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Datori snnteinu ori nu să ne jertflma 
pentru causa naționala?

I.
Brașovu 17 (29) Aprilie.

In numărulă fâiei nâstre dela 4 (16) Aprilie 
a. c. amu vorbiți! de datoria, ce are fiecare Ro
mânii să lupte și să se jertfâscă pentru binele și 
lericirea națiunei sale, arătându că acestu prin
cipiu e singuru adevărată și singuru mântuitorii.

Nu puteamă să găsimu o mai potrivită oca- 
siune de-a vorbi cctitoriloră noștri de datoria 
lorii cătră națiune, ca serbarea religiâsă din 
Vinerea marea; nu puteamu afla unu timpii mai 
nimeritu de a combate principiile contrare aces
tuia, principiile eclecticismului, care pretinde ca 
fiecare să-șl alâgă ce-i place și să lucreze cum îi 
place și după cum îlă mână firea, căci nimeni 
și nimicii nu l’ar pută constrînge a săvârșire 
fapte bune și cu atâtă mai puținu a aduce jertfe 
pentru causa comună.

Ca publiciști, cari ne-anni pusă țînta să 
promovămă binele națională ală poporului ro
mână , nu numai că suntemă în dreptă, dâr 
suntemă chiar obligați a lucra astfelă. Poporală 
nostru are nevoia de o scâlă bună morală na
țională și politică. De aceea noi, cari ostenimă 
de atâta timpă în brazda acăsta nu putemă ră
mână indiferenți văcjendu, că. mai alesă de ună 
timpă încâce unii dintre noi începură a lăți în 
mijloculă nostru nisce idei și principii care de 
care mai păcătose, mai șuchiate și mai primej- 
diâse, idei și principii, cari potă fi scâse din 
cartea pestriță a destrăbălăriloră timpului de față 
materialistă, niciodată însă din cartea regenerării 
neamului nostru, din cartea românismului.

Combătând ă n’amă numită pe nimeni pen
tru că scopulă nostru n’a fost.ă de a lovi în 
unulu său altulă, ci numai în relele învățături, 
ce se propagă.

Cu atâtu mai multă a trebuită să ne sur
prindă, când amă văclută, că „Tribuna-" din 
Sibiiu se redică pe față în contra ideiloră și a 
principiiloru depuse în articululă nostru din Vi
nerea mare și cu o cutezanță ridiculă, luându-și 
aerulu de ofensată, se face focă și cătrană pen
tru că amu susținută, că fiecare Româna este da
toră să aducă jertfe pentru causa românescă.

„Tribuna", care de când esistă ne-a dată 
dovecji nenumărate că nu scie face distincțiune 
între persâne și principii, cu atâtu mai puțină 
între principii și principii, și-a luată asupră-șl ar
ticululă nostru de acum două săptămâni, pentru 
că se sciea și ea, vorba Românului, cu musca 
pe căciulă.

Scrisese adecă „Tribuna" pe la finitulă lui 
Martie ună articulă, ca multe altele, în care în 
adevără susținuse nisce păreri, pe cari fiăcare 
Română cu puțină pricepere și cu inimă pentru 
sârtea și viitcrulă neamului său trebuia să le de- 
saprâbe. Unii din amicii noștri făcendu-ne atențl 
la acestu articulă ne-au rugată să nu suferimă 
în tăcere să se propage prin pressa nâstră, care 
se <|ice „națională", asemeni păreri sclintite.

Noi, sciindă fârte bine, că se află nmlți 
Români, cărora le vine la socotâlă a profesa și 
și profeseză de faptă principii comode, ca cele 
desfășurate de „Tribuna", precum de esemplu: 
„că nimeni nu e datoră a aduce jertfe pentru 
causa națională,*)  ne-amă decisă să combatemu 
la o binevenită ocasiune aceste false și strică- 
ciâse principii, dăr să le combatemu în generală, 
fără de a face alusiune la cineva în particulară. 
Voiamă adecă să ne ferirnă de-a face să apară 
lucrulă ca și când amă voi să căutămu cârtă, 
fiindă convinși de altă parte, că protestările

*) „Nulla vitae pars neque publicis, neque priva- 
tis: neque forensibus, neque domesticis in rebus: neque 
si teeum agas quid, neque si cum altero contrahas, va- 
care ofTicio potest, in eoque colendo sita vitae est ho- 
nestas omnis, et in negligendo turpido." (Cicero de Of- 
ficiis. Lib, 1. cap. II.)

*) A se vedă în .Tribuna' Nr. 62 dela 18 (30) 
Martie articululă „Nemo obligatur", și articululă de 
fundă din >Trib.« Nr. 78 dela 8 (20) Aprilie. 

nâstre voră afla ună viu răsunetă în mijloculă 
Româniloră.

Așa a și fostă și amă primită multe felici
tări pentru articulii noștri scrișl din incidentulă 
sfinteloră sărbători. Eramu în dreptă s’așteptămă 
ca și „Tribuna" — decă nu a putută să tacă — 
să ne felicite la rendulă ei, căci „Tribuna" pre
tinde și adeseori a accentuată, că voiesce a lupta 
alături cu noi pentru binele națională alu Ro
mâniloră. Decă este așa, atunci, după a nâstră 
firmă convincțiune „Tribuna" era chiară datore 
de a ne sprijini în ideile apărate de noi, idei 
cari au condusă și au însuflețită pe apostolii 
românismului în cursulă întregei nâstre istorii.

Der „Tribuna" nu recunâsce esistența unei 
„datorii naționale", nici pentru ea nici pentru 
alții, ea nu vrea să admită decâtă „iubirea" și, 
într’adevără, ca să ne iubescă nimeni nu o 
pâte sili.

Nu mai este de lipsă, credemă, a face aicț 
lungi citațiunl despre ceea ce amă disă noi. Ce
titorii noștri simtă lămuriți asupra ideiloră și 
principiiloru nâstre. Ne vomă mărgini der a 
constata, că în articululă memorată amă accen
tuată, că „datoră este fiăcare Română de a se 
înfrâna, de a pătimi și de a jertfi totă pentru 
binele națiunei sale".

„Tribuna" vine acum și nâgă acăsta da- 
toriă categorică, luându-șl totodată în apărare 
articululă ei „Nemo obligatur" dela 18 (30) 
Martie, la care crede ea, că amă făcută noi alu 
siune în Vinerea Pasciloră. Să esaminămă der 
articulii „Tribunei" unulă după altulă.

In articolulă primă bate la ochi chiară tit- 
lulă ,,Nemo oblig aturfi (nimeni nu este obligată") 
Prilejulă de a se folosi de acestu titlu și l’a luată 
„Tribuna" dintr’o corespondență, ce dice că a 
primit’o dela o personă fârte stimabilă din Si
biiu, care se termină cu cuvintele: să facemă 
câtă putemă, ad impossibilia nemo obligatur^ (ni
menea nu este obligată să facă ceea ce nu pâte). 
„Tribuna" a lăsată afară cuventulu „imposibilia" 
(ce nu se pâte) și așa a rămasă numai cu „nemo 
obligatur', desvoltându tema, că nimeni nu e 
datoră să lucreze pentru causa comună, fără de
osebire decă îi stă său nu în putință să lucreze.

