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După soirile cele mai nouă, ce sosescu din 

peninsula balcanică, și după opiniunile esprimate 
de foile rusesci și germane, ară merge tdte strună 
în cestiunea bulgară, așa cum dorescu guvernele 
celoru trei împărății aliate său, mai nemerită 
Țisă, cum doresce Rusia, care cântă adi prima 
violină în marele concertă europână.

D-lu de Giers pare a fi mai mare meșteră- 
diplomată și decâtă antecesorului său, răposatulă 
principe Gorciacov, dăr este și situațiunea ge
nerală politică în Europa în momentulă de față 
fdrte favorabilă Rusiei. Fatala rivalitate dintre 
cele două națiuni culte ale occidentului, dintre 
Francesi și Germani, a făcută posibilă prepon- 
deranța diplomației ruse în concertulu stateloru 
europene. Ce mare deosebire între epoca de 
adi și între timpulă când Napoleonu ală III-lea 
era dirigentulă chorului diplomatică!

Ministrulă de esterne rusescă a dobândită 
în timpulă din urmă două mari succese. Mai 
ântâiu i-a succesă a intimida pe cancelarulă ger
mană. Despre acâsta foile englezesc! sciu să is- 
torisâscă multe, fiindă cu tdtele de acordă, că 
Bismark a cedată Rusiei în cestiunea bulgară 
numai de frica unei alianțe franco-rusesci.

„Times“ din Londra respunȚândă la ună 
articulă ală diarului bismarkiană, în care se 
variâză vechia melodiă despre înțelegerea dintre 
cele trei împărății, recundsce că principele de 
Bismark își dă mare ostenălă pentru a împăca 
interesele austriace cu cele rusesci și apoi adauge: 
„Insă și „Norddeutsche Allg. Ztg.“ a mărturi- 
sit’o, că numai amenințările presei rusesci și-o 
eventuală alianță ruso-francesă au făcută pe ma
rele cancelară să se arate atâtă de binevoitoră 
pentru interesele rusesci, și lumea susține — cu 
dreptă cuvântă pdte — că guvernulă rusă n’are 
decâtă să cocheteze puțină cu Francia, pentru 
ca să-și asigure în totă momentulă bunăvoința 
principelui de Bismark“.

Ală doilea succesă ală d-lui de Giers este 
apropierea Turciei de Rusia. Circulara ce a 
adresat’o ministrulă de esterne turcescă Said- 
pașa cătră puteri indică acâsta apropiare, con- 
sâmțindu la abdicarea prințului Alexandru și 
amintindă în modă amicabilă asigurările, ce le-a 
primită dela guvernulă rusescă, că nu are de 
gândă a interveni în Bulgaria. Se vorbesce 
chiar de planulă unei alianțe formale ruso-tur- 
cesci și foile russe pledâză cu focă pentru acâsta 
combinațiune, Țicândă că Rusia se pdte apropia 
de Turcia fără a deveni infidelă politicei sale 
tradițiunale; „pentru viitorulă Slaviloră și ală bi- 
sericei ortodoxe ar fi chiară mai bine, ca creștinii 
din Orientă să fiă guvernați de pașale turcesc! 
în modă autonomă, decâtă de prinți germani"...

Se vorbea ’n timpulă din urmă de-o încor
dare între cabinetele din Viena și Petersburg în 
urma celoră petrecute în Sofia și „N. fr. Presse“ 
înregistra ca bătătoră la ochi faptulă că, deși 
Suveranii Austriei și ai Rusiei se află în mare 
apropiare la manevrele trupeloră loră, nu s’au 
salutată ca de obiceiu prin trimiși speciali. Nu 
scimă dâcă acâsta formalitate s’a împlinită mai 
târziu, ajunge însă că monarchulă nostru a dată 
ună prâncjă de gală la Lubien în Galiția cu o- 
casiunea dilei Țarului, redicândă în sănătatea 
lui ună toastă, la care Țarulă i-a mulțumită prin 
telegramă.

Se pare dăr că fdia rusâscă „Novosti“ vor
besce numai curatulă adtvără, când susține că 
deocamdată Rusia n’are nici ună motivă de a 
se plânge nici în privința Germaniei, nici în pri
vința Austriei, dedrece atitudinea loră corăspunde 
pe deplină dorinței ce au esprimat’o, de-a măn- 
ținâ cu ori și ce preță pacea europdnă.

„Cu ori-ce preță,“ eată ce ni se pare de 
necrezută chiar și din partea Germaniei și a 

Austriei oficiale. Câtă pentru politica neoficială 
ce se face in aceste două state nu mai trebue 
să-o spunemă, că nu armoniază nicidecum cu 
acordurile lăudatei înțelegeri dintre cele trei mari 
puteri,“ Casă tăcem de strigătele „josă cu Rușii!“ 
ce au răsunată în Budapeșta cu ocasiunea tre- 
cerei prințului Alexandru prin acelă orașă, nu 
se pdte nega că mai întrâga pressă indepen
dentă din Austro-Ungaria și Germania a luată 
în apărare pe prințulă Alexandru. „Novosti“ 
are prin urmare cuvântă de a fi neliniștită de 
agitațiunea ce se face pentru prințulă Alexan
dru, mai alesă când ea își află ună răsunetă 
așa de puternică chiar în Sobrania bulgărâscă.

Suntemă fdrte curioși să vedemă resultatulă 
nouei acțiuni diplomatice a puteriloră, în scopă 
de a regula afacerea încurcată bulgară. Fdrte 
multă depinde în aste împrejurări și de atitudinea 
Angliei, care după telegramele din urmă se 
pregătesce a face o seridsă oposițiune Rusiei, 
fiindcă vede că nu mai e de glumită. In Londra 
e mare temerea, că se voră nasce complicațiuni 
în continentulă europenă din causa Bulgariei și 
ordinulă ce s’a dată arsenaleloră englese de a 
pregăti, corăbiile de răsboiu trebue să întărdscă 
numai acâstă temere.

Cestiunea bulgară.
»Tageblatt« din Berlină pretinde a fi informată 

bine, că Austro-Ungaria e decisă a se opune trimiterii 
unui comisară rusă în Bulgaria; acăstă decisiune ar fi 
prima consecință a convorbirii lui Tisza cu cornițele 
Kalnoky, Din Londra se scrie cătră >National-Zeitung*, 
că afacerea bulgară ar putea ajunge, în legătură cu 
cestiunile de neînțelegere dintre Rusia și Anglia, în 
Asia. Ocuparea Bulgariei va fi combătută pe față.

— Precum se scrie din Varșovia cătră »Gazeta 
Narodova,* comandantulă militară de acolo într’ună or
dină de di să fi provocată pe oficerii districtului său, 
ca să se anunțe la timpă aceia, cari în casulă dată ar 
fi aplecați să între în armata bulgară

— O iradea imperială turcăscă dispune chemarea 
Redifiloră dela Brussa și Dardanele, din care se voră 
forma 4 batalione de câte 800 âmeni. In Siwas, Zile, 
Amassia, Karahissar și Erzingian, Redifii au primită de 
asemenea ordinulă să fiă gata.

