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Brașovu 17 Aprilie 1886.
Decă amu fi fostu mai slabi de nervi, ne- 

ar fi datu lacrimile în ochi cetindti în Qilele tre
cute unii articulti plinu de miere alfl lui „Pester 
Lloyd" privitorii la alegerea urmașului în postulă 
răposatului fișpanu alu Sibiului și comite săsescu 
Dr. Moritz de Brennerberg. Era în adevâră miș
cătorii a vedâ atâta bunăvoință, și atâta îngrijire 
din partea organului d-lui Tisza pentru conlo
cuitorii noștri Sași. Omeni suntemă și noi și 
n’amă voită nimârui niciodată vr’unu rău; tot- 
dăuna amu dorită ca naționalitățile acestei țări 
să se bucure tdte de sprijinulă câtă mai puter
nică alu guvernului.

Ba era p’aci să ne facemu o ilusiune și să 
credemu, că suntemu în ajunulă unei schimbări 
în favorulu naționalitățiloră, când deodată amu 
dată peste unu pasagiifalu memoratului articolă, 
care a făcută să recădemu ârăși în trista actua
litate. „Pester Lloyd" 4^cea în acesta pasagiu 
că cestiunea săsăscă trebue să se separe de ces- 
tiunea naționalitățiloră și vrea să ne dovedăscă 
că acăstă cestiune săsâscă culminăză în persăna 
viitorului fișpană și comite săsescu alu Sibiului, 
pe care d-lă Tisza este gata a-lu alege dintre 
Sașii concilianți, dăcă din parte-le Sașii se voră 
lega sărbătoresee, că voru merge pentru t6te vâ- 
curile cu guvernulă.

Cu desăvârșire însă ne-amă desilusionată, când 
amu văclutu, că fdia d-lui Tisza mai are încă și 
a<ji naivitatea d’a spăria pe Sași cu gogorița va- 
lahisării, ca să-i înduplece mai curândă d’a în
cheia pactulă de supunere sub conducerea viito
rului „comes conciliantă/1

Este rândulă Sasiloră să se pronunțe asu
pra enunciațiunei organului tisaistă și noi nu ne 
simțimă nicidecumu îndemnați d’a prejudeca răs
punsului loră său d’a ne amesteca în „afacerile 
separate" ce pretinde acelă organă că le-ară avă 
ei cu guvernulă. Credemă însă de o datoriă față 
cu principiile luptei ndstre pentru egala îndrep
tățire națională, ca înainte d’a ne pronunța și 
noi înt'acâsta cestiune să înregistrămă la acestă locă 
vocea unui fruntașă 'sasă, care s’a pronunțată 
categorică asupra articulului din „Pester Lloyd" 
în 4’arulh oposițiunei moderate maghiare „Buda
pestei- Tagblatt" dela 23 Aprilie a. c.

Deputatulă sasă oposițională, care esami- 
nâză și critică cestiunea sulevată într’unu arti- 
culă întitulată „Divide et impera,“ desfășură nisce 
idei, cari ni se pară ffirte îndreptățite și, din punctă 
de vedere ală politicei actuale săsesci, fbrte înțe
lepte. Elă scrie între altele:

„Prețulă ce se oferă pentru ca poporulă să- 
sescă să ’și schimbe atitudinea, care Jîn adevără 
este fărte reservată și ne’nduplicată, nu se pdte 
documenta prin considerațiuni personale, ci nu
mai prin obiectiva delăturare a gravamineloră ce 
loră mai principale".

„Fdrte anevoiă va succede și aceea, ca Sașii 
să fiă ațîțați în contra celorlalte naționalități ne
maghiare, său să li se facă plausibilă o pace se
parată, bunădră pe contulă celorlalți. De sigură 
că omulă trebue se individualiseze în afacerile 
naționalitățiloră, și de sigură că la Sași suntă a 
se considera și alte momente, cari nu obvină la 
alte naționalități. Ddr o cestiune săscscă deosebită, 
de care se vorbesce în „P, Lloyd" nu esistă.“

„Făr’ a înclina spre o drbă încăpăținare, 
care esistă numai în fantasia unoră anumite ele
mente, Sașii în generală nu potă avd alte postulate 
pentru cultura loră națională și esistența loră na
țională, a căroră îndreptățire se recundsce în ar- 
ticululă respectivă din „P. Lloyd," nu potă pre
tinde altă garanțiă, ca de pildă Românii. Ună fa- 
natismă națională încordată pdte că cu greu va 
înțelege aedsta, ddr este faptă, că postulatulă de 
dreptă egală pentru toți este sinceră pe partea 
Sașiloru."

„Afirmarea însă că representantulă statului 
ungară, care are lipsă a se înțelege cu cetățenu 
statului tocmai așa ca și cetățenii cu statulă, 
pdte se fiă totdduna numai guvernulă parlamen
tară, său cu alte cuvinte, • că națiunalitățile ne
mulțumite și așa și Sașii n’au decâtă a trimite 
la dietă aderenți fideli ai guvernului, spre a rea- 
lisa o înțelegere, aedsta este o confusiune de idei, 
pe care trebue s’o combateam cu tdtă hotărîrea."

■„Sașii ardeleni nu potă admite niciodată că 
au fostă său că suntă încă inimici ai statului 
ungară. Ei își păstrdză fără îndoidlă ca toți lo
cuitorii țârei, propria loră părere asupra valdrei 
actualeloră așezăminte ale statului și în specială 
ale guvernului actuală; ddr dăcă ei au o părere 
nefavorabilă asupra amândurora, aedsta nu în- 
sdmnă nicidecum că suntă inimici ai statului, ci 
simplu numai că-și eSercitdză dreptulă loră con- 
stituțiunală."

„Și acesta este punctată de vedere pe care 
voră sta Sașii, ori cine ar și fi numită ca ur
mașă ală fișpanului Moritz de Brennerberg. După 
atitudinea și procederea acestuia își voră îndrepta 
și Sașii atitudinea și procederea loră, dtir nu esistă 
acelă candidată la postulă de comesă săsescă, care 
să potă aduce la valore între Sași acelă divide et 
impera, pe care îlă indică „P. Lloyd1,1, fiă în pri
vința națională, fiă în privința politică.1,1'

Practiciștii și oportuniștii noștri.
Budapesta, Aprilie 1886.

In urma mai multora discursuri și în urma 
altoră fapte și evenimente mai nouă din societa
tea ndstră română, înregistrate de „Gazeta Tran
silvaniei", am înțelesă că în sînulă cărturariloră 
români sdu, cum se dice c’ună termină modernă, 
în sînulă „inteliginții" ndstre au începută ârășl 
a se pune în cursă vorbele „owzenî practici11 Și 
„oportuniști111, precum și vorba „ilusiwnl“, apoi că 
dmenii „practici" și „fără ilusiuni44 au sporită, 
âră dmenii de inimă s’au împuținată.