în introducere „Tribuna cjice :
„Nu este nimeni datoră să se espună ori să aducă 

jertfe pentru causa comună: nici legile civile, nicij tradi- 
țiunile religioie, nici convențiunile sociale n’o ceră a- 
cesta."

Se vede că colegii noștri dela „Tribuna" 
n’au nici cele mai elementare cnnoscințe despre 
datoriile omului în societate dâcă susțină în frun
tea articulului o absurditate piramidală ca acăsta. 
Și pentru ca cetitorii noștri să nu crâdă cumva, 
că esagerămu, vomă cita dintre multele scrieri 
ale filosofiloru și âmeniloră de stată numai unu 
singură pasagiu din renumita carte „despre da
torii" a lui Cicerone, cu a căruia cuprinsă tre- 
bue să fiă familiarisată în (jitia de aiji ori-ce 
elevă din clasele superiâre gimnasiale său liceale. 
In cartea I „De Oficiis" capitululu II îndată la 
începută marele oratoră, filosofi! și oină de stată 
Cicerone dice:

„A7cf o parte a vieții, nici în lucrurile cele 
publice, nici în cele private: nici în cele cetățenescl, 
nici în cele domestice: nici când lucrămă pentru noi 
singuri, nici când lucrămă împreună cu alții, nu se 
pote cugeta fără de a avd datorii și în împlinirea 
datoriiloră se cuprinde totă valorea morală a omu
lui, er în neîmplinirea lorii ocara luiu.*)

Așadâr Cicerone, ca și învățații tuturoru tim- 

puriloră înainte de elă și după elă, au recunos
cută, că omulă în societate are datorii de îm
plinită și încă multe și mari și că prin urmare 
trebue să aducă jertfe și să se espună pentru 
împlinirea acestoră datorii.

Chiar legile profane și religiâse, chiar con
vențiunile sociale o eeră acăsta în modă impe
rativă. Să luămă numai pe preotă și pe sol
dată. Nu este îndatorirea cea mai strictă impusă 
preotului de legile • bisericescl, de morală și de 
religiune, ca să-șl esercite sacra lui funcțiune es- 
punendu-se în timpuri de epidemiă, și în alte 
împej urări nenorocâse pentru sufletele credincio- 
șiloră săi? Și mai departe nu este cea mai sfântă 
datoria a soldatului de a nu se depărta dela pos
tulă său și de a muri acolo, dâcă este de lipsă, 
pentru causa comună?

Dăr „Tribuna" nu vrea să țină contă de 
acăsta, îi vine mai bine la socotâlă să n’aibă da
torii și ceea ce face să facă numai pentru că 
așa-i place. Lucrurile se petrecă în creerii ei 
într’ună modă de totă particulară, căci âtă ce 
dice ea mai departe:

«SuntQ cu tâte aceste omeni, carț se espunO și 
aducă jertfe pentru causa comună: o facă din propriulă 
loră îndemnă, de bună voiă, fiind-că ii mănă firea loră."

Așa pare a fi, dăr în adevără nu este așa. 
Și de ce nu? Din simpla causă că niciodată 
firea de sine nu îndâmnă pe omă să se jertfâscă, 
căci acăsta este în contra firei, care are întot- 
dâuna tendința ca individulu să se conserveze. 
Pe omă îlă pâte îndemna a aduce jertfe și a 
se espune numai semțulă de datoriă, ce i se im
primă încă din cruda lui pruncia. Nu este dăr 
propriulă îndemnă liberă și independentă de 
datoriă, ci este îndemnulă consciinței de a-șl 
împlini datoria, care face pe omă să-șl uite de 
tâte interesele sale individuale și să servâscă 
causa comună.

ț)ice mai departe „Tribuna" :
»E indiferentă pentru societate de ce anume să 

espune cineva ori aduce jertfe pentru causa comună<.
Quod non, domniloră dela „Tribuna" ! Sun

teți în mare rătăcire! Va să ijică pentru d-v6s- 
tră, cari pretindeți că voițl să apărați moralita
tea publică, sunt indiferente motivele fapteloră? 
Pe d-vâstră nu vă importă dâcă aceste motive 
sunt morale și bune ori nu?

Acum înțelegemă de ce pretindeți d-vâstră 
să li se dea o răsplată deosebită celoră ce aducă 
jertfe, fiă din ori și care motivă. Omenii cari 
ceea ce facă și jertfescă, nu o facă și jerfescă 
din datoriă și numai pentru că li se cere și loră 
severșirea unei fapte bune, trebue că o facă din 
altă motivă, din interesă seu din ambițiune per
sonală, de aceea așteptă răsplată, multă răsplată, 
căci dâcă nu, simtă gata a se retrage și a lăsa 
causa comună în scirea Domnului.

Ei bine, naționaliști de soiulă acesta, cari 
le facă tâte numai pentru răsplată și velvă, a- 
vemă pâte mai mulți decâtu suntemă în stare a 
mistui. Crede „Tribuna," că pentru ca aceștia 
să-șl pâtă împlini nesupărați poftele loră deșerte, 
ară trebui să schimbămă acum legile moralității 
și ale îndatoririloră naționale?

Politica ce-i dreptă cere să ținemă contă 
pănă la, ună punctă ârecare chiar și de slăbi
ciunile âmeniloră. In privința acâsta are drep
tate corespondența sibiiană a „Tribunei" , dâr 
„Tribuna" n’a înțeles’o și a cădutil în altu es- 
tremi'i făcendă dependentă moralulă și disciplina 
națională dela bunăvoința individuală.

Dâr, după noi, fără o consciința viuă și pu
ternică a datoriei naționale nu pâte esista morală 
și disciplină națională. Acâsta ne-o dovedesce 
însăși „Tribuna", care în consecența ideiloră și 
a principiiloru ei scâlciate ajunge la următorulă 
resultată ;
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„Nemo obligaturi11
„Nici âmenii cu posițiune independentă nu suntă 

datori să se pună in conflictă cu guvernulă și cu so ie- 
tatea maghiară, pentru ca să susțină causa națională a 
Româniloră. Ei trăiesc!! mai nesupărațl, decă n'o facă 
acăsla, și tota âmenl cum se cade remână dâcă 6menl 
cum se cade suntă". (Tribuna nr. 62 din 1887).

D6că acdsta ar fi adevărată, atunci ar avâ 
dreptate „Tribuna", că de geaba ne mai os- 
tenimă noi a critica faptele câte „unui bietti de 
popă sâu dascălii", căci dâcă nici cei cu posi- 
țiune independentă n’aril ave datoria de a apăra 
interesele naționale, puindu-se în confllictu cu 
adversarii noștri, atunci cutn amu pute noi pre
tinde ună asemenea lucru dela cărturarii noștri 
lipsiți și necăjiți de pe la sate?

Nu vădii cei dela „Tribuna14 în ce pră- 
pastiă ne-amă prăvăli, dâcă amu urma princi
piile lorii în căușele naționale?

