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Brașovu, 20 Augustu 1886.
Prințulu Alexandru merge ca în triumfă din 

orașu în orașu purtată pe umeri de poporulă 
însuflețită care, ca și când s’ar fi deștepată din- 
tr’ună visă teribilă, vede că iubxtulă său Dom- 
nitoră nu e nici mortu, nici isgonită, îlă vede în 
mijloculă s&u încungiurată de oștenii și deregă- 
torii credincioși ai țării, îlă vede în fruntea sa 
îmbrăcișându pe cei bravi, îmbărbătândă pe cei 
slabi de ângeră și implorându dela provedință 
scută și apărare pentru Bulgaria.

Intr’adevără primirea triumfală, ce i-o face 
poporulă bulgară prințului Alexandru la reîn- 
tdrcerea sa din exiliulă involuntară, la care îlă 
condamnaseră conjurații, șterge de pe fruntea 
Bulgariei pata nerecunoscinței și salvâză ondrea 
poporului bulgară, dovedindu lumei, că acestă 
poporă nu e lipsită de sâmțulu de ondre națio
nală și de consciința datoriei ce-o are față cu 
vitdzulă său principe.

Pre când scriemă aceste rânduri, prințulă 
Alexandru va fl intrată deja în Sofia, unde cu-o 
di înainte sosise comandantulă supremă ală ar
matei bulgare Mutcurov în fruntea trupeloră ru 
meliote. Acum se dovedesce, că revoluțiunea 
care a țintită la detronarea prințului nu a eșită 
din sînulă poporului bulgară, ci a fostă numai 
o revoluțiune de paiață pusă în scenă și con
dusă de o mână de dmeni, gata a trăda patria 
și pe Domnulă ei pentru cine scie ce meschine 
interese.

Victoria morală, ce a raportat’o prințulă 
Alexandru, nu se restrînge numai la propria sa 
persdnă, ci ea este victoria întregului poporă 
bulgară. A învinsă principiulă după care și 
popdrele mici trebue să fiă stăpâne peste desti
nele loră, pe cari au dreptulă să și le conducă 
în deplină libertate și independentă de poftele și 
interesele stateloră celoră mari.

„Iubimă poporulă rusescă, ddr voimă se 
fimă ună poporă liberă!1' In acostă declarația, 
ce-o făcură studenții Bulgari din Praga cătră 
diarulă cehică „Hlas Naroda" culminăză marea 
însemnătate a lucruriloră ce se petrecă adi în 
Bulgaria.

Manifestarea aprdpe unanimă a voinței po
porului bulgară de a-și păstra dreptulă și liber
tatea sa și față cu Rusia, „protectorulă și alia- 
tulă naturală ală Bulgariei," o privimă ca ună 
bună semnă pentru viitorea desvoltare a lucru
riloră în peninsulă balcanică. Ea ne face să 
sperămă, că idea cea mare ca „Orientală să fiă 
ală popâreloră orientale" și să nu devină nici 
rusescă, nici austriacă, nici nemțescă, a eșită 
deja din domeniulă unui visă nerealisabilă.

Ar fi de dorită numai ca bunele disposițiuni, 
de caii se conduce adi poporulă bulgară, să fiă 
durabile și să prindă totă mai multă rădăcină în 
inima sa semțulă de libertate și de ondre națio
nală. Acăsta ar fi cea mai bună garanțîă pen
tru o pacinică conviețuire în viitoră a miceloră 
state din Orientă.

Cu tdtă schimbarea favorabilă ce au luat’o 
evenimentele din Bulgaria pentru prințulă Alec- 
sandru însă nu se pdte nega, că dificultățile cu 
care trebue să se lupte încă nu suntă înlăturate. 
T6tă greutatea zace în atitudinea ce-o va lua 
Rusia în fața loviturei ce-a primit’o din nou po
litica sa orientală. Acestu factoru este însă in- 
comesurabilă și de aceea înainte de a mai dice 
ceva e bine să așteptămă viitdrea desfășurare a 
lucruriloră.

Evenimentele din Bulgaria.
„Voința Națională" a primită din diferite orașe ale 

Bulgariei următârele sciri telegrafice:
— Curtea marțială întrunindu-se în Sofia a con 

damnată la m6rte pe d-nii Zankov și Gruev. Mitropo-

itulu Clement a fostă condamnată la muncă silnică pe 
viâță. Se dice că în curândă se voră pronunța ună 
mare numără de alte condamnări.

— Și în Vidină s’a instituită o curte marțială care 
a judecată pe mai mulțl ofițeri și funcționari ce au luată 
parte la compfotă.

— Mitropolitulă Clement a fostă ridicată din dem
nitatea sa, elu va fi rasă filele acestea.

— Toți elevii scolei militare au fostă arestați; de 
asemenea și o mare parte din oficerii și mulți sergenți 
și soldați din regimentulă dela Kiustendil, cari aă luată 
parte, după cum se scie, la complota. Populația e 
forte îndârjită în contra autoriloră revoluțiunei, s’au a- 
restată pănă acuma și multe persâne nevinovate, care 
după două dile de închisore însă au fostă liberate.

»Epoca“ aduce următârele soiri;
— Aflămă că unulă dintre cunoscuții conspiratori 

din Sofia, anume Teodorof, fostă ministru de justițiă în 
guvernulă provisoriu, a isbutită să fugă din Bulgaria și 
să trăcă în România. La Turnu Severină fundă adunată 
o mare mulțime, printre care forte mulți Bulgari, Teodo
rof abia a putută fi scăpată de indignarea publicului, 
fiind chit numai cu două palme. In momentulă când tre- 
nulă care aducea pe prințulă Alexandru, trecu prin gara 
Chitila, trenulă în care se afla Teodorof staționa acolo. 
In acestă trenă se afla și ună fostă căpitană în armata 
rusă, care fugea din Bulgaria și care luase parte la con
spirația. Martorii oculari spună, că acestă căpitană la 
vederea trenului fu apucată de ună felă de atacă de 
epilepsie. Același Teodorof a adresată cele mai brutale 
injurii prințului în momentulă când a fostă silită de con
spiratori să părăsăscă Sofia.

— Tdtă corespondența particulară a principelui 
Alexandru, pe care revoluționarii o căutau zadarnică, a 
fostă scăpată ca prin minune de ună servitoră credinciosă 
ală principelui. Acestă servitoră a isbutită să fugă și se 
găsesce într’o comună din Austria; elă n’a dată semne 
de vieță decâtă acum, când a aflată că principele se re- 
întărce la Sofia.

— Se dice că tote casele publice au fostă golite 
în Bulgaria de banii, cari se găseau într’ânsele, de către 
șefii mișcărei revoluționare.

— Când a fostă arestată Gruef, ministru de răs- 
boiu ală guvernului revoluțiunară era îmbrăcată în niște 
haine de pescară. S’a găsită asupra sa ună numără în
semnată de bilete de bancă rusesc!, două lădi pline cu 
bani.

