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Presupunerea nâstră, că în cele din nrniă 

prințulti Alexandru alti Bulgariei va bea amarulti 
pocalu, ce i-lti întinde Domnitorulti tuturoru Ru- 
sielortt, se adeveresce mai curendu decâtti amu 
fi credutu. Depeșa cea mai nouă sosită dela 
Sofia ne spune, că prințulti Alexandru s’a decișii 
a abdica și că a și împărtășite consiliului de 
miniștrii acesta seridsă decisiune.

Episodulti bulgarii a întratu într’o fașă cu 
totulti nefavorabilă principelui Alexandru. Den- 
sulu a esplicatu situațiunea sa în marele con
siliu cu cuvinte destulu de lămurite dicendu: 
„Față cu voința Țarului și cu atitudinea 
pasivă a celorlalte puteri îmi este imposibilă 
de a continua regențaapoi a adausti spre a fi 
și mai bine înțeleșii: „Singurulti mijlocti prin 
care se pdte împedeca ocuparea Bulgariei 
din partea trupelorfl rusesc! este depărtarea mea 
din țâră."

T6te rugările miniștriloru și a generaliloru 
bulgari, ca prințulu să-și schimbe gândulti și să 
rămână la cârmă, păru a nu fi avuții nici unti 
succesti. Prințulti Alexandru ofere lumei unti 
rarii esemplu de abnegare de sine, de jertfire a 
propriei sale persdne, numai ca să fiă scutită 
țăra de pericululti ocupațiunei rusesc!. Trebue 
să credemti, că acesta este singurulti motivă alti 
abdicărei prințului Alexandru, dedrece a doveditti 
că încâtti privesce persdna sa e gata a brava 
ori și ce periculti.

Cu t6te aceste vorti fi și de aceia, cari vorti 
afla 6re-care inconsecență în procederea prințului 
și vorti di ce că, după ce poporulti și armata bul
gară este pe partea sa, prințulti Alexandru ar 
trebui să rămână neclintită la postulă său, vină 
ce va veni. Dăr pdte că prințulă se va fi gân
dită și la pericululă unui răsboiu europdnti, în 
urma intervenirei armate a Rusiei, în care răs
boiu ar pută fi ușorii încurcată și Germania, 
patria sa natală, pdte fi că pe lângă patriotismulă 
său bulgară au influințată asupră-i și conside- 
rațiun! cătră Germania.

In legătură cu decisiunea de abdicare a prin
țului Alexandru este a se pune și o declarațiă a 
tatălui său, principele de Hessa, cătră corespon- 
dentulăfdiei „Journal des Dăbats". Tatălă prin
țului a clisă: „Dăcă fiulă meu s’a mai reîntorsă 
în Bulgaria a fâcut’o acâsta ca să nu lase se pla
neze asupră-i o ofensă atâtă de mare cum a fostă 
aceea ce i-au făcut’o conspiratorii și pentru că 
a aflată că ar fi vorba despre trimiterea unui 
comisară rusă, care să ancheteze faptele. Elti s’a 
supusă datoriei ce-o are cătră poporulă său de 
a nu’lă lăsa să cadă jertfă anarchiei și răsboiu- 
lui civilă. Dăcă se va convinge despre imposi
bilitatea împăciuirei sale cu Rusia și dăcă cele 
două puteri, Germania și Austro-Ungaria, își voră 
schimba atitudinea în cestiunea Orientului, mer- 
gândti cu Rusia, atunci se pdte ca prințulă Ale
xandru să se hotărască să renunțe la tronti, spre 
a împiedeca o ocupațiune rusă, din care s’ar 
nasce complicațiuni pentru întrăga Europă."

Momentulă prevăzută de tatălă prințului 
Alexandru a și sosită, și se caracterisdză prin 
împrejurarea, că fostul ministru Karavelov fti liberat 
din închisdre și chiămată de adreptulă la prin
țulti, negreșitu spre a se consulta cu elti asupra 
pașilorti, ce ar fi a se lua în ajunulă abdică
rei sale.

Așaddr drama bulgară, care luase o desfă
șurare atâtă de romantică-eroică, adl s’apro- 
priă de ună desnodământă fdrte prosaică. E- 
roulti dela Slivnița cedândă forții majore a îm- 
prejurăriloră închină Bulgaria Țarului, său cum 
dise elă în scrisdrea sa, depune cordna bulgară 
în mânile Suveranului Rusiei; dr poporulă bul
gară, care abia și-a potolită bucuria pentru re- 
întdrcerea vitâzului său prință în țâră, trebue să

se gândâscă ce primire să facă comisariloră și 
oficeriloră ruși, cari voră fi trimiși de Țarulti 
spre ală pune la regulă!

Astfelă prințulă Bulgariei va cădâ jertfă 
înțelegerei multă lăudate dintre cele trei împă
rații. Cum rămâne cu apărarea intereseloră mo- 
narcliiei austro-tingare în peninsula balcanică ?

E greu de a se răspunde la acâsta întrebare, 
arecum greu e de a sci dâcă nu cumva Bulga
rii în cele din urmă își voră pierde răbdarea și 
voră provoca conflictulă, pe care prințulă Ale
xandru vrea să-lti evite abdicândă. In casulă 
celă mai bună serviciile, ce vrea să le aducă 
jrințulti de Battenberg causei bulgare și păcii 
europene, nu voră avă decâtă ună efectă de 
fdrte scurtă durată. Tâte câte se facă pentru 
susținerea păcii nu suntti decâtă nisce mijlâce 
paliative, prin cari se prelungește numai agonia 
ei de mârte.

Cum stă, alianța austro-ungară-germană?
Organulă cancelarului germană »Nordd. Allg. Zeit- 

tung* publicase în (filele acestea, după o îndelungă tă
cere, ună articulă privitoră la evenimentele din Bulga
ria dicendă între altele, Germania riare nici unu in
teresă de Bulgaria și referințele d'acolo nu atinge nici 
decum pe imperiulă germanu, cu alte cuvinte: Germaniei 
puțină îl pasă de ce face Rusia în Bulgaria. Pe de 
altă parte, același articulă acusă aspru și fără nici o 
considerare pe Francia, că ea singură e responsabilă 
de situațiunea Europei centrale.

Acâstă declarațiune a organului d-lui Bismarck a 
deșteptată ore cari îngrijiri în pressa ungurâscă și 
»Pester Lloyd‘/ nu’șl pdte stăpâni neliniștăa scriindă:

„Pentru politica germană numai considerațiunea 
cătră Francia e dătătâre de măsură; cu tâtă alianța și 
amiciția pentru monarchia nâstră în Orientă, Germania 
e gata a preda Rusiei Bulgaria, dăcă prin acăsta Ța
rulă s’ar abate dela cugetulă d’a încheia o alianță cu 
Francia. Cumcă înarmările Franciei |suntă ună isvoră 
de neliniște pentru Germania, e adevărată , deși Fran- 
cesii (fică, că ei nu vreu să rămână îndărătulă înarmă- 
riloră imperiului germană; der cumcă înarmările Fran
ciei ar fi singurulu isvoră de nelinisce și încă pentru 
intriga Europă centrală, acâsta trebue se o negămă cu 
hotărîre.