— Arsenalele din Englitera au primită prdină se 
aibă materială gata spre a putea, la ună ordină dată, 
să înarmeze 30 de bastimente de comerciu.

— „Românulă“ scrie: Amă reprodusă scirea pri- 
vitdre la sgomotulă respândită, că s’ar trata o alianță 
între România, Serbia și Bulgaria. Scimă că ună înaltă 
personagiu bulgară s’a întreținută de acăstă afacere cu 
primulu nostru ministru.

— Se telegrafiază din Londra diarului »Galignani’s 
Messenger“ că asociațiunea patriotică face să circule în 
tâtă Englitera o petițiune adresată marchisului de Salis- 
bury și cerendă guvernului o acțiune promptă și energică 
în orientă. Petițiunea se cjice că e d’o importanță vitală, 
ca trupele rusesci să nu pdtă străbate în peninsula Bal
canică și mai presusțde ori ce ca Constantinopo'ulă să fiă 
preservată de controlulă rusescă. Guvernulă engleză 
este invitată ca să se opună prin tâte mijlocele la ocu
parea Bulgariei și Rumeliei de cătră Ruși.

Finis Bulgărise.
Se scriu următdrele din Sofia Țiarului „Cor- 

respondance de Vienne“ :
0 mare neliniște a cuprinsă țăra îndată după ple

carea prințului Alexandru. Se sîmte că lucruri grave se 
voră întâmpla, ce are să fiă nu se scie. O mulțime de 
sgomote de totă felulă să răspândescă în totă țera. Să 
afirmă că Rusia se pregătesce în liniște să anexeze pură 
și simplu Bulgaria, cum a făcută Austria cu Bosnia și 
Herțegovina. La cea mai mică neînțelegere ee se va 
produce, — și disordinl se voră produce ort când va 
voi Rusia, — armatele Țarului voră întră în Bulgaria și 
nu voră mai eși.

Cei trei împărați se cjice că ar fi de acordă în a 
câstă privință. Se dice că la Franzensbad d. de Bis
mark ar fi disă următorele d-lui de Giers: „In loculă 
d-t.ale ași declara pură și simplu că Bulgaria îmi apar
ține și ași începe să restabilescă ordinea. Pentru ună 
poporă așa de patriarchală acâsta ar folosi de o miiă de 
ori mai multă ca constituția ce i’ai făcută cadou. Oh! 
eu n’așî sta de locă la îndoială*.

Tinerimea nostrâ academică.
Brașovă, Septemvre 1886.

S’a scrisă de-o vreme câte ceva, și s’a vorbită mai 
multă de spiritulă, de care e cuprinsă tinerimea ndstră 
dela scâlele mai înalte; s’a dlisă și bine, s’a (fisă și rău, 
ne-amă și bucurată și ne-a părută și rău, căci mai multă 
decâtă ori și ce ne stă sârtea tinerimei la inimă. Tenă- 
rulă studentă e dâră »cea mai înaltă speranță a istoriei* 

dicea ună profesoră germană — »să înțelege numai 
atunci, când elă pe deplină este Introdusă în înțelegerea 
noțiunei sale“. Nu pâte sta altfelă lucrulă nici cu tenă- 
rulă română, pe care încă’lă putemă numi continuarea 
viă a istoriei trecutului nostru, de aceea privindă la ti
nerime ne-amă deprinsă a privi icâna viitorului. Tineri
mea română a înțelesă totdâuna acesta și vorbele de ne- 
mulțămire, ce au răsuflată prin țipară, mă încredințăză, 
că în adevără în halulă, în care ne aflămă, ea încă nu 
a putută să se terâscă pe deplină de unele rele influențe. 
De aceea și dorimă, ca tinerii noștri să primâscă și să 
judece observările, ce vomă face, așa după cum vrednice 
voră fi.

Prin caracterulă seu specifică, prin libertatea sa și 
prin îndeletnicirea sa cu știința, studentulă e avisată la 
studentă; în puterea acestui specifică caracteră formâză 
tinerii academici o unitate, pusă pe destule motive de 
reciprocă atingere, înfrățire. Dreptă mai este apoi, că 
acăstă a loră unitate întrunesce mai tâte gândirile și sen
timentele, cari în lumea mare, în care și ea se mișcă, 
producă simpatii și antipatii, amicițiă și dușmăniă; deo
sebirea e, că la tineri și unele și altele suntă sprijinite 
de foculă și forța tinerețeloră, așa că la dânșii devină 
mai totdâuna violente conflictele și mai intime relațiunile 
de prieteniă. Etă de ce ne pare atâtă de rău, când au- 
(jimă, că între tinerii noștri esistă diferențe prea mari de 
idei și sentimente, împrejurare, ce ârăși se esplică prin 
modulă felurită de educațiă, priii care trecă ei, unii în 
scoli românești, alții în scoli ungurești. Așa vetji cu 
durere, că și în micele loră societăți se stabilesce de 
multe ori, său mai bine : cârcă să se stabilâscă ună cu
rentă de autoritate, acesta provâcă nașcerea curentului 
contrară de libertate, și așa neînțelegerea! E greu să-i 
convingi apoi, că ar trebui să se cârmuiâscă printr’ună 
felă de self-government în marginele societăței 
loră — așa cum îi dă Ghica esplicare în Scrisârea IX 
cătră Alexandri — fiăcare să fiă guvernată de toți cei
lalți. Pănă nu va fi așa, trâbă prea puțină se va face. 
Dovâda o avemă la Glușiu, unde nu s’a putută aranja 
nici ună concertă, dovâdă la Pesta, unde.... Dâr de a- 
junsă, credernă că amă atinsă corda cea mai vibrantă 
în relațiunile tineriloră noștri, pentru ca să sperămă că 
vibrațiunile ei se voră rări, să nu mai scotă atâtă de 
ascuțite sunete, încâtă să ajungă pănă la noi...

Și aici, ca și ’n totă loculă, gândirile și sentimen
tele își au sprijinulă de multe ori în personalitatea cu- 
tăruia și cutăruia și de aceea prea multă amă dori ca 
tinerii noștri să nu cunâscă în ale loră treburi altă normă 
decâtă voința de-a se supune adevărului. Acâsta 
e după a nâstră părere singura cale, pe care societățile 
nâstre s’ar putâ ridica altfelă de cum se ridică; atunti 
ar putâ realisa progresulă, ce suntă chemate să realiseze 
pe terenulă socială și literară în mijloculă tinerimei nâstre 
și pe care nu ’lă realisâză spre mulțămirea generală. 
Ciudată, că în orice discusiune scopurile se lămurescă 
repede, de suntă bune ori nu, pptrivite ori nepotrivite, și 
vorba lungă să ne-ajungă se face totdâuna pentru calea 
de-a le realisa. Aici fiăcare cu o părere, fiăcare părere 
cu argumente, fiăcare argumentă cu sub-argumente și 
așa merge în in fi ni turn. La urma urmeloră se nasce 
șoricelulă / De aceea amă dori îngâduială dela unii față 
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de ceilalți și căutarea numai a adevărului! Ce nu’i co
mună, ce’i personală — la o parte! Ună bătrână de-ai 
noștri imputa tineriloră, — nu caută pe dreptă ori ne- 
dreptă — că nu dovedescă deajunsă demnitate față de 
batjocuritorii colegi unguri; a face ce dicemă noi, ar în
semna a dovedi demnitate față de colegii români.

