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Brașovti, 19 Augustu 1886.
In săptămâna trecută s’au terminată serbă

rile reuniuniloru săsesc! din Ardealu întrunite în 
Brașovti, cari., s’au petrecută în cea mai mare 
linisce, avendă timbrulă seriosității, pentru că 
au fostă în adevără nisce serbări ale unoră reu
niuni cu tendințe curată culturale. S’au ținută 
adunări ale reuniunei sciențifice și ale celoră de 
binefacere săsesci, s’au dată concerte, produc- 
țiuni ’gimnastice și de pompieri, concursuri de 
dare la semnă, banchete ș. a., totă lucruri fru- 
m6se, menite a îndemna și a însufleți la emula- 
țiune pe vastulă terenă ală culturei spiritului și 
fi șicului.

P6te că s’a observată că aceste petreceri 
fără deosebire s’au restrînsă aprâpe cu totulă 
în cerculă compatrioțiloră noștri Sași, dăr acăstă 
isolare nu le-o putemă lua tocmai în nume de 
rău, dedrece aceste întruniri și petreceri privescă 
numai cultura națiunei săsesci, și apoi așa e firea 
Sasiloră.

Nu totă așa e lucrulu când e vorba de în
trunirile Kulturegyletistiloră. Aceștia nu vrău 
să se isoleze, dăr toți se isolăză de ei, pare că 
ară fi cu păru de lupă. Și e curiosă lucru, 
căci de altfelă reclamele și invitările se facă cu 
luni de 4^e înainte, ba debutâză foile „patrio
tice11 și cu tractate istorice ă la. „Budapesti 
Hirlap11, ca să arate că este mare trebuință 
să mărgă toți la isvorulă „culturei11, care e pă
lită de d. Bartha Miclăușă, cum era păzită în 
Colchis pelea de aură a berbecului de ună bă- 
laură, care vărsa focă.

Cu tdtă paza, numitulă luptaciu pentru 
causa magliiarisărei mai găsesce timpă d’a face 
colecțiuni de nume din tdtă țăra, și adecă de 
nume d’ale familiei oră românesci, care sună un- 
guresce. Ce scopă urmăresce elă cu acăsta? 
Vrea să „dovedăscă,11 că aceste familii au fostă 
odată maghiare, dăr s’au „valachisată,11 din causă 
negreșită că „Valachiloră11 le mergea ,atâtă de 
bine în acăstă țără. Aceste familii trebuescă 
aduse acolo, ca să înțelăgă, că omulă pe lumea 
asta numai ca Ungură să păte simți bine.

Așa înțelegă „Kulturegyletistii11 misiunea 
loră și numai așa înțelegemă și noi, că la adu
narea generală de Dumineca trecută s’au presen- 
tată abia o sută de persăne cu „patrîoții11 din 
Clușiu cu totă.

Și lucru naibii, că nici Săcuii nu vrău să 
întindă mâna „Kulturegyletului11 și reuniunea loră 
refusă a se fusiona cu cea Kulturegyletistă. Totă 
trebue că nu e lucru curată la mijlocă.

Și adecă de ce s’ară și duce Săcuii la adu
narea Kulturegyletistă, ca să au^ă vaetele, sus
pinele și gemetele d-lui Bartha Miclăușă și com
pania: că naționalitățile nu iubescă patria, că o 
parte din cetățenii acestui stată suntă seduși și 
că suntă dușmanii Maghiarului și aședăminteloră 
statului ș. a. ? N’au Săcuii destule năcazuri acasă 
la ei, n’audă ei destule vaete și plânsete, că le 
mergă rău treburile de cănd șoviniștii dela pu
tere nu mai servescă decâtă interesele mariloră 
proprietari din Ungaria, ăr pentru poporulă ar
deleană n’au nici simță nici inimă ?

„Mare va fi munca ndstră,11 strigă d-lă 
Bartha Miclăușă în organulă său: „trebue să 
vindecămă rane ca și ună medică, să predicămă 
ca și ună popă, să învățămă ca și ună dascală 
să însuflețimă ca și ună poetă, trebue să eco- 
nomisimă ca ună avară, trebue să jertfimă ca 
ună omă darnică, trebue să ne luptămă ca ună 
soldată.11

Fărte bine! Vindece’și „patrioții11 Kultur- 
egyletiști mai întâiă ura contra Nemaghiariloră, 
predice ei conaționaliloră loră maghiari iubirea 
și dreptatea față cu conlocuitorii loră români 
și sași, însuflețăscă-se pentru înflorirea țării, prin 
muncă drăptă și printr’o emulare frățăscă între 

popărele ei pe tăte teremurile, economisăscă ca 
să-și emancipeae naționalitatea loră de sub ju
gulă economică jidovescă. jertfăscă cu dărniciă 
pentru totă ce păte să contribue la înălțarea 
binelui comună ală patriei și lupte ca unu sol
dată, dăr nu pentru despotismulă maghiară, ci 
pentru egala îndreptățite, pentru libertatea și 
cultura adevărată a popăreloră din acestă stată.

Facă tăte acestea „patrioții11 kulturegyle- 
tiști și atunci voră înceta fiascurile și Dumne- 
deu îi va asculta și le va ajuta.

Trecerea Prințului Alexandru prin 
Bucuresci

Intrarea trenului în gară.
Astăcjl, Duminecă, la orele 9 și jum. a. m. a sosită 

în gara de Nordă, cu ună trenă specială, Prințulă Ale
xandru ală Bulgariei, însoțită de frații Alteței Sale, prin
cipii Ludovică și Franță Iosifă, de mareșalulă Riedesel, 
de predicatorulă Koch și multe alte persone. Pe pero- 
nulă gării așteptau: Miniștrii noștri cu d. I. C. Brătianu 
în frunte, d. prefectă de polițiă Moruzi, representanții 
diferiteloră puteri, d. Nacievici, agentulă diplomatică ală 
Bulgariei și ună publică forte numerosă, care, aflândă 
asdiminăță ora sosirii Prințului Alexandru, să grăbise să 
grăbise se mergă la gară. — îndată ce publiculă dări 
pe Prințulă Alexandru, strigăte frenetice de ura isbuc- 
niră din piepturile tuturoră, durândă mai multe minute, 
ceea ce produse o forte bună impresiune asupra înalți- 
loră călători.

Coborîrea din vagonă. Gâteși trei prinți 
erau îmbrăcațt civilă. Prințulă Alexandru purta aceleași 
hăine ordinare cu care a fostă îmbrăcată când a fostă 
răpită în timpulă nopții, din Sofia, de cătră banda de 
trădători. Gelă dintâi, căruia Prințulă a întinsă mâna, 
a fostă d. Moruzi, prefectulă poliției, care se afla în drep- 
tulă scării vagonului, apoi d-lui I. G. Brătianu și celor
lalți miniștri, țlărindă pe d. White, ministrulă plenipo- 
tențiară ală Engliterei, se repedi spre densulă, îlă îm
brățișa și îlă sărută de mai multe ori. îmbrățișarea cu 
d. Nacevici fu și mai căldurOsă ; dupăce îlă săruta de 
mai multe ori, îlă ținu strînsă câte-va momente la piep- 
tulă său. Pe cândă se petreceu tăte acestea, strigătele 
de ura nu încetau.