Sdrtea teatreloril unguresc!.
Din Pojună se scrie cătră „D. Zeitung“ :j
„Orba furiă de maghiarisare, care fără măsură și 

țelă vrea să arunce peste grămadă in cursă de câțiva 
ani totO ce s’a desvoltată pe cale istorică și în modă lo
gică In cursă de secuii, a suferită aci ărășl ună ecla
tantă fiasco. Orașulă Pojună, care din vechime a fost 
neaoșă germană și în care, decă e vorba, suntă mai 
mulțl Slovaci de câtă Maghiari, 11 a fostă șovinișliloră 
maghiari totdăuna ună spină in ochi, fiindă că elă a ți- 
nulu cu tenacitate la germanismă și nu și-a schimbată 
eolârea indată după pactă ca Cincl-Bisericl. Cașovia ș. a. 
Din (acestă motivă au fos’ă transferați la Pojună in 
diferite posturi oficiale ună șiră intregă de agitatori, cari 
in curîndă începură o prospătă și voiosă ațițare în con
tra a tot ce e germană. Oficiile și institutele private, 
precum și școlele fură in curendă transformate, numai 
teatrulă se susținu pănă acumă mai multă timpă, de 
orece — precumă și logică e — n’a fostă nimenea, care 
să vrea a se plictisi (a-i fi urîtu) pe banii săi intr’ună 
teatru ungurescă. Cu tote astea puseră să esplodeze 
Iote minele. Fiindă că nu era publică ungurescă, tre
buia să se prăsescă unulă în modă artificială. Ană de 
ană se reînoi asaltulă și de fiecare dată tu același resul- 
tată. Fiecare societate ungurescă se sângeră lovindu-se 
de neinteresarea publicului germană. Sărmanii de ei 
directorii teatrali ungurescă, cari în patria loră băștinașe 
în șesulu ungară, cu puține escepțiunî, stau să moră de 
tâme. fură ademeniți la Pojună de patrioții cu flenca 
mare și după puține săptămâni in care, ce e dreptă, au 
fostă multe eljenurl der puțină pâne. trebuiră să-și care 
gesturile acolo unde cresce paprica. Jn sesonulă trecută 
în fine li se părea că le luminâză o stea mai bună. 
Teatrulă ungurescă iși începu la 1 Februarie represen- 
tațiunile și, mulțumită compătimirei publicului germană, 
fu cercetată mai binișoră. Cu tote astea lucrulă se de- 
ochiă. Deja de o lună și jumătate alergau bietele ges
turi desperate prin orașă. Domnulă și directorulă loră 
nu le mai plătea lefurile. Când ătă că se găsiră două 
persâne, care deteră directorului ună giră pentru 800 fl. 
Acăstă picătură în mare acordă directorului ună termină 
ca la delicvențl tocmai de 11 (file, căci deja la 21 I. c. 
directorulă fu destituită de membrii săi și au de gândă 
aceștia să’și procure bani de drumă prin împărțirea ve- 
nituriloră. Suntemă curioși să vedemă, decă ărășl se 
va mai găsi cineva, care să-și ducă la tergă banii și 
pelea pentru gurile mari din Pojună.*

Va (Jice cineva, că acestea le scrie o foiă germană, 
și că lucrulă nu va fi stândă tocmai așa. Atunci să 
ascultămă pe unguresculă „Pester Lloyd" intr’o cores
pondență din Pojună dela 23 Aprilie:

„Deja de câtva timpă s’a putută vedă, că raportu
rile financiare ale directorului de teatru suntă nefavora
bile și că cu t6tă subvențiunea ce-a primit’o elă dela 
comuna orășenăscă.... abia va fi in stare să o ducă pănă 
la sfărșitulă sesonului, ErI s’au făcută deja mai multe 
execuțiunl contra directorului și fu secvesfrată iotă avu- 
tulă său... Cu Iotă sprijinulă dată, regretabilulă fiasco 
nu s’a putută înpedeca."

Cum să se ’mpedece, decă Pojunulă nu e ma
ghiară? Și când se gândesce omulă, cu ce alaiu s’a des
chisă teatrulă ungurescă din Pojună 1 Ce telegrame s’au 
trimisă în lungulă și in latulă pământulir! Ce discur
suri s’au ținută, de gândeai că nici picioră de alle ne
muri, afară de Unguri, nu se află în Pojună! fir acum, 
ce amară fiasco!

Der sortea teatrului ungurescă din Clușiu 1 Der a 
celui din Timișâra! Dăr a celorlalte teatre ungurescl! 
Pretutindenea fiascurl, cu tăie subvențiunile ce li se dau 
de guvernă și comune, din spinarea contribuabililoră. 
£tă resultatele nechibzuiteloră porniri de maghiarisare; 
și aceeași sârte ilă aștăptă și pe Kulturegyletă.

Ca încheiare să nu uitămă a aminti, că nici cu 
opera din Pesta nu merge mai bine, cu (6fă colosala 
subvențiune de o jumătate milionă Q. ce o dă guvernulă,

SUIRILE PILEI.
Archiducele Albrecht va asista la manevrele de 

tomnă in Ardeală și se va încvartira în Orăștiă.
—x—

România, serie „Ellenzâk", ărășl a înghițită o bună 
grămadă din frumăsele fete de Secui, cari emigrâză acolo 
pentru a-șl căuta fericire, și de regulă iși află miseriă și 
desonore in loculă fericirei. Scirea acâsta o ia „Ellen- 
zek» după ^Szekelyfold", care scrie, că Sâmbăta tracută 
poliția din Kezdi-Oșorheiu primi scirea că câteva căruțe 
cu fele de Săcui se află pe drumă spre România. Po
liția a telegrafată numai decâtă direcțiunei institutului 
de carantină dela Oituză ca să aibă grijă, căci e publice 
cunoscută, că mare parte din fetele de Săcui emigreză 
fără certificată, prin locuri ascunse. Păzitorii dela gra
nițe au isbutită a pune mâna pe 31 fete, dintre cari 
22 aveu certificate in ordine, er nouă erau fără certifi 
cată. Felele tâte erau din comitatulă Ciucului, in ma- 
iorilate nu mai bătrâne ca de 18—20 de ani. Fe
tele fără certificată au fostă trimise indârfită la Kezdi- 
Oșorheiu; er celoră cu certificată li s’a dată drumulă 
să mergă în România. >Ellenzek“ observă, că ar tiebui 
să se difieulteze darea pașaporteloră, teu eventuală ar 
trebui chiar să se denege, căci prin acesta Valachia cea 
mâncăciosă ar înceta în mare parte a se mai nutri cu 
carne de Săcui. — Scie „Ellenzek», că unde e miseriă 
nu se duce nimenea? Mai scie „Ellenzăk*,  că emigrarea 
provine din causa miseriei? Și scie „Ellenzek" și aceea, 
că Săcuii se intorcă din România cu frumose sume de 
bani, din cari iși plătescă nenumăratele dări și le mai 
rămâne și cu ce să trăiescă? Ințelegemă să se oprescă 
emigrarea, der a’șl vărs foculă pe Valachia, unde Săcuii 
se ducă de’șl pună la locă carnea cu care ei nutrescă 
pe șovmiștii, asta e o absurditate elenzekiană.

—x—
Alegătorii români ai partidei naționale din cercu

rile Lugoșului și Făgetului suntă convoeați la conferința 
electorală în Lugoșă pe <^iua de 3 Maiu n., cei din cer- 
culă Rocșiei pe aceeași <ji la Bocșia română, er cei din 
cerculă Zorlențulă mare pe (Jtua de 1 Maiu la Reșița 
montană.