Și fiindcă vorba e de personalitate și demnitate, 
voiu pomeni aci ună casă, în care personalitatea sin- 
guraticiloră e în stare să arunce ună felă de umbră pe 
demnitatea tuturora și care amă dori să aibă de resul- 
tată o mai mare băgare de sămă pentru viitoră. Tinerii 
academici dau ună concertă, se schimbă ordinea cânte- 
celoră, ori lasă ună cântecă afară, nu mai sciu bine, și 
unulă se simte datoră să anunțe acăsta și o face mai 
întăiu ungureșce: Igen tisztelt holgyek etc. și apoi 
românesce: Dâmneloră etc., și fiindcă urma danță, 
se începe cu csârdâs și apoi se întorcă la bietulă jocă 
românescăj: Ardelâna. Faptele au graiu. Justificare mai 
că nu mai încape aici. De ce româneșcile jocuri și ro
mâna limba să le dămă noi cu voia îndărătulă celoră 
unguresc!? Nu înțelegemă, și dorimă să fi fostă o gre- 
șâlă întâmplarea. Ună Ungură nu ar face asta nici în 
hatârulă unei lumi întregi!

Atâta voiamă să observămă cu privire la modulă 
cum societățile nâstre se presintă în viâța și activitatea 
loră, ce stă mai nemijlocită sub ochii lumei. Amă dori 
să nu mai repețimă astfelă de observări — cari acum 
amă trebuită să le facemă. Numai ceva vomă mai 
(Jice cu privire la activitatea literară privată, ce desvâltă 
tinerii noștri, și pentru care una ori două aparițiuni mai 
cunoscute la cutare seu cutare șcâlă mai înaltă nu ne 
dă măsura potrivită. Noi amă dori să vedemă mai spo
rită exponentulă generală ală activității tuturora mem- 
briloră.

— Amă pută Qice, că nu suntemă mulțămiți cu 
activitatea literară, ce o desvâltă tinerii noștri, înțelegemă 
în ședințele societățiloră loră. Să sună clopoțelulă la 
deschidere, se anunță’ prin comitetă nișce invitări sosite 
pentru cutare ori cutare petrecere, se publică cărțile din 
nou incurse pentru bibliotecă, mai împărtășeșce pâte și 
casarulă ceva despre starea baniloră și se sună âr clo
poțelulă, s’a sfîrșită ședința!... Partea literară !... Nu prea 
ai parte de ea! Și să-ți mai placă apoi să mergi la 
ședințe, când n’ai deeâtă să asculți .bibliografiă* și să 
vetji de nu sunt greșite adunările și subtragerile în calculii 
cassarului! Șciu, că într’ună ană, la una din societățile 
nâstre academice a funcționată o comisiune literară fără 
să țină o singură ședință, fiindcă nu i s’a dată nici ună 
operată pentru critică! Recunâscemă, că se lucră din 
vreme în vreme câte ceva, dâr prea rareori se întâmplă 
să se producă discusiuni, la cari să ia parte toți membri, 
nu disertantulă și criticulă numai, împrejurare, care s’ar 
pută esplica pâte prin lipsa de interesă. Noi nu voimă 
să’i căutămă adevărata causă.

Lipsa de interesă se pâtă însă pe deplină cons
tată față cu istoria nâstră națională, din care 
prea rareori ori de locă nu’și caută tinerii noștri temele 
loră de studiu. De atâtea ori amă făcută acâstă supără- 
târe notiță șigde atâtea orî au nebăgat’o în sămă! Și 
nu va (fice nime, că nu’i necesară acâstă repețire a su- 
părătârei notițe, când suntă tineri, cari nu ne cunoscă 
din istoria nâstrăj deeâtă câteva nume scose din „Deș- 
tâptă-te române/ pe care îlă sciu și Ungurii acum ca 
și noi, orî din vre ună articulă de diară — mai încolo 
s’o scie Hajdău, Tocilescu, Xenopolă și alții, ce să mai 
ne stricămă și noi sănătatea cu tomuri colbăite! Bene 
notandum, isprăvile unguresc! suntă prea bine cu

noscute. Voesce fiăcare să fiă și dice că e patriotă, cu 
cutare și cutare aspirațiunl — nu ar trebui se uite dâr 
că cunâscerea istoriei nâstre e temelia cea mai trainică 
a sentimenteloră, de cari se bucură omulă vădându-le 
înflorindă în inimile tinere. Ar trebui să percurgă totă 
tinerulă română istoria vremiloră trecute, ca să pătă, 
ajunsă fiindă la presentă — unde e chemată și elă să 
lucre, să muncească — să-și dea și sâma cum a ajunsă 
nâmulă lui aici. > Istoria este învățătârea omenimei" 
dîcea Herbart; istoria română să ne învețe a ne cunâsce 
poporulă și a’i înțelege dorințele! ^Atâta voiamă de o 
camdată a 4'ce despre activitatea privată spirituală a 
tineriloră noștri.

lată de ce ni s’a părută necesară, să punemă sub 
ochii studențiloră noștri unele date, cari pară a dovedi 
că perdă uneori din vedere noțiunea de cive academică 
— nu-i înțelegemă pe toți aici. Voindă a sfîrși câtă 
mai de grabă, aducemă aminte vorbele din începută:

Tinerimea nâstră e continuarea viă a trecutului nos
tru ; amă dori să fiă o continuare strălucită și nu ne 
îndoimă că va da totdâuna dovedi că a pricepută che
marea sa românâscă! —b—

SOIRILE pILEI.
Cetimă în »TelegrafuIă«: Archiducele Rudolf ală 

Austro-Ungariei va visita pe auguștii noștri suverani la 
Sinaia în luna lui Octomvre.

—x—
D-lă de Biez, representantulă Franciei la con- 

gresulă antisemitică din Bucuresci, va întreprinde, înso
țită de d-lă senatoră Gherghelă, o călăloriă prin Moldova 
de susă, spre a vede însuși cum mișună jidovimea prin 
acele părți.

—x—
0 comunicare din Vidină cătră Camera de comerță 

din Viena constată, că în tâtă Bulgaria stagnâză 
afacerile. Agenții ruși se silescă de pe acum să res
pingă comerțulă austro-ungară din Bulgaria. La vămile 
bulgare se facă tarifuri secrete pentru comersanții ruși.