.Tocmai așa precum se esprimă .Nordd. Allg. Zt.g.< 
cu privire la Bulgaria, amă pută dice și noi, că Austro- 
Ungaria n’are nici ună interesă de Francia, că referin
țele de acolo nu ne atingă de locă și că ele nu ne-ar 
sili să ținemă sub arme nici măcară ună singură sol
dată, Pe Austro-Ungaria o neliniștescă uneltirile Rusiei 
în Orientă, și numai acestea. Noi nu ne putemă închi
pui stări pacinice în Orientă, când Rusia își esercită 
dominațiunea în Bulgaria directă său indirectă. Isvorulă 
neliniștei pentru Europa centrală, dăcă luămă amândouă 
statele mari ca ună întregă, este așăderă în vestă Fran
cia și în ostă Rusia, și noi n’amă pută admite nicide
cum, că cercetândă lucrulă mai cu deamăruntulă celă 
mai mare periculă ar veni din partea Franciei. Prin ur
mare .Nordd. Allg. Ztg‘, se pune pe basa intereseloră 
Germaniei, fără să țină sămă de interesele Austro-Un
gariei.*

»Noi, nu-i vorbă, nu ne-amă cugetată nici-odată 
alianța europănă centrală așa, că fiă-care parte necondi
ționată și sub tote împrejurările ar trebui să se vîre 
și se încurce în tote acțiunile celeilalte părți. Căci decă 
ar fi așa făcută alianța, atunci nici unulă din cele două 
state n’ar fi de sine stătătoră în lucruri internaționale, 
dăr erășl nu mai însemnăză alianță când o parte se de
clară cu totulă neînteresată de vitalele interese ale ce
leilalte părți. Și copilulă scie că Bulgaria e loculă, in 
care se apără libertatea Orientului în contra nisuințeloră 
de putere ale Rusiei și în contra panslavismului. <

„Atâtă amă avută să (ficemă deocamdată cu pri
vire la posițiunea deosebită a Austro-Ungariei. Din ar- 
ticululă fâiei „Nordd. Allg. Ztg.“ mai conchidemă, că 
raporturile dintre Berlină și Parisă suntă forte încordate.

Numai în timpurile cele mai rele ale raporturiloră ger- 
mane-francese au scrisă foile guvernamentale din Ber- 
ină cu atâta amărăciune.»

Francia și Germania.
Cele mai multe diare francese reproducă 

fără nici unti comentarii articolulti din „Nord- 
deutsche Allgemeine Zeitung", în care se Țice 
că Francia este singura țâră carea amenință pacea 
europână.

Dintre fiarele mai cunoscute numai „Le 
Martin" face următârele observațiun!:

Dăcă principele Bismarck se află în încurcătură, 
dăcă evenimentele, pe care acestă adâncă omă politică 
are pretențiunea d’a le conduce, se ivescă pe neașteptate, 
decă diplomația sufere o înfrângere, numai decâtă dă 
apoi năvală asupra Franciei. Bismarck, păcălită de Ru
sia în gestiunea bulgară, a căutată să pună la locă pe 
tabla de șacă figurile răsturnate de cătră revoluționari, 
flă supără însă, că dânsulă a fostă să visiteze pe d. 
Giers la Franzensbad, pe când jministrulă Rusiei nu s’a 
dusă la Gastein, și acum se acață de Francia. Germania, 
astfelă spune (fiarulă lui, nu se interesăză de Bulgaria, 
ci numai de Francia. Acâsta este tocmai casulă nostru. 
Noi totdâuna ne-amă îndreptată privirea spre Berlină și 
acâsta va ține pănă când va domni în Alsacia și Lorena 
ună guvernatoră. Numai cu prețulă redobândirei Alsa
ciei și Lorenei voră înceta Francesii d'a urî numele 
germană.

Rusia și Austro-Ungaria.
Intr’unti articulu fdrte violentti, „Novoje 

Vremja" ia posițiune în contra sgomotului răs
pândiți! în Petersburgti, cumcă Austro-Ungaria, 
în schimbulti posițiunei Rusiei în Bulgaria, să 
primâscă o compensațiune în forma anexării Bos
niei și Erțegovinei.

Rusia — (fice fâia rusâscă — niciodată nu păte su
feri, ca în peninsula balcanică se se stabiliscă unii ini
mică, care e mai periculosă decâtă Turcia. Cererea 
Austro-Ungariei d’a i se da o .compensațiune* ar tre
bui să primâscă dreptă răspunsă din partea Rusiei, că 
Austro- Ungaria imediată se deșerte cele douc provincii 
slave, deârece timpulă pentru care Austro-Ungaria a 
primită mandatulă europână, d’a ocupa aceste două 
provincii, a trecută de multă.

„Novoje Vremja" (jice în fine, că o com
pensațiune austro-ungară numai atunci și-arti 
putâ-o Rușii cugeta, când Rusia ar fi constrînsă 
la acăsta în luptă cinstită pe câmpulti de răs
boiu.

Voci asupra Enciclicei Papei.
„Temps" din Paristi scrie următârele rân

duri interesante asupra recentei Enciclice ce a 
adresa t’o Papa Leo XIII cătră episcopii catolici 
din Ungaria:

Scrisârea lui Leo XIII cătră episcopii unguri pare 
a fi deopotrivă destinată a fi cetită în Parisă, câtă și 
în Budapeșta, ba în anumite pasage se adresăză chiar 
mai multă cătră Francia, decâtă cătră Ungaria. Acestă 
documentă arată din nou, câtă de depărtată e biserica 
de seculă chiar sub acestă Papă moderată. Papa a a- 
dresată ună felă de acfă de acusatiune în contra filoso
fici și în contra ideiloră democratice; cum ar putea mul- 
tămi pe Papa chiară ună guvernă condusă de cele mai 
bune intențiunl? Ar trebui să ardemă mai întâiă pe 
Voltaire și cu elă mii de alții, istorici, erudițl ș. a. Ce 
să facă statulă, dâcă preoții nu suntă în stare a țină 
strînsă pe credincioșii loră? S’a văzută dâră în timpulă 
celoră mai mari persecuțiuni, amenințări și suferințe 
luându’șl spiritulă sborulă său? Biserica romană să nu 
mai conteze în viitoră pe stată, ci numai pe sine însăși; 
a trecută pentru totdâuna timpulă, când regii punâu au- 
toritățiloră bisericescl la disposițiune puterea loră, pe 
miniștrii, judecătorii și soldații, și chiar pe gâdii loră. 
Statulă, care față cu diferitele confesiuni stă neutru, nu
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datoresce cultului catolicii mai multă, decâtă celelalte 
culte recunoscute, anume libertatea, mai departe statuii! 
n’are să s’amestece în relațiunile preoțiloră cătră cre
dincioșii lord. _________

