că a pri
mită de curându ună dară din partea Țarului 
ce consista în o blană de Zibelină prețuită o sută 
de mii de ruble. Aceste ulemale ar fi 4isă într’o 
conversația privată, că Sultanii de altă dată făcău, 
de nu primiau astfelă de daruri, adăogândă că 
Țarulă ar fi trebuită să reserve asemenea cadouri 
pentru nisce Suverani ca emirulu din Bukara. 
Circulă scirea că prințulă Bulgariei a telegrafiată 
ca să cără ajutorulă Sultanului contra inamicilor^, 
săi. Cercurile politice credă că prințulă voesce 
astfelă și prin tbte celelalte acte ale sale, să facă 
pe Sultană să primăscă revisuirea statutului Ru- 
meliei în sensulă unirii actuale, fără de care prin- 
țulă ar fi dată josă de inimicii săi din năuntru.

Montevideo, 18 Augustă. Ieri s’a trasă o 
lovitură de revolveră asupra președintelui repu- 
blicei Uruguay și l’a atinsă ușoră la obrază. 
Mulțimea măcelări îndată pe asasină.

Triest, 18 Augustă. S’au constatată eri 23 
cașuri de coleră și 6 decese.

Tranik, (Carniolia), 18 Augustă. S’au sem
nalată 4 decese causate de coleră.

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

LONDRA, 20 Augustă. — Discursulă tro
nului, din incidentulă pacmicei deschideri a par
lamentului, nu amintesce nicidecum de aface
rile esterne, arată resultatulă ultimeloră alegeri, 
care a confirmată hotărîrea parlamentului trecută 
privitbre la bilulă Homerule irlandeză, anunță 
câteva proiecte de credite și apropiata amânare 
a parlamentului.

Bibliografia.
„Convorbiri literare", revistă lunară, sciențifică-lite- 

rară; apare în București, sub direcțiunea d-lui lacobă 
Negruzzi (Strada Romană 25). Prețulă abonamen
tului: pentru România 20 lei, pentru Transilvania și 
Ungaria 15 lei pe ană. — Nr. 5 dela 1 Augustă are 
următorului sumară: P. Th. Missir, — Noțiunea valorii; 
G. Bengescu - Dabija, — Pygmalionă, regele Fenicîei 
(Actulă V); I. T. Mera, — Făta de împărată cu stea 
în frunte (Poveste); C. Schuhhardt, — Cum se desco
pere ună vată romană (Trad. de D. Bogheană); Ștefană 
Velovană, — Inducțiunea în morală; M. Gregoriadi de 
Bonacchi, —Nani, Nani puiulă mamii (Poesii); Elena 
Sevastosă, — Poesii poporale ; Societatea geografică ro
mână ; Bibliografiă; Corespondență.

„Scâla și familia,", f6iă pentru crescere și învăță- 
mentă; apare în Brașovă de 2 ori pe lună și costă: 
3 11. pe ană, 1 fl. 60 cr. pe Va ană, 1 fl. pe 1/i ană; 
pentru România 10 franci pe ană. Directoră: Ștefană 
Iosifă; Redactoră resp.: Ionă Dariu. — Nr. 9 dela 1 
(13) Augustă conține: Higiena școlară, studiu pedagogică- 
higienică, de I. Dariu (urmare) ; Ceva relativă la propu
nerea limbiloră clasice în gimnasiu (urmare), de I. Dariu; 
Lecțiuni din învățământulă religiunei în șcdlele primare, 
de losifă Aronă, învățătoră în Rășinari; Studii asupra 
stării actuale a școleloră nostre împreunate cu comba
terea defecteloră și indicarea remedieloră, de I. D. Pe- 
trascu ; Cugetări din pracsa educațiunei, de I. Dariu; Di
verse; Bibliografia; revista diareloră.