—x—
Se dice, că renumitulă artistă francesă, d. Co- 

quelin, va juca la Viena o piesă împreună cu d-șâra 
Agata Bârsescu.

In Sepsi-Sân-Georgiu s’au bolnăvită de ochi 
150 de școlari. La 50 din ei s’a constatată boia egip- 
tenă de ochi.

—x—
Orașiulă Clușiu a avută noroculă să găsâscă 

frumâsa sumă de 21,000 fl. Lucrulă stă așa: în 1870 i 
s’au avisată într’o afacere urbarială 11.780 fl. Respec- 
tivulă actă însă călători »printr’o întâmplare“ în.arhivă 
și suma avisată nu s’a încassată. £răși »printr’o întâm
plare* se dete peste actă și orașulă ajunse acum în pose
siunea acelei sume, care cu interese la interese s’a ri
dicată la 21,000 fl. Câșfigulă ca câștigulă, dâr modulă 
cum se ține în evidență averea orașulăi nu e nicidecum 
de recomandată.

—x—
Se anunță din Sighetulă Marmației, că la 11 

Septemvre n. Evreii neologî și ortodoxl de acolo, întâl- 
nindu-se în biserică, s’au încăerată între ei, și-au ruptă 
lainile și și-au spartă capetele. In fine a intervenită 
poliția și pe »poporulă celă alesă ală lui Dumnezeu" l’a 
scosă afară din biserică, âr primarulă orășenescă le-a 
închis’o.

Certele de graniță.
Amu comunicată alaltăieri înțelesulă unui 

comunicată ce oficiosulă „Fremdenblatt" din Vi
ena adresăză „Românului" în cestiunea violării 
fruntarieloră. Reproducemă astăzi întregulă co
municată, care e următorulu :

„Românuln* se plânge într’unulă din numerîle sale 
mai nouă în privința deseloră violări de granițe din par
tea Ungariei, și invită pe guvernulă română, în numele 
demnităței națiunei române, d’a pune odată capătă aces- 
toră violări de graniță, facă-se acâsta chiar și cu sacri
ficarea relațiuniloră de prietenia, care esistă între Ro
mânia și Austro-Ungaria.

Din parte-ne putemă asigura pe colegii noștri, că 
și la noi, mai vertosă în Ungaria, plângerile în privința 
arbitrareloră violări de granițe din partea Româniloră 
suntă totă atâtă de dese, ca și în Românîa.

Pe câtă scimă noi, guvernele Austro-Ungariei și 
României s’au unită, ca în privința numărâseloră cesti- 
unî de granițe în litigiu, a căroră resolvare este mai 
multă îngreuiată din causă că granițele proprietățiloră par
ticulare nu coincidă totdâuna cu granițele statului, să se 
mențină din ambele părți statulă quo, până când întrâga 
cestiune de granițe va fi resolvată, pe basa constatări- 
loră făcute la 1883 la fața locului, în modă definitivă 
de cătră comisiunea mixtă, care se va întruni în decur- 
sulă lunei acesteia aici la Viena.

Noi dorimă, ca acâstă comisiune să isbutâscă a 
înlătura în modă definitivă certurile de granițe care să 
tărăgăiescă de ațâța ani; în același timpă însă amă 
dori ca și guvernulă regală română să stăruiască pănă 
atunci cu tâtă energia pe lângă autoritățile inferiâre ca 
să se manțină în modă consciinciosă și din partea Ro
mâniloră statulă quo, astfelă după cum s’a stipulată, și 
să nu se mai repete asemenea incidente, cum a fostă 
d. e. acum de curândă celă dela Vârciorova.

Gloria vendătoriloril.
Sub acesta titlu „Egyet6rt6s“, dela 11 

Septemvre nr. 252, vorbindă despre faptulu, că 
Germania și Austro-Ungaria au sfătuită pe prin- 
țulu Alexandru a nu pedepsi pe conjurați, face 
următdrele cutezate espectorărl:

„Domnitoriloră Germaniei și Austro-Ungariei li s’ar 
cuveni mai ânteiu lauda, de a fi pășită contra celoră 
ce asigură nepedepsirea aceloră ostași, cari plătiți de-o 
putere străină s’au conjurată contra principelui, cu care 
acești domnitori ară fi trebuită să trăiâscă în pace și 
prietiniă.

Ore în țâra nâstră, unde fidelitatea și virtutea pa
triotică totdâuna s’a socotită de sântă, afla-se-va ună 
adevărată cetățână, căruia nu i-ar arde pe sufletă infa
mia împreunată cu numele monarchiei nâstre? Demni
tatea regelui maghiară, onârea patriei maghiare să fiă 
defăimate prin protegerea trădărei internaționale ? Cu 
ce obrază au putută să se presenteze la Sofia repre
sentantulă monarchiei nâstre, care și elă este obligată 
prin jurământă la fidelitate față cu regele și țâra nâstră, 
ca acolo să câră dela prințulă Alexandru, în numele 
lui Franciscă Iosifă I, nepedepsirea aceloră ostași, cari 
în timpulă nopții au năvălită cu revolverulă asu
pra lui, asupra domnitorului loră legitimă, asupra 
beliducelui încununată cu gloriă.... Față cu unii ca 
aceia, cari iau în apărare trădarea și violarea de 
jurământă, fiă representantulă dela Solia, fiă ministrulă 
de esterne ală monarchiei nâstre, — putere-amă noi âre 

FOILETONUL
Chiuituri și strigături țBrăuesci-

Culese de Eugenia Farkas din Cacuciu.

Nime’n lume nu se ’nșâlă
Ca fecioru când se ’nsâră,

Prinde patru boi la cară 
Și-și duce urîtă și-amară.

*
* *

Hopă, opincă văruită,
Ceealaltă molăită,

Cu ațele totă din pără
Și din talpă de vițelă,

Cu gurguiu ’ntorsă pe dosă, 
Pârt’o Românulă fălosă.

4
* *

Cisma cusută cu ață
Las’o dracului să zacă,

Cisma cusută cu cui
Pui’o dracu căpătâiu.

Opinca mea, săraca,
Face să plângă mândra,

După opinci, c’âreci creți
Fugă mândrele, se topescă,

£r curâua ’nțănțălală
Face pe mândra ’nșielată.

*
» 4

Până mea din pălăriă
ȚI-o dau mândră ’nchizeșiă,

Chizeșiă pe o lună
Pentr’o sărutare bună

*
* *

Dică cine cum a vrâ
Io mi-oiu juca mândra mâ, 

Oiu juca-o ș’oiu suci
Dâră ea m’a pomeni, 

Oiu întârce-o și oiu duce
Doră mi-a da gură dulce.

La făgădău din deală 
Vinu-i bună și cupa-i mare, 

Crișmărița-i hîdă tare;
La făgădău din vale 

Vinu-i bună și cupa-i mică, 
Dâr crișmărița-i voinică.