SOIRILE DILEI.
t Dr. Franciscu Schuselka renumitulă oratorii, pu

bliciștii și omii politicii ală Austriei a murită în noptea 
de 2 Septemvre a. c. în Heiligenkreuz lângă Baden. Sci- 
rea acâsta adâncă întristătâre o amă primit’o numai după 
aparițiunea numărului ultimă ală foiei nostre. Numele 
Schuselka este bine cunoscută și Româniloră, căci re- 
pausatulă a fostă unulă din cei mai distinși luptători 
pentru principiulă de egală îndreptățire în monarchiă. In 
specială causa drâplă a Româniloră ardeleni a întâmpi
nată în diarulă său ,die Reform* cea mai căldurosă apă
rare. Plini de recunoscință dicemă: fiă-i memoria ne
uitată între noi!

—x—
Citimă în „Pester Lloyd:< Urmările răsboiului va

mală cu România se simtă mai multă în stațiunea de 
graniță Orșova, unde se concentra comunicațiunea pe 
uscată și pe apă. Importulă și esportulă au scăzută 
din lună în lună și după datele oficiale în lunile Iuniu, 
luliu și Augustă abia afacerile au ajunsă să facă a cincea 
parte din cele făcute anulă trecută in aceeași periodă 
Din causa acesta o mare parte din personalulă aședă- 
minteloră de transportă de acolo și dela oficiulă vamală 
este pusă în disponibilitate și în curendă se voră face 
reducțiuni și mai mari.

—x—
Căsătoria domnișorei de Giers cud. Rosetti- 

Solescu s’a celebrată la Franzensbad, Miercuri în 1 
Septemvre st n. Regina României a trimisă o tele
gramă de felicitare tineriloră căsătoriți. Prințulă de 
Bismarck le-a trimisă prin poștă ună buchetă splendidă. 
In momentulă când se aședau la masă, li s’a adusă lă- 
dița cu buchetulă. Săptămâna viitore voră veni la Si
naia. Nași au fostă prințesa Elena Cuza și d. N. Cre- 
țulescu, fostă ministru plenipotențiară la Petersburgă.

—x—
Se scrie din Zurich: „Peregrini austriac!, călă- 

torindă prin Zurich la Lourdes, spună că în Lyon au 
fostă insultați de poporă. In strigăte de: „Josă cu Pru
sia! Afară cu Bavarezii!“ poporulă a aruncată în ei cu 
petri și cu noroiu.

—x—
Ni se scrie din Reghin ulă săsescă: „Solgă- 

birăulă din cerculă Reghinului de josă, crecjendă că va 
pută afla între Românii cu carte ună ală doilea Efialte, 
stăruesce eu totă îndrăsnâla pe lângă unulă și altulă, ca 
să stârgă pata ce i s’a făcută în nr. 174 ală «Gazetei 
Transilvaniei», âr pe autorulă celoră scrise în acelă nu
mără despre d-sa, să-lă desmințescă. Suntă rugați dâră toți 
câți au subt lapte românesc la sînul mamei lor, ca să se fe- 
râscă de a se face instrumentul acestui omă. Altcum cunos
cute fundă tuturoră trăetările cele dure ale acestui sol- 
găbirău, cu greu credă că s’ar afla cineva dintre noi, 
care să ia asupră’și uriciosa sarcină de a se încerca 
să-lă escuse, dându-i prin acesta ună curagiu și mai 
mare, ca la totă pasulă nu numai să ne amenințe cu 
gendarml, dâr să ne pună chiar și în fiere la casă când 
nu i-amă fi cu totă supunerea cea orbă, ce ni-o cere." 
— N.

—x—
Serată literară împreunată cu danță se va 

da Duminecă la 24 Augustă (5 Septemvre) 1886 în gră

dina hotelului .Concordia" din Lugoșă. Venitulă curată 
în folosulă «Reuniunei române de lectură (Casina ro
mână)*. Prețulă intrării: 1 fl. de familiă, 40 cr. de per- 
sdnă. Inceputulă la 8 ore sera. Ordinea producțiuniloră 
literare: 1. .Bărbatulă harnică*, poveste populară; culâsă 
și cetită de d-lă P. Barbu. 2. «Mama lui Ștefană celă 
mare* de D. Bolintineanu, declamată de d-ș6ra Lucia 
Vladă. 3. „Femeea și limba română", de C. N., cetită 
de d-lă G. Dobrină. 4. .Fericirea din mormentă* de 
C. Scrobă, declamată de d-lă D. Fior eseu. 5. „Mo
nologul!) călugărului Pafnutie» de P. Barbu, produsă de 
d-lă A. T u c u 1 i a. Urmâză danță.

Certele de graniță.
In urma deseloră. sciri alarmătdre ce aparii 

de câtva timpii înedee despre încălcări de gra
nițe din partea Româniloru, „Românulă“ dela 4 
Septemvre scrie unu articula de fondu, din care 
estragemu următdrele :

Odată pentru totdeuna, cestiunea incălcăriloră de 
teritoriu română despre principatulă Transilvaniei trebue 
se se sfirșescă spre mulțămirea ambeloră părți inte
resate.

Căci, a admite că vecinii noștri Unguri au dreptulă 
la anumite epoce, când n’au alta de făcută, să mute pa- 
jerile de graniță după cum le șoptesce bogata loră fan
tasia, cotropindă mereu și fără sațiu pămentulă română 
de deciml de vâcuri, — asta nu se pât.e, asta nu se va 
pute niciodată. Credemă că pănă acum ni s’a luată des
tulă, pentru a nu mai voi să ni se ia măcară o palmă 
de pământă.

Comisiunile de delimitare au lucrată pentru a pune 
capătă acestoră încălcări — țăranii români dela munte, 
cari nu ’să diplomatl, le numescă cu adevăratulă loră 
nume.

Comisiunile au lucrată în secululă trecută și lu
crară în 1883 și ’n 1884.

Resultatulă lucrăriloră loră, aprobată de ministerele 
române și ungare, ar fi putută pune capătă neînțelegeri- 
loru, dâcă minunatele calități ale veciniloră noștri nu ară 
zădărnici totdeuna orice silințe făcute spre curmarea 
răului.

Ce folosă că măsurătorile s’au făcută și recunos
cută ca bune de comisarii unguri și români! La ce 
servă împietrirea făcută în fața acestoră comisari!