Au fostă în tdte timpurile dmeni, cari au de
clarată marile probleme naționale de ilusiuni și 
de lucruri nerealisabile; de aceia suntă și astăzi 
destui între Români și voră fi și pe viitoră. Dâră 
Românii să nu se uite în gura loră, ci să mdrgă 
pe drumulă dreptă și cinstită, pe care au 
apucată, pentru că numai pe acâstă cale mai 
curândă său mai târziu causa românâscă va pută 
să triumfeze, va trebui să triumfeze.

In tăte timpurile și în tăte împrejurările și 
situațiunile politice nouă Româniloră ne-au fă
cută răulă celă mai mare dmenii aceia, cari ne-au 
totă cântată la urechiă oportunitate și practi- 
cismă. Oportuniștii și practiciștii totdâuna au 
căutată să esploateze causa națională în intere- 
sulă loră personală. Aceste două soiuri de dmeni 
nici odată nu s’au băgată în luptă cu dușmanulă, 
ci de câte ori era să se încâpă lupta pe tdtă li
nia, ei o descrieau cu colorile cele mai îngrozi- 
tăre, înfățișându-ne pe dușmană în modulă celă 
mai înspăimântă torn, în locă de a arăta slăbi
ciunile lui și în locă de a spune ăstei cum să 
atace pe dușmană din punctele cele mai slabe.

Ar fi ună lucru fdrte durerosă dăcă s’ară 
împuțina și mai multă dmenii de inimă din și
rurile luptătoriloră români. Noi Românii avemă 
lipsă de bărbați de inimă, adecă omeni de aceia 
cari să fiă gata totdduna a aduce cele mai mari 
sacrificii pentru redobândirea drepturiloră ndstre 
politice naționale. Noue -Româniloră desmoște- 
nițl ne trebuescă bărbați cu mare inimă româ- 
ndscă cari se ’și pună chiară și vidța, când va 
cere trebuința pentru interesele generale na
ționale.

In starea critică, în care ne aflămă noi asi 
tăZl ni-au adusă tocmai dmenii „practici" și 
oportuniști, pentru că dușmanii noștri politic- 

praticismulă circumspectă și oportunismulă spe
culativă ală dmeniloră noștri l’au timbrată de 
slăbiciune și de frică. De aceea au mersă 
în drba loră cutezanță până la marginile eș
ti emității.

dmenii noștri „practici" și oportuniști se 
vede, că nu mai potă fără de prietinia domniloră 
stăpânitori ăi noștri și, ar voi să se împace sub 
ori și ce condițiuni, numai să pdtă trăi în tignă 
și se pdtă mânca în pace și în linisce ce ș’au 
putută agonisi în vremuri bune pe conta nâmu- 
lni românescă, pe care l’au adusă prin specula- 
țiunile loră personale în starea cea mâi deplora
bilă politică.

La noi Românii a' domnită pănă acuma din 
nenorocire cultulă, idololatria personală, âră nu 
cultulă principiiloră și acestă cultă ne-a causată 
cele mai mari rele pe terenulă politică, pentru 
că idolii noștri erau idoli muți și suriji: Ei n’au 
avută energia și curagiulă de a spune . limpede 
în fața inimicului postulatele națiunii române, 
apoi, cu atâta mai puțină au avută curagiu de 
a apăra drepturile Româniloră în fața adversari- 
loră noștri, ba oportuniștii și practiciștii noștri 
prin spiritulă loră celă slabă și mică, ni-au 
spartă chiară solidaritatea națională, de unde 
apoi au urmată tăte relele, de cari șuferimă de 
când s’a restituită conștițiunea și parlamenta- 
rismulă lăudată ungurescă.

Josă cu cultulă personală și în loculă lui 
să întroducemă cultulă principiiloră sub stâgulu 
cărora să se întrundscă toți Românii adevărați, 
cari luptă cu lealitate, resignațiune și pu abne- 
gațiune pentru triumfarea causei drepte naționale 
române !’

( ' > | ,i ‘ )c
Să lucrămă deci cu toții Ziua ndptea, ca să 

se înrădăcineze cultulă principiiloră în sânulă 
neamului românescă. Numai așa ne vomă curăți 
de rugina cea vechiă, numai așa va pută triumfa 
causa drâptă românâscă!

In ajnnulu sinddelorii.
Aradă la 14/26 Aprilie 1886.

Onorată Redacțiune!
Cunoscândă zelulă neobosită, ce păstrați întru con

servarea limbei și promovarea culturei naționale și din 
inotivulă, că în diecesele gr. or. române in curândă se 
voră întruni sinădele diecesane, cu permisiunea D-Văstre 
vă rogă să publicați următdrele:

întrebări cătră toți jrații români.
Considerândă, că deja la începutulă seclului pre- 

sinte s’a ivită și la noi Româr,ii necesitatea de a pro- 
păși conformă spiritului timpului întru nisuința de a 
mănțină și cultiva limba maternă,

Considerândă, că tăte națiunile în urmarea pașiloră 
necesari în direcțiunea mai susă indicată au aflată și 
țină de conservatorulă celă mai puternică ală limbei 
materne sexulă femeiescă,' care, prin posițiunea sa din 
familiă este celă mai chemată factoră dela însăși natura 
a înrădăcina în odraslele familiei cunoscința și iubirea 
limbei materne,

L .ji*  H: .1 ■•!

Considerândă, că din acestă punctă de veaere.^dte 
națiunile au pusă și punu deosebită pondă pe crescerea 
sexului femeiescă, — și în fine :

Considerândă, că prin îngrijirea de institute și [în
ființarea de stipendii menite pănă acuma mai numai totă 
pentru sexulu bărbătescă amă documentată indolență ne
iertată față cu crescerea fiiceloră nostre, și prin urmare 
față cu conservarea limbei. materne; ba prin crescerea 
loră de pănă acuma în institute străine li s’a dată oca- 
siune a se desvolta în ele ărecare atragere cătră confe
siunile, ce susțină acele institute (cu esemple destule 
potă servi).

Vină deci cu totă respectulă a pune modesta în
trebare, că nu ar fi 6re consultă și timpulu supremă :

a-' a ne îngriji deja de timpuriu și pănă încă nu e 
târZiu pentru a creâ stipendii spre a ne cresce și învă- 
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țătâre și profesâre pe atunci, cândti în scurtă o să în- 
ființămîi preparandii și scâle superiore de fetițe?

b) ca veneratele consistdre de ambele confesiuni și 
sinddele diecesane ca autoritățile cele mai competente să 
iăe inițiativa în acăstă privință și se creeze încă pe a- 
nulă următorii scolastică atarl stipendie?