Primirea în salonulă gării. Dela peronă 
Altețele loră fură conduse în salonulă gării, unde prin
cipele Alexandru primi numerăsele persăne care veniră 
să-lă salute și să’I exprime omagiile, felicitările și iubi
rea loră. 0 jumătate de oră după întratrea trenului 
princiară în gară, sosi și trenulă ordinară din Vercio- 
rova, care aducea pe d. comandantă ală trupeloră ru- 
meliole, unulă din ofițerii superiori cei mai devotați Prin
țului, și care asemenea s’a presentată imediată, fiindă 
primită cu mare căldură.

Declarațiunea Principelui. Principele a 
declarată, că n’a iscălită nici ună actă de abdicare. 
Când ofițerii trădători au intrată în camera sa, ei erau 
amețiți și l’au amenințată cu revolverulă. Nu i-au pre- 
sentată nici ună actă de abdicare, spre ală semna; dăr 
i s’a dată hârtiă și i s'a cerută se redacteze însuși și 
să iscălescă actulă de abdicare. Atunci principele a 
luată hârtia și condeiulă ce i s’a dată și a scrisă nu
mai următărele cuvinte:

^Dumnedeu apere \Bulgaria“.
Alexandru.

Pornirea Prințului la Giurgiu. La ărele 10 
și 55 minute, trenulă princiară specială, în care s’a mai 
suită ună mare numără de persăne din Bucuresci. a por
nită la Giurgiu, în strigătele unanime și entusiaste ale 
publicului și după ce câteși trei Prinți își luară (jiua bună 
dela totă lumea, care 'i primise la gară. Esteriorulă ma- 
jestuosă, imposantă, nobilă și plăcută ală acestoră Prinți 
a impresionată adencă pe toți asistenții și pe fețele tu
turoră se vedea o bucuriă din cele mai mari pentru în- 
torcerea triumfală a Domnitorului Bulgariei.

Guvernulă și trecerea Prințului. In nu- 
mărulă nostru precedentă anunțasemă, că trenulă prin
ciară sosesce la Orele 12 în gara Chitila. Acăstă șcire, 

deși luată din isvoră demnă de credință, nu era esactă 
și pe câtă se pare a fostă într’adinsă astfelă răspândită, 
spre a evita nisca-i ovațiunl-monstre pe care negreșită 
populația capitalei le-ar fi făcută Principelui Alexandru 
și care puteau să degenereze în demonstrațiunl politice 
ostile Rusiei, lucru ce neapărată nu putea conveni nici 
guvernului nici, țărei. — Așa dăr, pe câtă de multă 
regretămă împreună cu întreaga populațiă a capita
lei, că nu i s’a oferită ocasiunea d’așl manifesta 
din totă inima simpatiile pentru Prințulă Alexandru și 
pentru causa Bulgariei, pe atâtă trebue să recunOscemă 
că guvernulă a procedată cu prudență în acestă ocasiune

Prințulă Alexandru la Rusciucă. — Tre
nulă specială, care a plecată din Bucuresci la orele 10 
și 55 minute, a ajunsă la Smîrda pe la ora 1 d. a. De 
aci prințulă Alexandru, însoțită de frații săi prinții Lu
dovică și Franță Iosefă, și de celelalte persOne ce-lă ur
mau, s’a îmbarcată în yachtulă princiară, care-Iă du
sese prisonieră la Reni, și a pornită la Rusciucă, unde 
a ajunsă peste o jumătate de oră.

Ună martoră oculară, care a sosită astă sără cu 
trenu fulgeră, ne comunică că primirea prințului Alexan
dru la Rusciucă este de nedescrisă. Ga la 60,000 6- 
meni eșiră întru întîmpinarea lui. Sute de luntri, va- 
pore și alte vase, împodobite cu stăguri, acopereau Du
nărea în fața Rusciucului, încâtă apele bătrânului fluviu, 
nu se mai vedeau. Dealurile și casele Rusciucului în 
fața portului nu se mai vedeau fiindă înțesate de lume.

Când s’a 4ărită de departe yachtu princiară, stri
găte de entusiasmă se înălțară la ceră, făcendă să se 
cutremure văsduhulă, și mulțimea întinse brațele spre 
vaporă, țipândă de bucuriă, ca să viă mai curăndă, mai 
curendă! Cu ună cuvântă, primirea prințului Alexandru 
la Rusciucă a fostă triumfală. Ovațiunile ce s’au făcută 
nu se potă descrie.

»Răsboiulă«.

Pressa și evenimentele bulgare.
fiarele germane scriu din cfi în totă mai aspru 

contra Rusiei, numai »Nordd. Allg. Zeitung", organulă 
lui Bismarck, tace încă și numai înregistrăză faptele.

»Frankfurter Zeitung“ dice, că în Germania 
se cunoscă fărte bine planurile Rusiei, care țîntesce să 
se stabilăscă în peninsula balcanică, să unăscă tăte po
părele slave sub comanda rusă, și de aceea e o problemă 
principală a politicei germane să; se opună realisării a- 
cestoră planuri. Osele grenadirului pomerană (adecă ale 
lui Alexandru), care prin cestiunea orientală nu se peri- 
cliteză, suntă o frasă politică, care conține o părticică 
de înțelepciune politică; der dăcă odată zona de putere 
a Rusiei ar fi se mergă dela polulă nordică prin Praga 
pănă la Marea Adriatică, atunci negreșită că ar trebui 
în modă seriosă să se pună în mișcare osele mai mul- 
toră grenadă! pomeranî, pentru ca să mântuescă germa- 
nismulă de valurile moscovite. Bulgaria independentă 
sub principele ei dotată și energică s’a considerată în 
Germania ca ună vală contra poftei rusesc! de cucerire, 
ca o țintă a politicei orientale germane, d’a favorisa nas- 
cerea de state independente în peninsula balcanică, fiindă 
că prin acăsta nu^numai disolvarea imperiului turcescă 
s’ar îndeplini în modă paclnică, ci și Rusia ar fi ținută 
departe de Dunăre, de Constantinopolă și de Marea Me- 
diterană. Acestei politice i s’a dată acum o jgrea lovi
tură. Gu prințulă Alexandru pere și independența Bul
gariei ; o creatură a Rusiei, fiă fratele daneză ală împă
rătesei ruse, său ună altă omă de paie, va șede pe tro- 
nulă bulgară și Rușii voră sta în faptă la granița sudică 
a Rumeiiei ostice. Detronarea prințului va înlătura răs- 
boiulă cu Rusia? Nu putemă afirma 'acăsta. Se potă 
provoca încurcături, compensațiunile de o parte voră 
provoca compensațiunî și de cealaltă parte. Dăr ceea ce 
e mai rău : cedândă Germania și Austro-Ungaria, lăcomia 
rusăscă nu se va potoli, ci o va face și mai poftităre. 
Bulgaria nu'.Jnsemnăză pentru Rusia o țintă, ci o stați
une, în care se odichnesce și ’și adună puterile, pentru 
ca ărăși întărită să pătă merge mai departe.
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Alianța între Rusia și Turcia.
„Pester Lloyd" comunică că află din isvoră 

demnă de crezută, că d. de Nelidoff, representantulă 
Rusiei la Constantinopolă, ar fi propusă următârele 
puncte pe basa cărora să se încheiă o alianță între 
Rusia și Turcia:

1) . Resolvarea cestiunei bulgare în înțelegere cu 
Poarta.