Când aventurile și foculă maghiarismului apucă, fiă 
pe comandanții giandarmiloră de graniță, fiă pe finanții 
cari se plimbă pe fruntariă, nici împietrirea, nici
măsurărorile nu suntă în stare să-i oprâscă, — cu atâtă 
mai ușoră, cu câtă suntă siguri că superiorii loră me- 
diațî, căpitanii și șefă, ș’apoi fișpanulă districtului, voră 
aproba încălcările de pămentă română cu același focă, 
cu același avântă cu care ei le-au comisă.

Rară se întâmplă ca, la prima esaminare a acte- 
loră, ministerulă din Budapesta să nu dea dreptate sub- 
alterniloră săi. Numai atunci, când lucrulă e mai multă 
decâtă probată și lămurită, ministerulă ungară se hotă- 
răsce a da satisfacțiune reclamațiuniloră guvernului 
română.

Ne pare că adi România se află într’o posițiune 
care difere, întru câtva celă puțină, de posițiunea în 
care se afla acum o sută de ani, când «Nemțulă își 
muta pajei'a".

Pănă și amicii noștri Unguri credemă că recu- 
noscă acăstă deosebire, precum și cerințele la care ea 
dă nascere.

Astfelă fiindă, pănă și amicii noștri Unguri voră 
recunosce că România și guvernele ei nu voră mai 
permite, ca în timpulă regimului fanariotă și domina- 
țiunei turcesci să se calce pămentulă țărei, fără ca cu- 
tropitorii să fiă primiți astfelă cum merită.

Fiă la apusă spre Mehadia, fiă peste întregulă șiră 
ală Carpațiloră, România își păzesce granițele.

Și dâcă, în mai tote cașurile, păzitorii fruntarieloră 
maghiare lucrâză de capulă loră și nu mai în virtutea 
principiului născută în inima Maghiarului: „cu Olahulă 
lege nu-i‘, siguri fiindă de impunitate — se pâte întâm
pla ca și grănicerii români să imite de aci înainte pe 
gendarmii și finanții S-tului Ștefană.

Acesta ar strica lealele, blândele și frățescile rela- 
țiuni ce esistă între guvernele maghiară și română, și 
ar face sânge rău confrațiloră noștri din Pesta și din 
Clușiă.

Dâr, chiară cu risiculă acestoră pagube, guvernulă 
română e datoră în numele demnității naționale a face 
să înceteze aceste încălcări maghiare de pământă și a- 
vuțiă română.

De ale scotei.
Lăpușulă ungurescu, la 2 Septemvre 1886,

In 23 Augustă a. c. s’a ținută în Lăpușulă ungu- 
rescă adunarea comitetului scâlei principale române de 
aici, sub presidiulă on. domnă Gabrielă Mânu, care, când 
e vorba de binele, prosperarea și viitorulă acestei scâle, 
nu-șl cruță timpă, ostenâlă și ori ce jertfă, ci totdâuna 
e în frunte.

Membrii acestei adunări au fostă martorii unoră fapte 
în favorulă acestei scâle și prin urmare în favorulă in- 
strucțiunei poporului din acestă ținută.

M. on. domnă Nicolau F. Negruțiu, redactoră și 
proprietară în Gherla, a donată pentru mărirea fondului 
scolei 400 fl. v. a. — Când a făcută acâsta onor. d. 
președinte cunoscută adunărei, depunândă cele 400 fl. 
pe mâsă adunărei pentru a se înmâna cassarului, din 
fața tuturoră se reoglindau sâmțămintele de bucuriă, re
cunoscință și mulțămită, față cu marinimosulă donatoră. 
S’a votată mulțămită protocolară și în publică. Pri- 
mâscă deci prin acesta prâ știm, donatoră espresiunea 
celei mai profunde mulțămite și recunoscințe din partea 
comitetului școlară pentru acâstă mărâță faptă!

Unii creștini buni din Craiova au donată pe sâma 
fondului scolastică, totă în decursulă acestui ană, 
100 fl. v. a.

Primâscă si aceștia cea mai căldurâsă mulțămită și 
recunoscință din partea comitetului scolei!

Atanasiu Georgiu, fostă învâțătoră în Strâmbulă, re- 
pausată în luliu a. c. a lăsată să se dea pe sâma sco- 
lei din rămasulă său 200 fl. v. a.

Faptele acestea suntă în adevără creștinesc! și 
mărețe, prin cari s’a făcută începutulă unei nouă ere 
de prosperare pentru scâla română din Lăpușulă un- 
gurescă.

In decursă de câțiva ani, mai alesă de când Assoc. 
Trans. șî-a retrasă mâna de ajutoră dela acâsta scâla, 
cu daună pentru instrucțiunea poporală, s’a putută sus
țină numai ună învățătoră. Acum însă comitetulă, cu 
deplină speranță în viitoră, a fostă în plăcuta și multă 
dorita posițiune de a sistemisa, respective reactiva, pos
tulă de învățătoră secundară.

Și acum credemă și sperămă că Românii din ți- 
nutulă Lăpușiului se voră nisui a continua cu fericire 
edificiulă pe fundamentulă pusă. — Așa să fiă!

not.

FOILETONU.

Niculița lui Vacă bărnace.
Adecă a fostă odată ună omă, și era însurată, 

avea soțiă și ună copilă. Dâr omulă nostru nu era 
dintre cei avuți, era omă mai sărăcuță, cum vedemă că 
suntemă cei mai mulți. Și omulă acela s’a băgată ciur- 
dară Ia sată, vedeți d-vdstră, să păzescă vitele săteniloră. 
Mai umbla elă la ciurdă, mai umbla și copilulă, ba 
când era vremea bună, numai copilulă umbla singură la 
ciurda satului, că tatălă său mai mergea la lucru, vedeți 
d-vostră, să se’ngrigiască de la rândulă gurei.

într’o di, când era numai Niculiță la ciurdă, se 
întâlnesce cu mai mulți copii din sată, cari erau și ei la 
vite, și toți copii laolaltă facă ună șanță mare și largă, 
și dau pe întrecute să sară preste elă. Și smeii de 
copii făcură legătură că: care copilă n’a putâ sări preste 
șanță, să mârgă numai decâtă acasă, că află pe mama 
sa vaca bărnace. Și toți începură și săriră preste șanță, 
numai copilulă ciurdarului când dă să sară, face huz
după! în mijloculă șanțului. Și merge elă numai de
câtă acasă, adecă ce să vedi? mama sa se făcuse vacă 
bărnace și mânca la paele din pată. Ce să facă co
pilulă? mână și pe vaca aceea la pășune, pe hotară. 

