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Festivitățile ce se desfășură din diua de 

Luni încdce în Budapesta, ilustrăză viu situați- 
unea actuală politică a regatului ungarii și li se dă 
o deosebită importanță prin presența împăratului 
și a regelui, și prin aceea, că aceste serbări au 
unu caracteru militarii.

S’a inaugurată adecă noulu edificiu alu ca- 
sarmei de cavaleria c. r., ce a clădit’o orașul ti 
Budapesta, și eri și adî s’a serbată aniversarea 
de 200 de ani de când oștirile împărătesei aliate 
cu oștirile germane au liberată orașulu Buda, 
recucerind’o dela Turci.

In amândouă cașurile e vorba de armata 
cesaro-crăăscă, în anteiulu de progresele ei în 
viitoru, în alu doilea de isbân^ile ei din trecută. 
Și fiindă că Buda s’a liberată cu ajutorulă oști- 
riloru principiloră germani, mai e vorba, pe 
lângă legătura cu Austria, și de întărirea legă- 
turei de alianță cu Germania.

liltă în puține cuvinte noima festivitățiloră 
din Budapesta. Germanii au înțeles’o și de aceea 
s’a grăbită guvernulă loră centrală a trimite 
în capitala ungară o deputațiune militară estra- 
ordinară, care să asiste la serbări.

„Gazeta de Colonia“ esplică acăsta misiune 
militară germană scriindu între altele:

„Buda a fostă smulsă din mânile Turciloră 
acum 200 de ani, nu prin Unguri, ci prin Ger
mani, — căci atunci oștile împărătesei se nu
mărau între germani — sub gloridsa conducere 
a principiloră germani și a generaliloră germani. 
Acăsta este pentru noi Germanii ună temeiu mai 
multă d’a ne bucura împreună cu Ungurii la 
serbarea aniversării gloridsei liberări a capitalei 
loră, mai vârtosă după ce și ac|i vulturulă ger
mană și stindardele venerabile ale Austro-Unga- 
riei suntă strînsă unite defensivă și ofensivă pen
tru păstrarea păcii. Dăr suum cuique, și de 
aceea să nă uite nici Maghiarii, că pătra funda
mentală a posițiunei loră de mai târziu, adecă 
liberarea țării loră de cuceritorii turci, s’a ci
mentată în cea mai mare parte cu avere și cu 
sânge germană.“

Intr’adevără, cetatea Buda, care dela 1541 
pănă la 1686, adecă aprdpe ună seculă și ju
mătate a stată sub stăpânirea iataganului tur- 
cescă, ar fi rămasă încă multă vreme în acăstă 
stăpânire, dăcă ducele de Lotaringia cu aliații 
săi Bavarezi, Saxoni, Brandenburg!, Sveclezi, 
Șvabi și Franconi nu ar fi învinsă oștile musul
mane ale marelui Viziră, luândă cetatea din 
mânile loră.

Trupe ungare se aflau fdrte puține, abia a 
cincispredecea parte din întrăga oștire a aliați- 
loră, care au luată parte la recucerirea Budei; 
grosulă oștiriloră ungare se lupta în taberă con
trară alături cu Turcii.

Relativă la concursulă ce l’au dată Ungurii 
liberatorului Budei, ună consiliară comunală din 
Agramă, într’o ședință confidențială a consiliului 
orășenescă, a făcută observarea ironică, că dăcă 
Ungurii ară fi fostă așa mari vrășmași ai Tur
ciloră p’atunci, n'ar fi trimesă la 1877 sabiă de 
ondre lui Abdul Kerim-pașa.

Ddr p6te că la starea de lucruri de acum 
două sute de ani a contribuită, pe lângă sfâșie
rile dinăuntru, și temerea ce o aveau Ungurii 
de principii germani și de lăcomia loră. Ori 
cum ar fi fostă însă, acăstă atitudine nu’i îndrep- 
tățesce pe Unguri a pretinde că ei au fostă an- 
teluptatorii în răsbdiele contra barbarismului se- 
milunei.

Serbarea aniversării liberării orașului Buda 
în împrejurările actuale are mai multă caracterulă 
unui omagiu adusă Austriei și Germaniei, pre
cum și a unei solemnele confirmări a legăturei 
în care stă Ungaria cu cele doue state.

Și fiindcă este vorba de alianța germană-

austro-ungară, nu trebue să uitămă de concor
danța ce esistă în politica ce-o urmăreau acum două 
sute de ani aliații germani și ce o urmărescă 
astăzi în Orientă, politică, care s’a începută cu 
supunerea Ardealului și avea să se continue cu 
ocuparea succesivă a țăriloră orientale pănă la 
Bosforă.

Probabilă, că Ungurii în viitoră suntă des
tinați a fi antegarda germanismului cuceritorii, 
cu tdte că trebue să constatămă, că curentulă 
opiniunei publice maghiare nu este nicidecum 
favorabilă germanismului. Foile maghiare inde
pendente se simtă fdrte neliniștite de îmbrățișă
rile aliațiloră dela Buda și în timpulă din urmă 
răspândescă idea, că Ungurii să se lapede de 
limba și cultura germană și să îmbrățișeze limba 
și cultura engleză.

Fiă Shakespeare, ori Goethe, nu le va ajuta 
nimică nici unulă nici altulă Unguriloră, câtă 
timpă speranțele loră se voră întemeia totă nu
mai pe ajutorulă străină.

Evenimentele din Bulgaria.
Cetimă în „Voința Naț.ională“ :
Au sosită în capitală, cu soțiele d-loră, dd. Toma 

Cardjieff și Ilie Mincoff, venindă din Bulgaria prin Turnu- 
Severină. Aceștia suntă unii din aceia, cari au luată 
parte activă la răsturnarea principelui Alexandru de Bat- 
tenberg. Ei au descinsă la »Grand Hotel du Boulevard“. 
D. Ilie Mincoff este foslulă deputată din Turtucaia, care, 
în sesiunea Sobraniei din 1881, a propusă închiderea 
scdleloră românesc! din Turtjț^aia.

— Odată cu trecerea principelui Alexandru ală Bul
gariei prin gara de Nord, au sosită în capitală cu tre- 
nulă de Verciorova dd. colonelă Kissiloff, Theoharoff, 
președintele curței de casațiă bulgare, și B. Sysaloff, au
torii principali ai răsturnărei principelui Alexandru.

*Telegrafulă“ spune, că acești trei trădători au 
fostă chemați la prefectura poliției, unde li s’a pusă în 
vedere, că România dândă ospitalitate refugiațiloră poli
tici, nu tolereză ca pe pământulă ei să conspire în con
tra unui stată amică. Voimă a trăi în pace și în bună 
înțelegere cu toți vecinii și prin urmare orice refugiată 
politică să stea liniscită, bucurându-se cu gratitudine de 
ospitalitatea română.

Cetimă în «Epoca:*
— Aflămă că mai mulțl revoluționari bulgari re- 

fugiați pe teritoriulă României au fostă invitați a-și alege 
ună domiciliu în lăuntrulă țerei, și au fostă opriți d’a 
locui în București și în orașele de pe marginea Dunărei.