—x—
>Telegrafulă Română14, organulă Prăstinției sale 

părintelui Metropolită Miron Romanulă, vorbindă în nu- 
mărulă său de Joi 16 (28) Aprilie despre sbuciumările 
unguriloră d’a face să se oprescă nevinovata espositie de 
industria de casă Slovaciloru, ce e vorba să se des
chidă în Turoță-St. Martonă, ajunge la convingerea câ: 
„Cultura europeană a putută face din ei (din Maghiari) 
6menl cu caracteră mai blândă și cu maniere mai ur
bane, der ca să polă face din ei creștini in sensulă e- 
vangheliei, pănă acum nu i-a succesă“. — Cam târziu 
a ajunsă Mia Prăsfinției Sale la acăstă convingere, der , 
totă mai bine mai târziu decâtă niciodată. ,

—x—
F6ia serbăscă „Branik" din Neoplanta publică ună i 

apelă, prin care alegetorii șerbi suntă convoeați pe Ziua i 
de 1 Maiu la o conferință generală. In apelă se face I 
provocare la programulă dela 1872 din Beclcherecă. < 
Suntă bine vetfuți la conferință toți acei Șerbi, cari nu 
dorescu o schimbare a amintitului pragramu (națională.) ( 

—x—
Despre călătoria de inspecția ce a întreprins’o în t 

Zilele trecute in Ardeală ministrulă de justițiă ungurescă i 
Teofilu Fabini se islorisesce următorulă episodă hazliu: î 
Orășelulă Murâșă-Ludoșă se bucură de ună jude cercuală < 
care, oină frumosă de altcum, are defectulă de a începe t 
orele de oficiu intr’ună timpă, când după dreptă ar tre- t 
bui deja să le ’nchiijă. Partidele au cunoscință despre 1 
acesta și nici nu vină mai de timpuriu, decâtă când t 
credo că ’.șl potă presupune pe d. jude cercuală în biu- i 
roulă său. Acum două săptămâni se anunță la timpulă 
normală ună străină în localulă oficiului, unde servito- < 
rulă cu neobosită sîrguință sufla in aeră colosali nori de < 
turnă. La întrebarea necunoscutului domnă despre ju
dele cercuală, răspunse pazniculă biuroului laconică; ,Nu j

totă din spinarea eon’ribuabililoră, în mare majoritate 
nemaghiari. „Budp. Tgbllt." scrie despre operă:

„Ună raportă oficială ală operei dm Pesta anunță 
eu satisfacția, că cele 21 representațiunl de pănă acum 
ale baletului „Excelsioi" au adusă ună venită brută de 
46 269 (1. Sumă frumosă acesta, der ra.uortulă spune 
mai departe, că spesele pentru punerta in scenă a bale
tului s’au suită la suma de 45,641 II.; ar urma deci 
iiuO plus curată de 628 fl. față cu venitulă brută. Bi
roului intendanturei i s’a întâmplată gteua potcă, altcum 
scusabilă, de a uita spesele dilnice ale representațiunii 
baletului „Excelsior". Acele spese se urcă la fru- 
inâsa sumă de 1600 11. pe Z>, prin urmare fenomenala 
representațiune in Pesta a baletului ,Excelsior“ a 
sfirșită cu deficitulă rotundă de 38,000 fl. Halală de 
administrația 1"

Și vai de contribuabili!

sci că magnificența sa judele cercuală vine numai la (Jece 
6re?« Streinulă zimbi și replică: „Nu, asta n’amsciuto, 
Der voiu aștepta aci pe magnificența sa juJele cercuală». 
In contra acă-da nu putu obiecta nimică pulerniculă ofi
ciului și se mulțumi a nu mai lua noi iță despre streină. 
Lucru de mirată, judele cercuală veni cu ună sfertă de 
Oră mai curendă ca de obiceiu, streinulă tu lăsată in 
biurou și fărte politicosă primită, ceea ce nu-lă împedecă 
a observa judelui cu alâsă delicateță, că nu e în ordine 
a ăsa să aștepte partidele o oră și jumătate. Judele 
cercuală voi să se înfurieze, der oțărît.ulă răspunsă îi a- 
muți pe buze, când streinulă domnă mai în verstă con
tinuă: »Țină necesară a mă recomanda: sunt Teofil Fa- 
biny, ministru de justițiă..." De atunci magnificența sa 
d. jude cercuală din Murășă-Ludoșă așteptă pe onoratele 
partide ale cercului său. Așa istorisescă foile ungurescl,

—x—
Reuniunea germană de cântări din Brașovu va da 

mâne sără Sâmbătă, 30 Aprilie n., în sala hotelului Nr. 1 
o producțiune musicală (Liedertafel). Programulă e va
riată și interesantă.

—x—
Mare scandală s’a întâmplată Lunea trecută în a- 

dunarea generală a Societății studențiloru șerbi din Praga. 
Ună Sârbă muntenegrenă, care odiniâră fusese eschisă 
din societate, se presentase la adunare. Notarulă adu- 
nărei ilă provocă să iasă afară, Muntenegrânulă însă 
puse mâna pe ună pahară, ce-lă avea la îndemână, și 
cu atâta putere ilă aruncă in capulă notarului, incâtă 
acesta scăldată în sânge cătju numai decâtă la pământă. 
Numai prin întrevenirea poliției s’a putută restitui or
dinea. Muntenegrenulă fu arestată.

—x—
Principii Carolă și Ferdinandu de Hohenzollern, 

nepoții Regelui României, se voră duce, precum se (jiee, 
pe la începuiulă lui Maiu in România și vor sta acolo 
o lună de dile.

—x —
La 25 Aprilie n., 5 ore d. a., trăsnetulu căcju în- 

tr o baracă de pe linia ferată in conslrucțiunea Brunn- 
Gaya a căii transversale morave, în care se adăpostiseră 
mulți lucrători din causa ploii. Vr’o 15 lucrători fură 
loviți de trăsnetu ; unii au fostă greu paralisațl, alții mai 
ușoră, câțiva amețiți și patru în aparență morțl. Unulă 
a fostă ruptă formală în bucăți de trăsnetă.

—x—
Reuniunea română de cântări și musică din Ora- 

vița va arangia Duminecă in 19 Aprilie (I. Maiu) 1887 
in sala hotelului „Cerbulă de aură" din Oravița preduc- 
țiunea I-a obligată pe anulă 1887 a corului său vocală 
cu următârea programă: 1. „Primăvâra", coră micstă 
de Zeidner. 2. „Cinelă, Cinelă", coră băr. de Seheletti. 
3. „Hora Isvoruiui", baritonă solo de Ventura, cântată 
de Dl. Dimilrie Andrițoi. 4. .Hai în Horă,» coră mixtă 
de G. Dima. 5. „Hai Române11, coră bărb. de G. G. 
Porumbescu. După producțiune: musica de jocă. In
trarea : de persână 50 cr., pentru membrii reuniunei 
gratuită, âr pentru familia loră precum și pentru mem
brii casinei și familia loră de persână 20 cr. Incepu- 
tulă la 8 6re săra.

Adunarea electorală în Orăștiă.
Romosu, 25 Aprilie 1887.