*
4 ♦

Nu-i frumosă cine se ține, 
Ci-i frumosă cu-i îi stă bine;

Frumseța-i de mare preță 
Pentru omulă celă iubefiu.

*
4 *

Spune mi bade, ce să facă, 
Că drăguța m’a lăsată?

N’ară fi bine âre noi
Să ne iubimă amândoi?

—Ne-amă iubi, mândră iubi 
Numai de ne-amă potrivi,

Da ochii ți-să frumușei 
Și-oră înșela boii mei.

4
4 *

Cine n’are patru boi
N’are ce căta la noi,

Patru boi de și-a lua 
Pâte că m’a căpăta.

* 
ț> 4

Fă-mă Domne ce mi-i face,
Fă-mă Dâmne cum îți place,

Fă-mă Dâmne mără gutâi
La mândra la căpătâi,

Fă-mă Dâmne lemnă de tufă, 
Să vădă mândra cum se culcă.

** *
Spune-mi bade, când te duci, 

Să-ți dau două mere dulci
Unde-i ședâ să le mânci,

Să-ți aduci bade aminte
De acelea dulci cuvinte

Cu cari tu m’ai scosă din minte.
* **

Măi bădiță, dragulă meu 
Dragă mi-a fostă numele tău;

De-ai trăi să fi a meu,
De-i muri, să moră și eu:

Se ne ’ngrâpe lâng’olaltă 
Să ne vâdă lumea tâtă.

4
4 *

Multă mă miră și mă desmiră 
De ce ’n jocă fetele vină,

Da nevestele ce-cată
De șiedă cu gura căscată?

—Că suntă muște blăstămate 
Și se bagă ne’ntrebate.

*
* *

Pentru mândra care-mi place 
Multe lucruri bune ași face,

Pentru care mi-i urîtă 
Nu dau nici o pâră friptă.

* *
*

Câte drăguțe-am avută 
Să le strîngă a-și face-ună târgă,

Da pe câte le-am lăsată 
Să le strîngă ași face-ună sată.

*
* *

Măi bădiță, bade hei, 
Când ’i trece pe Ia noi

Lâgă clopote pe boi; 
Da le lâgă, bade, lâgă,

Cu șinâre de cicâre 
Să te-audă din ședătâre;

De-oiu fi mârtă de beteagă 
Ș’intrună cotă m’oiu răijăma

De măicuța m’oiu ruga 
Să-mi deschidă ferâstra,

Să mă uită la dumniata.
*

* *

Frunză verde de bojoră 
Mă ducă maică să mă ’nsoră,

Să iau până bradului 
Și pușca ’mpăratului.



Nr. 198, GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

sg fimă eu încredere, că își voră ține cu credință obli- 
gământulă loră?

Să ne aducemă numai aminte de autografulă re- 
gescă, de acelă autografă, care a trebuită să servescă 
de lecțiune usturătare națiunei. In acelă autografă se 
dicea, că spiritulă armatei nu pote să fiă altulă, decâtă 
acela, care este și ală domnitorului celui mai înaltă.... 
Ore ce felă de semțăminte se potă nasce în sufletulă 
ostașiloră noștri, când vădă, că în numele domnitorului 
loră să protegează violarea de jurământă și infidelitatea 
față cu domnitorulă unui altă stată?....

»Ah, ne aducemă aminte de tristele umbre ale Gol- 
gotei din Aradă, de glorioșii eroi, cari făceau parte din 
armata austriacă și la porunca regelui loră au apărată 
constituțiunea maghiară și libertatea, s’au ținută cu cre
dință de jurămăntulă loră pănă la ultima răsuflare și 
tocmai de aceea au suferită infama morte prin spencju- 
rătâre, pe care tribunalele militare le-au dictat’o pentru 
infidelitate și trădarea Maiestății. Nobilulă spirită ală 
acelora ne învăță, cum să ne creămă armată, care cu 
deplină devotamentă să-și apere tronulă și patria. Der 
nu șueră 6re prin aeră cuvintele trădărei de patriă și 
ale infidelității, ca și cum o ironiă diavolică ar surîde 
din ele. Acestă hohotă ironică âre nu pote odată să 
răsune, spre cea mai înfricoșată surprindere, și în cori- 
dârele cele inari ale Hofburg-ului din Viena?*

Scola de fete a Associațhniii.
(Urmare și fine.)

Nr. 89. Comisiunea exmisă din ședința dela 24 Au
gustă a. c. pentru a constata întinderea cunoscințeloră 
din limba română a candidatei pentru ună postă de 
învățătâre la scola de fete a Associațiunii, Cornelia Lupu, 
raportăză că presentându-se numita candidată înaintea 
comisiunii, acăsta din întrebările făcute s’a convinsă că 
în conversația și și în gramatică, d-șora Lupu e influințată 
de dialectulă domiciliului ei, și de dedarea de a cugeta 
mai ântăiu unguresce frasa, ce are să o predă pe ro- 
mânesce, ăr că în literatura română pare pră puțină 
orientată. Pe basa acestoră considerări, comisiunea e 
de părere, că celă puțină în anulă primă ală eventualei 
numiri de învățătâre, nu ar pută prevedă învățămentulă 
din limba română, dăr că ar pută fi aplicată pentru 
limba maghiară, lucru de mână, desemnă și gimnastică 
(Nr. 311/1-86).

In legătură cu acăsta se arată, că informațiunile 
cerute asupra candidatei Aurelia Filipescu suntă mulță- 
mitâre, și că prin urmare s’ar pută procede la săvâr
șirea alegerii unei învățătâre, conformă conclusului de 
sub Nr. prot. 88 din ședința dela 24 Augustă.

— Se decide alegerea învățătărei după modalitatea 
urmată la alegerea învățătoriloră.

Nr. 90. Înainte de a păși la alegere, membrulă B. 
P. Harșană, cu provocare la § 31 din statute, și avăndă 
în vedere, că ar fi presenți 6 membri ordinari, cere ca 
membrii suplențl să nu fie admiși la votă.

— Comitetulă avăndă în vedere că pănă acum în 
conformitate cu ună condusă anterioră. care în casă 
când membrii ordinari ai comitetului suntă în numără cu 
păreche, au fostă admiși la votă și membrii suplențl, și 
avăndă în vedere, că în §-ulă amintită din statute nu se 
excludă expresă dela votă membrii suplenți ai comite
tului, — decide cu 4 contra 3 voturi, admiterea la votă 
și a membriloră suplențl.

Nr. 91. Urmândă la ordine alegerea învățătărei 
prin ședule și dându-se 11 voturi, din aceste a întrunită 
Aurelia Filipescu 6, er Cornelia Lupu 5 voturi, deci:

— Aurelia Filipescu se numesce învățătâre la scola 
de fete, cu observarea celoră cerute de inspectorulă re- 
gescă de scâle cu privire la presentarea documenteloră 
de cualificațiune, pentru aprobare.