— Se cjice că eri săra a sosită o depeșă prin care 
guvernulă bulgară întrâbă pe guvernulă nostru dăcă p6te 
espulsa pe d. Emilă Galii la Giurgevo. I s’ar fi răspunsă 
că d-lă Galii este espulsată șij de pe teritoriulă ro- 
mânescă și că, prin urmare, nu se pote permite intrarea 
sa în țâră.

— Unulă din refugiații bulgari, d-lă Minkof, a fostă 
chemată la Ipolițiă, unde i s’a arătată că există contra 
lui sentința de condamnațiune pentru o delapidare comisă 
de densulă, suntă acum câțiva ani, când era percep- 
toră la Bolgradă. — In urmă aflămă că d. Minkof a 
fostă chiară arestată, der va fi pusă in libertate, fiindcă 
sentința este prescrisă.

— Circulă sgomotulă că militarii părtași la com- 
plotulă contra prințului Alaxandru au fostă executați.

— Aflămă, și dămă șcirea sub tdtă reserva, că 
consulatulă rusescă a refusată d’a libera pașapdrte re
fugiațiloră din Bulgaria.

— Studenții și oficerii bulgari, cari actualmente se 
găsescă în străinătate, suntă rechemați în țeră.

,Națiunea“ e informată, că d-nulă Stambulov a 
ruptă relațiunile, cu d-nulă Bogdanov, consululă rusă 
din Sofia.

»România*  află, că notabilii din Rusciucă au tri
misă o telegramă M. S. Regelui României, mulțumindu-i 
de primirea bine-voit6re făcută principelui Bulgariei.

„L’Indep. Roum.« crede a șei că, odată ordinea 
restabilită în Bulgaria, principele va acorda o deplină 

amnestiă celoră compromiși în evenimente, afară de mi
litari, cari voră fi judecați după legea marțială.

„Telegrafulă“ scrie, că d. Șatochin, vice-consulă 
rusă din Rusciucă, a venită la București, nevoindă a 
rămână dincolo de Dunăre, după ce văcju primirea en- 
tusiastă și spontaneă ce a făcută Alteței Sale prințului 
Alexandru întregulă poporă bulgară.

Giers despre evenimentele bulgare.
Corespondentulă din Viena ală farului „Tagblatt" 

din Berlină a avută o întrevedere cu d-nulă Giers la 
Franzensbad. Ministrulă rusă crede, că în anulă acesta 
nu va avea nici o întrevedere cu contele Kalnoky.

D. de Giers va pleca Joi seu Vineri la Petersburg, 
trecendă pe la Berlină, unde va conferi încă odată cu 
prințulă de Bismarck. Ei n’au putută lua nici o hotă- 
rîre la Franzensbad într’ună modă definitivă în privința 
afaceriloră din Bulgaria, pentrucă nimeni nu șcia, dâcă 
prințulă Alexandru se va mai întdree în Sofia și că tre
buia să aștepte desvoltarea evenimenteloră interidre din 
principată.

Rusia nu doresce de locă să ocupe Bulgaria, pe 
câtă timpă va fi acolo ordine și liniște. Der posițiunea 
Rusiei ar deveni fdrte delicată și forte critică, dâcă prin- 
țulă ar voi să facă a se esecuta conspiratorii.

y D. de Giers întrebuințâză cuvinte ofensătdre la 
adresa prințului și Angliei, care se servesce de prință 
ca de ună instrumentă contra Rusiei. Elă a mai adăo- 
gată, că prințulă Alexandru n’a primită la Lemberg nici 
o depeșă din Franzensbad, care să-lă sfătuiâscă a se în- 
torce în Bulgaria. Nici d. de Bismarck nu i-a dată ună 
astfelă de sfată. D. de Giers a accentuată de mai multe 
ori, că relațiunile cordiale ale Rusiei cu Germania și 
Austria permită a spera mănținerea păcii.

Elă declară de neîntemeiată șcirea după care ar 
fi vorba de împăcarea Țarului cu prințulă Alexandru.

O convorbire cu d. Stambulov.
Ună corespondentă ală ijiarului »Telegraphulă“ din 

București, cu numele Popescu, relatâză despre o convor
bire ce a avut’o cu d. Stambulov, capulă regenței 
din Tîrnova, omulă dilei. Stambulov Șa stată multă în 
România, a scosă chiar ună (jiară în Giurgiu (Vultu
rulă) vorbesce românesce și franțuzesce. Estragemă din 
memorata convorbire următdrele pasagie:

— „Dâcă eram în Sofia, nimică nu s’ar fi întâm
plată, îmi dise d. Stambulov. Caravelov e ună omă 
fdrte iuteligentă, dâr n’are de locă energiă ; când lip- 
simă noi din Sofia, elă se pierde cu tolulă și celă mai 
mică lucru îlă intimidâză. Petcu Caravelov n’a sciută 
nimică de ceea-ce se țese, der putea să scie și — mai 
cu semă — elă putea să împedece lucrurile. Era în 
Sofia regimentulă 1 de infanteriă și regimentulă I de 
cavaleriăî, cu totulă devotate principelui. Caravelov 
n’avea decâtă să le ia, și în mal puțină d’o oră, revo
luționarii erau învinși. In locă să facă acesta, elă s’a 
lăsată să fiă intimidată și mergendă cu curentulă s’a 
pusă în înțelegere cu Bogdanoff, gerantulă consulatului 
rusă, a cerută ună comisară imperială rusă — princi
pele Dolgoruky — și a dată o proclamațiă în care nu 
pomenesce de prințulă Alexandru.

«Când am sciută acesta, i-am telegrafiată că nu 
mai e la guvernă, că totă ne face n’are prin urmare 
nici o valdre și ca să se astâmpere pănă când voiă 
veni eu. Suntă fdrte bună pretină cu Caravellov și elă 
mă ascultă. D’altmintrelea am închisă comunicația So
fiei și ori ce depeși trebue să trâcă prin mânile mele. 
Zancov e liberă la Sofia, dâr n’are pe unde să fugă și 
stă de nevoiă.

,La Tîrnova acțiunea mea a fostă fdrte simplă. 
Când am văzută cum stau lucrurile, când am înțelesă 
ce face Caravelov, am adunată poporulă și armata la 
palatulă administrativă din Tîrnova și am spusă ce se 
întâmplă și ce rușine să pune la numele Bulgariloră.

«Să fi fostă acolo să vedi! dmenii plangeu și blăs 
tămau și într’ună singură glasă ml-au spusă: „Lucrăză! 
Adă pe principe înapoi!» Eramă der înțeleși și am lu
crată. M’am pusă în comunicațiă cu toți ai noștri, am 
dată ordine să se aresteze trădătorii, am luată tdte mă
surile de precauțiune, am dată proclamația și am cău
tată să mă pună în legătură cu principele.

