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Brașovu, 3 Aprilie 1887.
Astădl este dina, în care creștinii răsăritului 

serbăzâ cea mai mare jertfa, ce s’a adusă în 
cursulă istoriei de cătră acela, care pentru în
vingerea învățăturiloră sale dumnedeescl și mân
tuirea omenimei șl-a dată sufletulă pe cruce.

Intr’o di sfântă ca asta, cuvine-se dâr creș
tinului adevărată și Românului credinciosă ul
mului său, a se întreba în consciința sa, ce 
fapte a săvârșită elă și ce jertfe a adusă pentru 
binele semeniloră săi și pentru înflorirea obștei, 
ală căreia mădulără este, ca să se facă vrednică 
de marele învățături și de nemărginita iubire a 
Mântuitorului.

Ce ar fi de acâsta lume, ce ar fi de socie
tatea ndstră, decă fiecare ar lucra și ar viețui 
după poftele lui și dăcă nu șl ar impune unulă 
față cu altulă unele margini, unele 'datorii, ce 
le pretinde buna înțelegere și buna viețuire între 
dmenl? Au nu vede ori și care dintre noi, ce 
rău mare, ce pacoste durerdsă au adusă asupra 
capului nostru poftele destrăbălate și neînfrânate 
ale adversariloră nâinului românescu ? Nu simte 
ori și care dintre noi, săracă și avută, câtă de 
multă se depărtâză ei pe Z' ce merge de pre- 
ceptulă dumneZeescu: ce ție nu-țl place altuia 
nu face ?

Nu împlinirea pofteloră ’ne’nfrenate p6te fi 
țînta, spre ajungerea căreia trebue să nisuâscă 
ună bună creștină și ună Română adevărată.

Simțimă noi cu toții destulă de tare și 
durerosu, câtă ne’ncredere, câtă ură și răutate, 
câtă nemulțămire și amărăciune au sădită în 
țâra ndstră poftele și patimele descătușate ale 
adversariloră noștri!

Nu desfrâulă, ci înfrenarea; nu patima, ci 
pătimirea pentru isbânda causei sânte este ma
rele esemplu, ce ni l’a dată Fiiulă omenirei prin 
jertfirea- sa.

Cea mai de căpeteniă datoriă a creștinului 
adevărată este prin urmare de a se înfrâna, de 
a pătimi și de a se jertfi pentru adevără și 
dreptate, pentru binele obștei sale și alu ome
nirei.

Obștea ndstră este românâscă. Adevărulă 
și dreptatea ceru ca și Românii să aibă dreptă 
și să se bucure de bunăstare. Binele obștei ro- 
mânescl pretinde, ca fiă-care fiu alu ei să fiă 
gata a lupta, a pătimi și a se jertfi pentru îna
intarea și înflorirea nâmului său. Binele ome
nirei în fine reclamă și pentru poporală română 
aceeași libertate, de care se bucură și celelalte 
popdre din lume, căci nu este scrisă nicăirl, ca 
Românulă să fiă în veci slugă și undită străină.

Să ne gândimă numai la moșii și strămoșii 
noștri, câtă n’au pătimită ei, câte jertfe n’au a- 
dusă ei, pentru ca să se ușureze sdrtea poporu

lui română și noi, urmașii loră, să ne putemă 
bucura măcară de atâta cultură câtă avemu a<jl!

Unde amu ajunge noi, unde ară ajunge mai 
vârtosă urmașii noștri, dâcă amu părăsi cărarea 
mântuirei, pe care au pășită premergătorii noștri 
și ne-amă face sclavii pofteloră nostre individu
ale, rătăcindă pe drumuri întunecdse și prăpăs- 
tidse ?

Ună astfelă de resultată ne-aru amenința, 
dâcă amă urma principiile ce, cu părere de rău 
o spunemă, au începută a le propaga unii 
dintre noi și pe cari le-amă pută numi princi
piile eclecticismului naționala.

Cu alte cuvinte, ne Zică unii că nu suntemă 
datori a aduce jertfe pentru nâmulă nostru, de- 
câtă numai dâcă vomă sâmți o deosebită plăcere 
spre a face acâsta, că chiar 6menii noștri cu po- 
sițiune independentă nu suntă datori să păti- 
mâscă și să se lupte cu adversarii pentru ca să 
susțină causa nâsttă românâscă, că o potu face 
acâsta decă le convine, dâr dâcă preferă a trăi 
mai nesupărați nimeni nu le cere nici o jertfă, 
și ei totă 6meni cum se cade voră rămână.

Asemeni principii potă să convină celoră 
cu consciința largă, în care încape și capra și 
lupnlă și varda, pdte să le convină celoră ce se 
bătu după onârea problematică de a mânca la 
masă cu grofii, căci acești dmenl își voră (|iee, 
în înțelesulu aceloră principii: noi suntemă 6- 
meni cu posițiune independentă, dâr voimă să 
trăimă nesupărați și decă ne învită prefectulă, 
solgăbirăuhi seu altulă care ne pdte supăra, tre
bue să mergeinu, ca să putemă rămână liniștiți, 
și dăcă „măria sa grofulă" ne cere să-lă alegemă, 
trebue să-i facemă pe voia, căci grofulă e bo
gată și puternică și ne pdte supăra. Așa însă 
putemă trăi nesupărați și scrisă este negru pe 
albă, colo și colo, că noi pentru aceea totă 6- 
meni cum se cade remânemă.

Nu mai trebue să asigurămă pe cetitorii 
noștri, că noi nu ne putemă învoi nici de-cum, 
ba condamnămă chiar cu tdtă puterea convic- 
țiunei ndstre o asemenea teoria periculdsă, că 
nimenea nu e obligată a aduce jertfe pentru 
națiune.

Acăstă teoria este chiar diametrală opusă 
nu numai adevărat.eloră principii ale desvoltării 
popdreloră, ci și precepteloră religiunei creștine 
și în sânta di de astădl, când avemă înaintea 
ochiloră marele esemplu ală abnegărei și alu 
jertfirei pentru fericirea obștăscă, trebue să le 
aducemă aminte Româniloră, că dăcă au vre-o 
datoriă pe acestă pământă cea dintâiu, cea mai 
de frunte și cea mai sfântă a loră datoriă este 
de a se înfrâna, de a pătimi și de a jertfi totă 
pentru binele națiunei loră !

Implinindu-șl acăstă creșținăscă și românâscă 
datoriă, ei negreșită nu se voră pută face păr
tași de onoruri și de favoruri deșerte, nu voră 
pută trăi nesupărați o viăță comodă și făr’ de 
griji, dăr voră fl cu atâtă mai liniștiți în con
sciința , că s’au făcută vrednici de ostenelele și 
de jertfele strămoșiloră loră și cu atâtă voră fi 
mai împăcați în cugetulu, că urmașii loră nu-i 
voră blăstăma!