Sâra află ciurdarulă că nu mai are soțiă, dâr are o 
vacă. Ce să facă? dă încoce dă încolo, de rândulă în
suratului, ba încă umblă omulă meu într’alesă a peți, 
că dicea: ce ? doră eu nu-să calică, am casa mea, am 
o vacă, și copii numai de !—am unulă! Și se însură ciur
darulă și luă pe o văduvă, care avea două fete și o 
vacă bălaiă. Acum omulă nostru era gazdă, avea două 
vaci, soțiă și 3 copii. Dâr soția asta de a doua se făcu 
odată bolnavă, ci numai de hâță, și dice cătră ciurdară: 
Mă bărbate, să belesc! tu pe vaca acea bărnace, că de 
nu mănâncă carne din ea, eu totă moră*. Vaca cea 
bărnace, cum, cum nu, destulă că a audită vorbele 
bolnavei, deci a tjisă cătră Niculița: »Mă copile, haidați 
să mergemă, că pe aci nu e de noi, căci nu tatălă tău 
e mai mare în casă, ci mastehat.a; adi poftesce să mă 
omâre pe mine, mâne, poimâne va cere să te omore pe 
tine, mai bine vino să mergemă câtă ne voră duce 
doi ochi!*

Și plâcă Niculița cu mamă-sa, cu vaca, să mârgă 
în lume să nu mai dea ciurdarulă de ei. Și se duse 
Niculiță cu mama sa, cu vaca, departe pănă într’o pă
dure, acolo își făcu o colibă, in carea ședea cu ma
mă-sa.

ț)iua ducea pe mamă-sa la pășiune, âr elă trăia cu 
lapte dela ea, și totă diulița cânta cu fluera, ca omulă 
care nu are nici ună lucru. Trăia dile albe Niculița cu 

mamă-sa, cu vaca cea bărnace—ea avea pășiune bună, 
elă traiu bună.

Dâr mastiha lui Niculița era mare fermecătdre și 
strigoică; îngheța apa in miedulă verei, și se prefăcea 
în ce gândea, și prefăcea și pe altulă în ce o trăgea 
firea cea slabă, deci, dâcă vâdu că Niculiță a perită cu 
mamă-sa, cu vaca cea bărnace, ea se făcu ună taură 
mare și frumosă, âr pe ciurdară îlă făcu ună taură 
slabă ca vai de capulă lui.

Și se luă și merse totă pe urmă pănă în pădure, 
unde dete de Niculița, care cânta din flueră, ca copilulă 
sburdată.

„Mă Niculiță,* dice taurulă ce-lă grasă și fru
mosă, „să spui mamei tale, că mâne diminâță pe la 
răsăritulă sârelui să fiă la podulă de aură, să ne batemă, 
de ce-mî mănâncă pășiunile mele!*

Și începu Niculiță a plânge, da plângea și se văieta: 
vai de mine și de mine, ce m’oin sci eu face dâcă tau
rulă acela mare și puternică va omorî pe mama?

Când plângea elă mai tare, âtă vine vaca bărnace 
acasă:

„Dâr tu ce plângi, dragulă mamii?* — „Dâr cum 
se nu plângă, că âtă a venită ună taură mare și pu
ternică și a $isă că mâne să stai cu elă la bătaiă lângă 
podulă celă de aură, mâne când va răsări sârele; elă, 



Nr. 191. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Reghină, în 23/8 1886.
Onorată Redacțiune! Atacată fiindă inteligința din 

Reghină în Nr. 179, cu stimă rogă pe on. Redacțiune, să 
binevoiescă a publica rectificarea următăre, cu nota ca 
și celelalte redacțiuni, ce au luată notiță de mulțămita 
publică de sub întrebare, să binevoiăscă a reproduce rec
tificarea mea :

In Nr. 179 din 22 c. ală „Gazetei" a apărută, cu 
datulă din Reghină, o dare de sămă și mulțămită pu
blică, unde rațiocinantele, făcendu-șl darea de semă refe- 
ritore la petrecerea de vără, aranjată aici de cătră o 
parte a tinerimei din Reghină și jură, între altele face 
și o imputare la adresa inteligenței din Reghină, dicendă 
că aceea nu numai s’ar fi arătată străină față de petre
cerea arangiată, der ar fi făcută și nu sciu ce pedecl 
arangiatoriloră.

Decă imputarea nemotivată a d-lor arangiatori nu ar fi 
ajunsă într’o făiă de publicitate, n’ași fi mai făcută nici 
o reflexiune la imputarea rațiocinantelui și cons. între 
sine, și apoi față de unele persone din locă; când însă 
D-nialoră vină în publică cu imputări neîntemeiate față 
de aceia, cărora le datorescă numai recunoscință, sunt 
silită față cu publiculă română, care cunosce activitatea 
și zelulă națională ală inteligenței din Reghină la totă 
ce e bună și folositoră, a arăta în curată, că causa ne- 
participării inteligenței din Reghină la petrecerea amin
tită, pre lângă absența de acasă, fiindă unii la Associa- 
țiune, ăr alții la băi, cei presenți singură din vina d-loră 
arangiatori nu au participată, ăr amintirea de pedecl e ună 
neadevără, nesciindă inteligința nimica de afacerea d-loră 
pănă la trimiterea învităriloră.

E cunoscută din fiarele nostre, că în Reghină de 
vre-o câțiva ani, tinerimea studiăsă cu conțelegerea și 
eonlucrarea inteliginței de aici, a arangiată o petrecere 
de vără, în folosulă scolei din Reghină, care nu are nici 
ună venită, pe când e unica scălă românăscă ele
mentară în ținută, unde mulți din arangiatori și-au pri
mită instrucțiunea elementară, și acele petreceri, la care 
nu dinariulă tinerimei, ci ală inteliginței din Reghină și 
jură a contribuită, au secerată nu numai ună câștigă 
materială, dăr și morală față cu străinii în mijloculă 
cărora trăimă, și la răușită în tătă privința a conlucrată 
inteligința din Reghină, care deși mică la numără, e 
amăsurală stărei sale cu autoritate și la conlocuitorii de 
alte naționalități, după cum bine e cunoscută.

Ce să vedi însă? In anulă curentă tinerii, adu- 
nându-se a se co’nțelege pentru ținerea petrecerei, s’au 
certată între sine, formându-se 2 partide, unii au anun
țată petrecerea pre 10, alții pre 28 ori’ 29 c. Cei ca 
rațiocinantele dechiarară că nu voră a se conțelege cu 
inteligința bătrână din Reghină, că nu voră arangia pe 
trecere pentru școli. FrumZse idei dela cei ce se laudă 
că vrău rădicarea nemului loră! Venindă la cunoscința 
inteliginței discordia asta, neunirea și certele prin locuri 
publice, ba chiară scornirea de neadevăruri față de per- 
săne din Reghină, cari au fostă și suntă la nivelulă 
chemărei, fiindă târdiu a’i împăca, deărece espedaseră 
invitările, ce era să facă inteligința din locă, decâtă ca, 
disgustată de asemenea triste aparițiuni, să nu participe, 
căci sciindă și străinii dismembrarea, caracterulă inteli
ginței din loc nu concedea participarea acolo, unde aude de 
discordia și prin asta a aproba procederea necoreetă a 
tinerimei de ăstă ană — pre când inteligința de aici 
totdeuna a susținută onărea națională, și s’a silită a 
țină unită românimea din ținută. Etă der motivulă în- 
străinărei inteliginței din locă, provocată cu durere de 
tineri ca rațiocinantele, căruia nu-i vomă concede să-și 
întrebuințeze mâncărimea de neunire și aici, ca în co
muna sa.

