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Tiuipulti trece. Să contiiiuuiiiii <ler a ne 
lămuri asupra cestiunilorfl de căpetenia.

Așa de departe vomit fi ajunsă floră și noi 
Românii din Transilvania și din părțile ungtirene 
și bAnAțene ca să seimu, că o programă națio
nală nu este o haină, care să-o poți îmbrăca și 
desbrăca, să-o poți scurta seu lungi, strimta s6u 
lărgi când și cum îți vine la socotelă.

Programa dela 1881, care a întrunită vo
turile tuturorft represent.anțiloru alegătorilor!; noș
tri în același anu, ca și la 1884, pdte să fiă de- 
fect.udsă în stilisare, în precisarea și esplicarea 
postulateloru nostre naționale, p6te să fi lăsată 
chiar vr'unu postulată însemnată afară seu al
tul ă să nu-lîi fi accentuată cu destulă putere, 
dâr trebue că cuprinde postulatele principale, 
principiile cardinale ale luptei ndstre naționale, 
căci alttelă nu era cu putință se întruuâscă vo
turile ndstre ale tuturora, nu putea se formeze 
timpă de șese ani directiva nostră politică.

Ddcă este așa, precum nu ne îndoimu că 
și este, atunci ar însemna a mărturisi, că amft 
fostu zăpăciți și la 1881 și la 1884, când amu 
votată acea programă de acțiune, ddeă acum 
deodată amă admite să fiă eliminată dintrînsa 
unulă sdu altulă din postulatele și din princi
piile de căpetenia, ce formeză esența ei. Pa
ternă să admitemă, ba chiar să dorimti ca pro
grama să fiă mai bine stilisată și precisată său 
emendată, și amplificată, der nu vomă pută con
cede să fiă ciuntită său chiar cu totulă schim
bată și prefăcută, ca ună sumanu, pe câtă timpă 
acâsta schimbare său prefacere nu va fi dictată 
de nisce împrejurări, de-o situațiune politică cu 
desăvârșire schimbată, .care să facă de prisoBă 
să mai apărămu unele său altele din postulatele 
nostre de frunte.

Așa, de esemplu, îndată în punctulu înteiu 
vedemă esprimatu în programa dela 1881 pos- 
tulatulă autonomiei politice a țării Ardeiului. 
Acesta este fără îndoială celă mai de frunte din 
t6te postulatele adoptate de conferințele din 1881 
și 1884 și putemu d>ce, că este țițina cardinală 
a întregei programe, așa că scoțendu-o din cons- 
trucțiunea ei ar cădâ și s’ar face pravă și cenușă 
întrega programă.

De aici urmeză că aderențiloru partidei na
ționale, cari au primită programa dela 1881, nu 
le este permisă a avd» nici unu cugetă reservată 
față cu punctulu întâiă ală programei, pentru 
că cu acestu punctă stă său cade întrega pro
gramă. A susține dăr. cum făcu unii, că potă 
se esiste deosebiri de vederi cu privire la unu 
postulată cardinală din programă fără ca se fiă 
alterată posițiunea respectiviloru în sînulă par
tidei, este lucru absurdă.

Aderenții partidei naționale suntu așadâr în 
puterea punctului primă ală programei dela 1881, 
toți fără deosebire autonomișt'.

In consecență este clară și evidentă, că nu 
potă fi admiși și recunoscuți ca aderenți ai par
tidei ndstre nisce „Români de încredere4, cari 
voru voi pdte să ne propună, cum s’a mai în
tâmplată, să recunoscemu starea actuală a lucru- 
riloră și să lăsăină cestiunea autonomiei țării Ar
deiului, dela care depinde viitorulu întregă ală 
națiunei ndstre, numai în grija Cordnei.

Programele naționale se facă pentru ca se 
fiă ținute și respectate, ele nu au numai impor
tanța unei carte de bucate din care sâ-și alâgă 
fiăcare cinstită flămândă său poftitoră felinlă 
care-i place mai bine.

Nu voimă nicidecumă să t|icemu, că n’ar 
avă libertate ori și care alegătoră română a-șl 
forma părerile și convicțiunile sale politice, după 
cea mai bună a sa chibzuință și consciință, dâr 
celă ce ar respinge vr’ună punctă cardinală ală 
programei dela 1881 să nu-și mai dea ostenâla 

a figura înaintea nostră ca aderentă alu parti
dei naționale.

Principiile cardinale depuse* în programa dela 
1881 suntu principii ale luptei seculare națio
nale a Româniloră din aceste țâri. De aceea 
bine să-și însemne fiă-care aderentă alu partidei 
naționale, că numai întărindn-se în aceste prin
cipii. cr nu slăbindă din cdrdă, va pute să se 
facă vrednică de stâgulă, împrejurulu căruia s'a 
grupată.

Incidentala Schnaebele.
O telegramă din Parisă ne comunicase, că 

incidentală Schnaebele a produsă mare iritațiune 
în capitala Franciei. Vinerea trecută. într'ade- 
văru, iritațiunea ajunsese la cuhne. Erau temeri 
seridse, că se voru face demonstrațiuni înaintea 
ambasadei germane, că mulțimea va depărta în
semnele germane și va sparge ferestrile palatu
lui ambasadei. Guvernul!! luase cele mai ener
gice măsuri, pentru ca să împedece a se aduna 
mulțimea în acea parte a orașului, unde se află 
ambasada germană. Poporațiunea Parisului însă 
s’a sciută stăpâni, contribuind!! la acăsta și ati
tudinea prevenitore a guvernului germană, pre
cum și pressa francesă, care a sfătuită publiculu 
să aștepte resultatulă cercetări loru și tractărjloră 
celoră două guverne.

„Paris11 a pusă întrebarea: „Vruta Ger
mania să ofenseze Francia? Faptele păreau a 
răspunde: da. D-lă de Bismack ni-a răspunsă: 
nu. In astfel !t de lucruri nnă cuvântă trece 
drepții acțiune. Graba cancelarului , d’a-și es- 
prima intențiunile sale paclnice, ni-se pdte părâ 
ca o satisfacțiune îndestulitore, pentru ca să pu- 
temă aștepta mai cu răbdare liberarea lui Schna
ebele.11

Si într’adevăru că spiritele în Francia s’au 
mai potolită, așteptândă mai ântâiu resultatulă 
anchetei, care încă nu e terminată.

Atitudinea Serbiei.
Se pare, precum amă mai arătată, că în 

Serbia se pregătescă lucruri vrednice de înregis
trată. De câte-va dile se vorbesce despre o crisă 
ministerială și, cu fote desmințirile, sgomotele 
despre acestă crisă se mănțină. Der mai impor- 
tantante suntu împrejurările de cari suntu în
soțite aceste sgomote. Regele Milană, precum 
seimu, a simțită deodată necesitatea a face o 
visită ambasadorului rusă din Belgradu, Persiani, 
și regina Natalia, care avea să visiteze pe împă- 
rătesa Austro - Ungariei la Mehadia, nu se mai 
duce acolo ca să-și caute sănătatea, ci la o baiă 
de mare și anume se vorbesce că se va duce 
în Criinea, unde de regulă petrecu vâra mai mulțl 
membrii ai familiei împărătesei ruse. Ca unu altă 
simptomu ală situațiunei pdte servi ună articulu 
ală fdiei sârbescl „Odjek“, care provocă popo- 
rulă sârbescu a sili guvernulu se renunțe la po
litica de până acum amicală Austriei și să se 
alăture la alianța ce se plămădesce între Rusia 
și Francia. Se crede că acestă articulă stă în le- 
gătnrâ cu sgomotele despre crisa ministerială și 
despre schimbarea politicei esteriore a Serbiei.