2) . In Rumelia Orientală se va restabili stătu 
quo ante bellum.

3) . Rusia renunță la despăgubirea de 40 miliâne 
punți.

4\ Rusia va da sprijinulă său Porței la revendi
carea Bosniei și Herțegovinei.

5) . Rusia garantâză integritatea imperiului otoman.
6) . Turcia cedăză Rusiei Erzerum.
7) . Turcia permite Rusiei libera trecere prin Dar- 

danele.

Proclamațiunea lui Stambulov.
Etă proclamațiunea ce a adresat’o poporului 

bulgară d. Stambulov, și care a sositu la agen
ția bulgăr^scă chiar în momentulh în care so
seau și telegramele ce anunțau reîntdrcerea prin
țului Alexandru:
Proclamațiunea locotenentei către poporule bulgar îi.

Lovitura de stată dela Sofia obligândă pe prințulă 
Alexandru, Suveranulă nostru multă iubită, de a se de
părta pentru câtva timpă din Bulgaria, ve anunță că, 
conformă art. 19 din constituțiă, adminislrațiunea țărei 
e încredințată unei locotenențe compusă cum urmâză:

D. Stambulov, președintele adunărei naționale, 
președintele 4*sei locotenenți; d. Petku Stancicov și 
d. Stranski, membrii locotenenței. Locotenentulă-co- 
onelă Mutkuroff e confirmată în funcțiunea de șefăl 
supremă ală armateloră bulgărescl.

Ministerulă e formată după cum urmeză: D. R a- 
doslavoff ministru de internezi președintele consiliului. 
D. Natchovitch, ministrulă afaceriloră străine și ală 
culteloră și ad-interim ministru de finance. Colonelă Ni- 
colaev, ministru de resbelă. Toncef, ministru de jus- 
tițiă. D. Jivkov, ministrulă instrucțiunei publice.

Incredințândă persâneloră susă menționate apărarea 
și administrația patriei, declară poporului bulgară, că Lo- 
cotenența, în înțelegere cu ministerulă, va întrebuința 
tâte mijlocele sale care’i suntă în putere, pentru a asigura 
pacea și liniscea, a restabili ordinea legală și a garanta 
onârea, viâța și bunurile tuturora locuitoriloră tărei.

Pănă la întârcerea Alteței Sale prințului Alexandru 
pe tronulă său, Bulgaria va fi administrată în numele 
său și după legile și regulamentele existente.

Făcăndă cunoscută ceea ce precede poporului bul
gară, sunt fârte convinsă, că națiunea întrăgă se va grăbi 
a se grupa împrejurulă Locotenenței pentru a scăpa pa
tria de pericululă în care au împins-o autorii loviturei 
de stată dela Sofia, și că fiecare va respecta legile țărei, 
precum și autoritățile legală constituite.

Atotputerniculă se acorde protecțiune scumpei nâs- 
tre patrie și suveranului nostru multă iubită, Alexandru 
I, și să binecuvinteze silințele ce ne dămă pentru ferici
rea și prosperitatea Bulgariei.

Semnați: Președintele Adunărei Naționale, Stam
bulov.

Șefulă supremă ală armateloră bulgare, colonelă 
M u t k u r o v.

Pregătiri militare în Serbia.
După cum spună telegramele din Belgradă, rapâr- 

tele despre pregătirile militare ale Rusiei neliniștescă 
cercurile guvernamentale sărbescl, fiindcă în urma unei 
eventuale ocupări a Bulgariei din partea Rusiei suntă 
de temută încurcături mari. La sfatulă puteriloră ami
cale Serbiei, guvernulă va observa o atitudine reservată 
față cu evenimentele din Bulgaria și măsurile militare 
ce se iau voră servi numai la susținerea liniștei și or- 
dinei în interiorulă țării și la graniță. In acesta direc
țiune se dice că a fostă sfătuită Garașanină și la tre
cerea sa prin Viena de cătră contele Kalnoky.

Vineri în 27 Augustă n. a circulată în Belgradă, 
în forte multe esemplare, ună apelă ală unui patriotă 
sârbă, care invită pe cetățeni a subscrie de bună voiă 
12 miliâne franci, dintre cari 6 miliâne pentru procu
rare de pusei pentru poporulă serbă. Mai departe pa- 
trrotulă provâcă tâte partidele, ca în fața tristeloră e- 
venimente din Bulgaria să încheiă pace cu guvernulă și 
să se înarmeze în contra păgubitâreloră influințe ale 
dușmaniloră din afară.

Unii comunicatu.
„Monitorulu oficialii11 alu României publică 

următorulu comunicații:
„Independența română/ totd’auna gata a da nou

tăți de sensațiune, a răspândită în timpulă din urmă cu 
profusiune sciri false. Astfelă, în urma evenimenteloră 
din Bulgaria, acestă diară nu vorbesce decâtu de mobi- 
lisarea armatei, de trimiterea de trupe în Dobrogea, de 
concentrări milităresci în Basarabia, cari ar nelinisci pe 
guvernă, de ordinulă dată representanțiloră țărei în con
cediu de a se reîntorce la postulă loră.

Tâte aceste sciri suntă fără nici ună temeiă și cu 
totulă neadevărate. Nu a fostă vorbă nici de mobilisare 
totală sâă parțială a armatei, nici de trimiteri de trupe 
în Dobrogea. Guvernulă nu are nici o cunoscință de 
concentrări militare în Basarabia și nici ună represen- 
tantă în concediu nu a primită ordinulă să se reîntârcă 
la postulă seu.

Noutatea însă, născocită în modulă celă mai sfrun
tată, este aceea, care pune în gura M. S. Regelui cuvin
tele următâre:

»Decă a-și fi presupusă că Principele Bulgariei va 
,întra în mânile Rusiei, ași fi împedicată yachtulă să 
»trâcă Galațulă, ori și ce s’ar fi întâmplată/

„Independența română,< care de îndelungă timpă 
este o fâiă, trăindă numai din născociri, nu a inventată 
și publicată ceea ce precede, decâtă pentru a induce în 
erOre opiniunea publică din țâră și din străinătate.