Asigură pre rațiocinantele și cons., că inteligința din 
Reghină, care a ținută și ține multă susă și tare onorea 
națională, a conlucrată și conlucră la înaintarea binelui 
națională, va dojeni, nu ajuta pre astfelă de tineri cari 
sămână discordiă și neunire între frații de ună sânge, 
ba pentru viitoră nu numai că nu va participa unde’să 
neuniri, der voră da și ună „veto“ față de astfelă de 
procederi, și nu va suferi ca nisce tineri să vină aici la 
noi, să ne blameze înaintea străiniloră. și să semăne ne
ghină, la stîrpirea căreia noi conlucrămă, fiindă siguri 
că totă inteligința de bine din ținută, ca și pănă acum

câtă îlă văqluiu de mare și de tare, par’că vădă că te 
prăpădesce și eu rămână ca vai de capulă meu în astă 
lume mare și rea». — »Nu te teme fătulă meu,* dise 
vaca bărnace, „taurulă acela e maștihă-ta, de ea nu 
mă temă.«

A doua di se și bătu vaca bărnace cu taurulă și 
învinse pe taură, dăr nu trecură două-trei dile și veni Ia 
bordeiulă lui Niculiță altă taură slabă, mică, urîtă, ca 
vai de elă. — „Să spui mamei tale*, Zice taurulă acesta 
zmîrdă, »că mâne în răsăritulă sărelui, să fiă la mine 
lângă podulă de aură, să ne batemă, că de o țîră de 
vreme încdce îmi pasce tăte pășunile cele mai grase și 
eu nu mai potă suferi o batjocură ca asta».

Niculiță, vădendă pe taură atâtă de slabă și de 
hămisită, nu făcu multă din vorbele lui, deci cântă în 
flueră mai departe; der când veni mamă-sa dela pășune 
totuși nu se putu răbda să nu-i spună:

— „Mamă, a veftită ună taură slabă, zmîrdă, mică, 
urîtă, și te-a poftită pe mâne pe răsăritulă sărelui la bă- 
taiă cu elă lângă podulă celă de aură».

— »0! dragulă mamei, acela fu tatălă tău, ferme
cată de maștiră-ta, temu-mă că elă mă va supune; dăr

. tu, când vei vedea că elă e câtă pe aci să mă supună, 
să vii la mine și să mă prindl de cornulă stângă; acela 
se va rupe și ’ți va rămânea în mână, dăr să nu te su
peri; eu voiu peri, der tu vei afla în cornulă acela totă 

va fi de accordă cu noi pănă vomă apăra onărea și 
vomă nisui la promovarea binelui nostru națională.

Fiă deci tinerimea la înălțimea sa, întreprindă ce 
vră în unire, apoi în conțelegere prealabilă cu inteli- 
gința locului unde voră a se concentra, și nu i va lipsi 
conlucrarea năstră; la din contră îi vomă sfătui, și’i sfă- 
tuimă și pre unii și pre alții să nu se amestece în lu
crări ce angajază onărea năstră a tuturoră, ci să lase 
în pace pre cei ce au lucrată și pănă aci fără de dum- 
neloră, silindu-se în sferele loră de activitate a’și însuși 
calitățile recerute (stare, posițiune și caracteră firmă) 
spre a intra în vieța publică la timpulă său, căci numai 
de astfelă de bărbați are națiunea lipsă.

Cu deosebită stimă,
Patriciu P. Barbu 

adv. și proprietarii.

Insciințare.
Dupăce în ședințele dela 24 și 30 Augustă a. c. 

comitetulă Associațiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română a numită directoră ală 
scălei civile de fete pe profesotulă seminarială și secre
tară ală II-lea Dr. D. P. Barcianu, de directără a in
ternatului pe d-șăra Elena baronesă Poppu, de învățători 
pe domnii Enea Hodoșu, Septimiu Albini și Sabină P. 
Barcianu, ca învățătăre pe d-șora Aurelia Filipescu, și 
fiindă lucrările pregătitore terminate, p. t. publică je în
științată că scăla și internatulă se voră deschide la 15 
Septemvrie st. n. a. c.

înscrierile se voră face dela 1—15 Septemvrie st. 
n. în cancelaria direcțiunei, strada Morii No. 8, dela orele 
10—12 a. m. și 3—5 d. a.

Sibiiu, în l-a Septemvrie 1886.
Directorulă scălei

Dr. D. P. Barcianu.

Ultime soiri.
Sofia, 3 Septemvre. — Trupele revoluțio

nare s’au predată, și învbcă ertarea prințului.
Berlină, 3 Septemvre. — „Gazeta Germa

niei de Nord“ declară cu totulu neîntemeiată 
soirea dată de mai multe diare, privitâre la unu 
pretinsă schimbă de depeși între Marele Duce 
de Hessa și prințulă de Bismark, relativă la în- 
tdrcerea prințului Alexandru în Bulgaria.

Berlină, 3 Septemvre. — D. de Giers a 
sosită asâră și a visitată acli-dimin6ță pe prin- 
țulă de Bismarck.

Viena, 3 Septemvre. — Contele Kalnoky 
a plecată la Pesta.

Parisă, 3 Septemvre. — țliarele francese, 
germane și italiane consideră abdicarea prințu
lui Alexandru ca inevitabilă, țliarele englese 
mărturisescă că posițiunea prințului este fdrte 
dificilă.

Pesta, 3 Septemvre. — La banchetulă dată 
cu ocasiune duplului centenară, președintele 
municipalității a ridicată ună toastu în ondrea 
împăratului Austriei, și a gloriosului său aliată, 
împăratulă Germaniei. Ministrulu Kemeny a 
beută în sănătatea gloridsei armate prusiane, a- 
poi generalulă prusianu Scblichting esprimândă 
mulțumirile sale pentru acestă toastu a beută 
pentru prosperitatea Ungariei.