Editoră : lacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă; Dr. Aurel Mureșiauu

prima jumătate a secuiului ală 15-lea îșî ia pentru tot- 
dăuna rămasă bună dela pămentulă Italiei, fundă substi
tuită cu formele și detailurile antice redeșteptate de Fi- 
lippo Bruneleschi. Succesorii acestui mare architectă co
pleșiți de mărimea concepțiunei lui, de profunditatea lui 
în studiulă architectonică și de agerimea sufletului său 
întru alegerea și întrebuințarea aceloră forme, nu sîm- 
țescă acea putere internă de a încerca ceva nou, ci 
suntă mulțămiți de a pute merge în direcțiunea deschisă 
și arătată de elă, uimindu-se mai târejiu numai a ob
serva o severitate mai mare în compresiunea formeloră 
architecturei antice.

Cu câtă istoria architecturei este mândră că po
sede mai mulle talente .cari s’au dedicată servițieloră 
ti, cu atfttă numele lui Filippo Bruneleschi lucesce mai 
splendidă în prețiosa loră cetă.

Sculptura și Ghiberti.
In o stare tristă și demnă de compătimită a ajunsă 

sculptura în decursulă evului mediu în Italia. Se pare 
că ea a uitată pentru totdeuna de acea claritate a for- 
meloră jde acea perfecțiune a studiului anatomică și a 
esecutărei technice, pe acea putere sublimă de a da 
marmorei și metalului espresiunea divină în privirea și 
figura statueloră ifieilorâ mitologici. Și în adevără su- 
fletulă privitorfi uimită în suprema admirațiune numai 
la umbra prestațiuneloră timpului de aură a Greciloră 

și Romaniloră, câtă deprimațiune trebuie să simtă țpri- 
vindă marele abisă ce a produsă în astă artă barbaris- 
mulă timpului necruțătoră.

Sculptura la Italieni pănă cătră capătulă evului me
diu este degradată, din înălțimea demnității sale ca artă, 
la simpla profesiune mechanica a unoră pietrari, în cea 
mai mare parte lipsiți de celă mai puțină simțământă 
artistică, ale căroră producte dau atestatele cele mai 
evidente despre necunâscerea și indolența loră față cu 
acurateța formeloră, a proporțiuneloră și a studiului 
anatomică. Lucrurile loră țăpene de o, estremă du
ritate și barbariă mai curendă se potă considera de nis
ce caricaturi, decâtă să potă face o pretensiune câtă 
de mică artistică.

Pre la mijloculă secuiului ală 13-lea însă apare în 
Italia mijlociă marele meiestru Ni colo Pisano, căruia 
’i este dată să redeștepte frumsețea formeloră anticității, 
noblețea și maiestatea loră, ce părea cu totulă dispărută. 
Elă este mai multă îmboldită de reliefurile romane. 
Deși succesorii lui nu au urmată în direcțiunea deschisă 
de dânsulă, totuși sculptura se avântă dela durulă bar- 
barismă și câștigă mai multă simțământă pentru natură. 
Figurile suntă în mișcare mai vivacl, formele loră mai 
chiare, se simte marea deosebire față cu lucrurile de 
mai nainte.

0 aparițiune nouă referitore la lechnica sculpturei 

italiane este Andrea Pisano. Elă este renovatorulă 
vărsărei metalului. Trecuse preste o miiă de ani de 
când nu s’a produsă în Italia ceva originală și de Domne 
ajută în astă direcțiune. Andrea Pisano îșî câștigă mare 
renume prin finirea portalului ostică ală baptisterului 
florentină esecutată după desemnele renumitului pictoră 
și architectă Giotto.

Composițiunea reliefuriloră acestui portolă nu con
stă ca pănă aci din o mulțime de figuri grămădite preste 
olaltă, ci din puține, cari suntă ordinate cu multă pri
cepere corăspunifândă adevăratului stilă a reliefuriloră.