«Adi. opera nostră e terminată. Cum va veni prin
cipele îi voi remite regența și-lă voi ruga să mă ierte 
c’am luată autoritatea supremă în lipsa lui. <
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— Nu vă temeți de Ruși?
— Decă va fi nevoiă, ne vomă bate, cum ne-am 

bătuta cu Serbii. Dâr Europa ne vă lăsa în pace.
»Relațiunile cu d. Bogdanoff le-am ruptă. I-am 

spusă că nu scie să-și ție demnitatea de agentă, de 
vreme ce se pune în capulă revoluționariloră. Dâeă 
Rusia vre să-lă ție la postulă său, p6te s’o facă; der 
noi nu-lă vomă considera ca agentă și nu vomă sta în 
contactă cu elă.«

— L’ați văzută pe Gruef?
— Da. L’am întrebată de ce a făcută conspira

ția. Elă mi-a respunsă că era încredințată că Sârbii 
voră să ne atace din nou, că statulă nostru nu pote 
trăi fără ajutorulă Rusiei și că numai din causa Cnea
zului ne lipsesce acestă ajutoră. D’aceea l’a resturnată.»

— E adevărată că Gruelf a furată bani din vis- 
teriă ?

— Am găsită la elă o casetă cu poli imperiali. 
Nu sciu încă decă a luată bani din visteriă seu d’airea*.

*) Cântăreții dela biserică.

„Am vorbită încă despre multe lucruri cu d. Stam- 
bulov. Der conversațiunea nâstră, cum înțelegeți bine 
în asemeni împrejurări, era mereu întreruptă, sosâu te
legrame. erau ordine de dată, în fiă-care momentă ve
neau omeni să felicite pe regentă

Potă să vă mai spună că toți, dela mare pănă la 
mică, au cea mai bună impresiune despre noi. „Ro
mânii ne-au iubită dela începută și simpatia ioră ne-a 
fostă de mare folosă/ aceste suntă vorbele pe cari le- 
am audită dela oficiali și neoficiali, dela totă lumea, 
încă ceva pentru sfîrșită. Esistă tema că, mai curendă 
seu mai târdiu, principele Alexandru va fi asasinata. 
Dușmanii săi vădândă că nu reușescă cu detronările, 
voră recurge la revolveră. Principele o scie acAsta, d&r 
e hotărîtu se mergă pănă la cap&tu. Când elicea ieri 
poporului că e gata să-și jertfescă viâța, Cneazulă scia 
ce (|ice....

P. S. Uitam ună cuvăntă caracteristică ală d. 
Stambulov: — Am fostă, îmi dise regentulă, și suntă 
prietenă ală Rusiei. Noi toți iubimă Rusia, der nu vo- 
imă să ne strîngă de gâtă...«

Familia Prințului Alexandru alti Bulgariei.
Contele Bruhl, ministru prusiană, înainte cu vr’o 

60 de ani a întrebuințată mâi multă vreme la o moșiă 
a sa ună tânără scriitoră (copistă), care a condusă re
gistrele de socotelă, a decopiată scrisori și alte asemeni 
lucruri neînsemnate. Pe acestă copistă, cu numele Hauck, 
ună cumnată ală seu l’a dusă în Varșovia, unde apoi a 
redactată ună diară. Aci după scurtă vreme a intrată 
în grația Marelui Duce Constantină și puterniculă 
domnă l’a primită în armată pefîulăsău naturală 
născută în Sacsonia și în scurtă timpă se făcu 
generală și conte. In acestă timpă cade isbucnirea 
revoluției polone; contele Hauck, fiulă archiducelui Con
stantină, s’a dusă în fruntea unei armate, ca să înăbu- 
șâscă acestă revoltă; fu însă nenorocită.

Ună glonță vrăjmașă l’a nimerită și a murită. Ca 
ostenelile lui Hauck să fiă răsplătite și după mortea lui, 
fiica sa a fostă trimisă și crescută într’ună internată de 
fete din Petersburgă pe cheltuiala statului. Acolo a fă
cută cunoscință frumosa și înțelâpta fată cu principele 
Alexandru de Hessen, cu fratele soției Țarului Alexandru 
II, care, îndrăgostindu-se de ea, a luat’o de soțiă și pe 
lângă tăte că din pricina acestei căsătorii a fostă nevoită 
să părăsăscă serviciulă rusescă și să se reîntorcă în Ger
mania. In Darmstadt tânăra princesă a primită titlu de 
»Princesa de Battenberg», și a dată vieță la trei băeți. 
Unulă dintre ei este astădi prințulă Bulgariei, celălaltă este 
ginerile reginei Angliei și ală treilea bărbatulă archidu- 
cesei de Hessen. Strămoșulă tuturora a fostă copistulă 
dela moșia Seifersdorf.

Alexandru, principe de Hessen, este unchiulă actua
lului Țară. Când din pricina căsătoriei sale a trebuită

să părăsescă Rusia, s’a mutată nu în Germania, ci în 
Austria, unde l’a denumită de colonelă la cavaleriă și în 
Verona a stată în fruntea unui regimentă ; acolo s’a fă
cută fiulă său Alexandru prințulă Bulgariei. Prințulă | de 
Hessen a stată mai multă vreme în Gratz și la 1868 a 
fostă denumită ca generală comandantă ală regimentului 
6 de cavaleriă. Și pănă astădi elă figureză ca generală 
de cavaleriă concediată în lipsa oficeriloră armatei aus- 
triace. In răsboiulă contra Italiei s’a certată cu ună su- 
perioră ală său din pricina conducerii unui atacă mai 
mare; discuțiunea s’a continuată mai fârtjiu în broșuri 
volante și atunci prințulă s’a despărțită de armată, măn- 
ținendu-și și mai departe rangulă. Primulă său născută, 
Alexandru prințulă Bulgariei, prință de Battenberg, apar
ține și pănă astătji armatei austriace. E colonelulă re
gimentului ală cărui generală comandantă a fostă tatălă 
său, dăr și elă e în concediu. —(,Rom. Lib.»).

SOIRILE BILEI
Maiestatea Sa monarchulă se află în Pesta, 

unde a asistată la serbarea inaugurării casarmei de ca
valeriă. De aci se va duce în Alba regală, ca să a- 
siste la încheiarea manevreloră. Congregațiunea gene
rală a comitatului Albei, voindă să trimătă o deputațiune 
la Maiestatea Sa, i s’a comunicată că monarhulă va evita 
orice primire seu salutare oficială. Se scie, că în Alba 
regală s’a ținută o adunare poporală în contra armatei.

—x—
La apelulă d-lui Barlha Miklos, „Ellenzăk» rapor- 

teză că în fiă-care di primesce mulțime de epistole, prin 
cari se descoperă numele »Maghiariloră valahi- 
sați«. Din nou rogă mai vertosă pe preoții, proprie
tarii și diregătorii, cari suntă în nemijlocită atingere cu 
poporulă, ca să nu pregete a servi »causei naționale», 
pentru ca să potă ave completă seria numeloră de acăstă 
categoriă. înainte numai !

—x—
In decursulă lunei Augustă s’au depusă la insti

tutele locali de bani fl. 331,709 58, și s’au ridicată fl. 
331,931.48.

. —x—
In 12 Septemvre n. se va sfinți în Suciulăde 

susă noua biserică, ce cu mari sacrificii a putut’o 
ridica poporulă d’acolo. Totodată după actulă consaeră- 
rei și a tuturoră ceremonieloră religiăse, se va arangea 
o petrecere, ală căreia venită e destinată pentru aco
perirea multeloră spese, cari suntă încă de lichidată. In
trarea la acăstă petrecere vă fi de persănă 1 fl. de fa- 
miliă 1 fl. 50.