Observă, că în acestă cestiune nu voiescă a me 
disputa cu nimeni, căci am dorită numai a trage aten
țiunea celoră chiămațl asupra acestei cestiunl neamâna- 
vere, care n’ar pută fi cestiune de partidă.

Neavendă în fine cunoscința tuturoră <i:areloră din 
patriă, rogă și pe acele stimate RedacțiunI, cărora nu 
li-am trimisă aceste ordurl, a le da locă în prețuitele 
loră (Jiare, reproducându-le. Cu tdtă stima

Aug. Mutiu.

SOIRILE D1LEI.
Cu ocasiunea înaintăriloră de Mai, d-lă Dr. 1 u 1 i u 

Mureșianu, medică de regimentă, s’a îfiaintată la ran- 
gulă de medică clasa ânteia, ăr d lă locotenentă Olim
piu Pistrila dela regimentulă de infanteriă Nr. 2 din 
Brașov! s’a înaintată la gradulă de căpitană clasa a doua.

—■ x—
♦ Luminatorul! < ne aduce soirea, că d-lă D-r. Vic

torii Babeșu, profesoră la universitatea din Pășta, s’a 
logodită cu d-ra Iosefina de Torma, fica archeo- 
logului Garolu de Torma, profesoră la universitatea 
din Peșta și membru onorară ală academiei din Bucu- 
resel, Tânăra fldanțată a trecută la legea năstră orto
doxă. Cununia se va serba în 4>ua de 1 Maiă în bise
rica gr. or. română din Peșta. Nașă este d-lă Alexan
dru Mocioni. Sincerile năste felicitări tinerei părechi și 
fiă făcută într’ună ceasă bună pasulă căsătoriei.

—x—! . . x ■
Camera advocațiloră din Clușiu face cunoscută, că 

advocatulă d’acolo Pavelă Bodor e suspendată din eser- 
cițiulă advocaturei, din causa concursului ce s’a deschisă 
contra lui.

—x— '
La 22 Aprilie n. a fostă arestată în Viena contele 

Andor Szecheny, fiindă că a atentă la viâța soției salt: 
cu ună revolveră încărcată. Contele Andor Szeehei.y 
este fiulă contelui Edmund Szecheny, care trăesce în Con- 
stantinopolă ca pașă turcescă și ca comandantă de pom
pieri, după ce s’a supusă circumcisiunii. Soția atenta
torului este Rusâică, fica fostului directoră ală societății 
ruse de navigațiune în Constantinopolă.

—x—
Ministrulă Trefortu a pricopsită de sfintele PascI 

pe preoții gr. or. I6nă Medrea și Ion! Filimonu cu câte 
50 fi. Iuda căpătase numai 30 arginți.

Retorica poporală.
(Conferință la Ateneu.)

Duminecă, 6 Aprilie, d. Barbu Stefănescu dela 
Vrancea șl-a continuată conferința tratată în partea 
ântâiu la 2 Fevruarie 1886, prima d-sale conferință în 
anulă acesta. Atunci a vorbită despre geniulă limbei 
românești în cuvinte isolate, acum despre geniulă ei în 
unirea cuvinteloră ca să dea frase și în frase. Conclu- 
siunea primei lucrări a fostă, că esistă o tendință în 
spiritulă românescă de a materialisa abstracțiunile; în cea 
de a doua vrea să cerceteze, dăcă totă acesta este ca- 
racterulă limbei și în unirea cuvinteloră, ceea-ce formăză 
retorica.

Noi, ăștia, cari avemă misiunea d’a da cetitoriloră 
câte ceva din ce se spune la Ateneu , nu putemă tace 
alta, decâtă să culegemă și de!., dăcă cu plăcere cule- 
gemă trandafirii, cu desgustă culegemă spinii; așa încât 
cei cari ne învinuescă de spini uită că i-amă culesă. Și 
apoi Românulă (^ice: așa am cumpărat’o, așa țl-o văndă...

Ne-amă simți fericiți, dăcă amă pută vinde, așa cum 
amă cumpărată dela d. Stefănescu, vomă copia palidă.., 
cine l’a aurită va înțelege.

Dăcă, 4>ce d. conferențiară, din cercetarea basme- 
loră, povestiloră, cânteceloră, (^c^brelor! etc., vomă pu
tea să scătemă o retorică anume, aceea este geniulă 
limbei, este retorica pe care trebue s’o urmămă, e reto
rica poporală. £tă într’ună cuvântă subiectulă confe
rinței.

Dăcă pictura are pe săma ei culărea, architectura, 
formele rigide, musica, ceea-ce e vagă in simțirea năstră, 
ceea-ce simțimă, dăr nu înțelegemă, literatura are filo- 
sofia internă a omului și a naturei. Nu vomă găsi dăr 
o retorică poporală justă, dăcă nu va fi filosofia asupra 
omului și a naturii. Bună-oră, am vădută o întâmplare 
jalnică său hazlie, am fostă martoră oculară, — și vrău 
s’o povestesc! mai târdiu altuia. Se pote întâmpla, ca 
tocmai acolo, unde eu am rîsă mai multă, ori am fostă 
mai întristată, tocmai acolo să i se pară lui indiferentă, 
și chiar dăcă eu, povestindă, rîdă cu chefă, elă abia 
zimbesce. Pentru-ce acăsta? Dăcă voră fi fostă alături 
cu mine la întâmplarea povestită n’ar fi simțită totă ca 
mine? De sigură că da! Atunci însă era viu lucrul!, 
acum e mort!. Cum să reînvie ună artistă,—lărgindă 
cerculă, — realitatea de multă trecută este trăba reto
ricii pe care o caută conferențiarulă.

In literatură nu potă să fiă înțelese de minte ab
stracțiunile, precum înțelegemă abstracțiunile cu care ne
am obicinuită: cele de socotelă de pildă. Frumsețea unui 
peisagiu nu stă nici în iarba verde, nici în norii aburii, 
nici în altele de felulă acesta; stă într’o parte vie pe 
care nu o vedemă, der pe care o simțimă: acăsta tre
bue să ne-o dea artistul! și, nefiindă arta ună monopolă 
ală unei clase, ci pentru tote spiritele fiindă făcută și 
pentru toți, — căci altfelă nu mai e artă, — nu va pu
tea să ne transmită nisce abstracțiuni ca o cestiune de 
ariunetică. O stare suflctâscă, o situațiune ce cu greu 
se prinde, nu le vei putea număra bobă cu bobă ca se 
înțelegi și greutatea stă în a ne reproduce ceea-ce for
mezi viața acestora.