In a doua jumătate a secuiului ală 14-lea apară 
mai mulți sculptori pe pământulă Italiei, cari formâză 
puntea de trecere dela stilulă evului mediu la ală multă 
aprețiatei renasceri italiane. Intre aceștia aflămă pe re- 
numitulă Andrea di Gione numită și Orcagna, care 
esceleză în sculpturile tabernaclului din Or San Mic- 
chele ale cărui composițiuni suntă de o mare nobleță 
și multă armoniă.

Afară de sculptorii din Toscana suntă Milanulă, 
Verona, Veneția, Padua, Bologna și multe alte orașele 
din Italia, cari au sculptorii loră a le înfrumseța biseri- 
cele, palatele și mormintele cu sculpturi, cari suntă ul- 
timile prestațiunl ale stilului gotică-italiană.

(Va urma.)
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Oursuln Ia hnrsa de Viena Bursa de BucurescI.
din 19 Augustă st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 109 50
Rentă de hârtiă 50/0 . . 97.70 
Imprumutulfi căilorii ferate

ungare........................154 60
Amortisarea datoriei căi-

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.70

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostâ ung. 
(2-a emisiune) .... 128 50

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120 —

Bonuri rurale ungare . . 105.70
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.60 
B nuri rurale Banat-Ti- 

mișâ..............................105.60
Bonuri cu cl. de sortare 105.60 
Bonuri rurale transilvane 106 —

Bonuri croato-slavone . . 105.25 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................100.25
împrumutul^ cu premiu

ung..................................121 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 127.25 
Renta de hărtiă austriacă 85.65 
Renta de arg, austr. . . 86 55
Renta de aură austr. . . 121 40 
Losurile din 1860 . . . 141 75
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 869 —
Act. băncel de credită ung. 291.50
Act. băncel de credită austr. 282.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.92
Napoleon-d’orl .... 9.99
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 126.—

Cota oficială dela 5 Augustă st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93»/a 94l/a
Renta rom. amort. (5°/0) 98— 98Va

> convert. (6°/0) 88*/ a 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 34—
Credit fonc. rural (7%) • • 1031/, 101—

> „ (5°/o) ■ 87Va 88—
> » urban (7%) . . lOOVa 101—
9 > (6%) • 91 Va 92^4

’ (5’/o) • ■ 83— 831/*
Banca națională a României 500 Lei 1020 1040
Ac. de asig. Dacia-Rom. 275 280

< > » Națională 218 222
Auiă contra bilete de bancă . . 13-Va 14.—
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovo
din 20 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . , . Cump. 8.72 Vând. 8.73

Argint românesc .... 8.65 * 8.70
Napoleon-d’orl................. > 9.96 9 9 99
Lire turcesc!..................... » 11.27 9 11.30
Imperial!......................... T • 10.26 » 10.29
Galbeni............................. - - * 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» 100.50 9 101.50
Ruble Rusesc!................. > 121.Va 9 122. V2
Discontulâ ... » 7—10 °/0 pe ană.

Nr. 2562/1886.

Publicatiune!
Fiindă completu gata prescrierile dârei pentru anulu 1886, să 

provdoă, în sensulu §-lui 36 alîi articolului de lege 44 din anulu 1883, 
toți dajdierii, ca, spre scop ulii prescriere! dârei loru pentru anulă 1886, 
să se presenteze cu libelele lord de dare la oficiolatulii orășenescfi de 
dare celli multă până în 15 Novembre a. c. pedepsindu-se la casă 
contrară aceia, cari nu își voru pută scusa imposibilitatea ca să se pre
senteze, cu o pedăpsă de ordine dela 1—5 fl. v. a.