Onorată Redacțiune! Deși comitetulă centrală elec
torală din Sibiiu, pro I-o a întârziată cu disposițiunile 
afacerei conferinței electorale, pro ll-o deși procedura ul- 
teriâră este precipitată, acesta cercă electorală și res
pective clubulă sâu, avândă in vedere momentuositatea 
cestiunei, nu a întârziată a face disposițiile necesari, 
pentru împlinirea datorințeloră față cu alegerile viitâre 
ca partidă națională, aderentă ală programei stabilite la 
anulă 1881 și susținute și la anulă 1884.

Dreptă aceea, ca sâ dovedimă, cumcă acesta cercă 
electorală a făcută de timpuriu cele de lipsă, îmi per
mită a comunica procesulă verbală ală clubului, respec
tive ală conferinței ținute la 19 ale lunei curente în 
Orăștiă, după totă forma.

Biroulă clubului a emisă convocarea tuturoră ale- 
gâtoriloră pe cale Z'ar*sl'că adresăndu-se la „Gazetă", 
.Tribună" și „Telegrafulă română» și aci aflu de lipsă 
a notifica, cumcă redacția „Telegrafulă Română", nu sciu 
din ce motive, nu a publicată convocarea, pentru care 
intrelăsare îmi esprimă indignarea, fn urmarea acestei 
convocări, biroulă clubului în ună raportă ală sâu a- 
tinge scopulă conferinței, indigităndă drepturile și dato- 
rințele fiesce cărui alegfitoră, circumscrie apoi activitatea 
biroului și a clubului dela alegerea trecută pănă aZI, 
mulțămindă de încrederea avută și presentâză progra
mulă pentru desbatere.

In urma acestora Dr. Zouau Mihu propune, âr 
conferința primindă, dechiară mulțămire față cu biroulă 
clubului.

Se procede conformă programului presentată și 
primită la constituirea conferinței, alegându-se de preșe-
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dinte ad hoc Iuonă Mihaiu, âr de aciuară ad hoc Lau- 
rianu Bercianu.

Se procede mai departe la constituirea comitetului 
electorala pe perioduld de 5 ani, alegându-se cu acla- 
mațiune: Samuila Popit advocata și proprietara în Orăștiă 
ca președinte, Lanriană Bercianu notară cercuală și 
proprietarii in Romosă ca actuariu, Dr. Ioana Militi ad
vocata și proprietara, Nicolau Popoviciit protopopă greco- 
orientală, .Iustina Moltlovanu prolopopa greco-catli., Ioana 
Mihaiu cassarulă „Ardelenei" și proprietara, Dr. Ștefană 
ErMyi medica cpidanO, .toți 'din Orăștiă, Todoră Cri- 
fianu preoiă greco-cath. in Cugeriu, Nicolau Ilerlea in- 
vățâiorâ in Vinerea, IoanO Boteami preotă greco orien
tală in Binlințiu, Nicolau Andreiu preotă greco-orientala 
în Castău, Dimilrie lancu preotO greco-cath. în Turdașiu 
și Silviu Demiană proprietară în Balșa, ca membrii.

După acestea se indemnisâză clubulă alesă — la 
casă de necesitate — a înmulți comitetulă și cu alțl 
membrii din diferite părți ale cercului electorală.

Mai departe la propunerea membrului Dr. Ioană 
Mihu, alegătorii acestui cercă electorală se declară de 
aderenții programului națională, ridicată la valOre de 
condusă cu unanimitate în conferința electorală ținută 
la anulă 1881 și 1884 In Sibiiu, indemnisăndă pe dele
gații ce se voră alege a lupta cu tăriă, abnegațiune și 
zela numai pe lângă resistința pasivă, pentru Transil
vania și pe lângă oposiția națională, pentru părțile un- 
garice.

Alegătorii adunați decidă, ca deputății după reîn- 
tOrcerea dela conferința generală, să raporteze alegăto 
riloră despre resultatulă aceleia, convocându-se la acăsta 
conferință fîescecare alegătoră in speciala.

In urmă, alegătorii adunați alega cu aclamațiune 
pentru acesta cercă electorală pe Samuilă Popă advo
cată și proprietară și Dr. Ioană Mihu advocată și pro
prietară ca delegați ordinari, âr pe Dr. Ștefană Erdelyi 
medică opidană ca sapientă, toți din Orăștiă, însărci- 
nându-se biroulă clubului ad hoc a provede pe aleșii 
delegați eu eredenționalele recerute. w. 

Serbările din Brașovu în onorea Episcopului 
Ionu Popasu.

Brașovă, 15 Aprilie 1887.

Episcopula Popasu este celă mai populară omă la 
Românii din Brașovă. Lucrulă acesta s’a putută vedă 
pe deplină la serbările împreunate c-u jubileulă de 50 
ar.I ai preoției acestui veterană prelata. Și în adevără 
cum ar pute să fiă altfelă, când Popasu timpa de 28 
ani a trăita numai pentru Brașoveni, a consacrată vieța 
sa pentru înaintarea, pentru luminarea Româniloră din 
Țera Bârsei.

Mai rară s’a văzută la noi atâta entusiasmă, ca 
la serbarea Popasului, mai rară întregO poporulă bra- 
șovână, tineri și bătrâni, au luată parte cu atâta inimă 
la manifestările de recunoscință față cu una orna cu 
merite.

încă la subscrierea adresei, ce s’a trimisă Prea 
Sânției Sale, se pută observa, cu câtă bucurlă, cu câtă 
mulțămire îșl pune fiecare numele său sub acele puține 
rânduri, de fiiască recunoscință și venerațiune.

„Ore mă va mai fi cunoscendă Prea SâDția Sa?“ 
se întreba mișcată de duiose amintiri câte ună bătrână 
cu pletele cărunte, venerabilă contimporana alâ merita
tului EpiscopO.

„Ah, ce bucuriă amă simți, decă amO pută vedă 
în persână pe acestă bărbată atâtă de vrednică!“ es- 
«Jlama plină de o însuflețită rivnă ună grupa de tineri 
eșițl mai erl alaltăerl din scOlele înființate prin stăruința 
lui Popasu.

In două tjile mai multă de patru sute subscrieri 
însoțiau adresa, ce avea să se trimită bătrânului 
EpiscopO.

„Duceți acăsta carte Prea Sânției Sale“, se părea 
că cjice fiecare cătră membri comisiunei, ce avea să 
plece la Caransebeșiu, „și spuneți-i fostului nostru pa- 
rochă și protopopă, că numele său este adâncă săpată 
în inimile nOstre, că chipula său va fi pururea însoțită 
în ochii noștri de aureola bărbatului cu merite, tde au
reola bărbatului cu durere de inimă pentru nemulă său!... 
Spuneți-i, că-i dorimă încă multe ’cjile fericite, spre bu
curia eparchioțilorO săi și a nostră a tuturora!«

Urările acestea, dorințele acestea fură date la ivelă 
în chipulă celă mai strălucită la serbările din 12 și 13 
ale lunei de față.

Duminecă in 12 Aprilie desă de dimineță repețite 
salve de trâscurl anunțau, că diua bucuriei a sosită. 
S’a alesă anume Dumineca, — deși se scia, că adevărata 
serbare se ține în Caransebeșă Lunea, — ca și celă din 
urină muncitoră să fiă liberă, ca toți să aibă prileja a’șl 
arăta mulțămirea lorO, stima loră față cu venerabilulă 
jubilară.’