— Trenulă care aducea în țără pe principele de 
Battenberg, s’a încrucișată în drumă cu altă trenă în 
care se găseu mai mulți bulgari fugari din acei cari au 
luată parte la revoluțiune.

— Duminecă corespondentulă unui diară rusă a 
presentată două depeși pentru Petersburg, prin care arătă 
că guvernulă română face causă comună cu celă buh 
gară. Oficiulă centrală i-a refusată aceste depeși.

— In loculă mitropolitului Clement ală Bulgariei, 
se va numi archiepiscopulă Grigorie dela Tîrnova.

Duminecă au sosită cu trenulă de Verciorova în 
gara de nordă, tocmai când principele Alexandru era în 
gară, două persone, despre cari poliția fiindă avisată că 
au trecută pe furișă din Bulgaria, i-a primită la vegonă 
și i-a condusă la trăsură dându-le ună comisară de po- 
lițiă.

— Ni se scrie din Rusciuk, că astă nbpte a tre
cută o depeșă a consulului rusă din Sofia prin care se 
chiamă în Bulgaria principele Dolgoruki. Aflândă de a- 
căstă telegramă, d. Stambulof a dată ordină d’a se opri 
Dolgoruki la- graniță.

»Neue Freie Presse" cjice că regele Carolă a pusă 
la disposiția prințului Alexandru Ia Lemberg spesele ne
cesare pentru reîntorcerea sa în Bulgaria.

Reîatdrcerea Prințului Alexandru.
Primirea principelui Alexandru a fostă și 

la Șiștovă una din cele mai entusiaste. Etă a- 
dresa ce i s’a înmânată:

Alteță!
Scumpa nostră patriă, Bulgaria, a fostă în dilele 

din urmă teatrulă unoră scene fârte durerose. Nisce

rău voitori au voită să se jdce cu onârea și independența 
Patriei. Ca nisce trădători au întinsă mânile loră asu
pra Tronului cu gândulă de a despărți Patria nostră de 
părintele ei.

Sire! Faptulă săvârșită la 9 Augustă în capitală 
a lăsată Bulgariloră o tristă amintire și nu voră uita nici 
odată că nisce 6meni obscuri, cu gânduri rele, au vrută 
să desprețuâscă victoria și mărirea țârei și să oprâscă 
pulsulă Statului. Orbiți de dorința de a veni la putere, 
trădătorii au voită să urmeze exemplulă lui Ivanco, o- 
morîtorulă lui Assen, der s’au înșelată. Poporulă bul
gară în unanimitate a condamnată pe acești câțl-va 
mișei

Iubite Principe! Cetățenii orașului Șiștovă vădă că 
independența și fericirea Patriei suntă garantate numai 
sub înalta vostră domniă.

Marele jerou dela Slivnița, Dragomană și Pirotă 
să nu înceteze și în viitoră de a dori și lucra pentru 
mărirea Bulgariei.

Se trăiescă Alteța vâstră!
Să trăiescă Bulgaria independentă!

Ai Alteței vdstre 
cei mai credincioși supuși: 

Cetățenii din Șiștovu 
Șiștovu. 1886 Augustă 17,

(Urmeză semnăturile a 2430 omeni.)
Din Șiștovă principele a plecată prin Biela. 

Lom, Gabrovo, Cazanlâc, Calafer, Carlovo la 
Tîrnova.

«• 
/

Etă proci am ați a pe care principele 
Alexandru a adresat’o poporului laRusciucă:

»Noi, Alexandru I, din grația lui Dumnedeu și 
voința națională prință ală Bulgariei, vestimă poporului 
nostru multă iubită că astădi amă reintrată în Bulgaria 
și amă reluată frânele guvernului. Dămă deplină apro
bare și promulgămă tâte mesurile luate în lipsa nOstră 
de regența compusă din d-nii Stambulov, Slaveikov și 
Stransky. Confirmămă ministerulă constituită de dânsa 
și întărimă pe colonelulă Mutkuroff în funcțiunea de 
șefă ală armatei bulgare. Esprimămă cu acestă oca- 
siune adânca nostră recunoscință poporului și armatei, 
cari în momentele critice prin cari a străbătută patria 
nostră, au sciută să apere onorea, neatârnarea și numele 
gloriosei nOstre Bulgarii și au rămasă cu credință cătră 
Tronă. Rogă pe Dumnezeu să binecuvinteze scumpa 
nostră patriă pentru mărirea și fericirea căreia lucrămă 
cu toții.

Dată în Rusciucă la 17 Augustă 1886. 
Alexandru I.

Studenții bulgari din Praga.
Studenții bulgari din Praga cari mai toți 

au făcută compania din urmă bulgară, publică 
„în Hlas Naroda" o declarațiă în care aă (jice în
tre altele :

„Pentru noi suntă prețiose manifestările cehe, pen
tru că ne întărescă în propusurile nOstre, pentrucă 
fortifică legătura de reciprocitate dintre poporulă cehă și 
bulgară. Cu alâtă mai amară am fostă loviți, vădândă 
că poporulă nostru este sistematică bănuită și înjosită 
înaintea publicității. De aceea ne- amă decisă a protes
ta solemnă înaintea publicității cehe contra celoră scrise 
de »Narodni Listy", care insultă numele bulgară.

înainte de tote protestămă solemnă cu privire Ia 
persăna prințului Alexandru. Cine e Alexandru ală 
nostru? Cândă vulturii ruși au sburată peste Dunăre 
spre Balcani să libereze poporulă nostru, a venită și 
elă. La 27 Iuniu a călcată mai întâiă pe pământulă 
bulgară la Șiștovă cu sabia în mână, în fruntea vînăto- 
riloră săi, luptândă vitejește contra Turciloră. Dela Șiș
tovă a mersă în sboră peste Balcani spre Constantino- 
polă. Poporulă bulgară nu’lă cunoscea pe atunci nici 
după nume. Când după răsboiulă victoriosă dela 1878 
se întruni marea adunare Ia Tîrnova, representanții po
porului nostru și-au dată voturile loră de două ori al- 
toră persâne mai cunoscute, așa prințului Dondukov. 
Insă marele liberatoră Alexandru II ne-a dată pe prin
țulă Alexandru. Alegerea acestuia s’a făcută spre întă
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rirea legăturii de dragoste și încredere cătră Țarulă Ale
xandru și Rusia amică. Și pe acestă prinții l’am cu
noscută totă mai bine. După evoluțiunî diverse elă s’a 
indentificată așa cu simțulă și inima poporului nos
tru, încâtă toțî Bulgarii suntă înfluințațî numai de sen- 
timentulă încrederi și iubirii cătră prință. Prin neștir
bita păstrare a constituției, prin unirea celoră două Bul
garii și prin victoridsa apărare a țării contra Serbiei a- 
ceste sentimente s’au fortificată și mai multă. Mai 
multă încă; nu e în evidență numai persona prințului, 
ci si libertatea nostră și neatîrnarea ndstră. Iubimil 
poporalii rusii, dAr voimii se fimii unu poporu liberii. 
Constituția dela Tîrnova și prințulH Alexandrii suntă 
pentru noi o moștenire sfântă dela liberatorulă Țară; nici 
ună Bulgară liberală — și toțî suntemă liberali — nu 
vrea să’și încline capulă ca sclavă înaintea cuiva. Noi 
vedemă în Rusia pe protectorulă și aliatulă nostru na
turală, dâr voimă să ne păstrămă dreptulă și libertatea 
nostră; de aceea protestămă contra orî-cărei bănuelî 
asupra poporului nostru, ceea ce în privința acăsta face 
»Narodni Listy,' căci față cu noi apără pole politica au- 
toritățiloră ruse, der nu politica slavă.