—x—
>Telegrafulă spune, că legațiunea rusă din 

Bucuresci a arborată pe când trecea cortegiulă fu® 
nebru cu rămășițele mortuare ale Metropolitului Primată 
drapelulă tricoloră rusă (negru-galbenă-albă). In semnă 
de doliu drapelulă a fostă scoborîtă pe jumătate.

—x—
Din Calcuta d. Velescu scrie, cu data de 22 

Iulie, că termometrulă (Celsius) arăta 40—45 grade căl
dură. Țânțari, șerpi și șopârle berechelă. P’acolo bân- 
tue frigurile galbene și colera. In golfulă Bengalică erau 
să se înece cu vaporulă, din causă că s’aprinsese mașina 
și luase focă depositulă de cărbuni. La 1 Augustă, d-nii 
Mocianu și Velescu s’au întorsă la Bombay de unde au 
pornită la Suez. De aci trecă, pe la Atena și Gonstanti- 
nopolă, spre Bucuresci.

—x—

Astă seră Joi, d-lă D. Ion eseu își va începe 
producțiunile sale teatrale în sala hotelului jUnion.*

întrunire de învSțători în Făgăraștl.
Făgărașii; 15 Augustă 1886. 
(Fine.)

După prândă să începe cu punctulă a) Continua
rea din măsur ile metrice, și în specială tractarea 
metrului ca basă a măsuriloră metrice etc. Punctulă 
acesta a fostă să se esecute de d-lă Nic. T. Popă înv. 
dirig. în Mărgineni, dăr de 6re-ce densulă a tractată mă
surile metrice înainte de prândă, în loculă d-lui Capătă, 
a fostă înlocuită la punctulă acesta prin G. Dobrină, 
dirig. scol. în Voila. Acesta a continuată cu tractarea 
măsuriloră metrice în scălă, a tractată practice și în 
modă instructivă met rulă, în câtă a putută servi fie
căruia de îndreptară la tractarea acestoră măsuri peste 
totă. Totă aci s’a încinsă discusiune asupra modului: 
Cum să se tracteze măsurile metrice în raportă cu cele 
vechi, seu fără privire la acele? Discusiunea acesta a 
fostă forte interesantă. Dovâdă. că învățătorii noștri au 
fostă cu mare atențiune la acăsta.

In cele din urmă s’a ridicată la valore de condusă 
ca: Măsurile metrice în primii ani de scdlă să se trac
teze fără privire la măsurile vechi, însă în despărțămin- 
tele superiore — când copii au să părăsescă scola, ră- 
mânendă partea cea mai mare din copii numai pe lângă 
cunoscințele câștigate în scola poporală și de cari voră 
avă a se folosi și în vieța practică — să se tragă o 
paralelă cu copii despre măsurile nouă și vechi, spre a 
evita multele șarlatănării, în urma cufundărei unora cu 
altele.

Referitoră la punctulă b) observă, că s’au făcută 
mai multe propuneri, și între altele voiu aminti: a.) Ca 
față de membrii, cari nu se înfățișeză la adunările reu- 
niunei, să se pășescă cu tătă resoluția și conformă cu 
statutele; b.l Tacsele restante să se încaseze cu tătă re
gularitatea; ăr in cassa acestui despărțămentă să se 
aducă deplină ordine; c.) Se propune, ca lângă cassară 
să se mai institue doi membrii ca cooperatori, pănă la 
definitiva regulare a taxeloră restante; d.) Membrulă G. 
Dobrină presentăză o charlă a comitatului Făgărașă, 
desemnată de E. Crișiană, și propune, să se dea unei 
comisiuni spre censurare. Să alege o comisiune de patru 
membri, în persânele d-loră: Nic. Aronă, Nic. T. Popă, 
Nic. Șoldea și G. Dobrină cu însărcinarea, ca pe proc- 
sima adunare generală să vină cu ună raportă în causa 
acesta; e.) Să mai facă și alte propuneri, între cari: 
Organulă de publicitate »Șc6la și Familia» se primesce 
de organă și ală acestei reuniuni, spre a se publica în- 
tr’ensa agendele ei. Se recomandă mai departe, ca fiă- 
care membru să fiă obligată moralminte a o prenumăra, 
sciută lucru fiindă, că numai prin cetire de scrieri bune 
și folosităre se pote cultiva omulă și mai vertosă în- 
vățătorulă.

De asemenea se recomandă fâia „Ludimagister*,  
care luptă cu o deosebită bărbățiă pentru apărarea in- 
tereseloră învățătorescl în genere, și tocmai de aceea 
îmi iau voiă a o recomanda și din parte-mi cu totă căl
dura fiă-cărui frate învățătoră, care voiesce a se des- 
volta sub o zonă mai liberă, și care voesce a se ridica 
din rușinâsa și degrădătorea stare a slugărniciei, earea, 
spre rușinea vecului în care trăimă, să mai observă 
ici colea și acum, căci acăsta le place unoră ămeni cari 
credă, că dleu erau bune timpurile acelea; când părin
tele, suindu-se în trăsură, poruncea: „Mână dascale»! 
er nefericitulă dascălă trebuea să asculte fără nici ună 
murmură.

— Cu tăie că unulă din cei de față, din motive 
cu tolulă ne’nțelese, s’a esprimată contra acestei foi, 
fiindcă — după d-nialui —■ ar fi prea aspră în comba
terea răului, eu însă nu înceteză a-o recomanda frațilorâ 
învățători, er d-lui respectivă îi dică: nimică n’ajută 
purpura și pietrile scumpe pe acelă corpă, care este 
atacată și molipsită de cangrene interne, dăcă acelea “nu 
să voră da pe față și nu se voră cura. Afară de aceea 
ce scopă are ascunderea răului, unde acela esistă deja? 
Ori dor crede cineva, că prin ascundere și tăcere răulă 
va înceta? Eu nu o credă acăsta.

FOILETONU.

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

dateleculfi de pe Câmpia.

Carte lată câtă o măsă
Pe badea l’a scosă din casă,
Golu, desculță și desbrăcată
Numai cu chipu’n capă,
L’au desfăcuta de drăguță
Și l’au pusă înlr’o căruță,
In căruță’n ferecată
De gendarmi încungiurată.
Elă din grniu așa grăia:
Legați-mă cum îți vre,
C’am cădută la muncă grea,
Numai o mână’mi lăsați:
Să mai tragă cu fluera,
Să m’audă mândruța,
Să-și vândă năfrămuța
Să-mi plătâscă temnița,
Să-și vândă mărgelele
Să-mi plătescă fierele,
Că io nu-să robă de hoțiă
Nu-i temniță de robie,
Că-i răua bărbuncăriă.