In biserica Sfântului Nicolae din Scheiu se adună 
la serviciula dumnetțeescă în scurtă vreme o mare mul
țime de poporO din tOte clasele societății. Dedrece pre

oții locului fuseseră trimiși în deputațiune, serviciula di
vină fii condusă de părintele Vasile Sfetea de pe Tocile, 
învățătorulă-preotă 1. Vătășeanu și capelanulO din Dârste 
Ionii Broșu. Cântările dela liturghia fură esecutate de 
corurile din cetate și dela biserica Sf. Nicolae conduse 
de d-lă profesoră P. Dima.

La timpulă obicinuită pentru ținerea predicei pă
rintele K Sfetea se sui pe amvonă, și arătă într’o vor
bire bine alcătuită însemnătatea dilei și meritele vredni
cului iubilară.

încă nu se încheiase vorbirea părintelui Sfetea, și 
clopotele începură a suna cu putere. O viă mișcare se 
produse pentru ună momentă între ascultătorii plini de 
băgare de sâmă.

„Vine bradulă, vine bradulă," se auțjia șoptindu-se 
ici și colo, și multe fețe începură a străluci de bucuriă.

Ce bradă era acesta?...
Era bradulă, ce avea să se planteze înaintea bise- 

ricei în onOrea jubilarului, era bradulă, ce avea să pârte 
numirea de „bradulă Popasului."

(Va urma).

Administrarea și căutarea veniturilorU 
statului în Dobrogea.

• Mon.torulă oficială' din Bucurescl a publicata în 
număru i dela 12 Aprilie ună regulamentă asupra ad
ministrării și căutării veniturilorU statului din Dobrogea.

>Se scie — <jice «Unirea*  — că in Dobrogea sta
tuia are mari întinderi de pământa în deplină proprie
tate; se mai scie că țâra e puțină locuită; și, din acâstă 
causă, pămentulă rămâne și pe viitoră necultivata în 
mare parte. Statuia deci n’ar pute trage nici una 
venito.

, Regulamentulă de care vorbimO e pornită tocmai 
din acestă preocupare și țîntesce la cultivarea câtă mai 
întinsă a pământului dobrogeana, aparținenda statului. 
ModulO de esploatare, prevăzută și regulamentată în 
d sposițiunile de care vorbimO, este arendarea în bu
căți miel, cu începere chiar dela ună eetară. Regula
mentula prevede o arendă fixă pe eetară și care va
riază după cum se voră cultiva cereale, tulună, bostă- 
năriă seu zarzavaturi.

Prețurile de arendare, afară de decimele comunale 
și județene, suntO: a) 5 lei de hectară pentru locurile 
semănate cu cereale dela 1—50 hectare esclusivu ; b', 6 
lei de hectară pentru acelea cu cereale dela 50 hectare 
în susă ; c) 10 lei de hectară pentru acele sămănaie cu 
tutunO ; d) 20 lei de hectară pentru cele semănate cu 
bostănărie; e) 40 lei de hectară pentru locurile culti
vate cu zarzavaturi. — Când pentru asemenea locuri 
sunlă mai mulți amatori, cari fac.O declarațiune, se va 
publica și ține licitațiune. — f) 60 lei de hectară pen
tru locurile cultivate in păduri, ori defrișate, fără să fi 
fostă determinate pentru asemeuea scopă

Regulamentula conține disposițiunl și în privința 
Româniloră din Banala, Transilvania și Basarabia, cari 
s’au stabilita in Dobrogea. Aceste disposițiunl suntă cu
prinse în art. 19 și 20. fită-le:

Art. 19. Capii de familie române agricole, ve
nite din BanatO, Transilvania și Basarabia, cari s’au sta
bilita definitiva în comunele rurale cu învoirea adminis- 
trațiunei, în cei doi ani precedențl, și caii nu voră fi 
avândO pământO, fiă prin împroprietărire, fiă prin cum
părare seu închiriere dela alții, potă cultiva din terenulă 
statului celă multa 10 hectare de fiăcare capa de fa
milia, dânduli se cu preferință din locurile rămase în pc- 
ligonă după renunțări la >/s sâu disparițiunl, la comu
nele unde parcelarea nu s’a efectuată încă și, în casă 
de a nu fi asemenea locuri, li se voră da alături cu te
renurile declarate ori contractate.

Art. 20. Ca să pOtă însă beneficia de disposițiunile 
art. 19, fiăcare capă de familie, care insușesce condi- 
țiunile acelui atticolă, trebue să facă, mai înainte de a 
începe ori-ce arătură, declarațiune in scrisă la primăria 
respectivă, arătândă ținutulă de unde este venită, anulă 
și numărulO ordinului de stabilire, autoritatea, care i-a 
dată învoirea de stabilire, numele membriloră familiei 
ce are stabilită, precum și decă aceștia suntă său nu 
majorenl și au sâu nu casă deosebită.

Primăriile, verifieândă exactitatea arătărilorO, voră 
certifica declarațiunile și voră întocmi după ele tabele 
în duple exemplare, din cari voră trimite ministerului 
prin prefecturi, ună exemplară, împreună cu declara
țiunile, odată cu înaintarea acelora pentru terenurile de
clarate de cei'alțl cultivatori.

După începerea cnllivărei, ori-eare ar fi motivulă 
ce s’ar invoca pentru nefacerea declarațiunei după acest 
articolă, contravenientul va fi supusă la plată pentru 
terenulă cultivată, ca și ceilalți cultivatori, cari nu au 
declarațiunl

Etimologicum magnum Romaniae
Dicționare și Dicționare 

Introducerea la tomulu II.,
Citită dinaintea Academiei române în ședința dela

13 Martie 1887. 
(Urmare).

S’a (țisă adesea, că cuvântulă resultă din trei fac
tori quinteresențiall: son, formă și sensO. Când noi ros- 