Nr. 92. Membrulă I. V, Russu insinuă protestă 
contra alegerii, la care se alătură și membrulă B. P. 
Harșanu.

— Spre sciință.
Nr. 93. Comisiunea școlară, în legătură cu con- 

clusulă din ședința dela 24 AugustăJ cu privire la nu
mirea directârei internatului, avendă în vedere necesita
tea înlocuirii câtă mai curendă a acestui postă, ăr pe 
de altă parte, avendă în vedere însemnătatea numirii de 
directâră a internatului pentru întrega desvoltare ulteri- 
oră a scâlei și a internatului Associațiunii, — propune 
a oferi directoratulă internatului d-șârei Elena baronesa 
Poppu din Sibiiu.

— Comitetulă în unanimitate ofere postulă de di
rectâră a internatului d-șorei Elena baroneasă Poppu, 
care, pentru casulă, că primesce ofertulă comitetului, 
se consideră denumită directâră a internatului.

Nr. 94. In legătură cu cele din punctulă prece
dentă, și avăndă în vedere că lucrurile pregătitâre suntă 
aprâpe terminate:

— Comitetulă decide deschiderea șcâlei și a inter
natului cu 15 Septemvre st. n. a. c

Nr. 95. In legătură cu cele premergătâre, și avendă 
în vedere disposițiunile §-lui 57 Art. L. XXXVIII din 
1868 și cele normate în ord. ministerială ddto 26 Aug. 
1877 Nr. 21678. II.

— Comitetulă se adresează la veneratulă consistară 
archidiecesană din Sibiiu și la veneratulă ordinariată din 
Blașiu pentru comunicarea unui plană de învățământă 
din religiune ‘ și morală pentru șcâla civilă, precum și 
pentru numirea persâneloră încredințate cu predarea 
acestui obiectă de învățămentă.

Nr. 96. Inspectoratulă reg. ung. de șc61e ală co
mitatului Sibiiu aduce la cunoscință prin hârtia ddtto 27 
Augustă Nr. 905/1886, că a luată spre sciință alegerea 
de învățători și numirea de directoră ală șcâlei de fete 

cu aceea, ca, înainte de aplicare, aleșii cari n’au atestată 
de cualificațiune formală din limba maghiară, să și-Iă 
câștige, er după doi anî de serviciu să facă esamenulă 
de cualificațiune prescrisă pentru școlele civile. Er în 
câtă privesce termenulă deschiderei șcâlei dispune, ca, 
deârece statutulă de organisare și planulă de învăță
mântă ală șcâlei s’a presentată din partea comitetului 
administrativă ală comitatului în 8 Augustă a. c. la In. 
ministeră, cu deschiderea să se aștepte pănă la 8 Sept, 
st. n. a. c. pentru a se susține astfelă timpulă de .30 
dile pentru eventualele observări ale autorității su
peri âre.

Totă cu acăstă ocasiune se cere, ca învățătorii 
numiți să-și presente la timpulă său tâte documentele 
în copiă autentică și traduse în limba maghiară (Nr. 
310/1886).

— Spre sciință și conformare.
Sibiiu, d. u. s.

Iacobă Bologa m. p., Dr. D. P. Barceanu m. p., 
vice-președinte. secretară.
Autenticarea acestui procesă verbală se încrede 

d-loră: Br. Ursu, I. V. Russu, B. Stezariu.
Se autentică.

Br. Ursu, m. p. I. V. Russu, m. p.
C. Stezariu, m. p.

Ultime soiri.
Lubien, 13 Septemvre. — Sâmbătă, cu oca- 

siunea cailei Țarului, s’a data ună prândă de gală 
la împ&ratulă Francisca losifiu, care a ridicată 
ună toastă în sănătatea împăratului Alexandru. 
Musica a cântată imnulă rusescă. Țarulă a 
mulțămită printr’o telegramă.

Ministrul de instrucțiune română, d. Sturza, 
a sosită la amădî. A avută o între vorbire cu 
contele Kalnoky, care i-a înapoiată visita, apoi a 
asistată la prândulă dată de împărată. D. Sturza 
a plecată astă ndpte la Lemberg, de unde, după 
„Noua Pressă Libera,“, el ar merge chiară astăzi 
la Berlină.

Londra, 13 Septemvre. — Arsenalula dela 
Chatham a primită ordinulă să uifâcă lucrările 
de înarmare a corăbiiloră și la trebuință se lucreze 
noptea. Aceste instrucțiuni au causată âre-care 
emoțiune, căci dau locă la temeri de complica- 
țiuni continentale.

Sofia, 13 Septemvre. — Se aștăptă actulă 
de recunoștere ală regenței de cătră marele puteri. 
Câțiva agenți diplomatici ar fi primită ordinulă 
de a informa în acăstă privință pe ministrulă 
afaceriloru străine.

Sofia, 13 Septemvre. Ca răspunsă la te
legrama de felicitare ce i s’a adresată cu oca- 
siunea dilei sale, Țarulă a însărcinată pe con- 
sululă Rusiei să mulțămăscă guvernului, clerului 
și representanțiloră societății bulgărescl. Elă și-a 
esprimată speranța că Bulgaria, de a cărei pros
peritate se interesăză așa de multă, va sci să ’și 
asigureze binefacerile ordinei și a liniscei, de care 
are o trebuință atâtă de imperiăsă, adăugându 
că cu câtă se va arăta mai la înălțimea acestui 
lucru, cu atâtă va dobândi mai multă binevoi- 
tărea protecțiune a Rusiei.

Craiova, 13 Septemvre. Cu ocasiunea unei 
întruniri an tisemitice, turburări s’au 
ivită eri săra. După întrunire publiculă a 
pornită cu musica și masalale la Sinagogă, unde 
s’au spartă giamurl. Mai multe case au fostă 
atacate. O cafenea a luată focă. Mai multe a- 
restări s’au făcută. (Prunc. Rom.)

Rusciucă, 13 Septemvre. Rusia a cerută ca 
alegerea principelui să se amâne. Ea va spri
jini unirea Rumeliei cu Bulgaria și agrează re
gența.

Odesa, 13 Septemvre. Țancov și Cavalov, 
oficeri, cari au adusă pe principele Bulgariei la 
Reni, au sosită aci și voră pleca la Petersburgă. 
Corespondintele diarului „Novoje Vremja“ a ple
cată cu o misiune secretă la Sofia.

Corespondintele din Rusciuk ală „ Româ
nului “ comunică următdrele:

După o scire primită din Sofia, âcă răspun- 
sulă oficială, care s’a primită de regință mai îna
inte de deschiderea Sobraniei, la cererile făcute 
în numele Bulgariei:

Cestiunea alegerei unui principe la tronulă 
Bulgariei trebue să se mai amâne pănă ce se 
voră mai linisci lucrurile în Bulgaria.