Felicitare elitră Tarul A.
1

Nutnărulă dela 14 Aprilie n. ală foiei guvernamen
tale bulgare „Nesavissima Bulgaria4 publică din inciden
tală sărbâ'oriloră l’asciloră o nechibzuită felicitare cătră 
Țarulă, care de sigură va oțări și mai multă pe împă- 
ratulu rusescă contra guvernului și regenței bulgare. Etă 
felicitarea :

„Veselele sărbători suntă la ușă. Totă creștină
tatea ortodoxă așteptă cu inima plină de bucuriă mo- 
menlulă de-a ciocni ouăle. Numai Bulgaria e nenoro
cită; cufundată în jale, stropită cu sânge de frați și de 

fii, se tângue amarnică și cu capulă plecată de sorta 
sa! Când fiăra sălbatică, a totu puterniculu Nordului, 
ișl va bea vinulă și va ciocni oulă roșu, chinuita Bul
garie îi va trimete mii de blăsteme pentru ticăloșia și 
nenorocirea în care a prăvălit’d 1 Sute de mume bulgare 
voră blăslema cu laerămile în ochi pe fii negri, îngrațî ai 
patriei, cari au fostă pricina perirei proprtiloră loră copii. 
O respectabile Tar! Ai Bulgaria pe conșciință 1 Ai adă- 
pat’o cu sânge, ai invălit’o în haine de doliu ! Tu vene
rabile Țară le-ai hrănită în limpulă postului cu sângele 
fiiloru Bulgariei! Răsplătescă-ți celă de susă, o împărate, 
prindă-se de fine blăstemele poporului bulgară și facă 
ca Bașcile vinore să nu te mai găsescă în vieță!!!"

Si nod u 1 ii arliidiecesanfi din Sibiiu.
Sibiiu, 13 Aprilie 1887.

ErI, Dumineca Tomei, s’a deschisă sinodală arhi- 
diecesană, în a treia și cea din urmă sesiune ordinară 
din acestă periodă de trei ani, printr'ună serviciu divină 
oficiată de Prestinția Sa Mitropolitulă Miron Romanul, 
asistată de ases. cons. Dr. II. Pușcariu și Zach. Boiu, 
dir. seni. I. Hannia, secr. cons. Niean. Erateșă, protop. 
Sitn. Popescu, protodiac. Dr. I. Crișiană, diac. S. Me- 
deană și Drăgană - acesta din urmă a fostă hirotesită 
eu astă ocasiune ca preotă.

Membrii sinodului s’au întrunită apoi în sala semi
narului. unde Prăsfinția Sa Mitropolitulă ținu ună dis- 
cursă. in eare’și esprimă speranța că și de rendulă acesta 
Iote cestiunile se voră resolva în bună înțelegere și spre 
binele bisericei și ală arhidiecesei.

După ce deputății nou aleși Ios. Pușcariu și Dr. 
Rem. Roșea ’șl-au presentată eredenționalele, s'au pre
dată comisiuniloră respective rapdrtele și actele ce au 
să fiă aduse în desbaterea sinodului. Notari s’au alesă 
Nieolae Frateșă, I. Danciu, Dr. N. Olariu, Dr. I. Mihu, 
M. Voileanu și P. Pipoșiu. In comisiunile cele vechi 
s'au împlinită locurile vacante, alegăndu-se în comisiunea 
organisatdre los. Pușcariu. er in cea școlară Nic. Popea 
și Rem. Roșea.

Sinodulă apoi, la propunerea Presfinției Sale Mitro
politului, a trimisă Prăsfinției Sale episcopului lână Po- 
pasu următorea depeșe de felicitare: ,Archidiecesa Tran
silvaniei păstrându-vă gratitudine perpetuă pentru zelulă 
ce ați desvoltată aci pe tăremulă cultura'ă-bisericescă, 
Vă trimite prin sinodulă său întrunită a<}I sincere gratu
lări la împlinirea unei jumătăți de seeulă de când intra- 
răți în cleră și Ve ureză cele mai bune succese, păsto- 
rindă încă la mulți ani eparhia, cu care emulămă în 
iubire și stimă pentru biserică.4

Apoi s'au acordată concedii deputațiloră Dr. Nieolae 
Popă și Duvlea pentru sesiunea întreg;!, protop. I. Pe- 
trică și Fulea pentru câteva cjile. Cu acestea s'a ter
minală ședința ânteiu.

SOIRILE DILEL
Sinodulă archidieeesană din Sibiiu din incidentulă 

jubileului Alteței Sale archiducelui Albrecht de 60 de ani 
de servițiu, i-a adresată următorea telegramă de felici
tare: „Archidiecesa gr. or. română din Transilvania, în
trunită in sinodulă său anuală se simte fericită a pute 
saluta pe Alteța Vostrft imperială cu devoțiune la glo- 
riosulă Vostru iubileu de servițiu de 60 de ani. și și cu 
acăstă ocasiune a da însuflețită espresiune neclătitei cre
dințe și alipiri a poporului său credinciosă cătră prea 
înalta Casă domnitore, precum și in specială celei mai 
profunde venerațiunl cătră Alteța Vostră imperială4.

Autoritatea politică superidră unguresoă a adresată 
oficieloră locale următărea incunosciințare: In înțelesulă 
emisului on. comisiunl administrative dela 5 Martie a. c., 
Nr. 198 din 1887, on. oficiu locală e provoci tă să facă 
atenți pe conducătorii (directorii) sculelor poporale esistente 
în comună, respective a'i încunosciința în scrisă, că folo
sirea chartelorA țSrii oprite cu înalta ordinațiune a ministe
rului de culte și instrucțiune dela 9 Februarie 1884, Nr. 
40784 din 1883. care au apărută de Eugen Bordeaux 
la anulă 1871 in Clușiu sub titlulă „Mapa țlriloril ține-
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titre de corona Ungariei," mai departe folosirea ehartei 
„Schultrandkarte von Europa, Wolfenbuttel* edate de L. 
Molie, dâr oprite cu înalta ordinațiune a aceluiași mi-
nisteriu dd-to 16 Iulie 1886 Nr. 21596 din 1886, in fine
folosirea ehartei apărute sub titlulă „Mapa Europei pen
tru usulil scolelorii lucrată de L Molie, editorii Juliu
Spreer în Sibi*uu s’a oprită din nou fărte strictă și s’a
ordonată imediata trimitere a esemplareloră de feluh'i 
acesta ce se voră afla m scGlele comunei. In locuhl a- 
cestoră eharte oprite au să se procure chartele reco
mandate de inspectorulă școlară r. ung. cu emisulă dela 
7 Septemvre 1885, Nr. 854 din 1885, și dela 27 Iunie 
1886, Nr. 680 din 1886. In fine se observă, că in in- 
țelesulă § 7 ală art. de Rge XXVIII din 1876 in contra 
fiecărui invățătoră, care eu tdtă acestă oprire lolosesee 
vre-una din chartele mai susă arătate său permite folo
sirea loră, se va face la judecătoria r. arătare pentru a 
se face procedura penală. — Gu alte cuvinte despoiis- 
mulă nngurescă merge înainte. E vorba d‘a nu mai 
învăța copii români decâtă pe charle ungurescl. Der 
amară se inșălă „neaoșulă“ ministru ungură, dăcă crede 
că Românulă va uita numirile românesc!!