România privesce cu linisce evenimentele ce se des
fășură, fiindcă marele puteri suntă decise a manține pa
cea europeană prin înțelegerea dintre densele.

SOIRILE DILEI.
Pe când >patrioții“ noștri alârgă cu limba scâsă 

după noi, ca să maghiariseze naționalitățile, pe atunci ei 
înșiși nu-șl află odihnă și trămură de spaima că-și voră 
perde naționalitatea. Deputatulă Ugron Gâbor, prin- 
tr’ună articulă de fondă scrisă în „Ellenzâk", dă espre- 
siune unei mari temeri de germanisare. Elă arată 
cu mare durere, câtă este de influințată patria .maghiară" 
de germanismă pe tote terenele: în armată, în șcâlă, în 
comerciu. ba chiară și în case private numai guvernante 
germane afli, pe strade inscripțiuni germane, ș. a. ș. a. 

Acesta o atribue slăbiciunei Maghiariloră, cari credă de 
mai bună și iubescă mai tare ceea ce este străină de
câtă ce este ală loră. Dâcă Rusia, România, Serbia și 
întregă Orientulă trăesce cu civilisația francesă și nu 
germană — întrâbă Ugronă — pentruce să nu o pâtă 
face acesta și Ungaria ? D-sa propune, ca să o rupă 
odată cu cultura germană și în locu-i să adâpte pe cea 
anglesă, a căreia direcțiune seriâsă și deșteptă dice că 
,corăspunde« naturei ungurescl, are .humoră ca și Un- 
gurulă", este limba unoră părți a lumei, âr »nu numai 
a unei împărății ca cea germană’, âr despre invasiunea 
fisică și spirituală a Englesiloră n’au a se teme, fiindcă 
aceștia — dice Ugronă — nu locuescă în palatulă loră 
regescă. — Ce voră dice la asta consiliile comunale din 
Munchenă și din Berlină? Și ce voră 4’ce *patrioții<, 
cari strigă că persecuțiunl naționale nu cunoscă Ungurii?

—x—
In urma unei decisiuni a ministrului de co- 

merță ungurescă, corporațiunile industriale nu suntă 
îndreptuite a întrebuința însemnele țării. Intr’o altă deci- 
siune se esprimă, că celă ce se ocupă cu mai multe 
industrii trebue să aibă licență deosebită pentru fiăcare 
industria, dâr cuaiificațiunea trebue să o dovedâscă numai 
pentru o industriă.

—x—
De câtva timpă se observă între lucrătorii din 

Pesta, mai alesă între cei dela fabrici, o mișcare so
cialistă. Poliția fiindă încunosciințată a făcută mai 
multe cercetări domiciliare și arestări. S’au secvestrată 
broșuri și diare socialiste și anarhiste. Instrucțiunea 
urmâză.

Iuliu de Benedek, cunoscută în Ungaria ca ,eelă 
mai destoinică" măestru de scrimă, a provocată la con
cursă pe măestrulă de scrimă Harți din Viena. Lupta 
a fostă în săbii și s’a dată Duminecă a fostă săptămână 
în Seghedină. Harți a rămasă învingătoră.

—x—
»01teanulu‘ din Craiova scrie, că d-rei Pișcă, 

care a terminată șcâla dramatică din Viena, i s’a pro
pusă ună angajamentă în Amsterdam. Ună altă an- 
gajamentă i s’a propusă și în Statele-Unite. Acestă 
din urmă angajamentă a fostă și încheiată pe timpă de 
ună ană, cu începere dela 15 Octomvre 1886. D-ra Pisca 
va primi ună 'salară lunară de 400 dolari și se voră da 
în beneficiulă ei patru representațiunl.

—x—
Cetimă în >CooperatoruIă Română,’ că înscrierile 

de participare la esposițiunea Cooperatorilor ă, 
ce se face în anulă acesta Ia Craiova, s’au prelungită. 
Aflămă că la acâstă esposițiune, ce se va deschide la 
15 Septemvre st. v. a. curentă, s’a înființată o secțiune 
internațională, la care deja s’au înscrisă spre a lua par
te ca esposanți mai mulțl fabricanți de mașini agricole 
și industriale din Anglia, și în specială din Viena și 
Pesta. Credemă că vor fi representați în acâstă secți- 
ună și mâestri și industriași dela noi. Cei ce voiescă 
a lua parte să anunțe obiectele loră de acum spre a 
putâ obțină dela jpreședintele esposițiunei biletele nece
sare, care prevădă: scutirea obiecteloră de taxa vamală 
la trecerea loră în România, scutirea loră cu 50% din 
prețuia transportului pe căile ferate române pănă la 
Craiova. Esposanții își voră trimite obiectele loră la 
adresa d-lui Dimitrie Butculescu, președintele esposițiunei, 
pănă la 15 Septemvre st. v. Esposantului i se dă gra
tis ună spațiu de 2 metri pătrați, ce trece peste aceș
tia se plătesce metrulă cu 5 lei. Doritorii d’a espune 
obiecte la esposițiunea din Craiova îșl potă lua informa- 

FOILETONU.

Poesii poporale.
Adunate de Maria Silvia Dănilă, din Bu- 

datele cu IU de pe Câmpia.

Frundă verde de trifoiu 
M’au cerută la maica doi, 
Unu Miercuri ș’unu Joi; 
Unu-i bătrână și bogată 
Altu-i tînără și săracă. 
Spune-mi puișoră de cucă 
După care să mă ducă: 
După bătrână și bogată, 
Ori după tînără și săracă?
— Lasă-lă la făcu bătrână 
Că merge d’ua la fenă, 
Sâra vine totă gemendă 
Și din gură ocărândă, 
Dâr tânăru săracu 
Dâcă merge la lucru 
Vine sâra fluerândă 
Cu doru nevesti’n sână.

* **
Măi bădiță, pără negruță, 
De trii ani mî-ai fostă drăguță, 
In trii ani și jumătate 
Ne-amă iubită totă cu dreptate: 
Num’acum bade, de-o lună, 
Mi-ai stricată voia mea bună; 
Te-ai dusă și te-ai însurată

Și pe mine m’ai lăsată; 
Bad’ai lăcomită la locă 
Da-i trăi făr’ de norocă, 
Bad’ai lăcomită la casă 
Da-i fi cu inima arsă, 
Cu urîtu după masă.

* * *
Mă dusei Miercuri sâra 
Prin orașă prin Verona, 
Păn la mândra Todora; 
Când mă duse-i prin orașă 
Mă'ntâlnii c’ună ceterașă: 
Bună (Jiua ceterașă / 
Ce veste este’n orașă?
— In orașă e veste mare
De drăguța dumitale: 
Sa’necată întro-âpă mare
Și ciucurii brâului 
Stau deasupra rîului 
£r petâua din cosiță 
S’acățată intr’o sălcuță.

tt *
Autjit’am din bătrâni: 
Că de doră âmenii moră 
Și de dragă âmenii zacă;
Am avută și dragă și doră, 
Nici nu zacă și nici nu moră, 
Că de doră nu mâre nime 
Făr’ mâre cin’ n’are dile.