Pentru acesta ne trebue a simți și a posede instru- 
mentulă cu care se transmitem!. Sculptorulă stândă îna
intea blocului de piatră, vede înfrânsulă o lume întregă, 
lumea simțirilor! sale și cu dalta în mână dă în drâpta 
și în stânga și scăte din marmura rece capulă de operă; 
pentru-că acea pidră închide întrânsa acea producțiă. 
Totă așa limba, dăcă cuprinde întrânsa tăte acele ab- 
stacțiunl pe cari le cuprindea piatra, va pută să dea o 
operă de artă. închide, limba românescă în frase mate- 
rialisarea abstracțiunilor! cum o inchidea în cuvinte? Da!

Putemă sci tăte figurile retorice — lăsândă Ia o 
parte că unele nici nu se potrivesc! cu limba năstră, ci 
sunlă trase de păr! din altele — nu vomă putea găsi 
meșteșugul! de care dispune poporul!. Ea, retorica, păte 
fi cel! multă socotită ca o statistică, neavândă însă me
ritul! statisticei adevărate.

Din frasele limbii năstre — nu din ale autorașiloră 
de tătă mâna, cari, țiindu-se de căda lui Pegaz, cred! 
că voră ajunge la Parnas teafărl, nespărgându-șl capul! 
de bolovanii din cale, — resultă că nu trebue să ne ți
nem! nici de cum de acâstă sumedeniă de figuri, cari 

adunate cu plasa de prin tăte retoricile de diferite limbi, 
nu potă face altă decâtă să alcătuiască o retorică ro- 
mânâscă cu exemple franțuzescl, ci să ne ținem! de sin
gura lege a poporului. El! n’are decâtă o singură fi
gură, o singură lege care nasce pe tăte: când ne aflămă 
față cu o stare abstractă e să’i schimbămă elementele 
abstracte cu altele concrete. Atâta scie elă și câtă face! 
Cândă ne aflămă ’naintea unui aparat! fotografică, nu 
ni se ia chipulă, ci se pună nisce elemente cari suntă 
în așa de strînsă legătură cu dânsul! încâtă ni’l fură. 
Tocmai așa este și cu arta.

Ună omă călare fuge fărte iute. Ori câte atribute 
amă mai da fugii n’amă spune nimica, ar rămânea ceva 
abstractă. Românulă, condusă de bunulă simță, că nu 
se păte represinta aslfelă și din tăte cele ce vedemă în 
fuga calului, ia numai atitudinea lui. Asemănendu-lă cu 
ună ogoră, 4>ce că se ascerne:

Ascerne-te drumului
Ca și iarba câmpului 
La suflarea vântului.

Și din cuvântul! a se ascerne, așa de concretă, și 
din tăte aceste cuvinte în cari numai fugă nu e, ese 
tocmai fuga. £r’ când vrea să spue ună gradă și mai 
mare de fugă, dice:

Și fugea, măre, fugea,
Văile se limpezea,

punându-se în posițiunea grozavă a calului nu mai dis- 
tinde văile și dealurile.

Acest! lucru se observă în tăte poesiile poporale.
Mama lui Corbea când vine la gratiile fiului său 

unde era închisă, după ce vorbise cu Ștefană, îi dice : 
Corbeo maică aieea ești?
Corbeo maică mai trăesci ? 
Spune maichii ca să sciu, 
Spune maichii de ești viu 
Că d’ai fi măicuță mortă 
Să dau popii de ună ortă.

Și apoi:
Corbea dăcă o auijea
Glasul! că-i înțelegea
Și din gură răspundea: 
Maică măiculița mea 
Maică, par’că totă sunt viu, etc.

Acestă par’că este sublimă ! Neîncrederea dăcă 
trăesce său nu, jinduirea de acea libertate pe care o e- 
sercitase viâța întrâgă, desnădăjduirea de a mai vedă 
lumea, d’a mai gusta vieța lui... suntă tăte în acestă 
par’că.

Singură der legea stabilită se vede din aceste esem- 
ple și din tăte ce va pută găsi cineva în orice colecție 
de poesii poporale. In ele suntă tăte figurile din retorică, 
dăr și altele, care în retorică nu suntă. Ironia de pildă, 
în care fărte cu greu potă să reușâscă literații e fărte 
bine prinsă în multe din poesiile poporale. Așa în bu
cata din care citirămă, Ștefană nu spune mamii lui Corbea 
că îlă va pune în țâpă, ci că 'lă va însura cu:

Jupânâsa Carpena
Adusă din Slatina, 
Numai din topor! cioplită 
Și din bardă bărduită 
Și la vârfu-i ascuțită, 

etc.
Fărte rară, ca escepțiune, face poporulă usă de con

trară și anume când e lucru prea înfiorătoră, atunci 
abstrage impresia brutală materială; der din totă reese 
regula stabilită la începută.

Aci se termină prima parte a conferinții: din poe
siile poporale iese o retorică.

Vină la rând! proverbele.
Românulă, ca să dică de ună omă că de ce s’a

l.!i

ii FOxLETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Le părea, că locuitori! din Vinyata nu suntă de 
locu supărațl din causa sosire! străinilor!, și că Stanley 
și ămenii săi voru avă câte-va momente de liniște. 
Intr’aceea vrăjitorul! se pregătea să se întărcă îndă
răt!, eră ămenii lui Stanley aveau de lucru cu tăia
tul! boului. Vrăjitorul! cer! pentru sine inima bou
lui, și o și căpătă.

In decursul! dilei relațiunile între indigeni și între 
călătorii noștri fură de tot! prietinescl. Cătră sară însă 
ii se spuse lui Stanley, că unul! din omenii săi, ICaif 
Hallek cu numele, care făcea servicii de curierii și care 
din întâmplare rămăsese ceva mai în urma celorlalți, a 
fost! găsit! mort! la marginea unei păduri, și acoperit! 
cu trei-ijeci de răni.

A doua di de diminâță vrăjitorul! se ivi din nou 
în locul!, unde se așezaseră călătorii. Stanley nu-I 
pomeni de loc! de uciderea lui Halleck, ca astfel! să 
nu se pară, că el! îi bănuesce pe cei din Vinyata de 
făptuitori. El! își dete tote silințele, să evite or! ce 
conflict!.