—x—
Qiarele din Pesta anunță, că s’au constatată agi

tări anarhiste printre lucrători și s’a descoperită ună 
complota, care avea de scopă d’a comite atentate in con
tra fabriceloră și a operei. S’au făcută mai multe a- 
restărl și espulsărl.

In 17 Aprilie n., deputatulă sasă din Brașovă Adolf 
Zay vorbi in sala casei de tragere la semnă despre trac- 
târile congresului corporațiuniloră industriale din țâră și 
despre liferăriie pentru armată. După raportulă publicată 
in „Kronst. Ztg.", deputatulă Zay, trecăndă la sgomotele 
împrăștiate, cum că Kulturegyletulă ardeleană ar fi fostă 
Însărcinată de guvernă să mijloeescă liferăriie pentru ar
mată, dise că aceste sgomole suntă curată minciună, 
căci întrebândă pe guvernă, acesta i-a spusă că nu e 
adevărată. „Ellenzek" susține din nou, în contra celoră 
dise de d. Adolf Zay, că în adevără Kulturegyletulă a 
primită dela guvernă însărcinarea să mijloeescă liferăriie 
pentru armată — Pe cine să credemă? ,Steb. Deutsch. 
Tagblll’ încă e nedumerită și așteptă lumină in acestă 
afacere dela locurile competinle.

—x—
Relativă la afacerea Valkovszky, — cunoscută de 

cetitorii noștri — a apărută o broșură în care se cu
prindă deposițiunile a 13 foști școlari ai directorului Val
kovszky dela scăla reală superiără din Alba regală, de- 
posițiuni ce se află la ministerulă instrucțiunei Toți 
contestă cu hotărîre, că numit ulă directoră ar fi propusă 
istoria ungară in sensă „nepatriotică11. — Va să dică to- 
tulă nu e decâtă o afacere patriotico-șovinistă ca multe 
altele, ce le sciu scormoni jidano-maghiarii, când li se 
face doră de soboli.

—x—
Conventulu senioralil ală districtului bisericescă re

formată Bichișu-Banatil a fostă întrunită in cjilele tre
cute, luândă parte la eiă membri din comitatele Bichișă, 
Ciongradă, Cianada, Torontală, Timișă și Carașă-Seve- 
rină. Raportulă generală pe anulă trecută arată, că vi- 
sitarea serviciului Dumnecjeescă a scătjulă forte multă 
în nouăle colonii de Ciangăi Szapary și Kerlelendyfalva. 
Concubinate In 20 comune cu 48,483 locuitori suntă 210, 
cele mai multe in Debelyacsa și Kerlelendyfalva. Distric- 
tulă bisericescă numără, în 37 comune matere cu 44 
preoți, 171.221 credincioși. Nascerî au fostă 7930,gadecă 
cu 1056 mai puține ca în anii premergători. Raporto- 

rulă se plânge de numerdsele treceți la credința uni
tară și la nazarenismă. Causa e, dice elă, certurile cas
nice, deărece la Unitari divorțulă e împreunată cu mai 
puține greutăți, decâtă la reformați. Raportulă s’a luată 
la cunoscință.

—x—
O comisiune de delegați ruși și români se va în

truni la Ismailă în Basarabia, spre a discuta ce măsuri 
trebue să se ia pentru stărpirea lăcusli loră cenăsăleseă 
în fiăcare ană din mlaștinele Dunărei.

—x—
După ce Regele și Regina României se voră in- 

tărce dela Mehadia, nu voră sta decâtă o tjijn Bucu- 
rescl și în urmă voră pleca la Iași, unde la 23 Aprilie 
se va sfinți noua metropohă din acelă orașă cu mare 
pompă. D-lă Tocilescu va publica ună memoriu despre 
metropolia din Iași, ea celă ce l’a publicată despre ca
tedrala Curții de Argeșă

—x—
In timpu’.Q concentrărei trupeloră în România, sol- 

dații voră face esperiențe cu pușca eu repetiția sistemă 
Mannlicher, pentru care scopă ministerulă de răsboiu ro
mână a comandată ună numără de aceste arme.

D-lă Dr. Georgescu, care a studiată la Pasteur me
toda de a vindeca turbarea, va înființa în Bucuresci ună 
laboratoru pentru căutarea personeioră mușcate de câni 
turbați.

—x—
D-lă Dr, Severeanu, care a representată România 

la vongresulă internațională de hirurgiă în Berlină, s’a 
reîntorsă în Bucuresci. I) sa va raporta despre lucrările 
congresului.

— x—
Domnulă A. Heniiescu își va serba căsătoria sa cu 

dommșăra Eugenia. Istrati, Joi 16 Aprilie la orele 9 sera 
in Sft. Biserica Albă, Calea Victoriei din Bucuresci.

—x—
Comisarulă francesă Schnaebele, despre care vor- 

besce a<|I Iotă pressa europenă, a fostă mai nainte „pro- 
fesseur de Lycăe“ (profesorii gimnasială). înainte cu 
vr’o I > ani întră în serviciulă statului și deveni „inspec- 
teur administrativ, o funcțiune, care corăspunde cam cu 
a unui inspectoră de cale ferată, der cu deosebirea că 
inspectorul^ administrativă are se îndeplinâseă și unele 
funcțiuni polițienesc!. Sclmaebele trece de ună funcțio
nară fărte de încredere și consciențiosă.

Necazurile Româniloru (lin Solnocn-Dobâca.
Din Valea Ciachi-Gârbăului, 14 Aprilie 1887.

(Fine.)

Dăcă cineva are 10 jugăre de pămăntă, de pe 
acesta ar pute trăi cu familia sa modestă și ar pute 
presta și lăte dările publice, decă l’ar împărți în optă 
table, observândă următorea rotațiune in cultura plan- 
teloră : Tabla primă gunoindu-se ierna primăvăra se se- 
mănă cu măzăriche amestecată cu ovăsă, după cosită 
numai decâtă se ogoresce și intre S. Mării arându-se 
de nou, se sâmănă cu grâu de tomnă; totă acestă pă- 
mântă în anulă următorii se semănă cu cucuruză, după 
cucuruză, în primăvera următăre, cu orză, și după se- 
ceratulă acestuia îndată egorîndu-se tomna pe la tj'ua 
3. Cruci se ară de nou și se semănă cu săcară, er în 
primăveră se semănă în ea trifoiu, care cosindu-se în 
doi ani, după aceea, er se ară și se sămănă cu cucu- 
ruzu și după acesta ăr se gunoesce ierna și se semăna 

cu plante de cosită, și așa mai departe, precum se ilus 
treză acăsta din următărea tabelă de rotațiune:

Și âtă că pe lângă o astfelă de cultură a pămân
tului câștigulă e, că avendă în totă anulă 3 pământuri 
sămănate cu nutreță, 1 cu grâu, 2 cu cucuruză, 1 cu 
orză și 1 cu săcară, în calculă mică se capătă ca ve
nito curată: 26 cară de nutreță, 14 hl grâu, 36 hl. 
cucuruză, 15 hl. orză, 14 hl. săcară, și dâc-ă s’ar estinde 
cultura economică și asupra pomăritului și stupăritului, 
cari pe lângă trudă puțină aducă folăse mari, și dăcă 
s’ar deștepta poporul a nu se rădima pe lucrulă străiniloră, 
ei însuși ar îmbrățișa tăie meseriele de lipsă pentru elă, 
de bună seină pe tji ce merge l'amă vedâ propășindă în 
ameliorarea sărtei sale.