Mai protestămă contra aserțiunii, că în Bulgaria ar 
fi prea mulțî ofițeri anglesi și germani. Noi am luptată 
cu prințulă pentru Bulgaria și libertatea nostră, der în
tre noi n’a fostă ună Anglesă seu Germană. Mai întâiă 
să ni se arate unulă, înainte de a ne bănui. Protes
tămă cu indignare contra acusării de mită, că banii An
gliei și cine scie ai cui încă ar fi fostă în stare a face 
ceea ce a făcută poporulă nostru întregă și unanimă. 
Ne întorcemă fața cu repugnanță dela recomandarea 
unei ocupațiuni a țărei nostre de trupe streine, cum 
doresce „Narodni Listy,' pentrucă noi ca bărbați ai 
libertății nu ne înclinămă înaintea puterii baioneteloră și 
nu credemă, că prin baionete se întăresce iubirea, chiar 
de ar fi baionetele fratelui. Protestăm și contra calom- 
nieloră, pe care ..Narodni Listy“ le scote din flecăriile 
dușmaniloră poporului bulgară, ca Spiridion Gopcevicî. 
Putemă fi mândri de ceea ce au scrisă despre noi 
bărbați cu ună nume europeană, ca Laveleye, Louis 
Leger, Kanitz, etc., care negreșită că nu s’au înjosită 
pănă la Gopcevicî.

In fine contestămă, că colegii neștri din V’ena au 
adresată vre-o telegramă cătră guvernă, care contra in 
tențiunei și a voinței poporului a pusă mâna pe pu
terea publică în Sofia pentru unu momentă, care însă 
a trebuită să cedeze ordinii de drepții, prescrisă de con
stituția din Tîrnova. Acesta amă credutu de trebuință 
să declarămă spre a constata adevărulă.* (Urmeză sem
năturile.,) _________

SOIRILE PILEI.
Consiliulă comunală din Agramă a ținută o con

ferință confidențială în afacerea invitării la serbările re- 
vindicării Budei. Consilierulă comunală Pog'.edics 
a cj'sti) că e o insultă invitarea ce s’a făcută după ce 
foile croate au imputată comitetului festivă că n’a invi
tată comuna Agramă. Dr. Zahar dise că nu trebue să 
mărgă nimenî la serbare în numele Agramului, deorece 
Ungurii, cari acum serbeză liberarea Budei de Turci, nu 
de multă au distinsă pe ună pașă turcescă cu sabiă de 
ondre. Nioî o hotărîre nu s’a putută lua asupra pro- 
punerei d’a merge primarulă Agramului în numele co
munei la festivități.

—x—
Seghedinulă ne-a dată o nouă dovadă de cea 

mai cumplită miseriă, care pote să esiste pe fața pămân

tului. Să scie că după inundare Seghedinulă s’a recon
struită cu împrumuturi dela stată. Din causa miseriei 
însă bieții omeni nici ratele nu și le mai potă plăti din 
banii împrumutați și așa li se pună casele în vândare. 
In 27 Augustă veni rândulă să se liciteze casa Rusaliei 
Csanyi. Nici ună cumpărătoră nu se anunță, pănă ce în fine 
ună advocată începu să ofere la licitațiă. Câtă timpă 
fu vorba de crucerî, licitară cu elă câteva persdne, der 
când advocatulă oferi ună florină pentru casă, o adâncă 
liniște se ivi și casa prețuită cu 1500 fl. fu vândută 
advocatului cu ună florină. Se dice, că fiscalatulă ora
șului a oferită mai târdiu cu 10 or. mai multă, pentru 
ca să se publice o nouă licitare.

Din Serajevo se scrie, că la prândulă festivă ce 
s’a dată cu ocasiunea serbărei onomasticei Maiestății 
Sale, generalulă br. Appel, guvernatorulă generală, ac 
centuă în toastulă său, că poporațiunea nutresce dorința 
ferbinte d’a saluta pe monarchulă pe pămentulă bosniacă, 
și încheia astfelă : «Dea Dumnedeu ca promisiunea pră 
înaltă dată în Pozsega să se împlinăscă câtă se pote mai 
curândă.*

—x—
Ni se comunică, că Franz losef, fratele prin

țului Bulgariei, a sosită erî în Sinaia și îndată a fostă 
condusă în trăsură la paiață.

—x—
D-lă Dimitrie Butculescu, președintele „So

cietății Cooperatoriloră" din România și deputată în ca
meră, a fostă în dilele acestea în Brașovă, unde a vi- 
sitată esposiția industrială.

—x—
Cunoscutulă nostru actoră d-Iă I. D. Ion eseu va 

veni dalele acestea în Brașovă, unde va da o seriă de 
representațiunî „internaționale* comice cu cântări, în tote 
trei limbile: românesce, nemțesce și unguresce. împreună 
cu d. Ionescu va debuta și d S. Mavrodină. Represen- 
tațiile se voră da în sala «Hotelului Union“. Amănunte 
pe pagina a patra.

Cu trecerea din viăță a Înaltă Prea Sfinției Sale 
părintelui metropolită primată Calinică Miclescu, a 
devenită vacantă scaunulă principală ală eparhiei biseri- 
cei autocefale române. Doi candidați pară a se impune: 
înaltă Prea Sfântulă metropolită ală Moldovei și Sucevei 
Iosefă și Prea Sfințitulu episcopă de Romană Me 1 chi- 
sedek, unnlă, cela mai în vârstă dintre prelații noștri, 
celălaltă unulă din cei mai învățați bărbațî ai țerei. Care 
dintre acești doi va fi alesă, se va decide de către ma
rea adunare întrunită a sfântului Sinodă, a senatului și 
a camerei deputațiloră, scrie „Voința Națională*.

—x—
Profesorulă de danță d-lă I, Schmid din Bucu- 

rescî, cunoscută publicului nostru, va deschide și în anulă 
acesta, cu începere de astă sără, ună cursă de lecțiunî 
de danță în Brașovă. Recomandămă publicului a pro
fita de acăstă bună ocasiune, cunoscută fiindă că d-lă 
Schmid predă cu multă zelă și acurateță lecțiunî de 
danță, choreografice ș. a. Informațiunî pote lua publiculă 
în locuința d sale, Târgu Straeloră Nr. 306.