Mișcare și agitațiune între Celii.
Cehii tineri au adresată ună manifestă, subscrisă 

de vr’o 1500 de participanțl, prin care ceră categorică 
să se rupă totală Cehii de toți aliații politici infideli, cari 
încercă să seducă pe Cehi la moderațiune și îi lasă ’n 
baltă atâtă în afaceri de interesă materială câtă și de 
onore națională față cu Germanii și cu Ungurii. Cehii, 
Zice manifestulă, ară trebui să'neeteze odată a sprijini 
politica acelui guvernă, care a mărită indrăsnela Germa- 
niloră peste măsură. De aceea, Cehii au ajunsă la ca
pătă cu lâte ofertele de împăciuire și trebue să ’ncăpă 
o luptă aprigă contra tuturoră contrariloră, cari pună pe- 
decl salutareloră pretențiunl cehe.

Totă din partea Cehiloru tineri se continuă cu 
mare înverșunare agitațiunea în contra producteloră din 
Ungaria. Reuniunea birtașiloră „Hostimil" a provocată 
pe birtașii din Fraga să nu cumpere făină ungurâscă și 
pâne dela brutari, cari se folosescă de asemenea făină. 
.Narodni Listy“ cjice, că acestă apelă arată deja bune 
efecte. In provinciă agitațiunea în contra făinei ungu
resc! a luată și mai mari dimensiuni. In multe orașe 
vânzătorii au fostă siliți să depărteze dela prăvăliile lord 
tăblile pe cari erau anunțate producte ungurescl. Totă 
asemenea se agitâză și în contra vinului ungurescă. Fie
care Cehă, Zice „Nar. Listy“, să aibă în vedere că cum- 
părândă producte ungurescl se păgubesce pe sine însuși 
economicesce și ajută acelora, cari în ura loră Orbă con
tra Slaviloră s’au opusă chiar și celoră trei cuvinte mi- 
serabile slave, ce au cerută Cehii să fiă tipărite pe no
tele băncei.

Din afară.
„Nordd. Allg. Ztg.“, organulu cancelarului 

Bismarck, reproduce unu articulă alu fâiei cle
ricale ungurescl „Magyar Allamu, ce l’a scrisă 
din incidentulu aniversărei a 90-a a (țilei nas- 
cerei împăratului germană. In acestă articulă 
Zice fâia ungurâscă, că împtrăția germană n’a pri
mita sancționarea provedinței și că nu se va sus
ține nici o jumetate de seculă. La acestea observă 
organulu prințului Bismarck:

De repețite ori arătămă solidaritatea internațională, 
cu care Iesuiții tuturoră țăriloră combată imperiulă 
protestantă. Espectorările fâiei ungurescl ne dau nouă 
doveZi în acestă direcțiune, care suntă cu atâtă mai 
prețidse, cu câtă limbagiulă lui «Magyar Allam< este 
mai negenată decâtă limbagiulă soțiloră săi de principii 
din Germania și Francia. Scribenții unguri credă, că la 
noi nu se’nțelegă espectorările loră și în credința acâsta 
dau drumă gurii.

Se desminte în modă positivă din partea 
guvernului sârbescă scirea, că elă ar fi fă
cută ,demersuri pentru a aduce la îndeplinire 
confederația balcanică. Serbia n’are de- 
câtă o singură ambițiune, aceea d’a contopi frun- 
tariele politice cu cele etnografice; însă ea caută 
a ajunge la acestu resultată prin înțelegere ami
cală cu Bulgaria. împăcarea intereseloră Serbiei 
cu acele ale Greciei este mai ușdră decâtă îm
păcarea intereseloră Serbiei cu cele ale Bulgariei. 
Pentru aceste motive problema formărei unei 
alianțe balcanice este grea și realisarea ei fârte 
depărtată.

SOIRILE PILEI.
Din couiitatulă Sătmarului ni se comunică, că Ro

mânii de acolo voescă să candideze in trei cercuri elec
torale, ală Șomcutei mari, ală Garașului și ală Baiei mari 
bărbați naționali.

—x—
Comitetulă Kulturegyletului ardeleană a ținută la 

12 Aprilie n. o ședință, în care s’a aprobată elaboratulă 
raportorului comitetului de șepte St. Hegedăs, privitoră 
la împărțirea ajutâreloră. La discuțiune au luată parte 
deputății dietall Iuliu Horvath, Alex. Hegedăs, Nic. Bartha, 
luliu Gyorffy, Gabr. Ugron, episcopulă Dominik Szasz, 
viceșpanulă Nic. Gyarmathy și prof. de univers. Dr. Vic
tor Concha. Luni se continuă ședința comitetului. — Ce 
de timpă perdută! Ce de cioroboră pentru ună toporă!

—x—
In comisiunea, care s’a dusă la contele Haller ca 

să-lă roage a primi candidatura de deputată dietală 
tiszaislă în cerculă de josă ală Cetății de baltă, a fostă 
și preotulă sasă Traugott Schuster. Afiămă că părintele 
protopopă lacobă Macaveiu din Dieio-St.-Martină, care 
încă a fostă alesă in comisiune, a refusată a fi unâltă 
ungurescă. Onâre Iui!

—x—
Ministrulă Trefort a concediată pe ună ană pe di- 

rectorulă scOlei reale din Alba-Regală, Valkovszky, despre 
care s’au plânsă »patrioții“, că nu propune istoria după
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calapodulă lui Hunfalvy. In locu’i s’a numii ă directorii 
suplinitorii profesorulil Val. Toth.

—x—
In Bistrița au sosita mai multe familii de Ciangăi 

din Bucovina, unde cjicil că le este amenințată esislența 
din causa râsboiului vamală cu România, spre a se co- 
lonisa în Ungaria de joșii. Emigranții au de gândii sfi 
se așeije în ținutulă Panciovei.

După cum anunță noua fâiă ungurâscă din Alba- 
Iulia, se vorbesce că regimentulă de infanteria Nr. 50 
va fi transferată în amilii acesta din Alba-Iulia la 
Viena.

Fișpanulă Banffij-pașa. a numită căpitană ală po
liției din Bistrița pe pensionatulă conducâtoră ală căr- 
țiloră funduare din Pojună, lulia Koszegvary.

—x—
Scitele din Sibiiu, care fuseseră închise din causa 

epidemiei de pojară, s’au deschisă, nu însă și grădinile 
de copii.

Reuniunea archeologică din Deva a mai primită dela 
ministrulă instrucțiunei pentru continuarea săpăturiloră 
în Sarmisegetuza 300 fi., prin urmare cu 200 11. mai pu
țină ca în anii trecuțî.