* *
Col’ la curțile Vidrii
Bău țăranii, boerii,

Ei totă beu, benchetuescă 
Și pe Linca o pețescă, 
Luni și Marți că o peția 
Miercuri sâra-o logodea, 
Vineri boia o lovea 
Sâmbătă ea și murea; 
Duminecă diminâța 
Când își spală omulă fața 
Vidra’n grabă s’a sculată 
Două cofe a luată 
La fântân’a alergată, 
Se uita spre răsărită, 
Vădu mirele viindu 
Vidra’n cas’a alergată, 
Er afară s’a’nturnată 
Cu pără negru despletită 
Și din gur’ aș’a grăită:
— Nănași mari și nănași mici! 
Faceți bine și iertați 
Și’napoi să vă’nturnați,
Ilinca care-i mirâsă
Amu-i mortă după masă 
Cu naframă de mătasă 
Să se scie că-i miresă.
— Mirele din graiu grăia; 
Vai, tu socră, draga mea, 
C’ar fi mărtă io nu credă, 
Las’ cu ochii să o vădă. 
Când în casă a intrată 
Inima l’a săgetată
Și din gur’a cuvântată:

Vai socrule, dragulă meu, 
Ascultă ce-oiu dice eu: 
Bani vă dau de pe doi boi 
Ne’ngropați pe amândoi 
In ușa bisericii 
Unde cântă diecii*),  
De unde noi doi omă fi 
Flori frumose oră răsări: 
Din trupulă meu trandafh’ă 
Din a mândrii rușmalină, 
Trandafiru s’a întinde 
Pe rușmalină l’a cuprinde, 
Câți drumari p’acolo’oră trece 
Cu ochii ne voră petrece 
Toți oră sta și s’oră mira 
Ce dragoste a fostă asta: 
A fostă dragoste curată 
De-ună ficioră ș’o mândră fată!

** *
De-ași călca pe verde rîtă, 
Ce mi-i dragă nu mi~i urîtă 
De-ar fi d’ună sată ocărîtă; 
De-ași călca pe verde bradă, 
Ce mi-i urîtă nu mi-i dragă, 
De-ar fi d’ună sată lăudată.

** *
Măi bădiță de departe 
Nu uita și-mi scrie-o carte, 

Numai n’o pecetlui 
Ca s’o potă curendă ceti: 
Și cu focă și cu lumină 
Și cu doră dela inimă 
Dimineța pin grădină;
Diminâța printre flori 
Sera pe la ședătorl.

* *
Pentru tine măi bădiță 
Multă mă mustr’amea măicuță 
De ce vede că jălescă 
Și pe tine te dorescă, 
De ce vede că totă plângă, 
Totă la tini cu gândulă stândă; 
Și de m’ar bate maica 
Pe tine nu te-ași uita, 
Der măicuța nu mă bate, 
Eu să te uită nu se pote.
Pe badea io l’ași urî 
Dâca pe lume n’așl fi, 
Așa, decă mai trăeseă, 
Cală pe elă să-lă dorescă.

** *
Frundă verde bobule, 
la-mă’n brațe dorule 
Și mă treci dealurile, 
Ori cu căruță domnâscă 
Departe să zurăâscă 
Ori fiă și’n căruță rea 
Numai să sciu că-i a mea.
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In fine ar fi fostă să urmeze rapoctulă cassarului, 
care de asemenea nu s’a putută face din causă că d lă 
cassară încă mai naint.e de a se ajunge la acestă punctă 
— din nisce cause grave familiare a trebuită să se de
părteze din adunare. Credemă însă, că pre viitoră își 
va regula și d-sa afacerile familiare in așa modă, ca 
baremă într’o di să pâtă sta la adunare, fără a fi silită 
să o părăsâscă tocmai atunci, când are să stă înaintea 
adunării cu ună raportă în cause pecuniare, care pen
tru o reuniune — fiă aceea de ori și ce natură — e 
întrebare de viâță. —

Totă din causa absenței d-lui Taflană, ăr d-lă 
Nic. Ludu fundă bolnavă, a rămasă și punctulă d) din 
programă neesecutată. Spărămă însă, că pe procsima 
adunare generală vomă fi mai norocoși er d-nii învă
țători cu angajamentele luate asupră-și voră fi mai 
punctuoși.

Altcum adunarea a fostă binișoră cercetată. E 
însă de dorită, ca dela astfelă de adunări, pline de în
vățătură și împreunate cu folosă, să nu lipsescă nici ună 
învățătoră, fiindcă aci e vorba despre binele și folosulfi 
tuturora.

Fiindă timpulă înaintată și programulă sfîrșindu-se 
ședința sa ridicată la 6 bre sera, er adunarea s’a disol- 
vată ducendă cu sine fiăcare participantă plăcute su
venir!.

La revedere frațiloră la adunarea generală dStric- 
tuală din Cuciulata!

Ună participantă.

Testamentul!! Metropolitului Calinicu.
(Urmare.)

Născută și crescută în (filele și tradițiunile celoră 
de veclnică și fericită pomenire Metropoliți, Veniamină 
Costache, Meletie și Sofroniă, unchiulă meu, Dumnezeu 
m’a învrednicită de am urcată tâte treptele erarchiei 
clericale, până la scaunulă de Metropolilă Primată ală 
României. Bine-cuvintăză suflete ală meu pe Domnulă 
și nu uita tbte darurile lui; nu după fără-de-legile nos- 
tre făcut-a nouă, nici după păcatele nostre dat’a nouă: 
compătimitoră și milostivă este Domnulă, lungă-răbdătoră 
și multă dătătoră. N’am cuvinte îndestulătbre spre 
a’mî esprima adenca și nemărginita mea recunoscință 
pentru binefacerile și ajutorulă ce mî-a acordată. De 
câte ori mi s’a presintată ocasiune, am credută de a 
mea datoriă a lua parte și a lucra, câtă puterile miau 
permisă, la evenimentele și la faptele săvîrșite în țâra 
mea, în cursulă celoră 50 ani din urmă. Dâcă resulta- 
tele n’au corespunsă totdeuna dorințeloră mele, decă a- 
precierile mele m’au împinsă cumva în erbre, compatrio- 
ții mei cei nepărtinitori pe de o parte nu voră uita gre
utățile cu care am avută a lupta, și, pe de altă parte, 
voră ține semă de neputința în genere a firei omenesci 
de a face lucruri perfecte și complecte, și în particulară 
de slăbiciunea însușiriloră mele; însă — martoră îmi 
este Domnulă — că dorulă binelui nu mi-a lipsită nici
odată și că în tbte împrejurările am avută în vedere în- 
teresulă înaltă ală țărei mele.

Am avută fericirea de a vede unirea celoră două 
principate, a căroră organisațiune politică ținea separată 
ceea-ce Providința dumne^eescă făcuse spre a fi unită 
și nedespărțită, și tot-o-dată a chema blagoslovire ce- 
râscă asupra acestei țări, în diua în care și-a căpătată 
independința și, ocupândă loculă ce i se cuvinea în con- 
sorțiulă națiuniloră, a încoronată cu stema regală pe 
gloriosulă său Domnă.

Aceste fapte semnalăză momentulă celă mai de 
copeteniă în istoria țărei mele, și dela săvîrșirea loră 
începe într’adevără o eră nouă pentru țera românâscă.