D-nii Moceanu și Velescu, distinșii artiști gim
nastici, au plecată dela Calcuta la Atena. Aci voră da 
câteva representații, apoi se voră întorce la Bucurescî.

—x—
Duminecă a plecată din Romană ună nou trans

portă de Evrei spre America.
—x—

«Monitorulă oficială* română publică test am en- 
tulă răposatului Primată Calinică Miclescu,ț 
făcută cu o di înaintea morții sale, adecă la 13 Augustă 
1886. Acesta testamentă este ună actă numai politico- 
religiosă. Prin elă înaltulă prelată face, între altele, 
istoriculă vieții sale, arată fazele politice din urmă prin 
care a trecută țâra, laudă pe M. S. Regele, îndâmnă pe 
Români la respectarea religiei și la unire, cere înteme
ierea pe base solide a facultății de teologiă și recomandă 
succesorului său să lucreze pentru ameliorarea posițiunii 
materiale a clerului. »

întrunire de învețătorl în Făgărașii.
Făgărașu, 15 Augustă 1886.

0 lună de dile este de cândă s’a ținută adunarea 
generală tractuală a reuniunei învățătorescl gr. or. din 
protopresbiteratulă Făgărașului, în urma invitărei din Nr. 
148 ală prețuitei «Gazete*, și pănă în diua de astădî 
n’am cetită nici ună raportă despre decursulă aceleia. 
Ca on. publică să nu presupună, că acea invitare ar fi 
rămasă fără efectă, îmi iau voiă a raporta eu despre de- 
cyrsulă adunărei din cestiune, în liniaminte mai generale, 
deși așteptamă s’o facă acăsta alții, mai puțină ocupați. 
Căci să vedețî, d-Ie Redactoră, câtă de puțină dispunemă 
noi, învățătorii români, de timpă pentru a mai pută scrie 
și ceti câte ceva, mai alesă în timpulă verii — în ferii 
— când p6te tdtă lumea presupune, că învățătorii în a- 
cestă timpă ar fi cu totulă liberi, dâr acestă presupunere 
este cu totulă greșită. Lasă că bietulă învățâtoră ro
mână, după cjece luni de grea și obositdre muncă în scolă, 
capătă două luni de ferii ca să se restaureze și să ’și 
împrospăteze puterile pentru grâua muncă a anului vii
tori, der în realitate cum și le restaurăză? — Fiindă 
îngreunată cu o familiă grea și puțina sa plată neajun- 
gându-i pentru susținerea vieței, elă, sârmanulă, trebue 
să lucre ca orișicare muncitoră plugară de 
dimineța pănă sera, să sape, să secere, să co
sesc ă, să are, să semene. Cu scrisulă și cu cetitulă 
când să se mai ocupe elă dâră în timpulă verii? Abia 
Dumineca pe apucate și cum dă sfântulă !

Ore învățătorul^, acestă muncitoră fără repausă, 
nu merită îmbunătățirea sortei sale, de compătimită, ca 
într’adevără — după diece luni de grea muncă — să se 
bucure și ală de ferii? Despre acâsta credă că nimenî 
cu mintea luminată, nu mai stă la îndoiălă.

Adunarea s’a deschisă prin on. d-nă Iul iu Dană, 
administratoră protopresbilerală, în calitate de președinte. 
Totă aci a încopciată și activitatea comitetului spunândă. 
că acesta, consliluindu-se numai în adunarea generală de 
astă iârnă, n’a putută desvolta pănă acum o așa întinsă 
activitate, der nutreșce speranța, că pe viitoră se va face 
totă ce va fi posibilă spre binele și înaintarea causei 
școlare peste totă.

După cuvântulă de deschidere combinată cu rapor- 
tulă comitetului a urmată critica lui Nic, Aronă asu
pra disertațiunei: >Originea și problema scâlei în gene
rală,f și în specială problema scolei poporali', de I. Ca
pătă. Critica acesta a fostă ascultată cu viu interesă 
din partea celoră presențî. D-lă Aronă șî-a tractată bine 
tema luată asuprășî. S’a adusă mulțămită atâtă diser- 
tantelui câtă și criticantelui.

Urmăză punctulă c.) Măsurile metrice în școla po
porală. D-lă Nic. T. Popă, care a arătată însemnătatea 
măsuriloră metrice în șcâlă, și pentru studiulă aritme
ticei în specială și în fine câtă are de a se propune? Să 
facă mai multe reflesiuni și observări, la cari iau parte 
membrii Nic. Aronă, G. Dobrină, I. Capătă și alții, în 
fine se accentuâză, ca pe viitoră învățătorii cu privire la 
tractarea măsuriloră metrice să fiă cu mai mare aten
țiune și să pună mai mare pondă ca pănă acum, căcî 
măsurile în viăța practică suntă de celă mai mare in
teresă în comerciu, adecă la vân4areși cumpărare, 
și necunoscința loră să plătesce fârte scumpă, căci scâte 
mulțî și frumoși bani din punga plugarului română; din 
contră însă, speculantulă Jidană orî Armână se înavu- 
țeșce pe conta nesciinței sărmanului plugară. Avisă dâr 
tuturoră d-niloră învățători!

FOILETONU.

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

dateleculii de pe Câmpia.

Dorule, de unde vii?
— Eu? — Tocmai dela Sibii.
— De bădița ce mai scii?
— Io de bădița sciu bine 
C’acum te-a lăsată pe tine.
— Ardă-mi-te foculă minte 
Cum n’ai fostă tu mai nainte...! 
Acum escî, nu-mî trebuescl, 
Că nimică nu-mî folosesc!!

*I •
Frundă verde bobule, 
Ce le legeni bradule?
— Nu mă lâgănă de frundosă, 
Făr’ mă lâgănă să cadă josă, 
Că la mine s’au aflată : 
Trii meșteri din Baia-mare 
Să mă taiă în trii pătrare, 
Cu săcurî și cu toporă
Să mă ducă’n josă la țâră,
Să mă fac’o temnicioră, 
Temnicioră cu prilază, 
La robi de mare năcază, 
Temniciâra robiloră 
Voiă bună domniloră.