Filipopol, 3 Sept. Soirea „Rom.“ Asără pe la 
drele 10 principele Alexandru era se cadă victima unui 
atentată pe calea ferată. Aprdpe de stațiunea 
Seimeni, între Filipopolă și Sofia pe șinele calei 
ferate se pusese o grămadă de petrii și de lemne

ce-țl va trebui: mâncare, beutură, îmbrăcăminte; ăr de 
vei sufla în elă, voră eși la ivălă sute și mii de dobităce, 
cari tote voră fi ale tale, ci să nu sufli în elă pănă te 
va ajunge o lipsă mare*.

A doua di și fu lupta cu taurulă celă slabă lângă 
podulă celă de aramă. Taurulă birui pe vaca bărnace 
și o omori, ăr Niculiță, când vă<ju că mamă-sa se pră- 
pădeșce, se repedi și-i smulse cornulă celă de-a stînga, 
apoi se duse supărată, ca omulă străină, ca copilulă or
fană.

Și cum mergea pe drumă, ce-i plesnesce în minte? 
să se uite în cornă. Și se uită în cornă, dăr cum se 
uită, cum eșiră din elă sute și mii de vite de totă felulă 
mari și mici, de era greu pămentulă în giurulă lui. Acum 
era altă năcază pe capulă lui Niculiță, nu putea să și 
le bage îndărăptă în cornă, ăr să le lase pe hotară, aco
lo în mijloculă țarinei, încă, se temea că voră veni păzi
torii și pe elă l’oră bate, ăr vitele i Ie-oră închide.

Cum sta elă pe gânduri, ătă vine pe acolo ună 
lupă și Zice: — „Dăr ce te vaeți Niculiță? — Etă, m’au 
pusă păcatele de m’am uitată prin cornă și-mi eșiră vi
tele afară acum le-așă băga, dăr nu mai potă.< »Ce-mî 
dai să ți-le bagă eu! — Ce să-ți dau? — „Să-mi dai 
o ăiă stărpăl“ — „Bucurosă.*

(Va urma). 

în scopulă ca trenulă în care se afla principele 
se fiă sfărâmată. Grațiă însă mașinistului, care 
a observată la timpă și a putută să oprăscă 
mașina, nu s’a întâmplată nici ună accidentă 
nenorocită.

Busciucu, 23 Augustă. — Scirea „Telegra- 
fului“. Aci s’a primită știrea cum că nisce cons
piratori au voită să deralieze trenulă ce ducea 
pe prințulă la Philipopole. O grămadă de pietre 
și alte obiecte au fostă puse pe șinele călei fe
rate. Trenulă însă a fostă oprită la timpă.

S’au făcută numerdse arestări la Filipopolă, 
mai cu sămă printre Muntenegreni. Se dice că 
atentatulă pregătită pe calea ferată este opera 
acestoră ămeni.

Indignarea poporului e mare contra misera- 
bililoră cari planuescă perirea Bulgariei și facă 
totă ce potă pentru ca nenorocita țără să fiă 
ocupată de Ruși. Cu greu se p6te rețină ura 
poporului, care vră să facă justițiă sumară tră- 
dătoriloră.

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

SOFIA, 5 Septemvre. — In consiliulă ce 
s’a ținută eri, prințulă Alexandru a repețită ofi
cială, că va abdica. Miniștrii și capii armatei 
au protestată în contra hotărîrei principelui și 
l’au învitată pe prințulă să rămână la guvernă. 
Prințulă arătă de repețite ori, că este cu 
neputință a mai continua guvernulă în fața vo- 
inții Țarului și a atitudinei pasive a celorlalte 
puteri. Singurulă mijlocă d’a împedeca o ocu- 
pațiune rusă este plecarea s’a din Bulgaria. Ces- 
tiunea regenții nu s’a resolvată. Oficerii bul
gari suntă toți în contra abdicării, în contra re- 
întărcerii oficeriloră ruși.

SOFIA, 5 Septemvre. — Caravelov a fostă 
pusă asără în libertate. Se vorbesce că după 
amădi a fostă chemată de principele.

DIVERSE.
Stârpirea gărgărițeloru. — D. Andronescu reco

mandă , Gazetei Săteanului* următorulă mijlocă probată, 
pentru stârpirea lui Sythophilus granarius (gărgăriță), 
mare dușmană ală cerealeloră, și dăcă crede că păte fi 
de vr’ună folosă d’a se face și la noi încercări în acăstă 
direcțiune, răgă să’lă comunice la rendulă său cultivato- 
riloră noștri: In Septemvre 1883 mă aflam la țără, pe 
moșia domnului V. Winterfeld (în Prusia), unde făceamă 
practică în ale agriculturei. Tocmai se melița cânepa, 
când deodată se ridică o furtună. Pentru a se feri câ
nepa de ploiă, se băgă în grabă într’ună hambară, unde 
din întâmplare se aflau vr’o două sute hectolitrii de se
cară. Care fu mirarea, când a doua Zi de diminăță, găr
gărițele fugeau din tote părțile către marginea acoperi
șului! Acăstă emigrațiune a ținută mai multe Zile. Se 
ventură secara cu lopata de mai multe ori și gărgărițele 
băteau mereu în retragere. De atunci nu s’au mai vă- 
Zută gărgărițele în hambarele domnului V. Winterfeld, 
căci s’au luată regulată următărele măsuri: In anii din 
urmă, când se făcea recolta cânepei, se așeZa câte ună 
mănunchiu de cânepă prin diferite locuri ale hambarului 
dupăce se mătura bine. Cu acăstă îngrijire simplă, care 
nu este nici costisitore, nici nu răpesce timpă multă, 
hambarele (magaziile) nu voră fi niciodată molipsite de 
gărgărițe. Cânepa exală ună mirosă tare și are, după 
cum se vede, proprietatea de a alunga pe acestă duș
mană atâtă de vătămătoră cerealeloră. Credă că acestă 
mijlocă se pote întrebuința și în contra lui Bruchus piși 
(gândaculă mazărei).

Pentru a ave cânepă prospătă înainte de secerișă, 
trebue să o semănămă către sfîrșitulă lui Marte, cum se 
face în Lombardia.

** *
înaltă trădare chinesescă. — Guvernatorulă din 

Shangai, Pao-ti a adresată, de anulă nou chineză, o fe
licitare împărătesei regente Tzu-Anu. Insă după câte-va 
Zile scrisdrea i se înapoâză nedeschisă. Guvernatorulă 
se înformâ în privința acesta la oficiulă de ceremonii al 
Curții din Peking și primi dreptă rășpunsă că Augusta 
Dămna i-a înapoiată scrisărea, pentrucă pliculă era ni- 
țelă pătată. Pao-ti se scusă prin scrisăre la suverana 
sa, Zkăndu că la închiderea scrisorii va fi ținută pâte 
degetulă udată prea multă timpă pe plică și așa se va 
fi produsă pata. Cu t6te astea guvernatorulă a fostă a- 
restată și va fi dată în judecată pentru laesa-majestate.

yy- Se primescă în cuartiră cu întrâga 
întreținere 4—6 școlari. Informațiuni în Ulița 
nouă de susu Nriî. 182.