Intr’ună momentă așa de critică, precum a fostă 
momentulă detronărei unui Domnitoră pămentână, și 
momentulă nedomerirei și încurcăturei în care se afla 
națiunea româneseă, când Principele de Flandra a re- 
fusată tronulă la care votulă națiunei îlă chemase, ale
gerea Prințului Carolă de Hohențolern a fostă o ade
vărată inspirațiune dumnedeească, o probă pipăită de o- 
crotirea acordată de sânta și cerâsca Proniă, în necu
noscutele ei judecăți, acestei țări atâtă de încercate.

Carolă de Hohenzollern, acelă tânără necunoscută 
și lipsită de experiență, fără de trecută și cu singurulă 
merită de a aparține uneia din cele mai însemnate fa
milii domnitbre în Europa, s’a aruncată îri brațele na
țiunei române cu totă încrederea unei ființe însuflețite 
de idei frumbse și plină de ilusiuni și de credință în 
ajutorulă aceluia, care eercetâză inimile. In tine am 
nădăjduită, Dbmne; să nu mă rușineză în veacă, a fostă 
credința prorocului-rege Davidă; atare a fostă și cre
dința lui Carolă de Hohenzollern și n’a fustă înșelată. 
Celă ce smeresce pe cei înălțați și înalță pe cei smeriți, 
a făcută din elă instrumentulă providențială pentru îm
plinirea destinateloră României. încrederea ce Carulă I 
a pusă în națiunea ce l’a alesă, a fostă cu multă mai 
mare decâtă aceea ce națiunea a avută în alesulă ei, 
și evenimentele au justificată nădejdele și aspirațiunile 
lui. Astă-dl România este independentă , formâză celă 
mai mare regată în Orientulă creștină, este socotită cu 
dreptă cuvântă în tbte combinațiunile politice și nu pbte 
fi sacrificată pentru capriciulă și pentru ambițiunea al
tora în vertejulă complicațiuniloră ce amenință di cu di

Europa orientală, mulțămită bravurei, însușiriloră și as- 
pirațiuniloră frumose ale poporului său, 'pe care Regele 
său le-a cunoscută și le-a apreciată mai bine decâtă 
toți, și ca omă înțelept ă s’a folosită de întâmplări și de 
ocasiuni spre a le pune în încercare.

Dela cele lumesc! trecendă la cele duhovnicescl, 
îmi este dată a afirma cu conștiința împăcată, că în 
Maiestatea Sa am găsită totdeuna o pietate creștinâscă 
demnă de imitată, și ună sprijină fără pregetă pentru 
ceea ce privesce interesele de aprbpe ale bisericei orto
doxe române. Pietatea creștinescă a Regelui Carolă este 
cunoscută de tbtă națiunea și ar trebui luată de exemplu; 
interesulă ce lă pbrtă pentru prosperitatea și înaintarea 
Bisericei ortodoxe române am avută ocasiunea de a-lă 
constata mai vertosă în două cașuri fericite: recunbsce- 
rea autocefaliei Bisericei ortodoxe române de cătră cei 
în dreptă și înființarea facultăței de Teologiă. In amân
două aceste cașuri, Maiestatea Sa ’mi-a arătată o rîvnă 
și ună interesă, pentru care nu găsescă cuvinte îndestu
lătbre spre a invoca asupra Ei tbte harurile și tbte bine
cuvântările bunului și milostivului Dumnedeu.

Recunbscerea autocefaliei Bisericei ortodoxe ro
mâne și înființarea Facultăței de Teologie din București 
constituescă două pagine ale istoriei națiunei mele, pentru 
cari Smerenia mea nădăjduesce că va găsi dreptatea 
înaintea lui Dumnedeu și înaintea bmeniloră.

Autocefalia Bisericei ortodoxe române exista în 
faptă, însă îi lipsea recunbscerea formală din partea 
celoră în dreptă. Dela recunbscerea formală atârna, pe 
de o parte, regularea canonică a posițiunei ei față cu 
Biserica Mântuitorului nostru în genere și în specială 
față cu celelalte biserici ortodoxe răsăritene; er pe de 
altă parte, acea libertate pe care o reclama . într’ună 
modă imperiosă, atâtă desvoltarea istorică a însăși bi
sericei naționale, după spiritulă Bisericei ortodoxe răsă
ritene, câtă și posițiunea și însemnătatea politică pe 
care România le căpătase.

înființarea Facultăței de Teologiă era o necesitate 
nu numai pentru biserică, ci și pentru stată. ț)ică-se de 
spiritele sceptice și de adoratorii materiei brute ori-ce 
s’ar dice; omenirea în genere și ună stată ori-care în 
particulară, numai atunci prosperâză, când instituțiunile 
politice găsescă ună sprijină solidă și morală în senti- 
mentulă religiosă, în cultura spiritului religiosă.

Sciută este și recunoscută, că instituțiunile politice 
au de țintă îmbunătățirea stărei sociale dela care isvo- 
resce fericirea, atâtă a statului, câtă și a cetățeniloră; 
însă cruda esperiență învăță că societatea cu atâtă mai 
multă se depărteză de ținta dorită, cu câtă înrîurirea 
legei Dumnedeesd în senulă ei este mai mică.

(Va urma.)

Ultime soiri.
Ternova, 31 Augustă. — Eri sără la 5 6re 

s’a făcută o ovațiune sub ferestrele prințului. 
Inspectorulă scbleloră districtului Tîrnova, d. 
Kitancief, a mulțumită prințului în numele po 
pulațiunii, pentru întdrcerea sa și a cerută mbr- 
tea trădătorilor^, confirmândă astfelă resoluțiu- 
nile votate în provinciă de numărbsele meetin- 
guri. Prințulă a mulțumită d-lui Kitancief, d£r 
s’a abținută negreșită de a răspunde la hotărî- 
rile meetinguriloră; căci numai justiției aparține 
să se pronunțe asupra sbrtei vinovațiloră. A- 
flămă că maiorulă Grueff și căpitanulă Bende- 
reff, cari după arestarea loră la Rahova fuseseră 
internați la Vidin, au fostă aduși ieri la Sistov; 
ei sosescă astăzi sub escortă la Târnova, unde 
se va reuni consiliulă de resbela însărcinată a-i 
judeca. Astădi este o afluență considerabilă de 
lume în orașă. La 5 6re sdra prințulă va trece 
în revistă garnisdna orașului; elă se va îmbrăca 
pentru prima 6ră dela întârcerea sa, cu uniforma 
militară. Mâne dimindță plhcă la Elena apoi la 
Yeni-Zagra, de unde se va duce la Filipopoli și 
Sofia.

Petersburgu, 31 Augustă. — țiiarele din St. 
Petersburgă consideiă ca iminenta resbelula civila 
în Bulgaria. Ele stăruiescă asupra necesității de 
a remedia acbstă situația, care e periculdsă pentru 
pacea europdnă.

Viena, 31 Augustă. „Fremdenblatt“ mărtu
risește, că interesele Serbiei atingă mai de aprbpe 
pe Austro-Ungaria, decâtă situațiunea din Bul
garia. Este însă neesactă, adauge numitulă cfiarîi, 
că există în realitate o înțelegere între Austria 
și Rusia în privința delimitării sfereloră loră de 
interese în Balcani.