O•tt *

De-ași sci mândră c’ai fi-a mea Da în cară cine-i culcată?
Vinerile le-ași țină, — Ună robuță tînără, legată;
Sâmbăta io n’așl lucra Din’apoia carului
Pănă ce te-așî căpăta. Merge maica robului

* o a Totă plângândă și suspinândă
Frundă verde frunduliță Și din gură cuvântândă:
Am avută o mândruliță, — Pogănicî, iubiții mamii,
Frundă verde fâiă’n fragă Nu fițî aspri, ca tiranii,
Am avută o mândră dragă, Mănațî' boii linișioră,
Frundă verde viorea Că ăsta-i ală meu ficiorul
Când a fostă să fiă-a mea — Robulă nicî grijă n’avâ
A’ncepută o gură slabă Făr’ din graiu așa grăia:
Și-am rămasă fără de dragă. Mamă, plânsu ți’nzadară

* Că n’ai vrută să fiu plugară* Făr’ mai învățată tâlhară :
Trage mând 'ă la urîtă. Să mă ducă pe sub răzdre
— Te-am cerută și n’ai venită, 
Trage mândră la năcază,

Să prindă mielulă de picidre,
Er tu l’ai pusă sub covată

— Te am cerută și te-ai retrasă ; Ș’ai jurată c i casa totă
Țî-a păre mândruță rău Că melulă nu’i de furată
Dup’ună omă, cum am fostă eu. Și că îi de cumpărată.* * * Adî răulă după mini fuge,
Sci tu bade amu-i ună ană Blăstămulă pe tini te-ajunge.
Câtă de 'dragi noi ne eramă: *
Num’ună mără de capătamă Măi bădiță, bădișoră,
Noi amândoi îlă mâncamă, Nu vrăi să sci d’ală meu doră,
Acum de-amă avâ cu saculă — Lasă bade că-i vedă
Nu ne-amă da unulu la altulă. Când de mine-i rămână

* * Câtă de rău țî-a mai pără....!
Pe delulă din susă de sată Poți umbla cu clopu’n mână,
Merge-ună cară înferecată, De dragoste pace bună,

Că io dâcă te-oiu lăsa 
AItu nu m’oiu înturna, 
Dâc’odată te-oiu urî 
Cum am fostă bade n’oiu fi, 
Pe tine nu te-iu iubi.

** *
Câtă era nâptea de mare 
Totă cânta-o priveghitore, 
Așteptă cj’ua să se facă 
Priveghitorea să tacă.
Ț)ină albă s’a făcută, 
Priveghitdre’a tăcută, 
Da’ncepută cucu’a cânta: 
Si mai grosă și mai subțire 
Și d’a nostră despărțire, 
Despărțire cu năcază 
Cată bade să te lasă, 
Despărțire cu doră multă 
Cată bade să te uită!

** *
Am avută o mândruliță
D’am gândită că-i prea micuță 
Ș’am lăsat’o să mai crăscă 
Minte’n capă să-șî dobândâscă; 
Ea de doră și de bănată 
S’a pusă și s’a măritată 
Dela noi ală treilea sată.
Pe mini m’a lăsată ca’n baltă 
Bat’o Dumnedeu s’o bată I
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Să trece apoi la punctu d.) care nu se putu ese- 

cuta lipsindă acum pentru a doua 6ră criticantele, d-10 
Spiridonă Mardanu, capelanii în Sâmbăta super, apusenă, 
care ar trebui ca pe angajamentele sale morale — căci 
de bună voiă s’a insinuată — se pună mai mare pondă, 
căci altcum în viitorii pe vorbele sale nimeni nu va mai 
pune nici ună preța, ceea ce credo, că d-lă capelană 
Mardană, nu ar dori-o. PunetulO acesta de astădată s’a 
amânată pănă la proxima adunare generală, când cre- 
demă că se va și esecuta. Fiindă timpulă înaintată șe
dința se rădică la l1/2 ore p. m. (Va urma.)

Testamentul!! Metropolitului Calinicu.
„Monitorulu Oficialu“ din Bucuresci publică 

acestu testaraentu, pe care’lu dămu în între- 
gul£t său :

Amintirea morței foloseșce.
Acesta adevără, decă omenirea ar fi bine pătrunsă 

de elă și decă l’ar practica, de câte și câte anevoințe, 
de câte și câte greșeli și fapte regretabile nu ar scăpa 
și nu s’ar feri. Amintirea morței este amintirea slăbi- 
ciunei nâstre, a zădărniciei și a nimicirei lucruriloră ome
nesc!. Dăcă omulă și-ar aduce aminte de acesta mare 
adevărO și l’ar studia cu seriositate din tăte punctele de 
privire, nu ar audi numai glasulă ambițiunei sale, și ar 
curma cupiditatea și zavistia sa, cari suntă fântânele tu
turora neajunsurilorâ și tuturora relelortt cu care omulO 
se luptă în totă vieța sa; cei tari nu ar abusa de pu
terea loră, cei slabi ară modera dorințele lorii, și astfelă 
stabilindu-se o justă cumpănire in tote și la tote, pasiu
nile cele drbe nu ar isbucni în paguba omenirei, punen- 
d’o pe acea tristă cale, la care evanghelistul Marcu 
face alusiune când dice: ce va face omulă de ar dobândi 
lumea tdtă și ’și va perde sufletulă său?

însemnătatea lecțiunei mântuitdre, coprinsă în sen
tința de mai susă, o înțelege și o prețuesce mai ver- 
tosă creștinulă, când simte că se apropiă momentulă îm
plinitei datoriei comune. In asemenea momente, sufle- 
tuia vede deschi4ându-se înaintea sa unu orizontă totă 
atâta de nemărginită câta este de nou și luminata, și 
rupânda cu preocupațiunile vremelnice și pămenteșcl, își 
ficsăză atențiuriea la regiunile înalte și vecinice ce’lă aș
teptă, cugetă adencO asupra inaltelorO adevăruri, cuprinse 
în S-ta Scriptură, despre omă și despre menirea vieței 
pe pământă.

Sufletulă omului este o radă, care, porninda dela 
centrula veciniciei, a pătrunsa și s’a îmbrăcata — ca 
să dică așa — în trupa, spre a împlini o misiune sântă. 
Acestă radă niciodată nu se confundă, nici odată nu se 
identifică cu materia; dăr atrasă de vorbele amăgităre 
ale duhului rău, care de când e lumea caută să predo- 
mineze, a uitata poruncile Dătătorului de vieță și s’a de 
părtată de ele. Din aceia momenta vieța a devenita o 
pedăpsă, care se p6te compara cu o campaniă; fiăcare 
omO, așe4ată lângă și între semenii săi, ca una soldată 
într’ună corpă de armată, are o luptă de susținuta — 
lupta în contra anevoințelora și neajunsurilorâ vieței, 
spre a’și spăla păcatulă făcută cu ocasiunea călcărei po- 
runciloră date de Dumnedeu în 4iua creațiunei. Dum- 
nedeu în a sa nemărginită' milă a trimisa pe fiula său 
pe pămentO spre a scăpa pe omă de păcatulă originala 
și spre a’i arăta calea mântuirei.