Inse deși avemă și noi moduri destule cu cari amă 
pute delătura relele din poporă și l’amă pută pune pe 
calea progresului, căci școla cu care amă pută influința 
în nici o comună nu ne lipsesce, totuși să mă ierte d-nii 
preoți și învățători din regiunea noslră, când trebue să 
constateză, că unii și-au uitată de s. loră chemare, alții 
în tocă de a feri poporulă de demoralisare, chiar dânșii 
se dimită la fapte degradatore Pentru unii ca aceștia 
mai bine ar fi se se delăture.

Nu voiu să qfică despre toți, căci avemă și omeni cari 
se sciu însufleți pentru sărtea poporului nostru. Și din
tre mai mulți, deși sciu că vatemă modestia, îndrăsnescă 
a face amintire aci de preotulă din Giachi-Gârbău d-nul
I. Drăgană, care mai vertosă pe terenulă culturală și-a 
câștigată adevărate merite față cu poporulă nostru. Ca- 
techiseză în două școli peste 100 elevi fără de a căpăta 
nici o remunerația pentru cea a statului. S’a luptată 
bărbătesce pentru susținerea școlei confesionale, căci în 
spinarea acesteia rădică multe dificultăți șcăla de stată. 
Ba a întocmită și edificiele de pe fondulă parochială și 
deși e săracă și cu o familie numerosă, părtă la șcdlă 
trei copii; prin purtarea sa șl-a câștigată stima și iu
birea tuturoră.

Ună altă preotă brav^avemă pe d-nulă Vasiliu 
Popu din Poptelecă, care prin purtarea sa cu tactă a sciut

FOILETON U.
Vanitatea pedepsită.

Novelă de Antonio Pellicani.

Evangeliulă e făcută pentru toți, și toți îlă potă 
urma cu ajutorulă divină; și cine îlă urmâză cu fide 
litate, acela fără îndoială devine oină virtuosă.

0 scia acăsta forte bine ună generala bătrână. De 
aceea când de mulțimea aniloră să simți împinsă aprope 
de marginea mormântului, părăsi armele și se reîntărse 
la țâră, unde trăia o viâță liniștită neocupftndu-se cu alt
ceva decâtă cu observarea doctrineloră și precepteloră 
religiunei. Intre virtuțile in cari elă se deprindea cu 
deosebire, loculă primă îlă ocupa caritatea față cu dea- 
prâpele și fiindă că se bucura de o stare materială fărte 
bună, de aceea avea o plăcere deosebită de a face din 
ce avea parte generăsă și acelora, cari erau lipsiți.

Urmarea de aci fu, că generalulă luă în casa sa 
o copilă sărmană cu cugetuiă de a o adopta și a o cons
titui ca eredă a tuturora avuțiiloră saie.

Spera tare, că acâslă copilă, care esperiase câtă 
e de amară pânea cerșitorului, va compătimi pe cei mi- 
serl și nenorociți și va continua după morte-i laudabila 
sa operă ce începuse; ajutorarea celoră lipsiți.

Deră nu peste multă se vătju înșelată amară în 
speranțele sale. Căci îndată ce acestă copilă gustă din 

plăcerea averiloră, își uită miseria din trecută și deveni 
nesimțitâre față cu alții, și acăsta în urma vanități', că
reia ii căzuse pradă și carea încetulă cu incetulă s’a 
inrădăcinată în inima ei așa de tare, încâtă îi stârpi 
din ea tăie simțămintele de pietate.

Dominată de acâstă pasiune, carea îi încătușâ tătă 
inima, nu cugeta la altceva decâtă a sta la oglindă, a 
se chiti (găti) și a se pudra ca să fiă plăcută și atră- 
gătore in fața lumei. De săraci nu mai avea grijă, ba 
începu a se purta cu dispreță și aroganță față cu ei a- 
lungându i din jurulă său ca pre nisce musce și vespl 
sâu alte insecte neliniștitore și stricăciâse.

Bunulă generală observă acăsta și înțelese numai 
decâtă, că după morte-i săracii voră avea in ea nu o 
mamă, după cum sperau, ci o vitrigă crudelă, de aceea 
începu a o admonia, căci dorea ca acestă ființă, în care 
își pusese speranțele sale să se îndrepteze. >Fia mea, 
dicea elă cătră copilă, nu-țf uita așa iute miseria în care 
ai fostă, nu uita câtă iți era de plăcută ajutorulă și fă 
pentru alții acum ce poți și aceea ce atunci doriai să-ți 
facă alții. Aduțî aminte că caritatea e caracteristica creș- 
tiniloră, și că cine nu simte îndurare față cu alții, nici 
elă nu o merită!’ Astfelă admonia generalulă pe copilă, 
deră admonițiunile lui nu folosiră nimica

Cătră finea vieții sale, se decise a pune pe neîn- 
țelepta tînără la o probă decisivă. Intr’o 4* 0 chemă 

la sine și-i dise: ,0 afacere importantă mă silesce să 
mă depârteză de aci, nu-țl potă spune, când mă voiu 
re’ntorce. Te lasă dămnă și stăpână. Vetjl de te părtă 
bine. Tu cunoșci natura mea, scii că eu iubescă pre 
săraci, îi trateză bine și-i ajută bucurosă. Dăcă voiescl 
a’ml fi bucuria mea, câtă voiu mai trăi, și eredă după 
morte, vei sei ce ai să faci... Pre soldați cu deosebire 
ți-i recomandă. Decă va sosi vre-ună soldată bătrână și 
lipsită, nu-lă lăsa să mârgă cu mânile gole, dă-i celă 
puțină o liră. Am fost soldată și eu. și am față cu ei o 
simpatiă deosebită11. Tinăra ascultă în tăcere sfaturile 
bătrânului și răspunse că așa va face și nu va lăsa ni
mica neîmplinita, ără generalulă, fără a mai 4*ce 0 
vorbă, se duse cu Dumnezeu.