Rusia va sprijini unirea Bulgariei eu Ru- 
melia ;

Regința este agreată de Rusia, pe câtă timpii 
ea va sci să mănțină ordinea și liniscea inte- 
riâră ;

Cestiunea privitdre la asigurarea din partea 
Rusiei, că se va mănținâ constituțiunea bulgară, 
precumă și alte puncte, au fostă lăsate neatinse. 
Rusia n’a răspunsă la ele, (ficându că se voră 

pune mimai atunci în discuțiune când liniscea va 
domni cu deseverșire în Bulgaria.

DIVERSE.
Turnură din cearșaffl. — O tînără damă din A- 

patină, care — după cum comunică »Zombor ăs Vidâke* 
— stă în legătură cu cele mai de frunte familii de a- 
colo, a păgubită într’ună modă de totă ciudată pe pro- 
prietarulă băiloră Riegl. După baiă, ea își făcea tur
nură din cearșafulă (lepedeulă) întrebuințată și în acestă 
chipă ajunsese în posesiunea a 28 de cearșafuri. In 
sfîrșită se începuse suspicionările și în urma unei visi- 
tări s’a dovedită, că turnura consta de regulă din trei 
cearșafuri. Din considerare cătră familia acelei dame 
nu s’a făcută arătare criminală.

0 operațiune chirurgicală. — O operațiune intere
santă s’a făcută în luna Iui Augustă la clinica chirurgicală, în 
spitalulă centrală ală Vienei, asupra unui bărbată în 
verstă de 23 de ani. Intr’ună birtă la Baden lângă 
Viena ună prestidigitatoră produse artificiile sale, înghi- 
țindă cuțite furculițe șî alte asemenea obiecte, retrăgân- 
dule spre mirare spectatoriloră după câteva minute ârăș! 
din gâtulă său. Ghelnerulă localului, invidiosă de aplau- 
sele publicului, (ficea: „Asemenea meșteșuguri suntă ni
micuri, ori cine le pote esecuta*. Și spre a dovedi (fi- 
sele sale, luă o lingură de masă și o înghiți într’adevără, 
de și cu âre-care dificultate. Dăr voindă s’o retragă, 
îlă părăsi dibăcia lui. In timpă de două dile jsărmanulă 
suferea cele mai grozave dureri care-lă obligau în finea căuta 
ajutoră medicală. Mediculă locală, vă(fândă gravitatea 
cașului, îlă trămise la clinica chirurgicală dela Viena. 
Acolo, prin pipăirea abdomenului și prin întrebuințarea 
instrumentului Gastroscopă, inventată de profesorele Mi- 
kulicz, prin care să luminâză cavitatea stomacului, se 
putea constata cu esactitate posițiunea lingurei în sto- 
macă. După acesta constatare se practică o încisiune 
în epiderma burtei descoperindă stomaculă; apoi se sco- 
se lingura și se recusă rana. Prin îndelungata înriurire 
a sucului gastrică lingura se găsea încrustată de rugină. 
Pacientulă, redeșteptându-se câte-va minute după ope
rațiunea din narcosa cloroformului, fu plină de recunoș
tință și făcu ună jurămentă că nici o dată nu va mai 
cerca a face concurență prestidigitatoriloră.

Unu brotăcelu învățată. — La ună birtă într’o su
burbia dela Viena venise deunăd! ună streină, după a- 
parință omă de maniere bune și fârte sociabilă, care în- 
trândă în conversațiune cu ceilalți consumătorl, aduse 
vorba asupra domesticirei animaleloră, arătândă că cu 
stăruință și cu răbdare cineva p6te dobândi resultate 
surprindătâre. »Eu însu’ml, dîse, am învățată ună bro- 
tăcelă, să cunâscă și indice esactă și regulată prin vocea 
lui tâte orele (filei și nopții.* Spre a demonstra audi
torului adevărulă afirmărei sale, scâse din buzunară ună 
mică borcană de sticlă în care se afla închisă ună bro- 
tăcelă. După acesta reclamă dela ună âspe câsorniculă 
său, care arătă șese ore și jumătate. Puindă sticla cu 
brotăcelulă pe masă și câsorniculă în buzunară, (fise: 
Peste treizeci de minute brotăcelulă meu va repeta o- 
biclnuitulă său »cua« de șâpte ori.“ După câteva minute 
străinulă se sculă și eși din sală, lăsândă sticla cu în- 
vățatulă brotăcelă pe masă. Jumătatea de oră trecuse, 
der străinulă nu revenise, brotăcelulă păstrase tăcerea 
lui și posesorulă câsornicului înțelese cam târdiu că în 
loculă cesornicului său căpătase ună brotăcelă, care d’aci 
înainte’i pote servi de învățătură.

Archiepiscopu răpitu de bandiți. — Foile din Atena 
anunță, că nisce bandiți greci au răpită pe bătrânulă 
archiepiscopă din Elassona, în Macedonia, și i-au cerută 
ca preță de răscumpărare 100,000 franci. Intr’aceea se 
telegrafiază din Salonică, că Pârta a trimisă în urmărirea 
bandițiloră ună despărțământă de 600 soldați, cari după 
o luptă, în care au fostă de amândouă părțile morțl și 
răniți, i-ău prinsă și astfelă bandiții trebuiră să libereze 
prada loră.

Papa lona. — In Veneția se amunțase represen- 
tarea piesei de sensațiune »Papa lâna* în cinci acte. 
Censura însă a oprită jucarea piesei ce tratâză cunos
cuta istoriă despre alegerea de Papă a călugăriței lâna, 
care în timpulă unei procesiuni sărbătoresc! se dice că 
a fostă apucată de durerile nascerei. In (filele trecute 
însă s’a jucată piesa într’ună teatru poporală din Roma 
fără să fiă interdisă.

Cursulu pieței Brașovu
din 15 Septemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.67 Vând. 8.70
Argint românesc .... . . » 8.60 * 8.66
Napoleon-d’or!................. . . » 9.94 > 9.97
Lire turcesc!..................... . . » 11.27 > 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 ♦ 10.29
Galbeni............................. . . » 5.90 » 5.91
Scrisurile tanc. »Albina» . . » 100.50 > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . > 121.i/a » 122.
Discontulă . . , * 7—10 °/0 pe ană.

Editară : Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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OursuJu Ia bursa dc Visna Sliarsa si a B5us«i;arescE. l®>:■ ■ ■ - as
din 15 Septemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 • • ■ 10? 15
Rentă de hârtiă 5»/0 . . 94 70 
împrumutului căilortt ferate 

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

lorâ ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.35

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

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

Bonuri rurale ungare . . 105.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.— 
B nuri rurale Banat-Ti- 

zniștt............................. 105 —
Bonuri cu cl. de sortare 105.— 
Bonuri rurale transilvane 105,—

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

vină ung............................99.75
ImprumutulO cu premiu

ung..................................120.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.60 
Renta de hărtiă austriacă 84.70 
Renta de arg. austr. . . 85 50
Renta de aură austr. . . 118 70 
Losurile din 1860 . . . 140 40
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 864 —
Act. băncel de credită ung. 288.—
Act. băncel de credită austr. 278.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ..... 5.96
Napoleon-d’orI .... 9.97 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livrea sterlinge 128.—

Cump. vend.