—x—
In comuna Prostea mare din comitatulă Ternavei 

mici se deschide dela 16 Aprilie n. ună oficiu poștală.

In comuna Drîmbari de lângă Alba-Iulia au arsă 
la 6 Aprilie n. 17 edificii și o vită.

—x—
Academia română, între celelalte persâne alese ca 

membri corespondenți, a alesă și pe d. lână Kalinderu, 
ale cărui principale și remarcabile opere — între cari 
„Consiliulă Impârațiloră la Roma și Constantinopole* și 
„Etude sur la regime municipal romain», au fostă forte 
aprețiate de toți autorii marî străini .și chiar de pressa 
străină, 4,ce «România liberă».

—x—
In Perșaril și în Rodbavă au arsă câteva șuri.

—x—
Aflămă cu părere de rău, că de rendulă acesta nu 

s’a dată voiă musicei militare a regimentului de infanteriă 
de aci a cânta ca in toți anii la petrecerea sodaliloru 
români, ce se va da a doua cji de Pascî. Causa nu o 
cunăscemă.

—x—
Cetimă în «Românulă*: >M. Sa regina a trimisă 

în Germania, cu cheltuiela sa, pe ;o elevă a Asilului 
Elena Dâmna, domnișăra Minculescu, spre a’.șî complecta 
studiile în arta picturei*.

■—x—
Ministerulă română de resboiu a incredințată so- 

cietăței de »forges et chantiers dela Mediiei ranâe* cons- 
trucțiunea a trei torpilori, scrie «Epoca*.

—x—
Congresulă didactică din România s’a deschisă in 

Iași și d. rectoră ală Universităței N. Culianu fu acla
mată în unanimitate de președinte. In primulă locă, 
Congresulă a votată o telegramă prin care se esprimă 
devotamentă către Regele. După acesta au urmată lucră
rile speciale. S’a admisă că scopulă învățământului se
cundară este: de a da tinerimei o cultură conformă cu 
reformele și civilisațiunea societățiloră celoră mai înain
tate cu aplicațiune la starea din România. Apoi ca în- 
vățămentulă să se împartă în două mari ramuri: în cla
sică și reală, care să fiă mai cu sămă agricolă, indus
trială și comercială. După acâsta s’a admisă să se dea

femeiei învățămenlulă secundară. In fine, între resolu- 
țiunile votate a fostă acea, ea programele învățământului 
secundară să se ușureze, desvoltându-se materiile in modă 
analitică.

—x—
Domnișăra Bârsescu, sosindă acum câte-va dile in 

Viena, audl că părintele său, Constantină Bârsesi-u, co
lonelă, a murită în Bucurescl. Deja lunea trecută sosise 
la Viena acâstă șcire, dâr nu se creduse de cuviință a 
insciința pe artista, care se afla in Budapesta. Mercur! 
a fostă înmormântarea și în săra acelei dile artista a ju
cată în piesa „Străbuna». In actulă ală treilea se 
aduce pe scenă cosciugulă cu cadavrulă părintelui aces
teia.... D-ra Bârsescu, povestesce, că niciodată nu fu
sese așa durerosă mișcată și n’a plânsă așa amară, ca 
în acestă scenă, și publiculă asemenea a fostă profundă 
mișcată de isbucnirea firescă de durere. Scena a avută 
celă mai mare efectă. Artista avuse o presimțire du- 
rerosă — părintele său murise intr’adevără.

Discursulu d-lui M. Kogtllniceanu, 
rostită în ședința dela 18 (30) Martie a c. în cestiunea 

consulateloru române.

D. M. Kogălniceanu: D-loră, voiă degagea cu totulă 
pe d. ministru de esterne în acestă cestiune, și declară 
că, în fața atâtoră greutăți ce are, nu a avută neapărat 
timpă ca să se ocupe cu acestă serviciu, cu atâtă mai 
multă, că a întâmpinată o mulțime de anevoințe în pri
vința personalului; insă d-sa va recunâsce că serviciulă 
nostru consulară nu corespunde la sacrificiele ce ne 
costă, precumă asemenea nu corespunde nici la trebuin
țele țărei, pentru că a fostă ceva ridicolă în numirea 
consuliloră noștri; s’au numită consuli și consuli generali 
la Monaco, la Tuuisă; der nu s’au numită la Alexandria, 
unde avemă peste 2,000 de Români cari reclamă prolec- 
țiunea năstra. fn Iote (jilele vedemă numindu se con
suli prin porturile Suediei-Norvegiei, prin o mulțime de 
porturi ale Italiei; se iau domni de acolo cari solicita 
onorea. și cărora li se dă numele de consuli, fără ca 
nouă să ne fie de vre-ună folosă. Noi nu avemă acolo 
interese, der ei au: întâiă, au dreptulă să mergă la 
baluri oficiale, și pe urmă mai câștigă forte multă și cu 
pecetea, cu patenta, cu multe altele. Eu socotescă că 
amă putea tare bme să ne scăpămă de serviciile aces
tora domni.

Der e altceva, avemă și consuli plătiți, der îi a- 
vemă plățițl acolo unde nu ne potă face nici ună ser
viciu; și acolo unde pe tâtă (Jiua avemă nevoiă de con
suli, acolo, ori s’au desființată, ori nu se numescă. D-lor. 
în iotă Basarabia era un singură consulă, —Ia Ismailă; 
s’a desființată pentru economie și s’a lăsată celă din 
Odesa. Ce interesă mare avemă noi la Odesa?

D. ministru de esterne, M. Pherekijde: Este espor- 
tațiune mare de grâne.

D. M. Kogălniceanu: Eu sciu ce este, îmi cunoscă 
țâra; este exportarea care merge dela UnghenI la Odesa: 
der acesta nu mai este exporlare românâscă. Interesulă 
este pentru navigațiune intre porturile Dunărei și Odesa.

Auitria are consuli la Nouă-Sulițe; noi nu avemă. 
De ce să nu avemă unulă laUngheni? Apoi la Brașovă, 
la Sibiiu, la Cernăuți, la Suceava avemă noi consuli? 
Nu vă aduceți aminte de conflictulă celă mare dela Iț- 
cani, unde funcționarii noștri au fostă bătuți și puși în 
lanțuri? S’a făcută cercetare și s’a găsită că funcționarii 
noștri nu erau vinovați; primit’amă vre-o satisfacțiune ? 
Trebue să recunoscă că guvernulă austriacă a schimbată 
pe funcționarii săi, și s’a (}isă, că acestă conflictă regre
tabilă s’ar fi evitată de ara fi avută acolo ună consulă.

Der ia întrebați D-vâstre, dăcă, bunăâră, la drumulă de 
feră care e la Nouă-Sulițe, între Austria și Rusia, Aus
tria n’are consulă?