* t» *

Dragă mi-i lelița’naltă, 
Că merge ca legănată, 
Peru i mândru și galbănă 
De dorulă ei mă lâgănă, 
Păru-i mândru netejoră
Când n’o vădă io moră’ de doră.

** *
Gândulă meu pe unde sbâră 
Nu-i pasăre sâ-lă obâră, 
Gândulă meu pe unde umblă 
Nu-i pasere să-lă ajungă.

** *
Șed! bade și holteesce, 
Și m’aștâptă păn’oi cresce; 
Când’oiu fi pe sâma ta 
Tu-i fi bătrână ca tata, 
Când’a cânta cocoșu 
Tu-i fi bătrână ca moșu.

** *
De s’ar face dâlulă josă 
Și pădurea rîtă frumosă, 
Să se vâdă sată cu sată
Să vădă și eu ce-am lăsată,
Să se vâdă rîtă cu rîtă
Să vădă și eu ce-am urîtă: 
Am urîtă ună firă de linte 
Ș’ună drăguță fârte cuminte.

** *
Eu mă ducă d’aci cu doră, 
Ca și luna p’ângă noră,

Eu mă ducă d’aicl cu jele 
Ca și luna p’ângă stele.

* *♦
Dragă mi-a tostă mie-a cânta 
Mai nainte, n’acuma,
Când a fostă holteiu badea;
De când badea sa’nsurată 
Totă am plânsă și-am suspinată, 
Nu potă umbla de bănată;
Nu potă umbla de urîtă 
Că io pe badea nu-lă uită 
Pănă m’oră duce’n mormântă; 
Când cu Iută m’oră astupa 
Atunci, pâte, l’oiu uita, 
Pâte atunci, și nici atunci, 
C’au fostă dragostile dulci.

V
Dumnedeu aș’a lăsată: 
După senină înorată, 
După dragoste bănată, 
Și după’norată senină 
După dragoste suspină.* *
Câtă b61ă-i pe sub sâre 
Nu-i ca doru ar<}ătâre, 
Că doru unde se pune
Face inima tăciune 
Și suflețelu cărbune,
Face inimuța jară 
Și trăesce cu amară.
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țiun'i esacte dela d-lă preoții Bartoloineu Baiulescu, pre
ședintele Asociațiunei române de meserii în Brașovă.

—x—
Ser vieiulă funebru pentru odihna sufletului 

răposatului Metro poliță Calin ic ă Mici eseu, s’a 
săvîrșită Sâmbătă cu mare pompă. După terminarea ser
viciului divină, cortegiulă a pornită dela Metropoliă, la 
ora 1 d. a., spre gara de Nordă în mijloculă unei colo
sale afluențe de lume, în ordinea următore: 1. Ună plu- 
tonă de gendarmî călări; 2. Diferite corporații cu ste- 
gurile; 3. Șcblele publice; 4. Colorile; 5. Clerulă compus 
din archierei, preoți și diaconi, în numără de vr’o 250’; 
6. Carulă funebru, în care P. S. S. Metropolitulă era 
așezată p’ună jeță cu cârja și crucea în mâni și sus
ținută de patru clerici; 7. Familia; 8. Detașamente de 
oștire sub comanda d-lui generală Radovicî. Dela gara 
de Nordă, rămășițele pământesc! ale Metropolitului au 
fostă pornite cu ună trenă separată. înmormântarea s’a 
făcută Duminecă, la mănăstirea Neamțu, în Moldova. 
Metropolitulă Calinică a murită săracă, fiindă că nenu
mărate au fostă binefacerile sale.

— x—
Săptămâna trecută au plecată din Romană la 

America 25 Evrei. Emigrarea la America începe și 
în Botoșani, dice „Curierulă.« Ună tînără, David 
Wechsler, fiulă zarafului Ghidale Wechsler, profitândă de 
absența părințiloră săi, a deschisă lada de fieră, de unde 
aprovisionându-se c’o sumă drecare de bani și mai în- 
casândă și ărecare datorii, se pregătea să ia drumulă 
Americei; dâr, din nenorocire pentru elă, a fostă reți
nută — de polițiă! Ună altă tînără, losef Wechsler, an- 
treprenoră, aprovisionându-se asemenea cu mai multe 
împrumuturi, a șters’o la sănătosa, totă — spre Ame
rica! Ună altă convoiu de vr’o 40 de familii se dice că 
va pleca săptămâna acesta.

Ună accidentă teribilă s’a întâmplată Vineri 
năptea trenului accelerată de Romană, la gara Mără- 
șești, spune »Răsboiulă«. Trenulă, intrândă c’o mare 
iuțelă la gară, s’a ciocnită cu două vagone încărcate cu 
traverse, pe care le a sfărîmată în bucăți. Isbitura a 
fostă atâtă de violentă, încâtă ună conductoră a fostă 
omorîtă și o mulțime de călători au fostă răniți, unii 
gravă, alții mai ușoră. Printre personele ușoru rănite 
este d-na S. Populeanu, d-na Sturza (născută Cantacu- 
zino), d-na colonelă Holbană și d. Dr. Brînză.

—x—
Ni se trimite spre publicare următorele: In 15 Au

gustă din comuna Ai tonă, comitatulă CI uși ului, a 
dispărută ndptea o femeiă smintită, ce era dusă la cură 
acolo, din comuna Feiurdă, cu numele Gocană Do
cili ța (Gocamța cea găzdacă, cum se numea dânsa.) 
Celă ce va da de urma ei, fiă vie ori mortă, va primi 
dela familia numitei femei o remunerațiă de 20 fl. v. a. 
Numita e cam de 50—55 ani, portă îmbrăcăminte bună, 
cum portă poporulă de secsulă femenină în jurulă Clu- 
șiului, der a dispărută desculță. A se adresa la oficiulă 
parochială gr. cat. ală Feiurdului, poșta ultimă Clușiu.