Cota oficială dela 1 Septemvre st. v. 1886.

Renta română (5%). 94- 95—
Renta rom. amort. (5°/0) 96s/4 97*/a

> convert. (6%) 88 — 88^
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103Va 1011/4

> H ,, (5°/0) . 87Va 87s/4
» » urban (7%) . . 100— 101—
» » (6’/o) • 92— 92i/a

• * (5°/o) • 82— 83—
Banca națională a României 500 Lei 1028 1038
Ac. de asig. Daeia-Rom. 274 277

€ » Națională 210 220
Aură 3ontra bilete de bancă . . 13.95 14.10
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Se caută unu

Invețăcelu
în negoțulîi de băcănii coloniale și 

bumbacuri, a D-loră

Ioanu Dusoiu & Fiu
J

Brașovti. (Transilvania).

Nr. 3032/1886.

Publicatiune,
referitore la închiriarea locuințelor^, ce au fosta anunțate ca nelocuite.

In urma ordonanței primite dela inspectoratului de dare ddtto Bra- 
șovă 16 Februariu a. c. Nr. 13134/1886 se facă din nou atenți pro
prietarii de case, precum că conformu §. 12, art. de lege XLIV din 
anulu 1883, în casă când nu ar arăta comunei său organului orășenescă, 
însărcinată cu măsurarea dărei pe casă, noua închiriere, său folosire a 
locuințeloru ce au stătu deșerte, în timpii de 14 dile dela aceea schim
bare, comită o contravențiune internațională și în sensulu §. 100 art. 
de lege susu citată se amend^ză cu o ped6psă în bani dela 1—8 ori 
mai multă decâtă suma, cu care ar fi fostă espusă oficiulu de dare a 
rămânea în pagubă.

Totodată se atrage atențiunea proprietarilorti de case, ca la anun
țările loru despre locuințele rămase deșerte său despre inchiriarea acestora 
să arate precisatu numărulu părțiloru constitutive ale locuinței, și decă 
resp. locuință se află în parteră său în etagiu, spre stradă său spre 
curte. —

Brașovu, 10 Septemvre 1886.

Oficiulu ele dare orășenescu.

C0HC7HSTJ.
Pentru ocuparea postului de alu 2-lea învățătorii, în clasa a doua, 

ce deja s’a și deschisă, — - alu scălei confesionale gr. cat. din comuna 
Măgura, în cereulu Rodnei vechi, comitatulti Bistrița-Năsăudu, să escrie 
concursă.

Emolumentele suntu:
a) Salarii învățătorescu anualii de 180 fl. v. a. plătiți în rate lunare 

din fondulă scolasticii.
&) Cuartiru liberii și 4 orgii de lemne de focii.

Doritorii de a ocupa acestii postă, au de a și substerne concur- - 
sele loru, provedute cu documentă de cualificațiune și din limba ma
ghiară subscrisului senată scolastică până în 25 Septemvre a. c. în care 
(li la 11 ăre a. m. va fi alegerea.

Din ședința senatului scolastică gr. cat.
Măgura, 4 Septemvre 1886.

Priședintele: Notarulă:
Iacobă Sittericzy, parochă. Gavrille Rusti.

(Avisă d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. 1RANS*MersulU trenurilor!!

pe linia Preclealtt-Budapesta și pe linia Tei așii-AFsadîI-SSwdapesta a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—Predeal ia

BucurescI

Predealu

Timiștt

Brașovtt 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

( 
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blaștu 
Crăciuneld 
Teiușft 
Aiudtt 
Vințultt de sustt 
Uiâral 
Cucerdea 
Ghirisfi 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Agili riștt 
Stana 
Huiedintt
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velințe

(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesfca

Viena

(
(

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.34
2.55
3.17
3.24
3.36
4.11
5.36
5.56
6.31

6.52
7.08
7.23
8.12
8.12
8.52
9.10
9.29
9.41

10 24
10.43
10.53
11 —
11.15

1.09
3.29
6.38

Trenă 
omnibus

Trenu 
omnibus

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

4.50
9.32
9.56

10 29

7.30
1.14

1.45
2.32
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.34
11.52
11.41

1.12
1.42
1.51
2.15
3 12
4.59
5 30

I
11.10

7.40
11-05
2 02
4.12'

1.45
3.44
5.21
6.41

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

10.55
1.23
3.24

9.13
9.18

10.38
12.20
12.20 10.05
2.15 2.15

3.00| 8.00

5.17
5.25

10.—
6.05

Trenu I Trenu 
omnlbue do 
________ | pcrsdne

I

3.15
7.29
8.27

Trenă 
omnibus

8.00
11.40

2.31

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 

Cucerdea

(i
(
1

7.14
7.42

8.31
9.01

10.28
10145
1114

1.06

Uiora 
Vințultt de 
Aiudtt 
Toiușă 
Crăciuneltt 
Rlașii 
Micăsasa 
Copța mic 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovii

Timiștt

susf

(
l

Bv.craescl

(
(

2.01
2.10
2.19
2.33
3 35
4.09
4.29
5.0-
5.45
6.1.6
6.45
7.40
8.07

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.55
2.53
3.28

5.45
6.22
6.47

Nota: Orele de nopte suntii cela dintre liniile grâse.

9.35 11.45

6.03
6.35
7.14

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

Budapesta- Aradfi-Teiușft.TeiuȘft- ka'sicîfi»Bsj<Snjj'es1a

Trenă
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenu de 
persuno

Trenu de 
persdne

Trenu 
accelerată

Tronă 
omnibus

TTeiușfi 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesl a 8.05 — 8.C0
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — ■ 5.19 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ar fi 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicîca 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 Branicîca 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
Araîlfi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Mzohuik l 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 | 12.05 — 2.24

AriMlfi-Tfimlș-iris. SSaserla (Piski) Petreșeul

Trenă 
onmibuo

Trenă de 
peraâne

Trenă de! 
peraâne

Trenu de 
persono

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

AracSfi 5.48 6.05 l»JimerîiR 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 —L, 2.57 5.28
Merczifalva — — — Banița — 3.35 6.07

9.02 — 9.08 IPetrosenli5 — 4.04 6.39

Tissaiș6r«B'-Ar&«Ifi 1 Petroșani—Siraaeria (Piski)

Trenă de 
peraâne

Trenu de 
peruâne

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă 
de pers.

6.25 5.00 PetroșenI 6.49 9.33
Merczifalva — — — Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 8.06 1.0.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —
Mămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —
Araduhl nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —

9.27 — 8 17 SREtPFÎf? 10 53 1.35 —