Noi n’avemă consulă nici la Cernăuți, și când ue 
ducemă la Cernăuți trebue să mergemă la guvernaloră. 
Dâr relațiunile cjdnice dintre Brașovă și Ploescl, cine le 
reguleză? Așa dâr, după opiniunea mea, și acâsta nu e 
ună blamă, este o reclamațiune ce o facă Parlamentului, 
socotescă că acestă cestiune trebue să intereseze pe toți; 
căci asemenea neînțelegeri se întâmplă în mai multe 
puncte la graniță.

La Vârciorova s’a întâmplată, când mergea d-nulă 
primă-ministru la Berlină, că a fostă oprită, și norocă 
că a fostă ună funcționară, care l’a cunoscută și a c|isă: 
ce faceți? Acesta e primulă ministru ală României, )ă- 
sați-lă. Apoi, d-loră, nu toți au onărea să fiă miniștri 
ai României, ea să fiă cunoscuțl astfelă. Dâr ce pățescă 
Botoșenenii, Dorohoienii, când se ducă la Suceava? Pio- 
iescenii când se ducă la Brașovă? Severinenii la Orșova? 
Nu ar trebui să avemă în acele localități câte ună con
sulă ? Din două lucruri unulă : ori Austria ne recunâsee 
dreptulă, ori nu.

O voce: Avemă la Pesta.
D. M. Kogălniceanu: Ne recunosce la Pesta, dâr 

acolo nu avemă nici unu interesă și avemă acolo cu 
tâte acestea ună consulă.

Veciniloră noștri unguri le place fârte multă să 
vaijă, că la balurile primului ministru vine și consululă 
României în uniformă, eu broderi, cu decorațiunl, alături 
eu consululă Franciei, cu consululă generală ală An
gliei, ală Rusiei, etc.

Ungurii bine facă, că aspiră la autonomiă, la in
dependență și prin urmare, voră să aibă și ună corpă 
diplomatică și le convine fârte bine, căci avemă acolo 
ună tînără forte frumosă, cu barba respectabilă, ună 
oină forte presentabilă, dâr ce rolă jâcă elă acolo? Su
puși n’avemă, comerciu nu, der dămă 30,000 lei ca 
eheltuell de representare. (Ilaritate), Cu 30,000 de lei 
amu pute plăti consuli la Cernăuți, Brașovă, Sibiiu, Ti- 
mișdra, Orșova și mai adăugândă ceva amă plăti și ună 
consulă la Suceva. Austria în țera nâstră are in fie 
care orașă și orășelă câte ună vice-consulă , cari 
mai înainte ce erau? După vestitulă tractată dela Șiștov, 
Austria avea dreptulă să trămită pe la noi în țâră oile 
să pască, și ca să apere pe ciobanii ce veneau eu ele, 
avea dreptulă să trămită câte ună staroste care nu avea 
leafă, și mulțl dintre acei staroștl făceau jafuri, și le fă
ceau asupra supușiloră loră cu pașapârteie și altele.

Guvernulă austriacă luândă cunoseință de acestă 
lucru, bine a făcuta că a regulată acelă serviciu, infiin- 
țândă vice-eonsulî eu lâfă, bine plătiți și noi i-amă pri
mită. li avemă la Bârladă, la Severină și în alte părți 
și trebue să scițl, că și dumnâloră se îmbracă în uni
formă și se ducă la balurile prefecțiloră și jâcă rolulă 
pe care ’lă jocă consululă nostru la Pesta.

D-loră, traetatulă dela Berlină este fârte bună și 
folositoră pentru noi, căci nu suntemă datori jsă păc}imă 
capitulațiunile, și avemă drepturile cari le au și alte na
țiuni, chiar cu Turcia; prin urmare, avemă dreptulă să 
numimă vice-consull acolo unde avemă trebuinjă și unde 
reclamă interesele nostre de uâtă <jiua, interesele nâstre 
materiale, nu numai demnitatea nostră.

Astfelă flindă, dâcă voimă să tacemă economii, să 
rugămă pe D. consulă generală dela Pesta, pe D. con
sulă generală dela Odesa, etc., să binevoiâscă a-șl da 
demisiunea, seu D. ministru să-i rechieme, și banii aceia 
să-i punemă la visleriă, ca să împlinimă atâtea și atâtea 
goluri. Eu nu voiu cjice ca D. Lecca: deârece cutare 
putere a desființată posturile diplomatice In străinătate

FOILETON U.

Poesiă, și obiceiuri poporale.
Nu credemă că esistă poporă mai bogată în pro

ductele fantasiei sale ca poporulă românescă. Elă șl-a 
sciută plăsmui singură o literatură poporală torte desvol- 
tată. Țăranulă română, arândă la cornele plugului, își 
cânta în poesiă tainele inimei sale și cine n’a petrecută 
în mijloculu acestui poporă nu pâte să aibă ideiă despre 
abilitatea, cu caie produce elă aceste poesii. Noi le 
cetimă cu atâta plăcere, fără însă să le putemă admira 
in deajunsă, pentru că nu avemă ideă de ușurătatea cu 
care le compune.

Vorbescă despre poporulă română din Ardâlă. Elă 
mai în fiăcare sală își are poeții săi, bărbați și femei, 
cari, cari prin spiritulă loră născocitoră și desteritatea 
de a face poesii se distingă intre ceialalți și figureză ca 
ună feliu de poeți ai salului, fiindă totodată și cei mai 
buni de gură.

Aceștia folosescă tâte ocasiunile pentru a se pro
duce în adunările loră, la șecjătâre, la nunți, la îrnor- 
mântărl ș. a. cu productulă fantasiei loră. Compună 

feliu de feliu de poesii, dintre cari multe suntă forte ins
tructive și compuse cu o artă admirabilă.

Sfârșitulă tragică ală unui amoră, de esemplu; 
ună casă de mârte escepțională ală unui fe iioră ori fete 
mai alesă, și alte evenimente de natura acâsta oferă 
susă (jișiloră poeți bogată materială pentru compunerea 
de poesii.

Ună tânără neastâmpărată și rău crescută este din 
întâmplare omorîtă pentru propria lui vină prin lovitura 
nesocotită a unuia din cei ofensați de elă. Poetulă sa
tului îlă ia de modelă pentru a arăta urmările crescerei 
rele, învinovățesce pe părinți, cari prin o iubire necum
pătată i-au dată defunctului încă de mică o direcțiă gre 
șilă, descrie treptată desvoltarea palimeloră neinfrânate 
și sferșesce cu tragiculă casă de mârte, din care face 
ună studiu adevărată; absolveză pe defunctă, âr greșâla 
părințiloru o scusă în parte prin iubirea înăscută față cu 
fiiulă loră.