timă „fac", înșirămO sonurile f, a, c, a căroră unire for- 
meză ună verbO la prima persână a presintelui indicativ, 
avândă sensulă cutare. Din cei trei factori, cu sonultk 
se ocupă în același gradă Gramatica și DicționarulO, căci 
elO este rudimentulă dre-cum zoologica ala graiului, prin 
care limba umană nu se deosibește în principiu de mior- 
lăitula pisicei sâu de ciripitulâ vrăbiei. RemânO forma 
și sensulă. Gramatica are a face în specie cu forma, 
er cu sensulă numai întru câtă se atinge de relațiunl 
logice între o formă și alta. Cele douâ ramure proprie 
ale Gramaticei suntă morfologia și sintaxa, ambele avândă 
de obiecta forma și erășl forma, căci ori-ce categoria 
morfologică, bună Oră „j’ai dit', este identică în fonda 
cu o construcțiune sintactică; „ego habeo dictum". fn 
oposițiune cu Gramatica, Dicționarulă are a face în spe
cie cu sensulâ, obiecta ala doctrinei numite semasiologiă; 
insâ aprOpe tota pe atâta și cu forma, fără care rare
ori se pOte limpezi înțelesuiă unui elementa lexica. Sen- 
sula cuvântului isolata este pururea șovăitoră. Ore ce 
însemnâză «scapă" ? Negreșită nu totă una în „scapă 
teafâră din focă11 și în «scapă căciula în puță". Sensulă 
particulara ală lui „scapă" în căsuță cutare sâu cutare 
se cunOște numai în frasă, în proposițiune, în întrebuin- 
țarea’i cea sintactică. Totuși DicționarulO nu se mărgi- 
nesce cu atâta, ci sgândăresce mai departe. Elă caută 
sensulă celă fundamentala, din care sâ se pâtă desfășura 
divergința între cele douâ sâu mai multe sensuri parti
culare, și’lă găseșce în prototipula latină vulgară „exca- 
pare“, compusă din preposițiunea „ex“ și din „capa= 
manta", de unde derivă atâtă românulă „scapă», precum 
și francesulă .âchapper", spaniolulă „escapar" etc. ,Ex- 
capare" însemna literalmente ,a eși din mantă», adică 
pe de o parte: ,a se desbăra de ceva», pe de alta: „a 
lăsa josO»; în primulă casă: «scapă din focă", în cela 
ala doilea: «scapâ căciula". Dâr la Stockholm sâu la 
Moscva, într’o climă vitrigă, acolo unde nici chiar cojo- 
culă nu ajunge pentru a înfrunta năvala crivățului, s’ar 
fi desvoltată Ore vre-odată ideia de «scăpare» din aceea 
de „eșire din manta»? Ea nu putea să se nască decâtă 
într’o țâră dela amiatjă-tji, unde mantaua este bună din 
când în când la nevoe, dâr mai adesea e nesuferită în 
toiulă căldurei. La Romani „capa" înfășură iotă corpulă 
omului: ,(otum capiat hominem*  după espresiunea lui 
Isidoră. 0 purtau mai alesă călătorii plecândă la drumă; 
și pe dată ce soseau la cineva, era obiceiu ca gazda s’o 
ia de pe umerii ospelui, să’lă sape de o asemenea belea: 
„auferttur capa*,  lată-ne dâră, pentru ca să putemă în
țelege pe ală nostru scapă, siliți a ne strămuta în tra- 
iulO intimă alo străbuniloră, în datinele loră, în folklor’ul 
Romei antice Și așa este aprOpe totd’auna.

(Va urma).

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

MEHADIA, 29 Aprilie. — Părechia regală 
română a sositu aci eri după amâtțl la 5 6re, 
ca să visiteze pe împerătesa, fiindut salutată de 
acăsta din urmă la gară. Părechia regală a 
luatu parte la prântțu în apartamentele împă
rătesei. Adl la 11 6re Regele și Regina Ro
mâniei s’au întorsu la Bucurescl.

PARIS, 29 Aprilie. — Afacerea Schnae- 
bele e nemijlocită aprdpe de resolvare prin li
berarea lui.

DIVERSE.
Unu nou manuscriptu ală singuratecelor^ opere 

ale lui Aristotele fu aflat0 de curândâ, precum se scrie 
cătră «Pol. Korr.*  din Filipopele, de învățatulO Grecă 
Pelros Papageorgiu, ce viețuesce acolo, în casa unui 
amica ala său. ManuseriptulO, care după tOte semnele 
datează din ală 14 seculd, conține pe 180 foi urmă- 
târele scrieri ale acestui celebru filosofO grecă: Despre 
cerO (patru cărți, pe foia 1—76.) Despre nascere și ni
micire (două cărți, pe fdia 77—124.) Primele trei cărți 
despre sufletă (pe foia 125—178.) Observări critice (pe 
16ia 179—180.) Manuscriptulă e fOrte curata, ușoră de 
cetită și fOrte bine păstrată. Pe la margini se găsesca 
observări, cari pară a aparține timpurilorO mai recențl. 
Momentană se ocupă numitulO învățata cu aprețiarea 
valorei acestui nou manuscripte găsită, cu o compara- 
țiune a acestuia cu edițiunile existente. După resultatele 
de pănă acum ale acestei comparațiunl pare a avâ ma- 
nuscriptula o valOre însemnată, căci modulă de cetire se 
deosebeșce vădita de ală edițiuniloră publicate pănă 
acum. In numer0.se locuri se corige chiar ediția lui 
Didot. Domnule Papageorgiu intenționâză a informa în 
scurta fimpă lumea filologică printr’o scriere a sa despre 
acesta nou manuscripte.

Unu patriotă osândită. — Una Incidența fOrte co
mică s’a petrecuta la consiliula de revisiă din StrasburgO. 
Ună tânăra recruta se înfățișase cu tota trupulă tatuată 
(telovata) cu inscripția: „Trăâscă Francia!» Avea pretu
tindeni asemenea inscripții: pe pântece, pe pieptO, pe 
pieptă, pretutindeni: „Trăâscă Francia!" Numai partea 
posteridră a recrutului era împodobită cu o inscripția 
diferită, consislânda într’una saluta desprețuitorO la a- 
dresa PrusiacilorO. Acesta tânăra patriota, care adoptase 
una obiceiu sălbatică spre a ’șl insulta dușmanii, a fosta 
osândită la șâse luni de închisOre.

Editoră: Iacobtt Mureșianu.
Pedantoră responsabila Dr. Aurel Mureșianu
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Ouxaulă la bn:ia ac "Juin
din 28 Aprilie st. □. iR'»7.

Rentă de aură 5°/0 . . . 101.GO
Rentă de hărtiă 5°,/0
Impruinutulă cliloră ferate 

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

lorfl ferate de ostO ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.—

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

Amortisarea datoriei căi-
lorfi ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) . . . . 115 50

Bonuri rurale ungare . . 104.40 Âct. băneel de creditti aust°r.281.— 
Galbinl 
................. 5.97 
.... 10.05

Bonuri croalo-slavone . . 104 50
. . 88.45 Despăgubire p. dijma de 

vinii ung............................ 98.75
150.— Impruinutulă cu premiu

ung..................................119- —
Losurile pentru regulurea

Tisei și Segedinului . 124.30
Renta de hărtiă austriacă 81.40
Renta de arg. austr. . . 82 40
Renta de aură austr. . . 112 —
Losurile din 18f.O . . . 135.40
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................ 874 —
Act. băncel de credită ung. 284.75

Renta
Renta

iinpr. 
Credit

>
»

ILirsa de Bueuresci.

Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.40 Argjntulă
Bonuri rurale Banat-Ti- | împăr’.t

mișă............................  104 25 ■ Napoleon-
Bonurl cu cl. de [sortare 104 — | Mărci 100 împ. germ. . . 62 35
Bonuri rurale transilvane 104 50 Londra 10 Livres steriinge 126 90

Cump.
90*/,
93s/4
87 —
34—

103—
87—

100-
92—
83—

națională a României 500 Lei------

română (5%). 
rom. amorf. (5°/0) 
convert. (6°;0) 
oraș. Buc. (20 Ir.) 
fonc. rural (7°/0) .

»

»

„ (5«/0) .
urban v7°/0’i .

(6’/o) -
’ (5°/o) ■

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

c > > Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 17.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00

Cursulu pieței Brașovu

17.50
2.02

din 29 Aprilie st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.51 Vend 8.53
Argint românesc . . . . . > 8.45 • 8.48
Napoleon-d’orf .... . . . > 9.99 10.03
Lire turcesc!................. . . . » 11.30 11.40
Imperial!..................... . . . . 10.30 » 10.40
Galbeni.......................... . . . . 5 93 » 5.99
Scrisurile fonc. >Albina» 6»/0 . » 101.— > 102.- -

n ’ n 5°/0 . „ 98.- » 99.—
Ruble Rusesel .... . . . . 112.— * 113.—
Discontulă . . . * 7—10°/, pe ană.