Brașovu, 10 Augustă 1886.
Ojiciidu orășenescu de dare.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Ausf.ro-Ungaria:

(Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fâșia 
sub care au primită ^iarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiascâ a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. 1RANS“

pe trei luni .... . . . . 3 fl. —
„ șăse luni .... . . . . 6 fl. —
„ ună ană .... . . . . 12 fl. —

Pentru România fi străinătate.

pe trei luni . . . .
„ șăse luni..................... ... 20 „

,, ună ană..................... ... 40 „

Adminîstrațîunea „Gazetei Transilvaniei/4

MersulU trenurilor!!
pe linia I*redealii-Bu<iapesta  și pe linia Tei ușii- Arad îi-SSudap es ta a calei ferate orientale (le stată reg. nng.

Predealil-Budapesta SSudapesta—Pred ea hl

BucurescI

Prodeaiu

Timișă

Brașovtt 
Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(

(
(

(
(Sighiș6ra

Elisabetopole
Mediașă
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușft
Aiudtt

||VințuIii de susti
Ui6ra|
Cucerdea
Ghiristt
Apahida

Clușiu
Nedeșdu
Ghirbfiu
Aghiriștt
Stana
Huiedinti
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare
P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

( 
(

(
(

Trenă 
de 

persdne
Tren 

accelerat
Trenă 

omnlbus
Trenă 

omnibus

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

4.50
9.32
9.56

10 20

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35

1.04
1.30
1.39
2.07
3.08
5.08
5.35

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

3.00 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenă 
omnlbus

Tren 
aceelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

Viena — — — 1

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

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 - •
Fugyi-Vâsărhely — — 9.59 2.11 —
Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34 —
R6v — 7.42 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —
Ciucia — 8.31 1.31 4.26 —
Huiediu — 9.01 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.00 5.50 —
GhirbSu — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —
Clușiu 10.01 10.28 5.05 6.43 —

10.26 — — 7.03 —
Apahida 10.52 — — 7.26 —
Ghiriș 12.37 — — 8.51 —
Cucerdea 1.36

1.48
— z 9.31

9.43
Ui6ra 1.57 — — 9.51 —
Vințuld de sustt 2.06 — — 9.58 —
Aiudfi 2.46 — — 10.24 —
Teiușă 3.01 — — 10.44 —
Crăciunelâ 3.45 — — 11.28
Blaști 4.06 — — 11.44 —
Micăsasa 4.45 — — 12.18 —
Copșa rnict 5.05 — — 12.36 --
Mediaștt — — — 1.22 6.01
Elisabetopole — — — 1.56 6.40
Sigiș6ra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03 [11.37
Feldiora — — — 6.35 12.14

Brașovă 
Timișă

1.09
1.55 5.45

— 7.14 1.09
1.50— —

2.53 6.22 — — 2.48

Prodoalu •

BucurescI

3.28 6.47 _ 3.23
_ __ _ _ 4.56
9.35 11.45 9.40

Budapesta-Aradft-TeiușftTei inșii- 4 radii-Bud ajiesta

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnlbus

Trenă de 
persăne

Trenă de 
persâne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnibus

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 BzoinoK 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Siwieria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4,25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
BSrzova 5.56 — - 9.29 Zam 7.14 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 —■ 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 ■—■ 12.24
Szalimk ( 2.39 — 4.53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 •— 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Teiușft 12.05 — 2.24

Ara dft-TTimișfira • ■ Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă de Trenă do Trenă Trenă
omnibus persăne persdne pcrsdne omnibus omnibus

Aradik 5.48 6.05 Slmeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 6.33 Streiu 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegii — 1.19 3.49
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — 2.10 !4.40
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva — — — Banița — 3.3b 6.07
Tiaaiișdra 9.02 — | 9.08 Petroșeni — 4.04 6.39

Tipografia ALEXI Brașovâ. Hârtia din fabrica d-lorâ Koniges & Kopony, ZernescL

Timișftra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de 
persâne

Trenă de 
peradne

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă 
de pers.

Timișftra 6.25 __ 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 __

Merczifalva — — — Banița 7.27 10.14 .—

Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —

Nâmetli-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou 
Aradik

9.11
9.27

8.01
8 17

Streiu 
HisMeria

10.16
10 53

12.58
1,35—r —