Poetulă le dă acestoră idei viâță prin puterea fan
tasiei sale, le înșiră în ritmî bine potriviți și după ce 
poesiă aslfeliu compusă o învăță de-arostulă doi trei fe
ciori și cam totă atâtea fete, o cântă săra la priveghiu 
în coră după o melodiă jalnică și caracteristică mai tu- 

turoră casuriloră de mârte. Plânsetulă generală ală as- 
cultătoriloră este o dovâdă despre succesulă poesiei și 
totodată este cea mai mare îecompensă pentru auto- 
rulă ei.

Aceste poesii suntă numai ocasionale și de re
gulă cu îmormântarea defunctului se dau cu totulă 
uitărei.

Alțl poețî se distingă prin satire. JFata cere ajutorulă 
poetului satirică pentru a batjocori în poesiă pe amantulă, 
care a părăsit’o. Ea îi dă poesiei o melodiă și apoi o 
cântă in câmpă primăvâra la săpată de cucurudă, vâra la 
secere și lâmna la culesă de cucurudă. De obiceiu își 
alege aslfeliu de ocasiune, ca amantulă necredincios^, 
care cosesce ierbă Ia pâla dâluiui, ori încarcă carulă 
pe o altă câstă de dâlă, sâ-i audă cântarea ei. Fecio- 
rulă, vrândă sâ-șî râsbune asupra amantei necredinciâse, 
cere și elă ajutorulă poetului satirică, care îndată îi 
compune câteva strofe de poesiă satirică, pe care fecio- 
rulă le învâță de-a rostulă și le strigă Dumineca la iocă 
prin descântece cum <jich ei.

Dâeă însă se întâmplă, ca feciorulă sâ se însâre, 
ori fata sg se mărite, ori dâcă se întâmplă si întrevină 
o nouă împăciuire între amanțl, — poesiile poetului sa
tirică nu mai au nici o valâre și se dau uitărei pentru 
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pentru motive de economia, să facemă și noi acelașă 
lucru.

Noi să desființămă acolo, unde nu avemu nici ună 
interesa. Putemă anexa cele două legaținnl dela Bru
xelles și Parisă, dâr să păstrămă legațiunl ca cea dela 
Atena, BelgradO, consulatele dela Salonică etc, pentru 
că noi avemă interese mari acolo, siguranța viitorului 
nostru cere, ca noi să trăimă în rel; țiunl continue, de 
totâ <}iua, cu tâte acele poporă, cari au suferită în tre 
cutO durerile nostre, și cu cari avemă să împărlășimă 
viilorulO cu bunătățile și răutățile lui. Napoleonii ală 
lll-lea prevedea căderea Turciei, dăr nu voia să vină 
alți moștenitori decâtQ moștenitorii naturali, poporele creș
tine, după cum, cănd putrcijesce ună copaciu mare, ună 
stejarC», să vie mlădițele lui, copacii cei mici ; astfelă in 
loculă imperiului turceseâ cădută, să se înalțe popârele 
Orientului, Romănia, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Gre
cia. C.ând ne vomă uni odată cu toții, nu vomă avea 
să ne mai tememă de pelicula, nici dela Nordtl, nici 
dela Sudil, nici dela Est, nici dela West, pentru că uniți 
toți la una loca voma fi și noi o putere mare.

Viitorulă e ala acelora guverne și națiuni, cari 
voră sci a realisa pe târâmă politicii acela stată dată 
de ună părinte murindă copiiloră săi, cănd a adusă a- 
celă snopă de vetge. (j,('ăndă: Rupeți-lă, și copii nu au 
putută, și atunci l’a deslegaiă, și fie-care a ruptă câte 
o verguță. Ei, noi a<Jl suntemă o verguță, der când 
vomă face ună snopă; Bulgarii, Muntenegrenii, Grecii, 
Sârbii, Românii, când toți vomă fi la ună locă, vomă fi 
ună snopă respectată de toți și nu ne vomă mai ruga 
atunci să ne acorde grația de a trămite consulațl seu 
agențașl in cutare și cutare locă; căci e folositoră să-i 
avemă în unele locuri, și aci să mă ierte D. Caton 
Lecca; D-sa in tinerețea D-sale și în dorința de a re
prima abusurile cerea desființarea: eu credă că ar fi 
mai bine să ceremă ministrului ca să caute ca acele 
posturi să fiă bine ocupate.

| Desființați ori unde, numai la marile puteri nu, 
numai la acele State, cari au să trăiăscăcu noi, nu. Eu 
sunt bătrână, dăr D-vostră tineri, veți vedea realisându-se 
confederațiunea Orientului. (Aplause.)

D. ministru de externe, M. Pherekyde: D-loră, 
sterșitulă cuventărei D-lui Kogălniceanu a atinsă o ces 
tiune cu totulă alta, decâtă aceea, pentru care a luato 
cuvântulă.

I). M. Kogălniceanu'. Aceea este o cestiune de 
viitorii. _____ (Va urma.) 

Elena Teodorini la Lisabona.
„O Economistă din Lisabona scrie:
• Suntemă în epoca serbăriloră lirice. Beneficiulă 

d-rei Tbeodorini, care s’a dată în featrulă San Carlos, 
a luată proporțiumle unui evenimenhl. De când există 
aceslă teatru nu amă asistată la o representațiune alâtă 
de strălucită. Ovațiunile ce s’au făcută celebrei artiste 
au fostă demne de apoteosele din anticilate.

De faptă, oricine înțelege că Tbeodorini, cea mai 
astistă dintre artiste, merita aceste ovațiunl ca una ce 
este gloria sceneloră lirice din Europa. Publiculă și-a 
manifestată entusiasmulă în chipurile cele mai variate. 
Poesii, daruri, nimică nu a lipsită. Printre darurile de 
valore ce a primită d-ra 'Iheodorini, citămă:

O frumosă coronă de flori artificiale legată cu o 
panglică de colorile României; vre-o două-cjeci de alte 
corătie de flori artificiale și naturale ; ună coffret de o 
valore de 3000 lei garnisită înăuntru cu dantele în va
iere de 12,000 lei din partea contelui de Daupias; o 
broșe cu briliante din partea contesei deFicalho; o bră-

ară cu două enorme safire din partea ducesei de Pal- 
mela, etc.

Spectacolulă s’a începută cu o cavatină din Norma 
și s’a urmată cu unu act din Berbierulu de Sevilla, 
ună actă din Jokondo și mai multe cântece spaniole și 
române. La aeestă spectacolă au asistată: MM. LL. 
Regele Don Luis și Regina, principele Leopold, și in- 
fantulă Don Augusto.

După represintațiă, d-ra Theodorini a oferită mai 
multoră artiști și jurnaliști ună supeă la hotelulă Uni
versală.

Pe stradă și în fața hotelului publiculă i-a făcută 
nouă ovațiunl.

Industria de casă.
Sânte-jude, Martie 1887.