Certele de graniță.
In filele acestea tdte foile unguresc! au adusă 

scirea despre încălcări de graniță în Sâcuime din partea 
Româniloră. N’au adusă însă și scirea, că vr’o 100 de 
Unguri — cum spuneau foile din România — au tre
cută în Moldova și au dată focă sămânăturiloră unui 
proprietară română. De aceea scirile despre încălcări e 
bine să se înregistreze sub cuvenita reservă. Etă ce scriu 
foile unguresc! despre nouăle încălcări, soire ce o luămă 
după »Ellenzek“:

»In fine ar trebui odată loviți bine peste unghii 
frații din țera românâscă, pentru ca să se desvețe de 
virtuțile naționale și să nu-și caute totdâuna ce este ală 
loră în proprietatea altora, firăși este vorba de încăl
care de graniță, ba chiar de ocupare de teritoriu. O 
comisiune militară trimisă din România, anume genera- 
lulă Gregoriu Cuntele (p6te Cantili? — Red), maiorulă 
Ionă Tilus, locotenentulă Oprișană și sublocotenentulă 
Pană au sosită pe teritoriulă Ciucă-Ghimeșă, s’au așe- 
dată pe înălțimea ce se află în nemijlocită apropiere de 
carantina r. u. de acolo, și din acâstă posițiă a loră 
au începută a trage linia de demarcare a graniței. Re- 
sultatulă a fostă, că cancelaria carantinei ^ungurescl, 
dinpreună cu grădina carantinei ce se află în fața ace
lei cancelarii, suntă pe teritoriu română. In dimineța 
dilei de 8 a 1. c. ei au mersă însoțiți de mai mulți 
cetățeni și ostași români pe muntele Apa, de unde au 
descoperită că vigilia ungurescă să află cu 150—200 
pași pe teritoriulă română. Muntele Apa este proprie
tatea comuneloră Ciucă-Szepviz, Bozjova și Giucă- St. 
Miklos, ală căroră locă de pășiune în ximpulă acesta 
îlă ține în arândă David Daibukat și la 11 1. c. elă a 
cosită pășiunea. In 12 a 1. c. a voită să-și adune fâ- 
nulă, dâr câtă de mare a trebuită se fiă uimirea lui, 
când pe neașteptate se presintă înaintea lui o cetă de 
ostași români, deplină înarmați, și mi-i alungă pe lucră

tori. In timpulă acesta fânulă este pândită de ună 
caporal' și 12 soldați, cari nu lasă pe nimeni să se 
apropiă.

Pe muntele ,FaguIă albă< (Feherbuk) erășl au o- 
cupată Românii ună teritoriu ungurescă de vre’o câte
va jugăre catastrale, pe când dela muntele Solyomtar (?) 
începândă și pănă la apa Gsobanos (?) și-au făcută 
drumă pe ună teritoriu ungurescă ca de vre-o 200 pași 
provăqlându-lă cu insemne românesc!.«

Transportulă mărfu rilor ă via Semlină. 
A apărută tocmai acum ună tarifă pentru transportulă 
directă ală mărfuriloră dela stațiunile căiloră ferate r. u. 
ale statului la stațiunile primei societăți privilegiate c. r. 
de navigațiune pe Dunăre cu folosirea căii ferate pănă 
la Semlină, fiindă valabilă dela 20 Augustă a. c.

Acestă tarifă s’a întocmită în interesulă esportului 
producteloră ardelene și conține taxe reduse dela stați
unile: Vințulă de josă, Apahida, Blașiu, Huedină, Bra- 
șovă, Deva, Elisabetopole, Feldiăra, Alba-Iulia, Hașfalău, 
Homorodă, Clușiu, Mureșă-Oșorheiu, Mediașă, Aiudă, Si- 
biiu, Sighișâra, Soborșină, Oreștia, Turda, Hațegă, Ocna 
la stațiunile: Dubrovicza, Gradiok, Ismailă, Lom-Palanka, 
Milanovaz, Nieopole, Radujevacz, Rahova, Reni, Rusciucă, 
Șabatz, Semendria, Silistra, Șistovă, Turtucaia și Vidină.

Tarifulă mai conține ună tarifă escepțională pen
tru transportulă lemnului mdle, lemnului de fagă ferăs- 
trăită și dogeloră de lemnă de fagă, traverseloră pentru 
calea ferată și lemnului de arsă la transportulă spre sta
țiunile amintite mai susă ale societății de navigațiune pe 
Dunăre. Tarifulă se pote vedâ în cancelaria camerei co
merciale și industriale din Brașovă, care e gata a da și 
lămuriri prin scrisori.

Ultime soiri.
Bruxelles, 28 Augustă. — țliarulu „Le 

Nord“ spune, că e bine ca în aceste momente 
să se vădă limpede în cestiunea bulgară, și că 
Rusia va păstra moderațiunea și imparțialitatea 
ce a arătată la Reni față c?i prințulă Alexandru.

Constantinopolă, 28 Augustă. — Sir Tho- 
rutonă, ambasadorulă Angliei, a făcută ună de- 
mersă pe lângă Pdrtă pentru a o decide să in
tervină în favdrea restabilirei prințului Alexandru 
pe tronul ă Bulgariei. Ministrulă afaceriloră 
străine a răspunsă, că P6rta, fiindă. hotărîtă a 
lucra în înțelegere cu tăte puterile, nu pdte lua 
o atare decisiune.

St. Petersburgă, 28 Augustă. — ț)iarele de 
aci manifestă speranța că întrevederea dela Fran- 
zensbad va grăbi adoptarea măsuriloră menite a 
împăciui Bulgaria. Reîntdrcerea prințului Alec- 
sandru la Sofia ar mări dificultățile. ț)iarulă 
germană din St. Petersburg spune, că prințulă 
reluândă puterea s’ar espune la o a doua cădere 
și mai gravă ca cea dinteiu.

Atena, 28 Augustă. — In Pelopenes au fostă 
nimicite mai multe orașe din causa cutremuriloră 
de pământă. Se cităză între altele orașele Pyrgos 
și Philiatra. Suntă vre-o 300 victime.

Borna, 28 Augustă. — Eri pe la drele 11 
săra, s’au simțită cutremure de pământă la Nea- 
pole și în alte orașe din Sudulă Italiei. Popula- 
țiunea spăimăntată a stată pe drumuri și în 
biserici.

Parisă, 29 Augustă. — „La Republique 
Franțaise“ publică o depeșă din Viena ce spune 
că d. de Giers a făcută din detronarea prințului 
Alexandru o condițiune formală, sub care Rusia 
s’ar abțină dela afacerile din Bulgaria. Prințulă 
Alexandru se întorce la Sofia cu tote sfaturile date 
de tatălă seu și de prințulă de, Bismarck.

Berlină, 29 Augustă. —„Gazeta Germaniei 
de Nord“ polemisândă cu pressa Jgermană libe
rală și clericală, care se entusiasmăză pentru 
causa prințului Alexandru, constată că nici ună 
omă de stată germană n’are d/reptulă se sacrifice 
relațiunile amicale ale Germaniei cu Busia în favor ea 
prințului Bulgariei, chiar dăcă acestă din urmă 
ar fi ună ângeră cu chipă omenescă. Partisanii 
prințului Bulgariei din pressa germană trebue să 
recunăscă, că luândă partida prințului, îlă com
promită mai multă prin protecțiunea loră.

Constantinopolă, 29 Augustă. — Bancherii 
din Galata au consimțită a avansa 600,000 lire 
turcesc! cerute de Poartă.

Berlină, 29 Augustă. — Impăratulă a or
donată ca o deputațiune compusă dintr’ună ge
nerală, 2 coloneii și 2 căpitani să mărgă la 
Pesta să ia parte la serbările din 1 și 2 Sep- 
temvre. Cei doi coloneii comandă regimente 
cari existau în 1866, cari și astăzi au aceeași 
formațiune și cari au luptată alături cu aliații 
în bătăliile ale căroră aniversare de 200 de ani 
se celebrăză.