Vrăjitorul! se depărta din nou. O parte din omenii 
lui Stanley se dusese prin satele din împrejurime să 
cumpere bucate, și să caute lemne prin pădure. Din- 
tr’odată se aud! răsunând! un! strigăt!, ca „hehu-a 
hehuF Acesta era strigătul! de luptă al! indigenilor!. 
In curând apăru pe o înălțime din apropiere un! nu
măr! însemnat! de Negri înarmați cu lănci, arcuri și săgeți. 
Stanley trimise doi soli ncarmați, ca să-i întrebe, ce 
voesc!?.... Cei întrebați răspunseră, că unul! dintre 
Vangvana furase nisce lapte și pentru aceea voiesc! 
„să facă răsboiu.“ Stanley le trimese daruri spre des
păgubire pentru laptele, ce spuneau, că li s’a furată. 
Atacatorii se păreau mulțumiți și tocmai stau să se ’n- 
torcă îndărăt!, când se ivi o a doua câtă, care pro
vocă pe cea dintâiu să rămână pe locu și să încapă 
lupta. Intr’aceea iată, că unul! din omenii lui Stan
ley se întărce la tabără tot-o-fugă și abia răsuflându. 
Elă era rănit! la tâmple de o lovitură de măciucă; 
la cotă era străpunsă de o lance. Bietul! omă îi spuse 
stăpânului său, că fratele său zace mort! în pădure.

Caravana, era într’o posițiă de totă critică. Stan
ley, deși era de părere, că totu se voru mai pută îm
păca lucrurile, totuș împărți la omenii săi munițiune 
pentru arme. Reserva călătorilor! noștri însă numai 
încuragiâ pe sălbaticii năvălitori. Ei se puseră în liniă 
de bătaiă și deteră drumul! săgeților!. Omenii lui 

Stanley nu făcură nici o mișcare, căci așa le porun
cise stăpânul! lorii. Vădându acesta, dușmanii se apro- 
piară până la o distanță de 30 metri dela tabără. Ne 
mai putându rămâne cu manile în sîn!, Stanley po
runci ămeniloră săi să atace și ei. Vangvana și Va- 
nyamvezi se repediră cu curagiu asupra dușmanilor!, și-i 
făcură să se retragă erași în posițiă de mai ’nainte.

Omenii lui Stanley nu dăduseră până acum nici 
o împușcătură. Când însă indigenii se apropiară din 
nou de tabără, strigând! cu dispreț!: „Sunteți mueri, 
sunteți mueri!“ Stanley se vădu silit! să dea ordin! 
omeniloră săi, ca să facă întrebuințare de arme. Se 
slobodiră mai multe pusei, dară cu tote acestea durii 
aprope un! cias!, până când dușmanii părăsiră câmpul! 
de luptă.

Acum era acum. Fie-caro moment! trebuia folo
sit!. Locul!, pe care se aflau călătorii noștri, trebuia 
întărită câtă se putea mai bine. Se tăiară mai mulți 
arbori și din crăcile loră se făcură de jură împrejură 
îngrădituri. Cătră seră tabăra era binișoră întărită, așa 
încâtă Stanley și omenii lui puteau să fiă ceva mai 
liniștiți.

Numărulă celoră în adevără destoinici de luptă 
din tabără nu era mai mare de șepte-deci. Ceilalți 
erau bolnavi, femei copii și hamali fricoși. Deși cu 
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apucatti nu i se potrivesce, cj’ce • din coda pisicii sită de 
mătase nu se face.

Dâcă vre unuia e mulțămitâ că 6menii ’lă vorbescă 
de rău pe nedreptă, celă care ’lă consolă îi dice: gura 
lumei numai pămentulO o astupă.

Despre una svonâ, care se respândesce repede, dice 
Românulfl: CuvântulO celă rău — fiindcă mai alesă a- 
castea să răspândescă — e ca ventulo, nu se ajunge 
nici cu armăsarulă nici cu ogarula.

Răutatea limbuțilorO o arată prin: limba J6se n’are 
și <5se sfărâmă.

Sentimenlulă religiosă, așa de abstracta și așa de 
greu spusa, ni-lă spune clicănda,: Ochiula lui Dumnezeu 
nu ddrme niciodată.

O mâncărime de limbă fărte demonstrativă, bună 
oră ca aceia, ar fi putută adauge, cari prin idei roșii, 
visuri verdi și altele de felula loră caută să ne sperie, o 
esprimă elfi prin versurile:

N’a ajunsă la rîu
Și a ridicată pălele ’n brâu.

Mirându-se de unulă care a făcută stare mare și 
nu știe cum, elă se domiresce dicendă: pântecele omu 
lui n’are ferestre ca să vedl în elă.

Inșălarea aparinței o spune așa de frumosă :
De departe trandafiră
Și d’aprdpe borșă cu știră (1).

Egoismulă, gelosia între cei de aceeași meseriă, pe 
care noi prin cine scie câte pagine d’abia le-amă spune 
searbădă, elă le pune într’o iconă așa de frumbsă și așa 
de vie, dicendu: bumbăcarulă nu se uită cu ochi buni 
la cânele celă albă, încâtă îți arată de susă pănă josă 
acăstă ideie. (Va urma)

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.«)

VIENA, 29 Aprilie. — Președintele dietei 
din Silesia Marquis Baguchem a sositti aici. 
Lupe „Lloyd“ se crede că Baguchem va fi nu
mită ministru de comerciu.

ATENA, 29 Aprilie. — Manifestațiunea po
porală de eri în contra ultimatului puteriloru s’a 
făcută fără de nici o turb urare a ordinei, 
cu tdte acestea domnesce mare fierbere în po
por u.

PARIS, 29 Aprilie. — Mai multe <|’are 
anunță că representanții puteriloră din Atena au 
procedată la stabilirea ultimatului fiară a consulta 
mai înainte cabinetele respective.

DIVERSE.
Ună cougresfi ciudată. — Domnele englese țină 

totă felulă de congrese, unele mai ciudate de câtă al
tele. Intr’una din întrunirile din urmă, cari sunta forte 
dese în Englitera, aceste domne au decretată ca umbre 
lele de sdre în anulă acesta să fiă de colbre azurie seu 
verde. In urmă, membrele congresului au hotărîtă ca 
să nu se mai pârte călțuni albaștri, pentru că acești 
călțunl permită, fără a bate la ochi (I), a’i pui ta mai 
multă timpă de câtă permite curățenia.

* *

*) Unu folu do antilope.

*
Asasinarea episcopului de Madridă. — Asupra aten- 

tatuluicontra episcopului Izquierdo de Madridu se aducă ur- 
mătorele amănunte: Atentatorulă se numesce Galeotto

(1) Acestea decă suntă versuri nu facă parte din 
poesii, căci suntă și dicători în versuri.