Intr’o tji tinăra fată se afla la părta castelului. 
Deodată i-se presenlă ună ostașă bătrână târându-se cu 
greutate pe două piciăre de lemnă și întintjândă mâna 
cătră ea, într'ună tonă rugătoră îi ceru elemosină. Ti
năra își întărse ochii în altă parte și fără a dice ceva 
voi să se depărteze. Soldatulă își repeți rugarea. Atunci 
ea, ca eșiîă din fire, se întărce cătră elă și-i (Jice: — 
,Du-te în trebă’țl, nu mă incomoda cu vorbele tale.* 
— Insă Dămnă, replică bătrânulă, sunt flămândă, te 
rogă dă mi celă puțină puțintică pâne.< — „Ce pâne? 
Ce tămeî Nu mă năcăji!“ — „Ah! Dămnă, te rogă nu 
mă alunga cu atâta nendurare.11 — „’MI-eștI o greutate, 
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suprima in timpii neașteptatei de scurtă învrăjbirile con
fesionale din acâstă comună, cari în timpulă din urmă 
ajunseră la culme. Prin acesta d-nulă Popă șl-a căști- 
gată ună mare merită. Afară de aceea pe (ondulă pa- 
roehială restaura t<Ste edifieiele ce parte lipseau, parte 
nu se puteau folosi, și incă fără de nici ună ajutoră ba
nală dela popotă și biserică, și numai cu oferte gratuite, 
fiindă iubită și stimată de toți. fjcâla asemenea infloresce. 
Astfelă se bucură elă de stima și iubirea întregulă 
poporă.

Etă două esemple, cari pre deplină dovedeseii, cat 
se p6te înainta binele și înflorirea bisericei, școlei și po- 
poiuhii nostru prin o purtare cu tactă și sirguinciăsă.

E și timp.dă supremă, ca preoții și învățătorii. lă- 
pădăndă nepăsarea, să pună umără la umără, și cu toții 
să conlucre la luminarea și deșteptarea poporului nostru, 
înădușită de lepra releloră ce-lă băntue, căci sărăcindă 
elă, și denșii voră simți împreună nevoile ce voră is- 
vori de aci. Și incătă nu s’ar ajunge seopulă cu bă
trânii și tinerimea de față a poporului, să se influințeze 
prin șctJiă in copii nevinovațl, căci aceștia, dedându-se 
la sirguință, cruțare și păstrarea buneloră virtuți stră
moșesc!, mai lârtjiu voră pune basa unui mândru vii- 
toră pentru națiunea nostră.

Ună plugară.

Conferință de preoți și învețătorl.
De lângă Valea oveseloru, 23 Prieră st. n. 1887.

Iu 22 Prieru a. c. s'a ținută conferința anuală a 
preoțiloră și învățătoriloră gr. cat. din protopopiatul 
Be. leanului, in Minthiulă-română.

Comuna Mimhiulă română numără vre-o 800 su
flete, are biserică de piatră, seolă și casă parochială 
corăspunijătore. Preotă e venerabilulă octogenară, nes- 
torulă preoțimei traci uale, d. Ioană Chita și capelană 
e ginerele său d. Ioană Bulbucă, ună bărbată activă. 
Invățătoră e d. Simionă Draganu, oină harnică, propune 
la 48 școlari de ambele sexe obligați a cerceta si-ăla ar 
fi 60.

Servițiulă divină s’a' făcută de m. o. d-nă proto
popi Mihailu Făgărășanu asistată de mai mulți preoți. 
A rostită o frumosă predică d. Ioană H. Boteanu er co- 
rulă cântărețiloră l’a condusă d. preotă Bulbucă, deși 
credă că acesta ar cădâ mai multă in sarcina învă
țătorului.

Au participată la ecâstă adunare dintre preoți d.: 
Ioană Mureșianu din Șîreagă, Dumitru Chita din Nimigia 
ungară, Gavrilă Popă din Beudiu, Constantină Popă din 
Bușii superiori, Vasile Mureșanu din Cociu ; apoi Simionă 
Popanu din Figa, Samsonă Onighi din Mălină, Grigore 
Busu din Prizlopă, teologi de Gherla. Dumnecjeu scie 
din ce causă au lipsită ațâța, unii pote nu înțelegă im
portanța acestora conveniri binefăcătOre, ori pbte nu 
vreu să o înțelegă, resultatulă însă la totă casulă e des
tulă de durerosă.

A mai luată parte teologulă absolută d. Nicolae 
Popă din Nimigia ungară și Alexa Balintă, subnofarulă 
dn Lusca. D ntre d-nii învățători nu a lipsită nici unuia, 
fiă-le disă spre onore lord.

Din partea tractului vecină ală Ciceu-Cristurului a 
fostă de față ca representantă d. Samsonă Oprea, învăță
torul din Chiuz*, și ca ospțl Victoră Avramă, docente 
în Tiha Grigore Dragană și preparandistulă llie Pe- 
treann.

Protopopulă ca președinte deschide adunarea prin 
o cuvântare scurtă și potrivită, lnvețătorulă locală trac- 
tăză tema cu școlarii săi despre numerulă „10“ forte 
bine; atâtă propunerea, câtă și răspunsurile precise a 
învețăceiloră atestă destoinicia d-lui învățătoru Drăgană, 
fiindă acelea pe deplină indestulităre. Critica la acestă 
operată, făcută prin d. invățătoră Luca Blaga, n’a atinsă 
meritulă lucrului, ci numai estensiunea aceluia, și amin- 
tindă unele erori de penă ortografice.

Fiindă vorba despre ortografia, d. Petru Mureșanu 
propune ortografia usitatâ de maioritatea Ziaristicei ro-

șcii? Bătrâna poltronă! Dute la dracu . . . . altcum voi 
deslega cânii și-i voiu amuța asupra ta.« — «Așa?! 
Vei deslega cânii, blăsfămată ?“ strigă bălrânulă cu o 
voce tunătore, și aruncândă bâtele, haina cea sdrențâsă 
și barba cea falsă, lăsândă să se v6<jă, că elă este ge
neralulă, privi cu ochi severi pre tinăra fată și dise: 
Acâsta e lira ce dai militarului care’ți imploră ajutoră?! 
Așa esecuțl voința mea ?!

Tinăra la auZulă acestoră cuvinte îngălbini, eră 
generalulă continuă: »£’ft ce inimă bună ai tu!! £fă 
aceea ce, închiZândă eu ochii, ar fi putută aștepta dela 
tine săracii după ce ai devenită stăpâna avuțielotu mele. 
Mulțămescă cerului, vă te am cunoscută la timpă. Tu 
nu ai iubire față cu deapropele și unei astfelă de ființe 
eu nu potă a’i da bunulă pe care mi l’a dăruită pro- 
vedința divină. Du-te, disgrațiato! Te lasă în mâna 
sorții. EșI îndată de aci, îmorce-te la coliba ta! Tinăra 
lovită pe neașteptate de acestă scire erupse in plânsă, 
se aruncă la piciOrele bătrânului și stringându-i genunchii 
Î10 rugă de iertare. Generalulă insă, care de atâtea ori 
o admoniase înzadară, fu neînduplecată. ,Tu, îi Z,se> ea 
una carea nu ai inimă nu meriți ertare. Mergi, iți re
petă, și trăindă în miseriă învăță a suferi*.

Acestea Zicândă se smânci dela ea, întră în casteiă 
incuindă ușa după sine și lăsând’o în prada celoră mai 
grozave suferințe. Pedâpsă teribilă, însă meritată.

