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Datori suntemft ori nu să ne jeitilnift 
pentru causa naționala?

II.
Brașovi) 18 (30) Aprilie.

Sfi ne închipuimă unii sată românescu dintre 
cele multe câte le avemă în acostă țdră : în mij- 
loculă acestui sată se află o curte mare cu-o casă 
domnâscă; în casă trăiesce unu mare proprietară 
română, omu independentă, care a ajunsă la o 
frumdsă stare prin sîrguința lui și prin munca 
dmeniloră din sată, caii îi lucrdză pământurile și 
îi cară în șuri rodele câmpului.

Să ne închipuimă mai departe, că peste a- 
cestu sată este pusă ună solgăbirău unguru din 
cei mai vrășmași, representantulu guvernului în 
acelă ocolă, și că acesta urăsce ndmulă româ- 
nescă, nu’lu ddre inima de dmenii din sată, îi 
prigonesce și îi șicanâză făr’ de nici o milă.

Ce se ’ntemplă? Țăranii, cu ajutorulă că
rora marele proprietară română șl-a agonisită a- 
verea, se ducă în strîmtdrea loră la elă să ’lă 
rdge să sară în ajutorulă loră și să i scape de 
năpastea solgăbirăâscă.

Este așader causa comună națională a țăra
niloră din acelă sată, care vine și cere să fiă 
susținută și apărată de proprietarulă română cu 
posițiune independentă din sată.

Să ne închipuimă în fine, că marele pro
prietară este din întâmplare ună cititorii ală „Tri
bunei și că tocmai cu o mai înainte de a se 
presenta țăranii la elă a cetită în acâstă făiă că :

„Omenii cu posițiune independentă nu suma datori 
să se pună in confliclă cu guvernulâ și cu societatea 
maghiară pentru ca să susțină causa națională a Româ- 
nilorO ; că trăesca mai nesupărați decă n’o facă acesta 
și totă Omeni cum se cade rămână decă Omeni cum se 
cade sunt1*.

Ce’șl va gândi elă? — Dâcă voiu sări pen
tru țărani, îșl va 4>ce elu, voi veni în conflictu 
nu numai cu solgăbirăulă, ci și cu fișpanu-pașa, 
care se face luntre și punte pentru solgăbirău 
și așa ’ml voiu atrage asupra capului meu mul
țime de supărări și năcazuri. Omă cum să cade 
sunt, și „Tribuna11, care se fălesce că e fdiă 
națională a Româniloră, 4>ce că totă omă cum 
se cade voiu remând și ddcă nu mă voiu lua de 
pără cu solgăbirăulă pentru causa țăraniloră ro
mâni. — Așadâr ca să p6tă trăi nesupărată elă 
le va tțiee țăraniloră :

— „Dragii mei! Vă iubescă, căci sunteți 
muncitori și 6menl de trdbă și cu totă inima 
ași face ce’ml cereți și v’așl ajuta, dâr nu’ml 
este cu putință. Vremurile suntă grele și vrăș
mașii sunt neîmpăcațl, nu vă potă da ddr altă 
sfată, decâtă „să răbdați și se vă păstrați pute
rile/ Etă așa tjice Ș> f6ia ndstră națională din 
Sibiiu și dfir o vrea Dumnezeu să se mai schimbe 
și aste vremuri și să avem și noi deregătorl mai 
buni și mai drepți!“

— „Bine domnule — voră răspunde ță
ranii — der păn’ atunci noi ne prăpădimă de 
atâtea năcazuri. Măria sa solgăbirăulă, când sunt 
ijile frumdse și amă trebui și noi să ne lucrămă 
câmpurile, ca să avernă de unde să plătimă da
rea grea, ne trimete cu jandarii să facemă dru
muri. De aceea amă venită la d-ta, care scii 
carte și scii vorbi și cu domnii unguri, că d6r 
vei putâ face ca să mai aibă și ei milă de bieții 
dmenl!“

— „Voiu vorbi, dragii mei, voiu vorbi, ddr 
vă spună înainte, că n’amă nădejde de isbendă. 
Dumnezeu numai să v’ajute!“

Țăranii se ducă cu fețele posomorite și cu 
capetele plecate, ei semtă că au rămasă singuri 
pradă volniciei birăesci și dându din capă of- 
tâză: „Slabă nădejde! Ungurii ne cjică că dom- 
nulă nostru din sată e omulă nostru, ce folosă 
că a învățată atâta carte și are avere așa de 
mare ddcă nu ne pdte ajuta? Preotulă și das- 

călulă nostru ne totă îndemnă să ne trimetemă 
copii la sc61ă, apoi ce basnă vomă ave noi de 
învățătura loră, ddcă nu ne voră pute, apăra de 
nedreptăți ?“

Proprietarulă rămâne și elă întristată de 
durerea țăraniloră. O voce tainică îi șoptesce, 
că trebue să tacă ceva pentru ei. Este cons- 
ciința datoriei sale ca omă și Română, care se 
mișcă în peptulu lui. Der în momentulu când 
era să se hotărască a prinde caii la căruță spre 
a merge să apere causa țăraniloră, dă cu ochii 
din nou de f<5ia „națională1* din Sibiiu și, fără să 
vrea, îșl aduce aminte de multele năcazuri, ce le 
pdte întâmpina dela puternicii comitatului dâcă 
se va pune în conflietă cu solgăbirăulă. „Da
toră nu suntă,“ îșl va cjice, „așa stă scrisă negru 
pe albă, de ce să-mi mai facă der din capă că- 
lindară ?“

Din momentulă acesta causa națională a 
Româniloră acelui sată va fi lăsată în soirea 
solgăbirăului. Țăranii, vădendu că proprietarulă 
nu se pune cu peptulă ca să-i apere, se voră 
răci de cătră elu și nu voră mai merge cu ace
eași plăcere ca mai înainte se i lucre câmpurile. 
Astfelă relațiunile dintre Românulă cu posițiune 
independentă și dintre săteni se voră slăbi pe 
cji ce merge, elă le va apără loră ca unulă care 
este înțelesă cu domnii și, când îi va cliiăma pe 
moșia sa, voră începe a cârti și a se îndărătnici. 
Atunci proprietarulă, vrendă ași apăra interesele, 
va trebui să se sprijindscă pe puterea solgăbi- 
răidscă în oposițiune cu țăranii și să-i ducă cu 
pandurii 'și cu jandarii la câmpu, când va fi 
mare nevoia, cum se face adeseori în favdrea 
proprietarilor^ mari unguri și chiar jidani.