Cotilla și a fostă preotă într’o mănăstire de călugărițe. 
Episcopulă îlă oprise de a sluji în biserică și de a spo
vedi, Cotilla a venită, o jumătate de ceasă înaintea co- 
miteriei crimei, la ușa Catedralei San Isidoro, a stată de 
vorbă liniștită cu vendetorl de ramure de palmieri și a 
disO: „In curendă am să facă o treabă mai bună.“ Epis- 
copuiă venî în caretă. Pe când urca scara spre biserică, 
atentatorulă a trasă trei focuri asupra lui: episcopulă 
căcju la pămentă. Cotilla venise în haine preoțesc! și 
împreună cu alț.T clerici așteptase venirea episcopului, 
levolverulă îlă ținea slrînsO convulsivă în mână încâtă 
cu greu i s’a putută smulge. Episcopulă fu dusă în al- 
tara și aședată pe una covoră. Afară se adună o mul- 
ime de femei, care-și smulgeau părulă din capă. Ună 

preotă căută se liniștească mulțimea, ținândă o cuvân
tare scurtă. Apoi biserica fu închisă. Medicii declară, 
că rănile suntă mortale. Ună glonța nu s'a putută ex
trage. Unii pretindă, că crima a fostă ună actă de de
mență. Alții spună, că preotulă șl-a răsbunată asupra 
episcopului. Acesta era ună oratoră bună și deputată, 
și aprdpe sg fiă numită senatoră pe viâță. Era parti- 
sană ală dinastiei domnităre și de aceea avea în contra 
sa pe unii din clerulă de josă, devotați lui Don Carlos. 
Regina Christina a plânsă când i s’a adusa aceea soire 
tristă Mulțimea era să sfâșie pe Cotilla, der poliția l’a 
scăpată. Atentatorulă a clisă la poliție: «Nu se pote 
încă judeca fapta mea. MS voia explica la tribunală." 
— Atentatorulă se portă fărte liniștita. Nu de multă a 
voită să însereze în diarulă „Resumen," căutândă ună 
locă de intendenta ; s’a rugată mai de multe ori să se 
deschidă o subscripție pentru densuiă, căci se găsea în 
cea mai extremă miseriă.

* X
*

Unu bună mijlocii de-a conserva fructele. — Bum- 
baculă are proprietatea d’a conserva fructele, și în ace
lași timpă de-a întârzia cocerea lora. Aceslă din urmă 
proprietate a bumbacului este forte prețiăsă. Merele, pe
rele, și chiar strugurii, se polă aședa în ole de feră alba 
între două straturi de vată, apoi vasele se închidă în- 
tr’ună moda ermetică, plumbuindu-se capacele; după a- 
eeea vasele se pună într’ună locă unde să nu se pro
ducă o schimbare bruscă de temperatură. Prin aceslă 
mijloe.a fbrte simplu se pota păstra chiar fructele cele 
copte mai multe săptămâni; acesta lucru de multe ori 
este prea avantagiosă pentru vinderea fructeloră. Se potă 
obținea de-asemenea resultate admirabile cu o cameră 
rece, avânda o temperatură dela 1—2 grade de-asupra 
lui zero, pentru că viața fructeloră este suspendată și 
maturitatea nu p6te să se facă, pe câtă timpă fructele 
se voră lăsa în acăstă cameră frigurăsă.

* *
*

Ună uraganfi. — Se telegrafiază din Filadelfiia că 
ună mare uragană a bântuită Statuia Minnesotă și ’n 
specială orașulă Saint-Cloud S’a dărâmată peste 300 
de case, și s’a constatată 67 morți și 160 răniți. In- 
tr’una din casele cari s’au dărâmată, se celebra o căsă
torie ; au murită două-decl de persone, între cari miresa 
și mirele.

Dare de semă,
despre veniturile și spesele balului Reuniunei femeiloră 

Române din Aradă, data în 25 Eebruariu 1886.
(urmare.)

Prin colecta d-lui Joldea din Hălmagiu 13 11. 70 
cr. dela : lulia Joldea 50 cr., Amalia Bolboca 50 cr., Lau- 
renția Iuga 40 cr., N. Balta 50 cr., Tamas Vidu 50 cr., 
N. Butariu 50 cr., Silvia Donath 20 cr., Al. Rob 50 cr.,

doza Spiczer40 cr., Ecaterina Birta 40 cr., Ana Moldo- 
vana 20 cr., frații IrhasO 1 fl 20 cr. D. Iancoviel 40 cr., 
. Inco 50 cr., Roza Ionescu 30 cr., Mihai Dirina 50 cr., 

G. Micluța 20 cr., Nicolae Budugană 20 cr., I. Giurgiu 
20 cr., Puticiu Lucreția l fl., Ioană Oncu 1 fl., Nicolae 
i'lorea t fl., Arsenie Indrieșă 50 cr., Nicolau Popescu 
20 cr., Petru Sirca 20 cr., Mateyka 1 fl., Iov. Feier 20 
cr., Iudita Giula 50 cr.

Prin colecta Domnișărei Elena Diaconovic! în 
Reșițal3 fl., dela: Bagi Kâroly 2 fl., A. Diaconovicl 2 fl., 
G. Bălănescu 2 fl., Iuliu Vuia 2 fl., I. Frenț 2 fl., Ge- 
orge Nicoiaeviciu 2 fl.

Prin colecta D-nei Ecaterina Tapa în Vășcău 11 fl 
50 cr., dela Juliana Sarbadi 1 fl., Saveta Bogdan 1 fl., 
Anna Pulcași 1 fl., Weisz Jgnâcznâ 50 cr., N. Chiș 50 cr. 
Atanasie Popa 1 fl., Popa Ionuț 10 cr., Nic. Baicu 10 
cr., Aur. Popoviciu 30 cr., Irma Gavri 1 fl., Onica Dale 
1 fl., Andreiu Tdderă 1 fl., Dumitru Dușe 1 fl., Ecate
rina Tășie 2 fl. —

Prin colecta D-lui Dr. Ioanu Paulii 9 fl. dela: 
Adriană Diaconă 1 fl., Nicolau Popoviciu 1 fl., Ladislau 
BordoșO 1 fl., Ioană Vartolomeiu 1 fl., Traiană Barzu 
1 (L, Iosifă Bălană 1 fl., Dr. Iuliu Olariu 1 fl., Georgiu 
Șsrbană 1 fl., Dr. Ioană Paulă 1 fl.

(Va urma.)

B I B L I O G R A FIÂ.
Invitare de pronuineratiune la „Convorbiri Pedagogice."

Revista pentru educațiune și instrucțiune. Gu în
cepere dela 1 Maiă nou a. c. va apără în Satul Nou o 
revistă lunară pedagogică întitulată „Convorbiri Pedago
gice,*  redigeată de învățătorii P. Stoica și I. Popii Rete- 
ganulu. Lăsămă să urmeze aci prospectula acestei în
treprinderi literare.*)

1. Fiecare Nru în 8° cu învălitore va cuprinde: 
ună portreta fotolitografîcă ală unul învățătoriă său altă 
bărbată de scălă română, biografia acestuia, 2—3 arti- 
coll pedagogici — didactici, 1—2 articoll de foiletonă 
din vieța pedagogică-socială, ună articolă din higiena 
poporală seu alta ramă de sciință, cronica lunară des
pre tăte mișcările pedagogice — în formă de foiletonă, 
revista diareloră pedagogice, curieră bibliografică, anec
dote din viâța prunciloră, mosaică (felurimi interesante,) 
întrebări și răspunsuri de ale abonațiloră, gâcituri și 
telefonulă redacției.