Trad. de Aureliu Hulea.

mâne, adecă cea fonetică, combătută fiindă insă prin 
presidiu și d. Boteanu, conferința primesce ortografia eti
mologică Țipariană.

D-lă Ioană Murășianu a cetită apoi diserlațiunea 
sa: „Cum se va stfrni și nutri atențiunea în școlari*? 
ună operată lucrată cum se cuvine, basată pe metodulă 
didactică și pedagogică, la care critisantele n’a putută 
multă obiecționa.

Intre mulle alte obiecte pertractate, tăte salutari, 
a venită înainte și durerosulă casă, că presidiulă a fostă 
silită a admonia in fața conferinței pe unulă din învă
țători pentru negligerea oficiului și purtare incorectă, im- 
punendu-i se ca pedepsă. să prelucre pentru conferința 
viitOre tema: Cum are se se porte învețătorulu în și a- 
fară de scâlă ?

După prânZulă dată preoțiloră prin veneratulă pre
otă locală, er invățătoriloră prin demuulă invățătoră lo
cală, s’a întrunită totă in scălă conferința ori sinodulă 
preoțiloră, unde intre altele bune și frumdse lucruri de 
urmată din partea onorabilei preoțim! cu privire la mo
ralitatea poporului, d. Simionă Popanu a diseriată des
pre: „lnfiuința religiunei creștine asupra desvoltărei so
ciale și culturale a popâreloră,“ lucrare rnerituăsă și 
bine studiată, care ar merita publicată.

Observă aici, c-ă pentru conferința viitore, care s'a 
statorită a se serba în 14 Novembre, st. n. a. c. în co
muna Odorheiu s’au alesă ca diserlante d. preotă Bul
bucă și ca predicatoră d. Gregoriu Pușcariu.

D-lă Președinte, care stă la înălțimea misiunei sale 
în totă privința, mulțămesce participatoriloră pentru in- 
teresare și declară conferințele de închise în murgitulă 
serei.

Mulțămindă în fine pentru ospitalitate domnului 
preotă locală Chita, dorindă ca din nici ună protopopiată 
ală dieceseloră nostre românesc! să nu lipsescă aceste 
confereuțe. Șîreganulă.

Etimologicum magnum Romaniae

Dicționare și Dicționare 
Introducerea la tomulu II.,

Citită dinaintea Academiei române în ședința dela
13 Martie 1887.

— Ore pănă la ce literă ai ajunsă? Mă întreba în- 
tr’o di ună bărbată cu vaZă în lume.

— Hm ! — răspunsei eu printr e altă întrebare — 
pănă la ce literă ai citită?

Aci, firește, o mare încurcătură, căci omulă meu 
cunoșcea cartea numai din svonă. Bomânulă însă nu 
se prea încurcă mai nici odată. Prefâcendu-se <ă n’a 
auZită întrebarea, elă se apucă cu o măiastră ușurință a 
mă lăuda pe mine, a lăuda Etimologiculă, a lăuda Aca
demia, a lăuda câte în lună și în sore, dâră — fără ună 
dără nu să pote — ișl încheiă aeatistulă printr’ună adâncă 
suspină și o duiosă urare :

— Numai să’țl dea DumneZeu ani mulți ca se poți 
isprăvi! . . .

A! etă ceva care trece peste competința mea și 
chiar peste votulă unanimă ală înaltului Corpă academică. 
Ar fi de minune, negreșită, dăcă stăpânirea ar putea să 
vină in Parlamentă cu ună proiectă de lege, prin care 
să mă oprescă de a muri pănă la terminarea Etimolo
gicului, ba încă să’mi mai lungescă Zilele și peste litera 
z pentruca să facă ună suplimentă. Nu știu, dăcă țera 
ar câștiga prin acâsta; eu însă unulă așă fi pe deplină 
mulțumită. Dâr fericitele timpuri când se potcoviau pu
recii au trecută de multă. E forte cu putință ca eu se 
moră mâne seu poimâne. și intr’ună asemenea casă, 
fără îndoială, nimeni nu va dice: după ce a murită, 
câte dile a mai trăită ca să isprâveseă ? . . .

Ceea ce mă liniștesce intru cât-va, este că paguba 
n’ar ii tocmai mare. In adevără, dâcă lucrarea mea nu 
e nici caldă nici rece, așa și așa, câtă duce ciurulă apă, 
lesne se voră găsi mulți ca s’o urnescă mai departe; 
decă insă dimpotrivă, ea ar fi cumva atâtă de hună în 
câtă anevoie să se găsescă cineva ca se mă înlocuiască 
la muncă, atunci ori-câtă va rămână dela mine, ună vo- 
lumă, două său trei, va fi ună dară bine venită, o pîrgă 
nu de prisosă pentru sciință în genere și pentru româ- 
nime în parte. Punându-mă la mijlocă între ambele 
ipotese, eu îmi permită a crede, că opera mea, fără a fi 
ceva de tote Zilele, nu este totuși vr’o grozăvia peste 
puterile ori cui va întruni in sine ună temeiă de cu- 
noscințe istorice și filologice cu ună dramă de bună 
simță și de bună-voiuță.

Cu asemeni cunoștințe filologice și istorice pe de 
o parte, cu bunăvoință și bună simță, pe de alta, nu 
va ave cineva ca să potă merge înainte cu desăvârșirea 
lucrării, decâtă să se pătrunZă de planulă generală, de 
marginile in care elu să desfășură, de cugetarea cea că
lăuza pe calea ce-lă duce la capătă.

Ală meu în totă puterea cuvântului este numai 
acestă plană, prin care — după Z,sa d-l«i Dimitrie 
Sturdza — eu isbutii „a cuprinde ințelesulă intimă ală 
ideei M. S. Begelui“ și pe care din capulă locului îlă 
încuviințase Academia. In tomulu I. pe cele 1120 de 
colone, se vede deja destulă de limpede chipulă de rea- 
lisare a acelui plană.

Dâr ce Zică? Nici acestă plană, cu a cărui pa
ternitate așă vrea să mă fălescă, nu este ală meu. Elă 
resultă aprope intregă din starea actuală a sciinței lim- 
bei. De nu l’așl fi zămislită eu, trebuia s’o facă as- 
tăZi seu mâne ună X sâu ună Y. Proprietatea este aci 
o întâmplare, âr zăbava din partea altora nu e de mi
rare, deorece însăși Linguistica s’a născută abia de ju
mătate de secolă. Câte și mai câte de dresă îi mai ră
mâne de aci încolo!

Dâcă sarcina mea ar fi de a lucra ună Etimologică 
ală limbei francese sâu ală celei germane oii italiene, 
este învederată, că așă avea la îndemână ună materială 
însutită mai mare, studiată mai dinainte de o pleiadă 
de cărturari; povara, prin urmare, ar fi nespusă mai 
purtărâță; dâr să nu se crâZă că atunci eu așă procede

altfelă decâtă acuma; să nu se creZă ârășl că altfelă eu 
așă procede, când mi s’ar da vr’ună graiu sălbatică din 
Africa sâu din America, lipsită de ori-ce monumente, de 
oii-ce cultură, de oti-ce năzuințe literare; nu altfelă așă 
procede, nu și nu, căci planulă — încă odată — nu 
este o nepregetată născocire a creerului meu stăruitoru, 
ci mi se impune vrendă-nevrândă din afară prin știința 
limbei.