Domnule Redacloră 1 Necesitatea d’a se spori po
porului nostru isvărele de traiu și de venite, mă face 
să vorbescă ârășl despre industria de casă. Am ară
tată de atâtea ori în colânele acestui prețuită (jiară fo 
lăsele cele mari ce resultă din lățirea industriei de casă 
intre poporulă nostr .

După părerea mea, mijloeulă celă mai bună d’a o 
lăți ar fi ca, pe lângă alte studii obligate, să se propună 
industria de casă in scâlele nostre poporale elementare, 
in Seminare, și în tăie preparandiile ca studiu obligată 
In aceste institute de învățămăntă generațiunea tânără a 
poporului nostru încă din frageda ei etate s’ar deprinde 
în activitate, așa câtă mai târziu industria de casă s’ar 
estinde în tdte părțile între poporulă nostru.

Plin asemenea procedere poporulă, deși cu mari 
greutăți, se păte capacita să îmbrățișeze măestrii folo- 
sitâre pentru bună starea și înflorirea sa materială.

Prin asemenea procedere, generațiunea tânără va 
îmbrățișa industria mică de casă, și peifeeționându-se in 
acesta, mai târcjiu și generațiunea a doua va îmbră
țișa în mai mare numără și alte industrii mai mari d. 
e.: ciobotăria, cojocăria, croitoria, rotăria, măsăria, ce- 
sornicăria, argintăria, aurăria, făurăria, pelăria și altele 
de acestea etc.

Poporulă, din ale cărui spate trăimă, ascultă, învăță și 
face iote, spre binele și fericirea lui, numai dintre Iote 
învățătorii, preoții și totă Românulă cu carie, cari lo- 
cuescă in mijloeulă poporului, să nesuiască din tdte pu
terile și la iote ocasiunile, în scolă, în biserică, în adu
nări, la petreceri și unde se pote a lumina poporulă 
prin esemple vii despre folosulă înăesiriiloră.

Poporulă, fiindă luminată și în stare materială 
bună, se va cugeta a ridica scole și biserici frumăse, 
va ridica salariele învățătoriloră și preoțiloră din propria 
sa voiă.

Eu de eâțl-va ani m’am nisuită a face cursuri de 
industriă cu propunere gratuită, numai și numai să-ml 
potă câștiga mai mulți apostoli și consoțl, ca în viitorii 
eu puteri unite să putemă lucra spre ajungerea acestui 
scopă măreță: aducerea poporului la o stare materială 
mai bună.

Precum în anii trecuțl, așa și în anulă acesta, m’am 
decisă a mai deschide ună cursă de industria, în Sânte- 
Jude, incependă dela l-a pănă la 31 Augustă s. n. a. c. 
pe lângă urmălorele condițiuni:

a) Propunerea studiului de industriă o voiu face 
gratuită, b) participanții vora avea a trimite pen
tru materiele și rechisitele de lipsă 5 II. pănă la 1 Maiu 
a. c. pentru viptă, cuartiră, și celea de lipsă, precum: 
spălatulă și vestmintele de pată, cei ce voră voi să fiă 
la mine în viplă voră avea a plăti anticipative numai 
15 fi., âr cei ce voră vre provedere viptuală mai bună, 
precum și cuartire separate, voră avea a plăti totă an
ticipative 20 fl. v. a., fiindă că în anulă trecută am 
avut mare daună, din justa causă, că nu am calculată 
bine întreținerea participanțiloră.

Pe lângă iote acestea vină a aduce la cunoscință 
onoratului publicO română, și a recumanda pe următorii 
d-nl învățători și consoțl de carieră, cari suntă capabili 
a lucra industrii de casă, în urma cursuriloră suplimen
tare de industriă ținute în Sânte-jude în anii trecuțl:

a) Gavrilă Mănușterianu invățătoră în Aghirișiu, 
protopopiatulă Glușiului, cu spesele tractului; Niculau 
Trîmbiționiu invățătoră in Grădisce prot. Ulpiei Traiane; 

Aureliu Rusu învăț. în Sucutardă prot. Secului, Georgiu 
Moiană invățătoră la șcăla de fetițe in Brașovă, Candidă 
Mușlea invățătoră in Brașovulă-vechiu, Ioană Decană 
învăț. în Cută prot. Sebeșului, Georgiu Berghănu învăț, 
in Teaca prot. Fărăgăului, I6nă Breteanu învăț. în Veres- 
mort, comitatulă Sat-marelui, Simione Varvu învăț. în 
Coșocna, prot. Coșocnei, Ioachim Lucaciu învăț. în Mor- 
laca prot. Morlacei, Vasiliu Martină invățătoră in Bagau 
prot. Ajudului, N. N. profesoră in Aradă, Ioană Rusu 
invățătoră în Velcheriu protopopiatulă Pogăcelei, Basiliu 
Capâlneanu invățătoră în Chimitelnică, Costană Stană 
invățătoră în Tulghișiu, prot. Giurgeului, Teodoră Ne- 
gruțiu învăț. în Ludoșă, prot. Ludoșului, Gavrilă Botarla, 
învăț. în Sicumică (Sicuțu), Gavrilă Botârlă și Iuone 
Rusu învăț, care din indemnulă și bunăvoința d-loră a 
participată la cursulă din vâra trecută cu spesele d-loră 
proprii. Ioane Boieriu învățătoriu în Gherla, și de pre- 
sente profesoră de industria de casă la preparandia din 
Gherla, și în fine pe toți învățătorii eșițl din preparandia 
Gherlei incepândă din anulă scolastică 1883 și pănă în 
anulă espirată 1886. Unii atâtă dintre d-nii învățători 
și participanțl la cursele suplimentare de industriă, ținute 
în Sânte-jude, cătă și dintre d-nii preparam}! eșițl din 
preparandia Gherlei suntă cu multă mai versațl în însu
șirea industriei de casă de câtă mine ; mărturisescă cum 
că eu însumi de multe ori sunt silită a imita lucrurile 
ce de presente le pregătescă învățăceii mei. Avemă 
dăr bună speranță a vedea în viitoră ceva sporă in in
dustria de casă.

Rogă cu totă respectulă pe toți frații învățători, 
cari sciu industria de casă, să binevoiască pentru binele 
și înflorirea poporului nostru a deschide*) fîesce care 
câte ună cursă de industriă în feriele din vâra viităre, 
ca să se înlesnâscă călătoriile și spesele frațiloră învă
țători, cari încă nu sciu industria de casă.

La lucru deră, frațiloră, toți din tote părțile, și cu 
ajutorula lui Dumnetjeu ne vomă ajunge scopulă.

Rogă cu totă respectulă pe tâte «fiarele nâstre 
românesc! să cuprindă în colonele sale aeestă anunță 
ală meu. Petru Grama

invățătoră poporală și de industriă.