2. Prețulă de abonementă pe anulă 1886 este 
2 fl. v. a. 0 parte din venitulă curată ală acestei reviste 
este destinată pentru ajutorarea scblei super, de fetițe 
ce se înființeză în Sibiiă prin Asociațiunea transilvană.

3. Fiecare abonată în casă de morbă este îndrep
tățită a cere consiliu medicala grătuitâ dela ună medică 
practică, câștigată de redacțiă spre acestă scopă.

4. Abonații „Convorbiriloră Pedagogice» potă pre- 
numera «Cărțile Sătenului Română" cu prețulă scăzută 
la 1 fl. pe ană1 âr „Preotulă Româna,< cu 3 fl. în locă 
de 4 fl. Totă Ia administrația «Convorbiriloră Pedago
gice" abonații potă procura cu prețuri scăzute o mul
țimi de cărți.

5. 10 exemplare din «Corvorbiri Pedagogice" se 
trimită gratis și franco la <jece învățători pensionați, even
tual la alții lipsiți de mijlâce, în care causă cererile (atâtă 
dincolo câtă și dincâce de Carpați) suntă a să adresa 
la Redacțiă celă multă până la 28 Maiă n. a. c.

6. Deși prețulă abonamentului e fărte mică, căci 
nutaai portretele cu facsimilulă de subscriere au o va- 
16re mai mare de câtă prețulă abonamentului, totuși, dâcă 
se voră aduna mulți abonați, la sferșitulă anului le vomă 
trimite gratis și franco ună tabloufotolitografică după 
ună desemnă escelentă ală unui pictoră română, repre- 
sentândO pe Georgiu Lazar. Acestă tablou singură se 
vinde în altă locă cu 2 fl.

Banii de prenumerațiune și scrisorile suntă a se 
adresa la „Redacția și Administrația »Convorbiriloră Pe
dagogice» în Satul-Nou (Banat-Ujfalu).

*) Suntă rugate și alte «Jiare române a lua notiță despre 
ac&stă întreprindere literară.

Editoră : Iacobft Muresianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Anrelă Mureșianu

toții gata de luptă, totuș rugau pe D-deu, să-I apere 
de-ună nou atacă din partea dușmaniloră.

A doua cj.i potrivnicii se iviră în numără și mal 
marc; omenii Iul Stanley însă îi respinseră voinicesce 
șUapoi se luară după ei. De astă-dată cădură din par
tea lui Stanley două-deci și doi de inși; trei fură ră
niți. învingătorii se întorscră după aniiadi, aducendă 
ca pradă boi, capre și bucate.

Călătorulă nostru socotea, că după o perdere așa 
de mare selbaticii nu voră mai cuteza să rapețescă ata- 
culu, dară se înșelă. In (liua următore ei năvăliră din 
nou în numără totă așa do mare. Și de astă-dată însă 
fură respinși cu perderi forte mari. Stanley porunci 
âmeniloră sfii se înainteze cu toții pasă la pasă și să 
strice tote satele din apropiere. In chipulă acesta duș
manii fură alungați din însăși țera loră. Tote perde- 
rile erau: două-deci și patru de morți și patru răniți.

Socotindă și pe cei două-ijeci și cinci de bolnavi, 
societatea ndstră suferise o scădere de cinci-deci și trei 
de 6meni. Acestă împrejurare îngreuna multă trans- 
portulă lucruriloră. Măgarii și unii din conducători 
trebuiră întrebuințați la transportulă poverei, totodată 
o mulțime de lucruri forte de lipsă trebuiră date pradă 
flacăriloră.

In dimineța dilei de 26 Ianuarie călătoria se con
tinuă din uou. Caravana era alcătuită acum numai din 

două sute patru-cjeci de porsone: trei Europeni, două- 
sute șese Vangvana și Vanyamvezi, două-țleci și cinci 
do femei și șese copii.

In 27 trecu Stanley cu soții săi de drumă rîulu 
Livurnbu. Drumul u ducea printr’o pădure frumâsă do 
arbori numiți myombo și mai departe printr’ună ținută 
acoperită cu stânci mari și ploșuge, asemenea unoru 
castele urieșe.

In 29 ajunse caravana la sătulă Mgongo Tembo 
și fu primită din partea mai marelui do aici în modulă 
celă mai prietinescă. Când audi despre cele ce le pă
țiseră călătorii noștri cu cei din Vinyata, îi spuse lui 
Stanley, că aceștia suntă vestiți de omeni răi. Toto
dată, observă, că a fostă o mare greșală, că a dată 
vrăjitorului inima boului adusă ca dară, deore-ce locui
torii din Vinyata crodă, cW decă, cine-va face acesta, 
de bună, semă nu mai poto scăpa, ci trebue să so pră- 
pădescă. Numai acurii înțelese Stanley, care a fostă 
causa resistențeî celei înverșunate a dușmaniloră.

In Mgongo Tembo caravana se mai înmulți cu 
optă omeni și doi conducători. Mai târziu se mai gă
siră, încă, câți-va soți de drumă, așa încâtă acuma nu- 
mărulă omeniloră lui Stanley se urcă din nou la două- 
sute opt-deci.

Erau dilele dintâiu ale lui Februarie, când călă
torii noștri trecură din locurile selbatice de până acum 

în frumosulă, estinsulă și roditorulă șăsă Luvamberri. 
Pe pajiști nemărginite pășteau aici girafe, zebre, gnu*),  
bivoli, țapi sălbatici, porci sălbatici etc. Dintre păsări 
se vedeau ibisî, ciocârlii, gâște, rațe, ulii, cocori, fla- 
mingi etc. într’o singură (li Stanley pușcă două an
tilope, ună bivolă, o zebră, două gâște, patru bibilici 
și cinci rațe. Va să dică, călătorii noștri aveau acuma 
carne din destulă.

Necazurile se împuținau din di în (li totă mai 
multă, căci ținuturile, prin care trecea caravana, se fă
ceau din ce în ce mai frumăse și mai binecuvântate cu 
tote cele de lipsă. Cu deosebire escela în acesta pri
vință bogata țeră Usukuma. Aici se găseau cu priso
sință bucate, cartofi, legume, pepeni, miâre, tutună, etc.

Bucuria, ce o simțea fiecare în pieptulu său, se 
făcu și mal mare, când „omulă albă cu mâna slobodă," 
cum îlă numiau pe Stanley tovarășii săi de drumă, îm
părți daruri la toți aceia, cari se distinseseră până 
acum în decursulu călătoriei.