Atena, 29 Augustă. — Afară de Filiatra 
cutremurulă de pământă de alaltaeri sără a ni
micită aprăpe cu totulă Langadhia-Gargaliani și 

Katokelu. In acestă din urmă sată au fostă 
100 morți și ună numără considerabilă de răniți.
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RUSCIUCtJ, 31 Augustă. — Prințulă 
Alexandru a datăoproclamațiune, prin 
care aprobă tăte măsurile luate de regența lui 
Stambulov, confirmă pe Mutkuroff ca comandantă 
supremă ală armatei bulgare. Se dice că Cara- 
velov s’a retrasă deja.

ȘISTOVtJ, 31 Augustă. — Prințulă Bul
gariei a fostă și aci primită entusiastică. Eri la 
amădi a plecată prințulă la Tîrnova, unde so- 
sesce năptea.

Mulțumită publică.
Blașiu, Augustă 1886.

(Urmare și fine).
Lista No 51 Colectante P. 0. D. Iacobă Lugoșiană, 

protopopă în Turda 1 fl., Simionă Rusă, par. gr. cat. 
în I ură 1 fl., losifă V. Balintă, par. gr. catolică 
în Petridulă inferioră 1 fl., Alesandru P. Romonțiană, 
par. în Turda-vechiă 1 fl., Samuilă Porațiu, par. în Cia- 
nulă deș. 1 fl., Alesandru Bene, par. în Petridulă mediu 
50 cr. Nicolau Rațiu, par. în Petridulă super. 50 cr. 
Ioană Romanțiai, par. în Sindu 1 fl., Nicolau Moldovană 
par. în Commțigă 50 cr., Iuliu Popă, par. în Urca 1 fl., 
Ioană Bugner par. în Tritulă infer. 50 cr. Suma 9 fl.

Lista Nr. 20. Colectante: P. 0. D. Silviu Rezei, 
secretară episcopescă în Oradea mare 1 fl., N. Zigre, 
advocată 1 fl., losifă Romană, advocată 1 fl., Ioană 
Popă, not. comit. 1 fl. Paulă Vela, canonică 2 fl., N. 
Marcușiu, parochă 1 fl., losifă Vessa, preotă în K. Jeno 
1 fl., Alexandru Filipfl, advocată 1 fl., Ioană Glițiâ no- 
taufi în Rev 1 fl., Mihaiu Popescu, notară în M. Lazur 
1 > Suma 12 fl

Lista Nr. 19. Colectante: On. D. Gregoriu Maioră 
în Brașovă 1 fl., Frații Stănescu 5 fl., Diamandi I. Ma- 
nole 5 fl., N. N. 1 fl., Georgiu Laslo, advocată 1 fl., 
Bartolomeiu Baiulescu 1 fl., Dumitru Ionciovicl 1 fl., 
N. N. 50 cr. Petru Petrescu 2 fl., Ioană Lengeră 1 fl-, 
Nicolae Lupană 1 fl., Simeonă C. Mărginână 1 fl., Petru 
Archimandrescu 1 fl., Safrano și Triandafilidesă 1 fl., 
Frații S. Mihalovits 2 fl., Octaviană Sorescu, advocată 
1 fl., Ioană Cristescu 1 fl., Andreiu Munteană 1 fl„ Pe
tru Nemeșă 1 fl., N. N. 1 fl., Gregoriu Birea 1 fl., N. 
N. 50 cr, Nicolae Grădinariu 50 cr., Gregoriu Porescu 
1 fl., N. O. Șiuștai 1 fl., Dr., Georgiu Baiulescu 1 fl., 
Demetriu Eremiasă 2 fl., Ioană Săbădeanu 1 fl., Florea 
Pernea 50 cr. Vasilie Voina 1 fl., N. N. 2 fl. Suma 41 fl.

Lista Nr. 41. Colectante: M. 0. D. Alexandru Le- 
menyi, protopopă în Borșia 2 fl.; Vasiliu Pușcariu, pro
topopă în Sântejude 1 fl., Sabină Coroianu, preotă în 
Dobâca 2 fl., Georgiu Morariu, posesoră în Borșia 1 fl., 
Nicolau Bene, preotă în Șiuteu 1 fl., Mihailă Nemeșă, 
preotă în Ujfalâu mag. ,1 fl., Ioană Tarția, preotă în 
Giula 1 fl., Hussu Giula în Cușiu 2 fl., Dr. Demeter 
Teodoră, medică în Valasut 50 cr., Ioană Mezei, mă- 
estru în Dragă 50 cr., Nina Muște în Dragă 1 fl., Si
meonă Popă, preotă în Dragă 50 cr., losifă Mironă, 
preotă în Dragă 50 cr., Ioană Moldovană, preotă în Aș- 
chileulQ mag. 1 fl., Mai mulți poporeni din Borșia 1 fl. 
Suma 16 fl.

Lista Nr. 54. Colectante M. O. D. Alesandru Boeră, 
protopopă în Sz. Udvarhely 1 fl„ Magnf. D. Ioană Flo- 
riană, președinte de tribunală 1 fl. Suma 2 fl.

Prea On. D-nă Ioană V. Rusu, protopopă gr. cat. 
în Sibiiu 2 fl.

Lista Nr. 34. Colectante: Rvrdss. D-nă Ioană lanza, 
vicariu în Hațegă 2 fl., Michailă Bontescu, advocată 1 fl. 
Suma 3 fl.

Lista Nr. 49. Golectantele: D-lă Constantină Davi- 
descu, ingineriu în Bacău o bucată de 20 franci în aură, 
computată în 10 fl. 1 cr. Suma totală 223 fl. 6 cr. și 
1 svanță.

B i 1 a n ț ă:
Venitulă întregă ală balului 487 fl, 6 cr. 10 franci 

și 1 svanță. Spesele 90 fl. 99 cr. Venitulă curată 
396 fl. 7 cr. 10 franci și 1 svanță.

Toți marinimoșii Domni colectanț! și contribuenți, 
cari cu atâta căldură și bunăvoință au concursă la pro
movarea acestui scopă umanitară și nobilă, în numele 
tinerimei ajutorate primâscă respectuosa și cordiala n6s- 
tră mulțămită.