Editoră: Iacobft Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Etosul u La bursa de Viassa
din 4 Septemvre st. n. 1386.

Rentă de aură 4°/0 • • ■ 107 30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.95 
Imprumutulâ căilorâ ferate

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

lorft ferate de ostti ung.
(1-ma emisiune) . . . 100,30

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

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

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

zmșâ...............................104.90
Bonuri cu cl. de sortare 104.90 
Bonuri rurale transilvane 104 90

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

vinii ung............................. 99.75
Imprumutulâ cu premiu

ung...................................  120 70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.10 
Renta de hărtiă austriacă 84.60 
Renta de arg. austr. . . 85.10
Renta de aură austr. , . 117 00 
Losurile din 1860 . . . 141 —
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 864-—
Act. băncel de credită ung. 289.25 
Act. băncel de credită austr. 279.60 
Argintulâ —. — GalbinI

împărătesc! ..... 5.96
Napoleon-d’orI .... 10.00
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.25

Bursa de SSueuresci.
Cota oficială dela 24 Augustă st. v. 1886.

Cump. vând.
Renta română (5%). . . 93— 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 97— 98—

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

* 11 n (5°/o) ' 87— 88—
» » urban (7°/o) • 100— 101—
» > » (6%) . 92— 93—
» » » (5%) • 82— 83—

Banca națională a României 500 Lei 1020 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 270 273

« » » Națională 214 216
Aură contra bilete de bancă . . 13.75 14.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din t 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 turcescl..................... . . » 11.27 » 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 • 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.50 » 101.50
Ruble RusescI................. . . » 121.V, » 122.Va
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

Nr. 459/1886.

Escriere de coiworsiL
Se escrie concurau pentru ocuparea de posturi îrîvățătorescî la 

scdlele greco - catolice din josu însemnatele comune — districtul^ scol, 
gr. cat, alîî Năsâudului.- —

1. Rebrișdra, cu unu salarii anualii de 200 fl. v. a. și cuartiru.
2. Rebra-mare, cu unu salarii anualii de 200 fl. v. a. cuar

tirii și lemne de focii.
3. Borgo-Tiha, postulii de alii doilea învățătorii cu unii sa

larii anualii de 180 fl. v. a. cuartiru și lemne de focii.
4. Poieni, cu unii salarii anualii de 100 fl. v. a. cuartirii și 

lemne de focii.
5. Suplaiii, cu unii salarii anualu de 72 fl. v. a. cuartiru și 

lemne de focii.
Doritorii de a ocupa vre-unulu din susu amintitele posturi au a-și 

înainta cererile loru instruite cu documentele despre cualificațiune, pur
tare morală, eventualii serviciulu de pană acuma, precum și despre cua
lificațiune în limba maghiară pănă la 18 Septemvre st. n. 1886 la sub- 
scrisulu inspectorii sc. gr. cat.

Inspectoratulfi gr. cat scolasticii alu Năsăudului.
Năsăudu, 18 Augustu 1886.

Gregoriu Moisilu,
3—3 vicarii episcopescă foraneu.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactii arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..................................... 3fl. —
„ șăse luni.....................................6 fl. —
„ unii anii..................................... 12 fl. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . . . . ... 10 franci
„ ș6se luni..................... ... 20 5)

,, unu anu..................... ... 40

Administrațîunea „Gazetei Transilvaniei?

Mersulu trenurilorU
pe linia Predealu-Budapesta și pe linia Teiușâ-Aradă-Budapesta a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

Predealiî-Biidapesta Budapesta—Bredeald

BucurescI

Predealu

Timișâ

Brașovti 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Sighișrira 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Grăciunelă 
Teiuști 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uiorai 
Cucerdea 
Ghiristi 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriș ă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia
Bucia 
Bratca 
Râv 
MezWelegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

( 
(

(
(

(

Trenă 
de 

peradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

____ 4.50 7.30
— 9.32 1.14

—
— 9.56 1.45

10 29 2.32
6.22 2.55
7.01 __ 3.38
7.33 _ 4.17
8.01 __ 4.47
8.45 — 5.42

10.10 __ 7.37
10.29 8.01
10.39 8.21
11.19 _ 9.05
11.54 9 43
12.12 10.02

12.56 10.30
10.50

1.30 __ 11.34
1.45 - 11.52
2.34 _ 11.41
2.55 __ 1.12
3.17 ■ 1.42
3.24 ■ 1.51
3.36 __ 2.15
4.11 _ 3.12
5.36 __ 4.59
5.56 — 5.30
6.31 6.03 —

6.52 6.21 —
7.08 — —
7.23 — —
8.12 — —
8,12 7.14 —
8.52 7.43 —
9.10 - —
9.29 — —
9.41 8.22 —

10 24 8.48 —
10.43 — —
10.53 —
11.— 9.13 —
11.154 9.18 10.55

1.09 10.38 1.23
3 29 12.20 3.24
6.38 12.20 10.05
— 2.15 2.15

3.00 8.00 6.05

Trenă 
omnibua

8.00
8.34
8.59
9.56

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05

5.17
5.25

10 —

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu 

Clușiu 

Apahida 
Ghiriș 

Cucerdea

(
(

( 
(

Uiâra
Vințulfl de 
Aiudă
Muști 
Grăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mie
Mediașâ 
Elisabetopole 
Sifțișâra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovti

Timișâ

sust

Predealu

BucurescI

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenă Tren Trenă Trenă Trenă
omnibus acoelerat omnibuE de omnibua

peraine

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 —
385 __ — 10.44 —
4.09 - — 11.28 - -
4.29 - — 11.44 —
5.0* _ — 12.18 —
5.45 — — 12.36 —
6.L6 — — 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
11.32 — — 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 Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușft- A ir adii-Bu dapesta Budapesta-  Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibua peradne peraâne accelerată omnibua

Teiușfi 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 □ZOIIIOK / 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
BSrzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 - - 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
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 — 1.4C
Viena — — 6.05 | Teîușft 12.05 — 2.24

Aradtt-Tfiasaișâra Simeria (Piski) Petroșemdf

Trenă Trenă do Trenă de Trenă de Trenfi Trenă
omnibus peraâne peraâne peradne omnibus omnibuB

Aradik 5.48 6.05 Simeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Strei u — 12.27 3.00
N6meth-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 — 3.85 6.07
TiuMiișdra 9.02 — 9.08 PetroșenI — 4.04 6.39

Timișdra- Aradik Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne peraâne omnibus 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 —
Nemeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
Aradts 9.27 — 8 17 Sfizeaeria 10.53 1.35 —