Locuitorii număroseloră sate, pe lângă care tre
cea caravana și cari locuitori se ocupau mai cu sâmă 
cu economia de vite, se arătară de totă primitori și 
buni de inimă. Ei dau cu plăcere totă ce aveau pen
tru prețuri de totă moderate.

(Va urma.)
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OorsuJn la bursa de Viena
din 20 Aprilie st. n. 1886.

Bursa d® BueurescL

Rentă de aurii 4°/0 . . . 103 10 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.0 
împrumutul^ căilorti ferate

ungare..........................152.25
Amortisarea datoriei eăi-

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.10

Amortisarea datoriei căi-
lorfi ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 127 25

Amortisarea datoriei căi-
1 ord ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 117.25 

Bonuri rurale ungare . . 104 50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4 50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă..............................104.60
Bonuri cu ci. de sortare 104.60 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 104 60 
Despăgubire p. dijma de

vină ung................ ' . . 100.—
împrumutul!! cu premiu

ung..................................119 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.30 
Renta de hărtiă austriacă 84 95 
Renta de arg. austr. . . 85.05
Renta de aurii austr. . . 114 20 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 874 —
Act. băncel de credită ung. 294.75 
Act. băncel de credită austr. 291 50 
Argintulă —. — GalbinI .

împărătesei ................. 5.94
NapOleon-d’orI .... 10.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.10

Cota oficială dela 15 Aprilie st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 90— 91%
Renta rom. amort.. (5°/0) 941/4 94%

> convert. (6°/0) 89— 90—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) 102% IO31/4

» „ „ , (5%) ■ 87— 87%
* » urban (7%) . 99— 100—
> > (6°/o) • 92— 93—
» ■ » > (5%) • 82% 83%

Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

< » » Națională —
Aură contra bilete de bancă 13 — 14%—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Târguit! de țâră celă mai aprdpe alu „Sf. 
George“ în comuna B-Lippa (Lipova) comita- 
tulu Timișdrel se va ținea în 2 Maiu a c. 
st. nou.

Tergulu de vite însS se. va începe cu 2 
dile mai nainte.

5

Stefanu Elstner.
arendașulfl pieței.

AVISU
Am on6re a face cunoscută p. t. publică că am înființată unu

Negoțu de croitoria
Strada Vămii Nr. 8.

Cunoscința perfectă a croitoriei și pracsa ce am făcută 
croiala haineloră bărbătesc! în timpă de 9 ani la d-nii

Schwarse & Bartha

la

precum și ună mare sortimentu de stofe indigene, franțuzesc! 
englezesc!, și journalele de modă cele mai nouă, mă pună în 
plăcuta posițiune a satisface pe deplină tdte dorințele On. muș
terii, și mă rogu pentru o câtă mai numărdsă clientelă.

Cu distinsă stimă
Zsigmond Aron,

croitoru de haine bărbătesc!

Vinurile cele mai nobile

Liste cu prețuri gratis

îngbuteliele mele originale 
și cu preturile de deposilu

cea mai deplină garantă,
se potă găsi în B r a ș o v ă la Domnii

din Transilvania,
pentru a căroru veritabilitate dau

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealfi-Budapesta și pe linia Teiașă-Aradd-Sudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predealii

Bucurescî

Predealu

Timiștt

Brașovtt

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodiî
Hașfaleu

(
(

(
(Sigliișdra 

Elisabetopole 
Mediaș ti 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiuștt 
AiudO 
Vințulă de 
Uiâra1 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriști 
Stana 
Huiedinti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susrt

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena

Trenă 
de 

peraine

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
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
6.00

6.35
3.00

j

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnibus

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9 12

10.23
12.32
12.59

10.37
12 59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea maro 

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

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Uiâra 
Vințultt de 
Aiudfi 
Teiușil 
Crăciunelfl
Blaști 
Micăsasa 
Cepșa mic- 
Mediașfi 
Elisabetopole 
8igiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apati a 
Feldidra

Brașovă

Timiștî

î
(
(

susfi

Predealâ

Bucurescf

(
(

Nota: Orele de nâpte suntii cele dintre liniile grdse.

Trenă 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibtu

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

— — 1
1

- --
6.47 — 3.15 6.20 8.00

10.37 — 7.29 9.11 11.4t'
1.44 — 8.27 11.26 2.31
5.33 — — 1.28 —
— — 9.45 2.00
— — 9.59 2 11 , —
— — 10.28 2.34 —
— — 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— — 1.31 4.26 —
— — 2.56 5.08 —
— — ■ 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24
— — 5.05 6.43 —

12 05 — — 7.03 —
12.31 — — 7.26 —
2.16 — — 8.51 —
3.12 — — 9.31 —
3.32 — — 9.43 —
3.41 — — 9.51 —
3.50 — — 9.58 —
4.25 — — 10.24 —
4.50 — — 10.44
5.41 — — 11.28
6.02 — — 11.44 —

6.40 — — 12.18 —
7.00 — — 12.36 --
_ — — 1.22 6.01
— — - 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — ■ — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.3
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.-09
— — -— — 1.50
— — ; — — 2.48
— — — — 3.23
__ — — — 4.56

1
9.40

Tipografia ALJEXI Brașovă.

Teinșil- ^.radik-ISudapesta Riidapesta-Aradft-Teiușil.

Trenu Trenă Trenu de Trenu de Trenu Trenă
omnlbua omnibus persdne peradne accelerată omnibus

Teiușft 11.09 — 3.66 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Inlia 11.46 — 4.27 budapesta 8.05 1.45 8.00]
Vințulă de josă ,12.20 — 4.53 11.02 3.44 11.40J
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOlHOn. / 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Arssdft 3.37 7.53 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
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
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
Mzolnnk \ 2.39 12.00 4.53 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 | 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena “ 1 8.00 6.05 TTeSușft 12.05 - 2.24

Aradft"T£BMdș<(»rffl ©imaeria (Piski)

Trenfi Trenă de Trenu de Trenă de Trenfi Trenă
omnihna persdnc porsdne peradno omnlbna omnibus

Arad.ft 6.00 12.55 8.25 ©Smeada 6 30 11.50 2.23
Aradul ă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
Ttmișdra 8.42 3.40 10.06 Petroșeul 10.43 4.04 6.39

Timiș6ra»Aradik Petroșeui—Sixneria (Piski)

Trenu de Trenă de Trenu Trenă Trenă Trenă
persâne persâne omnibus omnlbua omnibus de pera.

Timlșâra 6.07 12.25 5.00 PetroșenS 6.49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 1054 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
N6meth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8 02
Aradulă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
A’- 7.50 3.10 7.40 10.53 1,35 9.15