De atunci, lupta a devenita duplă, căci omulă, pe 
lângă anevoințele și neajunsurile vieței, mai are a se 
lupta cu poftele și pasiunile revoltătdre ale materiei, cari 
caută a-lă deturna din calea mântuirei, cumpăna câteo
dată se plâcă spre partea drâptă, spre partea căreia 
voința Dumne4eâscă a acordata eghemonia, și atunci 
omula propășesce spre bine; der altădată se plăcă spre 
partea opusă, atrasă fiindă de materiă, și atunci so
cietatea merge înapoi, desprețuinda și batjocorindă 
sântele precepte ale religiunei și violânda și călcânda le
gile moralei. Omulă întorcendu-se acolo, de unde a 
pornită, la centrulă veciniciei, are să dea A-totă puter
nicului făptuitoră și Domnă, care l’a trimisa pe pământă, 
sămă de tote faptele sale, independentă de persone și 
de veri-ce altă rațiune.

Faptele omului au dobândită o dupk răsplată, una 
relativă și alta absolută: relativă este contimporană cu 
săvîrșirea faptului împlinită, o găsimă pe pământă, în 
satisfacțiunea pe care o simțimă & momentula isbutirii, 
și cea absolută și cea trainică ne este reservată de drep
tatea dumnedeăscă; în lumea cea fără sfrîșilO, indepen- 
dinte de succesă său de nesuccesă, și numai și numai 
în vederea scopului și a mijlăceloră întrebuințate.

Dâr apropierea momentului predestinata pentru tre
cerea la viâța vecinică nu este data flăcăruia să o cu- 
ndscă, său să o prevâ4ă. .VeghiațI, căci nu șciți ceșula*, 
4ică scripturile; de aceea și smerenia mea, pe când încă 
simțurile mele suntă în bună stare și cugetarea mea 
este limpede, am aflată cu cale a mă reculege, a arunca 
o privire retrospectivă asupra vieții mele, și a mă pre
găti pentru ca să mă înfățișeze înaintea Judecătorului 
celui mai înaltă și justă.

Ce am fostă? Ce am făcută pe acestă pământă? 
Ce răspundere o să am înaintea judecății desăvîrșite? 

Iacă întrebările ce îmi facă singură de câle ori mă gân- 
descO la mbrtea trupului.

«Fărădelegile mele Ie șciu și păcatulă meu înaintea 
mea este pururea; că fărădelegile mele s’au înmulțită 
mai multa decâtă perii capului meuc; dâr și mila lui 
Dumne4eu e nemărginită și nădejdea în mila Sa nicio
dată nu s’a înșelata. Cu inima umilită și cu sufletulă 
in pocăință, ceră ertare dela înalta Sa înțelepciune pen
tru fote faptele mele săvirșite în lumea vremelnică, atâtă 
de cele cu voiă câtă și de cele fără de voiă; și precum eu 
ertă tuturora acelora cari ’ml-au făcută vr’ună rău, totă 
astfelă la rendulă meu, ceră ertăciune dela aceia, cărora 
am pricinuită, în calitatea mea de omă, veri-ce neajunsă, 
său supărare, seu rău, pe șciute seu pe neșciute.

(Va urma.)

Ultime soiri.
Șiștov, 30 Augustă. Prințulu Alexandru a 

plecată din Rusciuk, la 4 6re diminăța pe Yach- 
tul seu și a ajunsă la Șiștov la 8 6re. T6tă 
populațiunea orașului era pe cheiulă de debar
care și pe colinele de prin prejuru. Prinț.ulă 
merge din triumfă în triumfă. Entusiasmulă ce 
s’a manifestată eri la Rusciucă e întrecută de 
celă ce se manifesta de populațiunea din Șiștovă. 
Poporulă a deshămată caii dela trăsura prințu
lui și a dusă pe Alteța Sa în triumfă pănă la 
biserică unde ună Te Deum a fostă cântată. 
Peste ună ceasă prințulă plăcă la Târnova.

Parisu, 30 Augustă. După o depeșă din 
Berlină primită de diarulă „Republique Fran- 
ș,aise,;t prințulă de Bismark ar fi opusă la a- 
căsta. Prințulă de Bismark ar fi voită să sus
țină pe prinăulă Alexandră, dăr împăratulă 
Wilhelmă ar fi acum decisă a trăgăni lucru
rile în Bulgaria .pentru a profita de împreju
rări în casulă în care împăratulă Wilhelm 
ar muri.

Tîrnova, 30 Augustă. Prințulă a plecată 
dela Șiștov la 9 6re și a sosită aci la 6 6re săra. 
Lovitura de stată a dată de sigură prințului o 
imensă popularitate. Dealungulă drumului po
pulațiunea avândă în frunte pe preoți cu sfin
tele icăne aclama pe prință. La 5 kilometrii 
de Tîrnova o mulțime considerabilă, pe josu, în 
trăsuri, călare aștepta sosirea prințului. îngră
mădirea era atâtă de mare la intrarea în orașă 
încâtă era imposibilă să între trăsurile și suita 
prințului în Tîrnova, care fîi primulă punctă de 
unde porni mișcarea contra revoluționară. Prințulă 
salutândă urările de bunăvenire ce i se adresau, 
a felicitată orașulă de inițiativa luată sub direc
țiunea d-lui Stambulov. Pare că entusiasmulă 
cresce mereu cu câtă prințulă inaintăză. Totă 
orașulă e în sărbătăre. Ultimele informațiuni 
facă să se prevădă că restulă călătoriei să va 
îndeplini în aceleași condițiuni. Liniscea e per
fectă. E probabilă că prințulă va pleca mâne 
la Filipopolă.

Sofia, 30 Augustă. — D. Stambulov a te- 
legrafată la Sofia că regele Milanu a adresată 
prințului Bulgariei o telegramă de felicitare și 
că prințulă a răspunsă mulțumindă regelui și 
exprimându-și speranța a vedea în curândă res
tabilite relațiunile amicale între cele 2 țări.

Petersburgti, 30 Augustă. — E probabilă că 
întărcerea prințului Alexandru nu schimbă în 
nimică hotărîrile luate de Rusia, cu tdte că exe
cutarea acestoră resoluțiuni să fie momentană 
amânate. „Novoje Vremja“ consideră restaurarea 
prințului ca îndoielnică.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.*)

CONSTANTINOPOLtJ, 1 Septemvre. — 
„Agenția Ha vas “ desemnăză sgomotulă, că prin
țulă Bulgariei are intențiunea să abdică la tronă 
de bună voiă, dupăce va restabili ordinea.

TÎRNOVA, 1 Septemvre. — Maiorulă Gruev 
și căpitanulu Benderev au fostă aduși aci sub 
escortă, pentru ca să fiă puși înaintea tribuna
lului de răsboiă.

BUCURESCÎ, 1 Septemvre. — Soirea „Lloy- 
dului“ : Mutkurov în fruntea trupeloră rumeliote 
a intrată în Sofia. Pe mâne să aștăptă să so- 
săscă și principele.

GIURGIU, 1 Septemvre. — Ludovicu de 
Battenberg, fratele prințului bulgară , a plecată 
din Rusciucă spre Bucuresci, de unde se va duce 
la Sinaia.