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

VIENA, 15 Aprilie. — Prima consultare 
comună a subcomiteteloru antbeloru deputațiuni 
în cești unea cvoteloru s’a ținută a<Ji înainte de 
aniă(}I. Dedrece din partea Unguriloru nu se 
int.enționdză o rupere bruscă a tractăriloru, pdte 
că se va țină mâne drășl o consultare comună, 
care în totă casulu să fiă decisivă.

VIENA, 15 Aprilie. — ErI s’a ținutu sub 
președința împăratului o desbatere militară.

TRIESTU, 15 Aprilie. — Prima pornire 
din schelă a nouei corăbii de răsboiu „Stefania“ 
s’a întâmplată pe timpii fdrte favorabilă, amă- 
suratu programului.

(Necrologil) Cu inima frântă de durere anunță 
subscrișii tuturora consângeniloră, amiciloră și cunos- 
cuțiloră cum că Dr. Theodoru Man, subprocuroră reg. 
la tribunalulă din Dobrițină în Ungaria după ună morbă 
îndelungată a răposată în 5 Aprilie st. n. în etate de 
50 de ani, și ală 14 ană ală fericitei a Il-a căsătorii, 
înmormântarea remășițeloră pământesel, după transpor
tarea defunctului, din Dobrițină la Alba-Iulia în Tran
silvania, se va face după ritulă gr. cat. și se voră așet}a 
in cimiteriulă gr. cat, ală Mănăstirii.

Cută, in 12 Aprilie 1887.
Carolina Dr. Man, ca srtțiă, născută Colbasi. Cor

nelia Man ca fiică. Aureliu Man ca fiu. Teodoră de 
Colbasi ca cumnată.

*) Suntemă informați că în Augustă 'se va deschide în 
Brașovă ună cursă de industriă de casă de cătră d-nii institutori 
Moianu și Alușlea. — Red.
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toldeuna. Și astfelă cu altă ocasiune se lucrâză alte 
poesii, alte strigături ori descântece, din cari însă abia 
din când în când se întâmplă ca una ori alta din ele 
să se vulgariseze pentru o mai lungă durată în poporă, 
ori să se dea publicității de câte-ună cărturară, ce trăesce 
în mijloeulă poporului.

Mai greu de făcută suntă poveștile. Poetulă, ori 
ună altă fecioră mai dibagiu în prosă, dăr mai alesă 
ună bătrână, se duce iârna la șecjâtâre, sâu tâmna în 
clacă la desfăcută de cucurudl. Feciorii și fetele îlu pro- 
v6că să le spună o poveste pentru trecere de timpă. 
filă începe: ,A fostă odată ce a fostd«... Tinerii îșl as- 
cută urechile, povestilorulă îșl încorda fantasia și apoi 
începe din nou. Spune câta spune, și când nu-i mai 
vină ideile, se face că-și aprinde pipa, ori că s’a lovită 
la ună degetă, ori că ’i s’a ruptă o curea dela opinci 
și se face a o direge. Apoi ârășl ii mai vine câte o 
ideă, începe a spune mai departe și așa, încetă-încetă, 
continuă pănă ce sfîrșesce.

După ce sfîrșesce, urmeză critica. Ună fecioră dice, 
că ar fi fostă mai bine așa, o fată strigă de cea parte: 
ba ar fi fostă mai bine așa. Din altă unghiu întrâbă ună co
pilă : cutare, ori cutare bălaură din poveste n’a avută 
cdrne? altă copilă întrâbă, pentru ce n’a scurmată bă- 

laurulă cu cornele în pământă, ca sâ scăță pe smeulă 
etc. Povestilorulă îșl insâmnă bine observațiunile acestea 
și cu ajutorula loră îșl formuleză povestea astfelă, încât 
cu altă ocasiune aceiași ascultători mai nu o mai 
cunoscă.

Astfeliu merge treptată Iotă înainte: de câte ori o 
spune, de atâtea ori ’i se face critică și de câte ori ’i 
se face critică de atâtea ori o amplifică, pănă când po- 
vestitorulO ajunge — amâsurată puteriloră sale spiritu
ale — la cea mai înaltă perfecțiune posibilă. Totă ase
menea se întâmplă și cu anecdotele, fabulele, prover
bele etc.

Peste totă însâ, nici aceste producte ale fantasiei 
în prosă nu se bucură de o sârte mai bună ca poesiile. 
Cele mai multe din ele se dau uitărei înainte de a a- 
junge la perfecțiune, unele se spună și numai odată, ca 
din glumă, âr altora, chiară și mai bine desvoltate, nu li 
se dă atențiunea cuvenite și astfeliu se uită de timpuriu, 
pentru a da locă altora nouâ.

Pe câtă de bogată este însâ poporulă nostru în 
povești și poesii, pe atâta este de bogată și in obiceiuri. 
Este o urmare naturală a lucrului, ca elă sâ dea espre- 
siune spiritului sâu creatorO și prin fapte și semne eslerne, 
cari constituescă obiceiurile. La îmbogățirea acestoră 

obiceiuri contribue în mare parte și superstițiunea, care» 
precum scimă, domnesce în mare mâsură la poporala 
nostru dela țâră.

Fiă-care ținuta, ba mai fiăcare sată și nu arareori 
fiă-care familiă îșl are obiceiurile sale deosebite și încă 
mai atâtea, câte prasnice, câte întâmplări, câte eveni
mente mai însemnate se întâmplă în decursulo anului.

Mai plăcute sunta însâ obiceiurile ce se observă 
la poporulă nostru în timpulă primăverei, cum de esem- 
plu la PascI, când fiă-care sată îșl are obiceiulă său, Ia 
lspasă, cu joculă călușeriloră, la Sângeorgiu, când se 
împreună oile in turmă, și altele.

Ună obiceiu deosebită se practica înainte de asta 
cu câțiva ani în Ormenișula de Câmpiă din comitatulă 
Clușiului. Fiă-care fecioră și fiă-care fată avea dreptulfi 
a denunța vaivodei țiganiloră din sată ori ce scădere 
observată la colegii, ori colegele lorO în decursulă ppstu- 
lui mare. Vaivoda îșl încreșta pe răvașă tâte cele au
rite, pentru ca în sâra Sâmbetei de PascI sâ le desco
pere în publică prin procederea așa <}isă: „strigarea 
peste satu“‘

(Va urma.)
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Ourauld ia bursa de Viena
din 11 Aprilie st. n. 1887.

Rentă de aură o’/0 . . . 101 80 I Bonuri croato-slavone . . 104.50

Bursa «le Bueuresei.

Cota oficială dela 31 Martie st. v. 1887.