„Hontăți pentru sesonulu de vară!”
Toilete pentru mirese, promenadă și casă se confecționfcă

Kovăsznai tfc Keresztesi
Graiul Magazin de mode și confecțiuni pentru dame 

Brașovu (Piața mare.)
Unde a sosită de curendă in mate alegere cele mai nouă materii 

de lână pentru rochii, fabricate indigene și străine, Crepu și Cachemiră. 
Mătăsăriă de Lyonu: Merveillieu. falie și catifele negre precum și in tăie 
culorile. Postavuri pentru confecțiuni de dame și bărbați. Satinli de spă
lată, Toii, Zephier și Oxforduri.

Chifonuri de Benedictu Schroll, Șirtingu, Julett și Gradl. Țăn
dării de bumbacă americane in iote lățimile. Pălării de pae și garniseli 
potrivite, adecă: flori, pene, dentele și >mă bogata asortiment^ de panglici 
in culorile cele mai fine și frumdse. Cela mai nou „jersey» lalii-Trico și 
Corsete in mare alegere. Cele mai nouă umbreluțe și umbrele, mănuși de 
piele și de mătase, Asemenea iota felulu de. dentele, perdele de Jutte și 
Tunis, cuverturi pentru paturi și mese, covore lungi și dinaintea canapelei 
cu prețuri eftine.

Mostre se trimită la cerere gratis și franco.

TARIFA

/

la anunturiloru si insei tiuniloru.
1 1 1

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. — cr. 6.

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia â fl. — cr 10.

Pentru repețirl se acordă următorele rabate:
Pentru repețirl de 3— 4 3ii • • • 10°|o

H H V 5— 8 H • • • M

H n H 9—11 H • • • 20°|o

H H H 12—15 n • • • 30°'o

w H n 16—20 h • • • 40”|o

Dela 20 de repețirl în susu • • • 50"o

Pentru anunciuri ce se pu blică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele înseninate mai SUSU.

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

pe linia I*redeMl«-B»8<S»i»esta  și pe linia Teh&șft-Aa’adfii-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predeal JSadațpesta—JPredealii

BucurescI

Predealu (
(

Timișă

Brașovă

Feldidra
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișun 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi
Aiudă
Vințulă de 
Uiâra 
Cacerdea 
Ghirisft 
Apahida

Clatin

Nedeșdu
Ghirbău
Aghirișă
Stana 
Huiediaă
Ciucia
Bucia 
Bratca
R4v

| Mezd-Telegd
[ Fugyi-Văsiirhely 

Vărad-Velințe

susă

(

Oradia-mare
P. Ladăny 
gzolnok
Buda-posta

Viena

(
(

ț
1

Trenu 
de 

porafine
Tren Trenfi Trenfi 

accelerat omiUbus omnibuo

5.03
6.21

7.14
7.43

i

8.00

7.30
1.14

1.45

4.1i
5.02
5 43

S. 15
7.06

9 19
9 31

10.16
10 57

11.1911.31
11.52

12.31
12.48

.22
2 !8
2 48
2 56
3 64
4 51
5 28
5 56

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15
6.0b

Nota: Orele de n6pte suntfi

Tipografia ALEXI Brașovă.

2.32

8.0» i 
A 36 
9.0 
".3..

U). i 1 
10.5 
12 16
12.50
1.21!
•2.02
3.06
33«
3.54
1.05
4.50
7.2-:

li Trenă 
de pers.

Tron
accelerat

Treofl 
omnlbuB

Trenfi 
de 

persdne

Viena 1 11 H>| — — —
Budapesta 7.40 2_ 3.ÎO 6.20
gzolnvk II 05 3.58 [ 7:« 9.34
I'. fiintiiny 2 02 5.2* 5 40 11.26
Oradea mare 4 2 6.58 9.14 ’ .3

V&rad-Velencze — — 9.24 2 06
Fugyi-Vâsârhely — — 9 41 2.17
MezO-Telegd — 7.33 10.19 2.40
R6v — 8.04 11.38 3.24
Bratca — — 12.18 3.47
llucia — — 1-54 4.07
Ciueia 8.58 1,57 4 33
Huiedin - - 9.28 3.11 5.15
Stana — — 3 40 5.31
Aghiriș — — ! 15 o.55
Ghirbău — — 36 /.,71
Nedeșdu — — i.58 6.2 41

f — 10.28 i>,26 6.43
11.110 __ — —

Apahida 1 19 — — —
Oairiij

Cficerdes

2 30 
10!

—
— —

1 06 —
Ui6ra 1 13 — — —
Vințuiti de t 1 ÎO — — —
Aiudii 1 41 — — —
Tskștl 2? 0 — -— —
Grjciunelă 2 3n — — —
Blașă 2 48 — — —
Mictisasa 3.20 — — —
ttnpșa Mit 3 36 — — —
■'iediașă 4. 0 — —
ĂA1»-fil-it ..»)p»• ic 4.3 — — —
.■slgișor» 5.12 — — —
Hașfaleu 5.37 — —
Homorod 7.01 — —
Agostonfalv;: 7.43 — — —
Apatia 8.11 — —
Feldiâra 8.41 — —

Rrașovt

Timișă

Predoxlu '

9.21 — — —
— 1.55 —
— — 2.53

—
- - 3.28 —

Bucurase: 9.35

cele dintre liniile grose.

_ l[
Trenfi 

omulbus

8.00
11.40

2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.-
10. .9
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3 49
4.28

~iî~
7.06
7.46
8.25
9.15

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Budapesta-Arad A-Teiușft.

Trenu Tre iu Trenu de Trenfi de Trenfi
omnibus OfflEibUă persdne pers tine dc persfine omnibu

Tei uș iii 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Aiba-Iiiha 11.39 — 3.14 Bndapesta 8.20 9.05 —
Vințulă <le josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 _
Șibotă 12.52 — 4.50 8*-  iEok 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 AiadA 4.30 6.— 7.04
Sitneria (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 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8.36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 (. 9 7.37 _
Zam 4.25 — 8.11 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 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 _
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9/8
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42 __
Giogovată 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 _
Aradăi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 _
Szolnok țl 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

(1 — — 5.12 | Vințulă de josă 12 18 12.29 —
— a.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 _

Viena — 6.05 . 1.29 1.41 —

Arn<Stt ►’S’iiBsișâra Sireaeria (Piski) Petroșeni

1 1 Tr?nfi Traafi de Trenu Trenfi de Trenfi
pejutSne mixt parafine omnibui mixt

Ars lift 5.48 6.05 Slmeria 11.25 2.42
A radulă uetî o 19 — 6.33 Sfreiu 11.58 _ 3.25
N4tîsetb-Sâgb 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4.16
Vssga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 _ 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05
TSnsăiș/jra 9.02 — 9.08 JPetroșienI 3.37 — 7.12

’5'iE£l.«6rrt"/t rtid ft Potroșieul—Simetria (Piski)

Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi Trenfi
pereâne persdne oxnnlbns de pers, omnibus mixt

'î'Jmiș6ra 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
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Aratlfi 9.27 — 8.17 Siaaerla 1.58 —. 10.81