Dela Bopp și Diez, dela Schleicher sâu dela Curtius 
incoce, nici chiar ună mică manuală de gramatică pen
tru clasele primare nu mai scrie așa cum se scria altă
dată. Cu atâtă mai vârtosă, este ună abisă intre cea 
mai volumindsă gramatică a orl-cărei limbi de pe la 
1800 și intre ori-ce gramatică științifică de astăZt fiă ea 
și mai mititică decâtă aceea a lui Brachet. Cum deră 
se întâmplă, că numai Dicționarulă n’a făcută in prin
cipiu aprăpe nici ună pasă înainte?

Nu vorbimă nimică despre acele dicționare așa Zise 
practice, pe cari Francesulă pretinde a le purta în bu- 
sunară: „dictionnaire de poche“, âr Neamțulă le ține în 
mână: „Handworterbuch* unii și alțiii servindu se cu ele 
pentru a’și tălmăci bine-râu o trasă seu o vorbă streină; 
acele vocabulare elementare cu ajutorulă cărora nu este 
de mirare, der-fl la noi unulă din vulgarisatorii romanțu- 
riloră parisiene de pe la 1850 tradusese pe „plateau de 
Waterloo’ prin „talerulă dela Waterloo“. Despre ase
meni ABC ai lexicografici nu se vorbesce. Nu vorbimă 
ârășl despre acele dicționare așa Zicândă imperative, prin 
care ună areopagă oficială, o Academiă francesă, sâu o 
Academiă dela Crusca, se crede în dreptă a legifera asu
pra limbei curată literare a unei națiuni, făcândă din 
graiu ună felin de selecțiune nu naturală, ti de totă ar
tificială, eelă multă artistică. Este ună gustă, er despre 
gusturi nu se dispută. Noi avemă aici în vedere numai 
Lexica totius linquae, numai Ihesauros, numai acele re- 
pertorie colosale, pe care Littre le definesce; „un enre- 
gistrement Iresâtendu des usages de la langue, enregis- 
tremenl qui, avec le prâsent, embrasse le passe“.

(Va urma).

Convocare.
Pe basa invitărei clubului centrală electorală din 

Sibiiu, ne luamă voiă a conchiăma pe alegătorii români 
din ambe cercurile electorale a comitatului Bistrița-Nă- 
sâudă pre 3 Maiu st. n. diminâța la 10 ore in Bistrița 
în sala ospetăriei orașului la o conferință cu următoriulă 
Programă-,

1. Consultare in causa electorală:
2. alegerea clubului electorală în comitatu și even

tuală a cluburiloră din cercurile electorale;
3. alegerea bărbațiloră de încredere, cari se parti

cipe la conferința generală conchiămată pre 7 Maiu a. c. 
in Sibiiu.

Urmândă periodulă de alegere pre cinci ani, con- 
tămă la înteresarea și participarea alegătoriloră în nu
mără precâtă se pâte de mare.

Bistrița, în 23 Aprilie 1887.
Simeonă Monda, Dănilă Lica,
protopopă. gr. or., advocată.

Dr. Constantină Moisilă. Gavrilă Mânu,
profes. gimn., advocată,

alegători din cerculă elect. alegători din cerc, elect. 
ală Năsăudului. ală Bistriții.

Convocare.
Cerculă electorală ală Cehului Silvaniei convocă 

conferința pentru alegerea a doi delegați ce sunt a se trimite 
la adunarea electorală a partidei naționale române, care 
se va ține în Sibiiu la 7 Maiu st. n. a, c. — pe 1 Maiu 
sf. n. după amâZi la 2 ore în comuna Basescî.

Basesci, la 24 Aprilie 1887.
Ioană Chira.

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

PESTA, 27 Aprilie. — Maiestatea Sa a 
decorată pe ministrulă de esterne Kalnoky, pe 
ministrulu de răsboiu Bylandt, pe generalulă de 
cavaleria Pejacsevich, suprem ulă mareșală ală 
curții contele Szecheny, pe Judex curiae br. Se- 
nyey, pe loc. mareșală Windiscligraetz cu ordi- 
nulă Veleru de aură, (goldenes Vliess).

BERLINtJ, 27 Aprilie. — Ambasadorulă 
francesă Herbette a îmânată eri secretarului de 
stată Herbert Bismarck actele în afacerea Schnae- 
bele. Bismarck a răspunsă, că după cum crede 
elu, ministrulă Puttkamer a fostă însărcinată să 
pună a se face o nouă anchetă.

Necrologii. — In 13 Aprilie a. c. a repausată în 
Giurtelecul Hododului de pe Săiagiu Ana Popă Picurară, 
soția credinciâsă a d lui preotă de acolo Nicolau Popă. 
Bepausata a fostă în totă privința o femeiă de modelă 
în părțile acele; ea s’a bucurată in vieță de respectulă 
și simpatia întregului poporă, care și-a manifestată du
rerea causată prin perderea ei, luândă parte în numără 
fărte mare la imormântarea, ce ’i s’a făcută printr’ună 
protopopă și mai mulți preoți. O deplânge nemângăialulă 
soță, d. Nicolau Popă, cu șese copii minorenl, dintre 
cari unulă abia trecută de 8 luni.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria binecuvântată!

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactorii responsabilă Dr. Aurel Mureșiann
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unrsnîu La bursa de Viena 
din 26 Aprilie st. n. 1887.

Rentă de aurfi b"lt . . . 10115
Rentă de hârtia b”lt . . 88 25
Impniniutuifi cililorfi ferate 

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

lorfi ferate de ostfi ung. 
(1-nia emisiune) . . . 98.—

Amortisarea datoriei căi
lor# ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 127 20

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) . . . .115 75

Bonuri rurale ungare . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Bauat-Ti- 

mișO............................ 104 25
Bonuri cu cl. de ^sortare 104 — 
Bonuri rurale trausilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 104.50
Despăgubire p. dijma de

vina ung............................ 98.75
Impruinutulă cu pretniu

ung..................................118.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 — 
Renta de hărtiă austriacă 81 20 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aurii austr. . . 112 20 
Losurile din 1860 . . . 135.50
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  875 —
I Act. băncel de credita ung. 286 25

Act. băncel de credită austr.282.15 
Argintula —. — Galbinl
| împărătesc! ................6.—
Napoleon-d’orl .... 10.05
Mărci 100 împ. germ. . . 62 35 
Loudra 10 Livrea sterlinge 127.10

Cota oficială dela 13 Aprilie st. v. 1887.
Bursa de Biieuresci.

Cump. vând.
Renta română (5%). . 90*/. 91’/,
Renta rom. amort. (5°/0) 93«/4 94\,

> convert. (6°/0) 87— 87’/.
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36—
Credit fonc. rural (7%) 103— 104—

» >> „ (5°/o) 87— 88—
> « urban (7°/0) 100— 101—
» . (6»/0) . 92— 93—
> ’ (5’/0) . 83— 84—

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

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . 17.— 17.50
Bancnote austriace contra aură. 2.00 2.02

Cursulu pieței Brașovă
din 27 Aprilie st. n. 1887.