Despăgubire p. dijma de
vinA ung...............................98.75

împrumutată cu premiu
ung.....................................1B1.—

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 124 50 

Renta de hărtiă austriacă 80.95 
Renta de arg. austr. . . 82.05
Renta de aură austr. . . 113 10 
Losurile din 1860 . . . 133.25
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................... 875 —
Act. băncel de credită ung. 287 25 
Act. băncel de credită austr.283.40 
Argintulă —.

împărătesei
Napoleon-d’orl

Rentă de hărtiă 5°/0 . . 88 30
împrumutată căiloră ferate 

ungare.......................... 150 —
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.60

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 127 20

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) . . . .115 80

Bonuri rurale ungare . . 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.60
Bonuri rurale Banat-Ti- 

zmșă............................... 104 50
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 1 Mărci 100 împ. germ. . . 62 30
Bonuri rurale transilvane 104 75 Londra 10 Livrcs sterlinge 127.05

Galbinl
...................5.96 
. . . . 1004

Nr. 1665/87.

Renta 
Renta

»
Impr.
Credit

>
*

»

română (5%). .
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural

> urban

(7°/0) • 
(5»/o) • 
(7°/o) ■ 
(6»/o) •
(5»/o) •

Cump.
91—
95‘Z1 
85’, 
35—

102’/,
86'/4
98’/«
92*/4
81—

»
>

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

< • » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 17.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

Publicatiune.
Din incidentulu multora periclitări, se dispune pe temeiulu §. 

20 alu statutului pentru birjari, și mai cu sămă în interesulu ordinei și 
siguranței publice, ca de aci înainte, nu numai trăsurile birjarilor^, deră 
și acele ale privațilorfi, în decursulu mânărei lorii atâtu în orașu câtu 
și în suburbii, să fiă provădute cu felinare (lămpașe) aprinse, pe tim- 
pulu câtfl. suntu aprinse felinarele publice.

Brașovu, 5 Martie 1887.
Căpitănatulu orășenescul.3-3

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numem de pe 
fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultima.

Dăcă se ivescu iregularități la primirea familii onor- abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediatii prin carte poștale, ca in câtu 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTU. „GAZ. 1HANS11

vend.

91»/.
96—
86 —
36— 

103—
86’/c
99*/«
93—
82’/.

17.75
2.02

Cursulu pieței Brașovu 

din 15 Aprilie st. n. 1887.

Bancnote românescl . . . Cump. 8.52 Vând. 8.51

Argint românesc................. > 8.45 » 8.50

9.99 » 10.03

Lire turcescl.......................... > 11.41 . 11.44

Imperiali.............................. > 10.41 » 10.44

Galbeni.................................. » 5 93 » 5.97

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 101.— » 102.- -

„ » » 5°/o • fl 98.— » 99.—

Ruble Rusesc!..................... > 112.— » 113.—

Discontulă ... * 7— 10°/, pe anii.

TARIFA

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. cr 10.

Pentru repețirl se acordă urmittorele rabate:

Pentru

?i

H

Dela 20

repețiri de 3— 4 ori • 10°|o

M V 5— 8 ii • 15°|.

11 11 9—11 ii • 20°o

11 11 12—15 ii • 30°|o

11 1! 16—20 11 • 40°|o

de repețirl în susu 5^°|0

Pentru anunciuri
voiri și reduceri și peste

ce se publică
cele însemnate

pe mai multe lunî se 
mai susă.

facă în-

MersulU trenurilor!!
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Pretlealii-Budapesta și pe linia Teiușii-Arailii-Badapesta a calei ferate orientale de statii reg. ung

Fredealfi-BudapeNta SSudapeNta—IPredealii

BucurescI

Predealu
I.

Timișd

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

( 
(

( 
(Sighișdr* 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelâ 
Teiușă 
Aiudă 
VințulO de susă 
Uidra 
Gncerdea 
GbirÎ8tt 
Apahida

Clușia

Nedeșdu 
Ghirb&u 
Aghirișă 
Stana 
Huiedin ii
CiUcia 
Bncia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare 

P. Ladăny 
Szolnok 
Buda-peata

Viena

( 
(

Trenu Tren
|accelerat 

persoue

Trenii Trenă 
omnlbuu înnnibii»

7.30
1.14

1.45

Trenu
jde pers.

Tren
accelerat

Treeîi Trenă Trenă 
oînnibufl de omuibna 

| peradne

7.47
8 24
8 51
9.14
951

11.03
11.29
11.26
12 0)
12.29
12 44

1.05

2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.63
5.10
5.30

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

10.55 
1 23
3.24
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de nâpte suntă

( 
>'

Tipografia ALEXI Brașovă.

2.32

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.5)
12 16
12.50
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.2a

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Lailăny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clnșin

Apahida 
Ohiriș 

t'ucerdea

(

l
l

3.10
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

7.38
540

9.14
9.24
941

10 19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Uiora 
Vințula de 
aiudă 
Teiuștt 
Crăciunela
Blașă 
Micăsasa 
Cop șa mic 
Mediașă 
uisabetopole 
ăgișdra 
Gașfaleu 
-iomorod 
Agostonfalva 
Apatia 
r eldiâra

Brașovă

Timișă

susă

(
( 1.55

2.53

Predealu

BucurescI

(
( 3.28

9.35

cele dintre liniile grâse.

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

8.00
11.40
2.31

A

Teiușft* 1 rndu-Builapesta Bu«lapesta- Aradrt-Teiușft.

Treufi Tre iu Trenu de Trenu de Trenii Trenii
omnibuA orurlbua peraone persdne de peraone omnibtu

Teiușflt 11.24 ___ 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-lulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințultt de josă 12.30 — 4.22 a »i.*v ! 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 oi«'l'DOK | 4.10 5.45 —

Orăștia 1.01 — 5.18 Ar «lft 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliș j 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-! ipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 —
Zam 4.25 — R.ll Berzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopfl 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 10 27 Ilia 8 55 9. 8 —
PaulișO 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —

8 42 — 4 52 Șibotti 11.43 12.— —
nZOIIlOK _ — 5.12 | Vințulă de josă 12 18 12.29
Budapesta — 8.20 | Alba-lulia 12 36 12.46 —

Viena — — 6.05 Teiușft . 1 29 1.41 —

Aradft-Timișâra Simeria (Piski) PetroșenI

Trenă de Trenu Trenii de Trenii Tren fi
omnibna peredne mixt • penâne omnibui mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 __ 2.42
Aradulâ nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegfl 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 40
Timișâra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timiș6ra-Aradft Petroșeni— Simeria (Piski)

Trenii de Trenii de Trenă Trenii Trenii Trenii
peraâne peradne omnlbua de pers. omnibaa mixt

Timlș6ra 6.25 - 5.00 Petroșeni 10 07 _ 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 1 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulti nou i 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Arndfi | 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.31