Berlin, 31 Aug. „Gazeta Germaniei de Nord“ 
răspundend Țarului „Morning Post“ spune că Ger
mania n’are nici ună interesă în Bulgaria; că 
Francia este care silește pe Germania se facă pre
gătiri militare. Francia își măresce neîncetată 
forțele sale militare, face mari sacrificii finan

ciare în acestă scopă și numai ea e respundetore 
de situațiunea in care se găsesce Europa centrală.

Londra, 91 Augustă. — „Times“ preconi- 
sdză împăcarea prințului Alecsandru cu Ța rulă. 
Elă constată că Rusia n’a isbutită cu procedeuri 
violente, ea ar putea reuși mai bine cu modera- 
;iune să ’și mănțină influența în Bulgaria.

Viena, 31 Augustă. — piarele din Berlină 
anunță, că s’a făcută o comunicare confidențială 
prințului Alexandru, spunându-i că numele său 
va fi ștersă din cadrele armatei germane, pentru 
că suveranii nu voră mai figura cu rangurile loră, 
dăr adevărulă este că voeșce să menageze sus
ceptibilitățile Rusiei.

Reproducemă adi încă odată următbrea știre, care 
a apărută în numărulă de erî greșită:

Parisu, 30 Augustă. — După o depeșă din Berlină 
primită de qliarulO »Republique Frani?aise“, prințulă de 
Bismark ar fi voită să susțină pe prințulă Alecsandru, dăr 
împăralulă Wilhelm s’ar fi opusă la acâsta. Prințulă de 
Bismark ar fi acum decisă a tărăgăni lucrurile în Bul
garia pentru a profita de împrejurări în casulă în care 
împăratulă Wilhelm ar muri.

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

BUDAPESTA, 2 Septemvre — Ședința fes
tivă a capitalei pentru serbarea revindicării ce
tății Buda s’a ținută în sala de gală a redutu- 
lui, în presența Regelui, a miniștriloră și a de- 
putațiuniloră esterne, conformă programei.

FILIPOPOLtJ, 2 Septemvre — Prințulă 
Bulgariei a sosită aici. Vineri va pleca la Sofia.

SOFIA, 2 Septemvre — Mutkurov a sosită 
aici cu șdse regimente. Elă a arestată pe Ca- 
ravelov, Țankov, Nikiforov, Clemente și pe alțl 
conjurați. Principele a dată însă ordină ca Ka- 
ravelov și Țankov să fiă puși pe picioră liberă, 
ceilalți remână arestați.

BELGRADIlJ, 2 Septemvre — Regele Ser
biei și ministrulă-președinte călătorescă Durni- 
uecă la Gleichenberg.

DIVERSE.
Cununiă. — D-lă Iosifu Peteanu, teologă abs. ală 

Diecesei Lugoșului, fiulă preotului din Juculă-nobilă, își 
va celebra cununia la 5 Septemvre 1886 st. n. în bise
rica gr. cat. din Bogșia-montană, cu amabila d-șbră Oc
tavin Miocu, fica văduvei comerciante Maria Miocă, din 
Fizeșiu.

Curățitului butoeloru de vinii. — Se scie că cele 
mai bune vinuri să strică său iau mirosuri rele dâcă 
se pună în vase murdare, mucede, oțețite s’au chiar în 
vase, care au stată mai muliă vreme gole în beciuri ne 
aerisate și umede. Spălatulă cu apă nu e îndestulitoră 
pentru a curăți asemenea butâie. Ună mijlocă sigură d’a 
se desinfecta vasele e acela de se turna în elă o ames
tecătură de apă tare sâu acidă sulfurică cu apă cura
tă, la 5 litruri de apă 200 grame de acidă sulfurică ; 
să pune întâiu apă și apoi să tornă acidulă sulfurică 
încetinelă. Se restogulesce vasulă în tâte sensurile și a 
doua (fi se spală din nou cu apă curată. Gustulă de 
apă tare dispare lăsându-să vasulă la aeră și des
chisă.

Poliția nepoliticosă. — Poliția băiloră din Dieppe 
nu prâ e galantă! De curândă a publicată o ordinaținne 
în care (fice: «Pazniciloră de băi li se ordonă că, decă 
o damă se află în periculă d’a se îneca, să o apuce de 
haină și nu de pâră, fiindă că adeseori celă ce o apucă 
rămâne cu părulă în mână." Damele care portă perucă 
trebue să protesteze în contra acestei insulte — dâcă le 
dă mâna.

Unsore contra ulceriloru ce se ivescă pe capetele 
oiloră: Piperă negru pisată 80 gr., păcură și fibre de 
puciâsă, din fiăcare câte 20 de grame.

Nimicii nou. — Ună episodă comică printre tagi- 
cele evenimente din Bulgaria s’a întâmplată în (filele tre
cute. Guvernulă din București vrândă să afle noutăți 
despre cele ce se petrecă în Bulgaria, ceru informațiuni 
din Calafată, întrebândă că ce e nou, fără însă să amin- 
lescă anume de Bulgaria. Răspunsulă fu: «Ună soldată 
a fugită cu o fată».

Castraveți’ în oțetii. — Se înțâpă fiecare castravete 
cu ună acă, de mai multe ori, se așâtjă într’ună borcană 
de sticlă, căci ună altă vasă înghite oțetulă, d’asupra loră 
se punu frunde de tarhonă și puțină sare (sarea variază 
după mulțimea castravețiloră). După aceea se fierbe o- 
țetulă într’ună vasă de tuciu sâu aramă, cu condițiunea 
numai d’a fi bine spoite, și în urmă se târnă acelă o- 
țetă pe d’asupra aceloră castraveți, astupându-se bine 
borcanulă. După trei sâu patru (file ori cine pâte mânca 
castraveți în oțetă. („Prunculă Română“).

Editoră : Iacobă Mureșiauu.
Redantoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianil
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£hnrsulfi 1», bursa d<s ’Efîana 
din 1 Septemvre st. n, 1886.

JBssrsa de Bucui’escl.

Rentă de aură 4°/0 . . . 107.30
Rentă de hârtia o°/o • • 94.50 
Imprumutulâ căilorii ferate 

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

lorii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.25

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

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

Bonuri rurale ungare . . 105.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.80 
B nuri rurale Banat-Ti- 

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

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

vină ung............................... 99.75
Imprumutulfi cu premiu

ung.....................................  120 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125,— 
Renta de hărtiă austriacă 84.50 
Renta de arg. austr. . . 84 90
Renta de aură austr. . . 118 70 
Losurile din 1860 . . . 141 10
Acțiunile băncel austro-

ungare..........................  862 —
Act. băncel de credită ung. 288.— 
Act. băncel de credită austr. 278.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ....................5.96
Napoleon-d’orI .... 10.00 
Mărci 100 împ. germ. . . 61,80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.40

Cota oficială dela 20 Augusto st, v. 1886.