Blașiu, în 20 Augustă 1886.
Alexandru, Uilăcanu m. p. Nicolau Popescu m. p.

prof. și președ. ala balului prof. și cassarfi ală fondului.

lîursiflu pieței Br aș o vii
din 25 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.70 Vend.. 8.73
Argint românesc . » 8.65 A 8.70
Napoleon-d’ori . . » 9.97 > 10.—
Lire turcesc! . . . » 11.27 > 11.30
Imperiali . . . . > 10.26 » 10.29
Galbeni .... . » 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. klbina» . > 100.50 » 101.50
Ruble Rusesci . . » 121.i/a » 122?/a
Discontulă > 7—10 °/0 pe ană.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redaetoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 186. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.
Cursuîn la buraa de Viena 

din 30 Augustă st. n. 1886.
Rentă de aură 4’/0 ... 107 35 
Rentă de hârtiă 5°/o . . 9445 
împrumutul^ căilorfi ferate

ungare........................—. —
Amortisarea datoriei căi-

lorfi ferate de ost fi ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.—

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) ....------

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

Bonuri rurale ungare . . 104.85 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.80
B nuri rurale Banat-Ti-

zniști............................ 104 75
Bonuri cu cl. de sortare 104.75 
Bonuri rurale transilvane 104 70

Bonuri croato-slavone . . 105.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.......................... 100.—
Imprumutulfi cu premiu

ung.................................. 120 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126 50 
Renta de hărtiă austriacă 84,40 
Renta de arg. austr. . . 84 75
Renta de aurii austr. . . 117 55 
Losurile din 1860 . . . 141 30
Acțiunile băncel austro-

ungare........................861 —
Act. băncel de credită ung. 288.25 
Act. băncel de credită austr. 278.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .... 5.96
Napoleon-d’orI .... 10.90 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.82 
Londra 10 Livres sterlinge 126.35

Bursa de BucurescI.
Cola oficială dela 17 Augustă st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 94 95—
Renta rom. amort. (5°/0) 96^4 96’/4

» convert. (6°/0) 88— 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 34—
Credit fone. rural (7°/0) . 103^ 101—

„ ,, (5°/o) ■ 87— 88—
» » urban (7°/0) . 100— 101—
’ » » (6°/o) * 92— 93—

> (5°/o) • 82i/3 83—
Banca națională a României 500 Lei 1015 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 270 273

< » » Națională 210 220
Aură contra bilete de bancă . . 14.— 14.15
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Doi compositorl — culegători — 
de litere români se aplică la momentu 

.cu condițiune stabilă la tipografia „Au- 
\rora.“ A se adresa la

Cancelaria Negruțiu
în Gherla — Sz. Ujvâr.

‘unde se cumpără acțiile băncei „Al
bina'' cu prețuri urcate de 111 fi. 

''■v. a.

Nr. 459/1886.

Escriere de concnrsn.
Se escrie concurau pentru ocuparea de posturi învățătoresci Ia 

sodlele greco - catolice din josu însemnatele comune — districtul!! scol, 
gr. cat, alu Năsăudului. —

1. Rebrișbra, cu unu salarii anuali! de 200 fl. v. a. și cuartiru.
2. Rebra-mare, cu unii salarii anualii de 200 fl. v. a. cuar- 

tirfi. și lemne de focii.
3. Borgo-Tiha, postulii de alu doilea învățătorii cu unu sa

larii anuală de 180 fl. v. a. cuartiru și lemne de focii.
4. Poieni, cu unu salaru anualu de 100 fl. v. a. cuartiru și 

lemne de focii.
5. Suplaiii, cu unu salaru anualu de 72 fl. v. a. cuartiru și 

lemne de focă.
Doritorii de a ocupa vre-unulă din susă amintitele posturi au a-și 

înainta cererile loră instruite cu documentele despre cualificațiune, pur
tare morală, eventuală serviciulă de pănă acum&, precum și despre cua
lificațiune în limba maghiară pănă la 18 Septemvre st. n. 1886 la sub- 
scrisulă inspectară sc. gr. cat.

Inspectoratulă gr. cat scolastică ală Năsăudului.
Năsăudă, 18 Augustă 1886.

Gregoriu Moisilu,
1—3 vicarii episcopescă foraneu.

Concursă
Pentru ocuparea unui postă de profesori! de limba maghiară pre

cum și de limba și literatura românăscă la institutul^ pedagogică diecesană 
din Caransebeșă, să publică concursă cu termină pănă la 10 (22) Sep
temvre a. c.

Beneficiulă împreunată cu acestă postă sub restimpulă de prbbă este : 
Salară anuală de 800 fl. Pentru cortelă 200 fl.
Competenții au să producă :
1. Atestată de boteză că suntă Români gr. or.
2. Atestată de maturitate.
3. Absolutoriu de facultatea filosofică.
4. Atestată despre eventuala praxă de pănă aci.
5. In lipsa documentului de sub 3 altă atestată, prin care s’ar 

dovedi cualificațiunea respectivului pentru limba maghiară și limba și li
teratura română.

Petițiile să adresăză la Consistoriulă diecesană.
Caransebeșă, în 14 Augustă 1886.

Episcopulă diecesană :
Ioană Popasu m. p.

Mersulu trenurilor!!
pe linia Fredealii-Budapesta și pe linia Teiușîi-Aradîi-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predeald

BucurescI

Predeală (
(

Trqnă 
de 

peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

4.50
9.32

Timiști

Brașovă 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
(

( 
(Sighișăra 

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Teiușft 
Aiudfi

||Vințulfi de 
Uioral 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedin ti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
MeztS-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susfi

( 
(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9;31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

9.56
10 20

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35
104
1.30
1.39
2.07
3.08
5.08
5 35

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
1217
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

Viena (
3.00| 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uiâra
Vințulfi de 
Aiudfi 
Teiușfi 
Crăciunelti
Blașfi 
Micăsasa 
Copșa mit.
Mediașfi 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Hciinorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovti

Timiști

(
(

(
(

3usfi

(
(

Predealu

BucurescI

(
(

Trenă Tren Trenă Trenă j Trenă
omnibus acaclerat omnibus de omnibus

peradne

11.10 — — —

7.40 1.45 3.15 6.20 8.00
11.05 3.44 7.29 9.11 11.40
2 02 5.21 8.27 11.26 2.31
4.12 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.00
— — 9.59 2.11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 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 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —

10.45 10.28 5.05 6.43 —
11 14 — — 7.03 —

1.06 — — 7.26 —.
2.01 — — 8.51 —
1.36 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 —. — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44 —
3.45 — — 11.28
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 12.36 —
— — — 1.22 6.01
— — — 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
1.09 — — 7.14 1.09
1.55 5.45 — — 1.50
2.53 6.22 — — 2.48
3.28 6.47 — 3.23
— — — — 4.56
9.35 11.45 — — 9.40

Nota: Orele de nopte suntti cele dintre liniile grose.

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

Teiușiă- .1 r adft-S? u dapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persane peradne accelerată 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 □ZuliluK ( 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 . — 6.08 Glogovață 4.13 619
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 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
Aradâ 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Sznlnnk \ 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

Aradii-Tinaiș^ra Slmerîa (Piski) Petroșemă

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trena
omnibus pereâne peradne persâne omnibus omnibuB

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Strei u — 12.27 3.00
Nemeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — 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 — 3.35 6.07
’fimaișdra 9.02 — | 9.08 Petroșeuk — 4.04 6.39

Timiștira-Aradft Petroșeni—Simaeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdne persine omnibus omnibus omnibus de pers.

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeisi 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 —
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
Aradik 9.27 — 8 17 10 53 1,35 —