Mulțămită publică.
Comuna bisericâscă greco-catolică română Rom os fi 

comitatulă Hunedorei, aduce ferbinlea sa mulțămită prea

stimatului domnO Gergely Ferencz, bine meritatului pro
prietara în Udvarheiu, și Theodoră Max, majoră in pen
siune, pentru intervenirea binevoităre pe lângă carissima 
domnă piăsă Eufrosina Albertha, călugăriță în Gratz, 
care, ca o adevărată creștină, ne-a oferită trei rânduri de 
vestminte rituale pentru biserica năstră în preta de 
300 fl. v. a.

Atotputernicul Dumnedeu concâdă-le o viâță în
delungată pentru acestă mărinimosă donațiune 1 Asigu- 
rămă pe binefăcătorii noștri, că nu vomă pregeta a im
plora prin rugăciunile năstre darulă de susă asupra loră. 
Bunule Dumnedeu să le răsplătescă binefacerea!

Romosă, la 5 Augustă 1886.
Ioanu Vaideanu, 

preota gr. cath. romțtnă.

Dare de semă publică,
Despre venitulă concertului și ală balului ținută în 

orașulă Alba-Iulia cu ocasiunea adunărei generale a 
»Associațiunei transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română.*

Venitele: Din contribuirl benevole a mai multoră 
Români din Alba-Iulia pentru spesele preparative 103 fl. 
50 cr. Venitulă concertului 320 (1. Venitulă balului 
419 fl. Suma 842 fl. 50 cr.

Spesele : 1. Tipărituri 29 fl. 31 cr. 2. Spesele dedrumă 
a coriștiloră și. intertențiunea acelora 221 fl, 31 cr. 3. 
Spesele călușeriloră 29 fl. 4. Prețulu salei de concertă 
și de bală 100 fl. 5. Spese de încuartirată și procura
rea altoră recuisite 82 fl. 82 cr. 6. Pentru musica ba
lului 30 fl. Suma 492 fl 50 cr.

Recapitulare: 1. Suma veniteloră 842 fl. 50 cr. 
2. Suma speseloră 492 fl 50 cr. Deci venitulă curată 
face 350 fl. adecă: Trei sute cinci deci florini v. a.,» * 
care sumă sa trimisa la cassa «Associațiunei transil
vane/

Totă odată pre lângă esprimarea de mulțămită a- 
deverima, cumcă în sumele de susă suntă cuprinse ur- 
mătârele suprasolviri:

La concertă 1. dela Magnificenția Sa Domnulă 
preposită ala capitului rom. cat. Francisca Barta 2 fl., 
La bală: 2. d-nulă Dr. Absolonă Todea adv. in Reghinulă 
Săsescă 4 fl., 3. d-nulă -neguțătoră E. Moreno din 
Alba-Iulia 5 fl. 4. dd. Lascu George, Constantină Col- 
bași și parochulă gr. cat. Ștefană Popă câte 1 fl 5 d. 
Dr. Grama Alex. din Blașiă 3 fl. 50 cr. 6. d. Dr. Na- 
thală Bernat medică urbană, Ioană RusanO, proprietară 
în Mesentea, Dr. med. M. Deutsch, Gerasimă Candrea 
adv. câte 50 cr.

Totă odată se dă mulțămită conlocuitoriloră din 
Alba-Iulia, cari au binevoită a primi în cuartire pe 6s- 
peții noștri.

Din ședința comitetului arangiatoră.
Alba-Iulia, în 10 Augustă 1886 st. v.

Alexandru Tordășianu. 
președinte.

DIVERSE.
De pe amvonu. — Preotulă unei comune din Hol- 

stein predică credincioșiloră săi despre minunea lui Chris- 
tosă, prin care cu cinci pâni și doi pesci sătura 5000 
de omeni. Limba îlă luă pe dinainte pe preotă și 4>se: 
„Acum spuneți-ml iubițiloră, cine dintre muritori ar mai 
fi în stare sâ sature 5 ămeni și 2 pese! cu 5000 de 
pâni? — »Eu, părinte!* răspunse unuia dintre credin
cioși. Preotulă își trase de sâmă, se rușina de aceea 
ce a 4>să și se scobori de pe amvonă. In Dumineca 
următore preotulă voi să se corâgă, se sui ărășl pe am- 
vonă și-șî repetă predica sa întrebândă din nou: „A- 
cum spunețima iubițiloră, cine dintre muritori ar mai fi 
in stare să sature cu 5 pâni și 2 pesci 5000 de Omeni? 
— „Eu!« — răspunse același îndrăsneță. Preotulă îșî 
perdu răbdarea și-I <|ise: «Cum cutezi tu păcătosule să 
4icl una ca acesta?" — «Bine, —■ răspunse elă — că 
dâră din Dumineca trecută ml ară fi mai rămasă mie 
atâta cu câtă să i satură pe ămenii aceștia.

Comerțu de fete. — In 4’lele acestea o tînără fetă, 
anume Malilda Gurino, denunță poliției din Pesta, oă la 
intervenirea samsarăicei Galambos din Pesta nouă, fă an- 
gagiată ca chelnăriță de presupusulă cafegiu Zigmund 
Polatsek din Comornă. In urmă vă4u că Polatsek e 
proprietară ală unei case publice, în care feta fu reți
nută cu forța. In fine isbuti să fugă și veni în capitală. 
In același modă fu reținută o a doua fetă, anume Bar
bara Duncsak, in casa publică din Strada Aradului. Ca 
samsarOice au funcționată femeile Hajas și Maria Vajda, 
amândouă din Pesta nouă. Poliția a pornită cercetare 
penală contra acestoră spurcate ființe.

Und principe africană. — (fiarele germane spună 
că se află la Berlină principele Dido, din Cameroon, 
care a fostă invitată de guvernulu germană. Acum 
câfe-va dile principele africana a asistată la ună simu
lacru de luptă dată de eâte-va regimente din gardă. 
Principele negru a urmărită cu ună viu interesă diferi
tele peripeții ale luptei și a făcută generalului o mul
țime de întrebări naive. Astfelă elă a întrebată, dăcă 
aceste regimente constitue întrâga armată germană, decă 
împăratulă are o listă de toți soldații săi, dâcă soldații 
răniți au fostă decapitați, după cum este obiceiulă în 
țera sa, etc.

Editoră: Iacobft Muresianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Wureșiann



Nr. 187. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Ctursuln la feuraie, de Viesm 
din 31 Augustă st. u. 1886.