Curnp. vend.
Renta română (5%). 93— 94—
Renta rom. amort. (5%) 97— 98—

» convert. (6°/0) 88— 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103x/a 104—

* >) » (b°/0) • 87— 88—
» » urban (7%) . . 100— 101—
»■ ’ > (6°/0) . 92— 93—

> (5°/0) • - 82Va 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 Brașovu
din 2 Septemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.68 Vend. 8.72
Argint românesc .... . . > 8.60 » 8.65
Napoleon-d’orI ..... . . » 9.97 » 10.—
Lire turcesc!..................... . . » 11.27 » 11.30
Imperial!......................... . . » 10.26 • 10.29
Galbeni............................. . . > 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 » 101.50
Ruble Rusesc!................. . . > 121?/a » 122A/a
Discontulă . . . » 7—10 % pe ană.

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

tore voru da în „Hotelu Union“

D-nii I. D. Ionescn si S. MavrodinuJ
Artiștii din BucuresciMari represen tațiuni internaționale

Programa constă din Soluri, Duete și miei 
comedii în limba română, germană și ungară cu 
acompaniare de musicăt

Inceputulâ la 8 ore. Prețulu de intrare 40 cr. 
In âie-care Ik nrogra.mu non+

1—3 _________________ ’
H«H1IIIIBIII|i||||||||||||||ilMiillllilMHI|||iiilimilUIMMMU—l—lail ■llliiiJMJMIII .LUML_l_LI!1

Animciu.
La filiala institutului de creditu și de economii 

„Albina" în Brașovu este loculu de practicantă va
cantă; cei ce voră voi se ocupe acestă postă se se a- 
dreseze la biroulă acestui institută pănă la 8 (20) Sep
temvre a+ c+; unde potă afla și condițiunile mai de 
aprope+

Concursu.
Pentru postulu de înv&țătoră secundaru la scdla gr. cat. princi

pală din Lăpușulu unguresefl, împreunată cu unu salarii anuală de 200 
fl. v. a. prin acesta s& escrie concursti pănă în 15 Septemvre a. c.

Doritorii de a obținea acestu postii să-și sustârnă suplicele con- 
cursuali pănă Ia terminulii prefiptii la subscrisulu în Deșiu adjustate cu 
atestată despre absolvirea cursului preparandialu în vre-unii instituții pu
blică și despre esamenulu de cualificațiune.

Din ședința comit, scol, ținută în 23 Augustă 1886.

Gabrielu Mânu,
advocată, președintele comit, scdlei numite.

Mersulu trenuriloră
pe linia l®redeal*-Budapesta  și pe linia Teiașel-Aradii-SSudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Kudapesta SBudapesta—S®redealsl
Trenă 

de 
peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnibus

Bucuresci — 4.50
Predealu >

Timișii

Brașovă 6.22

9.32
9.56

10 29
__

Feldiâra 7.01
Apatia 7.33
Agostonfalva 8.01
Homorodil 8.45 KM
Hașfaleu 10.10 ■

Sigkiș6ra
Elisabetopole

10.29
10.39 _
11.19 —

Mediaști 
Copsa mică

11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.34
2.55

—

Micăsasa —
Blașiu 
Crăciuneld —
Teiuștt 
Aiudtt
Vințulă de susO 3.17

3.24
—

Uiora! —
Cncerdea 3.36

4.11
—

Ghiristt —
Apahida

• (
Clnșiu

5.36
5.56

—

6.31 6 03
Nedeșdu 6.52 6.21
GhirbSu 7.08 —
Aghirișfi 7.23 —
Stana 8.12 —
Huiedină 8.12 7.14
Ciucia 8.52 7.43
Bucia 9.10 —
Bratca 9.29 —
R6v 9.41 8.22
Mezd-Telegd 10 24 8.48
Fugyi-Văsărhely 10.43 —
Vărad-Velințe 10.53 —

Oradia-mare
X

P. Ladâny

11 — 9.13
11.15 9.18

1.09 10.38
Szolnok 3 29 12.20
Buda-posta 6.38 12.20

Viena i — 2.15
3.00 8.00

7.30
1.14

— Viena
Budapesta—

— — Szolnok
1.45 — P. Ladăny
2.32 ■ -- Oradea mare
2.55 ■ Vărad-Velencze

3.38 _ _ Fugyi-Văsărliely

4.17 _ Mezo-Telegd

4.47 _ R6v
5.42 — Bratca 

Bucia7.37 —
8.01 _ Ciucia

8.21 _ Huiedin

9.05 — Stana
9 43 _ Aghiriș
10.02 GhirbSu
10.30
10.50 __ Nedeșdu

Clușiu11.34
11.52

—

11.41 — Apahida
1.12 .— Gliiris
1.42 — Cncerdea
1.51 —
2.15 _ Hidra
3.12 — Vințulti de sus?
4.59 _ Aiudă
5 30 — Tehuii
— 8.00 Crăciunelîî

— 8.34 Blaști
— 8.50 Micăsasa
— 9.56 Copșa mic
— 10.16 Mediașfi
— 11.04 ElisalMitopîie
— 12 17 Sigiș6ra
— 12.47 Hașfaleu
— 1.21 Homorod
— 2.02 Agostonfalva
— 3.06 Apatia
— 3.3» Feldiâra

3.54 Brașovă— 4.05
10.55 — Timiști

1.23 Predealn j-
3.24 5.17
10.05 5.25 Bucuresci
2.15 10 —
6.05 —

Nota: Orele de n6pte suntfi cele dintre liniile grâse.

Trenă Tren Trenfi Trenă Trenă
omnibua accelerat omnibus de omnlbus

perabne

11.10 — 1

- —
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 -_
— 10.28 5.05 6.43

10.45 _ — 7.03 _
11.14 — 7.26 —

1.06 __ — 8.51
— _ _ — 9.31 —

2.01 _ — 9.43 —
2.10 _ — 9.51 —
2.19 ■ — 9.58 —
2.33 . — 10.24
3 35 __ — 10.44 _
4.09 _ — Î1.28 . -
4.29 - — 11.44 —
5.0b __ — 12.18 —
5.45 — — 12.36 --
6.U6 — — 1.22 6.01
6.45 — — 1.56 6.40
7.40 — — 2.34 7.20
8.07 —. — 3.02 8.01

10.05 —. — 4.41 10.05
11.02 — — 5.30 11.02
11.37 —. — 6.03 11.37
12.14 — — 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

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

Teiușik- Aradd-Budap-esta Budapesta-Aradtt-'JTeiușfi.

Trenă Trenă Trenă de Trenă do Trenă Trenă
omnlbus omnibua pers6ne peradne accelerată omnibua

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _
Alba-Iulia 11.46 — 4.2; Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 □ZOiMOk 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
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Bârzova 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 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05

1 Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
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-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 6.05 | Teiușft 12.05 — 2.24

Arad fi-Timiș 6 ra Sismeria (Piski) Petroșeaai

Trenă Tronă de Trenă de Trenfi do Trenă Trenă
omnibua persâno persdne persâno omnibua omnlbup

Airadfi 5.48 6.05 Sfidai eurlo 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-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 j
Timișdira 9.02 — 9.08 Petroșeui — 4.04 6.39

Tiiialșfira-Âradfi JPetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenfi Trenă Trenă Trenfi
peraine pcraâne omnlbus omnibua omnibua de pera.

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeui 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 —
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —

- Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
Ajradfi 9.27 — 8.17 Slas&eria 10.53 1,35 —