Bancnote romanesc! . Cun p. 8.50 Vând . 8.52
Argint românesc . . . » 8.45 • 8.48
Napoleon-d’orl . . . . . > 10.02 » 10.05
Lire turcesel................ * 11.30 * 11.40
Imperiali.................... 10.30 * 10.40
Galbeni........................ 5.94 > 6.—
Scrisurile fonc. «Albina • 6»/0 . > 101.— * 102.- -

i» * n 5#/0 • fl 98.— » 99.—
Ruble RusescI . . . . 112.— » 113.—
Discontulfi . . . > 7— 10°/. pe ană.

I

..Noutăți pentru sesonulu. de vară!"
Toilete pentru mirese, promenadă și casa se contecționâză la

Koviisziiai Keresztesi
Grund Magazin de mode și confecțiimi pentru danie

Brașovti (Piața mare.)
Unde a sosită de curendfi in mare alegere cele mai noue materii 

de lână pentru rochii, fabricate indigene și străine, Crepu și Cachemiru. 
Mătăsăriă de Lyonu: Merveillieu. faile și catifele negre precum și in tăie 
culorile. Postavuri pentru confecțiuni de dame și bărbați. Satinu de spă
lată. Toii. Zephier și Oxfordurl.

Chifonuri de Benedictu Schroll. Șirtingu, Julett și Gradl. Pân- 
dării de bumbacă americane in tote lățimile. Pălării de pae și garnisell 
potrivite, adecă: flori, pene, dentele și nnfi bogată asortimente de panglici 
in culorile cele mai fine și frumose. Cela mai nou „Jersey« Talii-Trico și 
Corsete in mare alegere. Cele mai noue umbreluțe și umbrele, mănuși de 
piele și de mătase. Asemenea toto felulQ de dentele, perdele de Jutte și 

'3 Tunis, cuverturi pentru paturi și mese, covore lungi și dinaintea canapelei 
n cu prețuri eftine.
V Mostre se trimită la cerere gratis și tranco.

xs

Nr. 690—1887. ~ ~------------- Uoncursu.
Pentru ocuparea postului de învățătorii poporală ordinarii și sis- 

temisatu la scdla elementară comunală mixtă cu limba de propunere ro
mână din comuna Neposfl, cu salarii anuală de 400 fi. și locu
ință cu grădină, eventualii 100 fl., prin acesta se publică con
cursă. Concurenții au a-și trimite cererile lorii la subscrisul!! prin res- 
pectivulu inspectorii școlară pănă în 1-ma Iunie a. C., scrise fiindă de 
mâna propriă în limba maghiară și română și provăcțute cu atestată de 
boteză, atestată medicală, de servițiu și de moralitate.

Bistriță, 22 Aprilie 1887.

Havas Gyula m. p.
2—3 inspect. reg. de scăle alfi com. Bistrița-Năsăudfi.

Avisu d-loru abonați!
Rugă mă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sfe 

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

Domnii ce se abon^ză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Decă se ivescă iregularități la primirea diarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTR. „GAZ. TRANS*

Mersulu trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Tei îișfi-Aradrt-Budapesta a calei ferate orientale de stattl reg. ung.

Predealfi-Budapesta Budapesta—JPredealft

BucurescI

Predealu (
(

Timișfi

Brașovâ

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodfi
Hașfaleu

( 
(

( 
(Sighișor* 

Elisabetopole 
Medtașfi 
Copsa mict 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi 
Teiușfi 
Aiudfi 
Vințulfi de 
Uiâra 
Cucerdea 
ehirinfi 
Apahida

Clnșin 

Nedeșdu 
Ghirbeu 
Aghirișfi 
Stana 
Hoiedinfl 
Giucia
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-VâsArhely 
Vărad-Velințe

susfl

(.

Oradia-mare

P. Ladiny 
Siolnok
Bnda-peeta

( 
(

Viena
(I

Trenă 
de 

peraâne

Trenu TrenăTren 
accelerat 'omnibua om ni bus

Trend Tren Trenfi Trend 
de pers, accelerat; omnibue de

| peraâne

Trenfi 
lomnlbua

7.30
1.14

1.45

747
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12 44

1.05
1.34
1.46
2.09
239
3.01
3.OH
3.14
3.55
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

8.00

4.16'
5.02
5 43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.62 
12.31 
12,48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4.51
5.28
5 56

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15

Nota: Orele de nâpte suntfl

Tipografia ALEXI Brașovă.

2.32

Viena
Budapeata 
Szolnok 
P. Ladany 
Oradea mare 

Vârad-Velencz 
Fugyi-Vâsârhe 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Caeerdea

Uiâra
Vințulfi de st 
Aiudfi
Teiușâ
Crăciunela
Blașfl
Micăsasa
Copța mic
Mediașa 
Elisabetopole
Sigișdra 
HașfaJeu

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12 161
12.5O|
t.2t|| Homorod 
2.02 Agostonfaiva 
3Xt
3.31
3.5.

J Apatia 
-J Feldiora

Brașovâ 
4’50 
7.28)

Timișfi

Predealu
— | BucurescI

cele dintre liniile grdse.

1 11 lo| —
716 2.—

11.05 3.581
2 02 5.28
4.12 6,58

—
y — —

7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
_ —

( - 10.28
11.00 _
11 19 _
12 30 _

1.01 _
1.06 _
1 13 _
1.20 _
141 _
2X0 _
2.35
2.48 _
3.20 __
3 36 _
4X0 _
4.35 _
5.12 —
5.37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —
9.21 —

( - —
—

( - — 1
( ~ — 1

-1
1

3.10
738
5 40

9.14
9.24
9.41

10 19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
2.06
2.17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.40

2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46

1.55
2.53

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zernesc!

Teitișft- 5. radft-Budapesta Budapesta-AradA-Teiușd.

Trenfi Treufi Trenft de Trenfl de Trend
V

Trenfi
f omrdbtiâ □ mnlbuA pereâne peraâne de persâne nmnlhn.

1
Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10

.......

Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05
Vințulfl de josfi 12.30 — 4.22 11.20 12.41
Șibotfi 12.52 — 4.50 4.10 5.46
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 6.47 Glogovațfl 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branicîca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 17.10 8.36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6C9 7.37 _
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 - 8.46 Soborșin 7 26 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9.58 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Branicîca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 1042 — -
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradli 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok Z 8.42 — 4.52 Șibotfi 11.43 12.— —

(| — — 5.12 f Vințulfi de josfi 12.18 12.29
Budapesta _ — 1 B.20 | Alba-Iulia 12 36 12.46 _
Viena — — 6.05 Teluțft . 1.29 1.41 —

Aradtt-Timlșdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trena Trenti de Trenu Trenfi da Trenfi Trenfi
omnlbus peraâne mixt penâne omnlbtu mixt

Aradft 6.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulft nou 6.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămet.h-Sâgb 6.44 — 6.58 Hațegfi 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 49
Ttmișdra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timfșăra-Aradft Petroșeni— Simeria (Piski)

Tranfi de Trenfi de Tren fi Trantt Trenfi Trenftpendne peraâne nmnlbnn de pera. amnlbu mixt

Timișâra 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
Nemeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegfi 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Arpdft 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.31