Rentă de aură 4°/^ . . .. 107.50
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 70 
împrumutul* căi lor ii ferate 

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

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.—

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

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

Bonuri rurale ungare . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.80 
B nuri rurale Banat-Ti- 

zmșă................... . , 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.—
Imprumutulă cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 126.50 
Renta de hărtiă austriacă 84.60 
Renta de arg. austr. . . 84 90
Renta de aură austr. . . 118 10 
Losurile din 1860 . . . 141 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 863 —
Act. băncel de credită ung. 288.50 
Act. băncel de credită austr. 278.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .... 5.96
Napoleon-d’orI .... 10.00 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.35

Bursa <Je Bneuresci.
Cota oficială de)a 18 Augustă st. v. 1886.

Cump. vfend.
Renta română (5%). 94 95—
Renta rom. amort. (5°/0) 96Vt 9674

> convert. (6°/0) 88— 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . 1037a 104—

> „ » (5°/o) • 87— 88—
> » urban (7°/0) ■ 100— 101—
> > (6°/o) • 92— 93—
» > (5’/0) • 827a 83—

Banca națională a României 500 Lei 1018 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 270 275

< > » Națională 215 220
Aură contra bilete de bancă . . 13.75 14.15
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașcvfl
din 29 Augustă st. n. 1886

Bancnote românesc! . .1 . . Cump. 8.68 Vend. 8.72
1 Argint românesc . . . . . . > 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orî................. . . » 9.97 » 10.—
Lire turcescl..................... . . » 11.27 » 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 • 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» ' . » 100.50 » 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 121.7a ’ 122.7a
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

Avisu telegraficii.
Joi în 2 Septemvrie n. și în fie-care urmă- 

tore vorft da în „Hotelu Union“

D-nii I. D. lonescu si S. Mavrodinu
J

Artiștii din BucuresciMari represen tațiunl internaționale
Programa constă din Soluri, Dviete și mici 

comedii în limba română, germană și ungară cu 
acompaniare de musică*

Inceputulu la 8 ore. JFrețulu de intrare 40 cr. 
In ffie-care df proepamtâ noii.

1—3 ’

............... &
*

i
*

Am ondre a încunosciința pe Onor, publică că la 28 Au
gusta a. c. m’am mutată cu mărfurile mele în localulîi mai na- 
inte fostă alft d-lui

FBANZ KINDLER
Tergulft Flosulu" Nr. 21.

Acesta magazină mai spațiosu mȘ pune în plăcuta posi- 
de a putd servi cu una sortimenta mai bogată din tdte

*

Vune
articolele mele de pănă acuma, precum și din tdte pândăriile și 
garnituri pentru masă, ce le avea d-lu Kindler ca specialitate.

Mulțăminda fdrte pentru încrederea de pănă acum, mă 
rogu a mi-o păstra în noula locală.

Cu înaltă stimă

« A. Meschenisrfer.
^pppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf

Mersulu trenurilor!!
pe linia P*redealii-Bu«Iaj>esta și pe linia Teitașă-Airadii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung

S^redealîi-JSudapesta (Budapesta—$®redealii

BucurescI

Predeal*

Timișă

Brașovă
Feldiâra 
Apatia
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Sighișâra 
Elisabetopole 
Mediașă 
Cop sa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uioral 
Cucordea 
(Hiiristt 
Apahida

ClușiH 
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare
P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

(
(

Trenă 
de 

peradne
Tren 

accelerat
Trenu 

omnibus
Trenă 

omnibua

— 4.50 7.30
1.14

— Viena
Budapesta9.32 —

— —- Szolnok
— 9.56 1.45 —. P. Ladăny
— 10 29 2.32 — Oradea mare

Vărad-Velencze6.22 2.55 —
7.01 3.38 - Fugyi-Văsărhely
7.33 4.17 _ Mezo-Telegd
8.01 4.47 — Rev
8.45 5.42 — Bratca 

Bucia10.10 __ 7.37 —
10.29 8.01 _ Ciucia
10.39 8.21 __ Huiedin
11.19 9.05 — Stana
11.54 9 43 _ „ Aghiriș
12.12 10.0210.30

10.50
__ Ghirbeu

12.56 __ — Nedeșdu

Clușiu1.30
1.45

— 11.34
11.52

—

2.34 _ 11.41 .—. Apahida
2.55 __ 1.12 — Qliiriș
3.17 — 1.42 — Cueerdea
3.24 _ 1.51 —
3.36 _ 2.15 — Uiâra
4.11 _ 3 12 — Vințulă de sasă
5.36 _ 4.59 — Aiudă
5.56 — 5 30 — Teiwjfi

Crăciunelă6.31 6.03 — 8.00
6.52 6.21 — 8.34 Blașă
7.08 — — 8.59 Micăsasa
7.23 — — 9.56 Copșa mit
8.12 _ — 10.16 Mediașă
8.12 7 14 — 11.04 Elisabetopole
8.52 7.43 — 1217 Slf;iș6ra
9.10 — — 12.47 Hașfaleu
9.29 — — 1.21 Homorod
9.41 8.22 — 2.02 Agostonfalva

10 24 8.48 — 3.06 Apatia
10.43 — — 3.38 Feldiâra
10.53
11 — 9.13

— 3.54
4.05

/
Brașova

11.15 9.18 10.55 — Timișă
1.09
3 29

10.38
12.20

1.23
3.24 5.17 Predealâ (

6.38 12.20 10.05 5.25 BucurescI
— 2.15 2.15 10 —

3.00 8.00 6.05 —

Trena 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbue

Trenu 
de 

persâne

Trenă 
om ni bus

i

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose.

11.10
7.40

11.05
2 02
4.12

10.45
11 14

1.06
2.01
1.36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

1.09
1.55
2.53
3.28

9.35

1.45
3.44
5.21
6.41

3.15
■ Z29

3.27

7.14
7.42

8.31
9.01

10.28

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

5.45
6.22
6.47

11.45

l

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

8.00
11.40
2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48

- 3.23
4.56
9.40

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

Teiușft- Iradft-Budapesta 1 Budapesta-Aradd-Teiușft.

Trenă Trenu Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua onmlbus peraăno peradne accelerată omnibua

Teiwșii 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 Szolnok 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — ^5.25
Simeria (Pisici) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
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
Arad# 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok 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-Inlia 11.19 — 1.40
Viena — 6.05 TeSîașft 12.05 — 2.24

Aradtk«TftBsaiș4ra Qfljaserlsi (Piski) Pefroșeui

Trenă 
omnibua

Trenă de 
persane

Trenă de 
persdne

Trenu de 
persane

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

Arad# 5.48 6.05 giraeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Strein # — 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.4*4 — 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
TlfiMișâr» 9.02 — | 9.08 Petrașesal — 4.04 6.39

Timitșiira-Aradft Petroșeut—Simeria (Piski)

Trenă de 
persdne

Trenu de 
peradne

Trenă 
oînnlbuB

Trenu 
om ni bufi

Trenu 
omnibua

Trenă 
de pora.

Timiș6ra
Merczifalva

S.25 5.00 B’etroșeul 6.49 9.33
— — — 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 Strein 10.16 12.58 —
Airad# 9.27 — 8 17 10 53 1,35 —