„Stau bine cu solgăbirăulă, îi va învăța elă 
minte pe săteni!“ Gândindu-se astfelă, omulă cu 
posițiune independentă a încetată de a mai fi și 
omă cum se cade, căci Românii cum se cade n’a 
mai fostă din acelă niomentă, când datoria națio
nală i-a impusă de a sări în ajutorulă țeraniloru 
și a jertfi totulii pentru causa lorii sfântă și dreptă, 
t!r elu n’a făcută nimicii.

Amă adusă acestă esemplu, pentru ca ori 
și cine să p6tă înțelege clară și limpede, de ce 
combatemă noi părerile emise de „Tribuna**, și 
ca să vddă, ce urmări rele potă evâ nisce arti- 
culi scrișl cu ușurință și cu nepricepere îutr’unu 
t.impă, când mai multă ca ori și când causa 
ndstră națională este amenințată și când mai 
multă ca ori și când ni se cere să ne punemă 
în conflietă cu adversarii noștri pentru apărarea ei.

Să trecemă acum la ală doilea articulă ală 
„Tribunei,“ în care ea se acață de noi, din causă 
că în articululă nostru din Vinerea Pasciloru 
amă fostă combătută teoria periculdsă a aceloiă 
Români cari susțină, că nimenea nu e obligată 
a aduce jertfe pentru națiune.

„Tribuna, “ mărturisindă că și ea face parte 
din tagma celor ce nu vor să admită datoria de a 
ne jertfi pentru causa națională românâscă, <)ice 
între altele:

• Nl-e greu a ne gândi, că jertfa de sine a Mântui
torului nostru, chiar acestă mai sfântă eveniinentă în 
vieța omenirei a fostă adusă dreptă argumentă conra 
nOstră**.

,Ei bine! Christosă nu din datoria, ci din iubire s’a 
jertfită1"

„Iubirea cătră neamulă loră avernă să o cultivămă 
in Români, dăcă voimă ca ei să se expună și să aducă 
jertfe pentru causa românâscă, căci datorii nu este ni
meni, nimeni nu pite se fiă silită, decă iubirea nu ’lă 
indemnă la fapta cea bună.**

«Decă ar fi cineva, care ar voi să redice cutitulă 
siluirii, să-lă redice chiar și asupra nostră: noi ilă res- 
pingemă, ilă detestămă ca pe ună dușmană ală nemului 
nostru! Pentru noi nu esislă altă armă decâtă sentimen
tală comună ală Omeniloră de bine: stima pentru toți 
âmenii onorabili, devotamentulă cătră cei ce se distingă 
in lupta pentru causa comună și disprețuia adâncă pen

tru cei ce compromită neamulă nostru prin faptele loră 
ori profită de posițiunea grea a Româniloră, ca să par
vină și să se mănțină.’

„Pănă aci! — mai departe noi nu mergemă**. 
(«Tribuna, nr. 78 din 1887).

Cetindă aceste pasage în articululu de foiidu 
alu „Tribuneivrendă nevrându, amu trebuită 
să ajungemă la trista convingere, că celă ce Je-a 
scrisă n’are concepte clare despre ceea ce nu- 
rnesce elu „iubire** și „sentimente comună alu 
dmeniloru de bine** și că n’are de lo cu concepte 
despre datoria morală a omului în specială, că-i 
lipsescă în fine chiar și cunoscințele elemen
tare despre legile psihice.

pice „Tribuna**, că Christosu nu din da
toria, ci din iubire s’a jertfită. Va se <Țcă „Tri
buna** pune fățișă, ca doi poli opuși, datoria și 
iubirea și nici ideiă n’are despre o datoriă de a 
iubi. Pe semne, că celoru ce scriu întrînsa ca- 
pulu le este așa de plină cu alte lucruri, încâtă 
au uitată chiar și de cele dece porunci ale lui 
Moise și de principiile cardinale ale creștinis
mului depuse în noulu testamentă. Ei bine, nu 
este o poruncă în legea lui Moise ca copii să iu- 
bâscă și să cinstâscă pe părinții loră ? Și nu 
demandă categorică evangelia creștiniloră: iu- 
besce pe deaprdpele tău, ca pe tine însuți, iu- 
besce chiar și pe dușmanulă tău?

Basa și isvorulă iubirei de dmenl este așa- 
dâr sentimentulă de datoria, și chiar iubirea Mân
tuitorului nostru pentru omenime a isvorîtu din 
datoria lui cătră Tatălă celă cerescu, care i-a 
demandatu să se aducă pe sine jertfă pentru ca, 
cum cjice evangelia, să redice pe Adamă celu 
căcjutu, mântuindu omenirea din robia păcatului.

Cumcă i-a fostă împusă acâstă datoriă re- 
sultă și de acolo, că atunci când era să mergă 
spre mdrtea crucii s’a rugată de părintele său 
celu cerescă, cu sudori de sânge pe față, că 
decă este cu putință să trâcă paharulă acesta 
del i elu. Fâcut’a Christosu acâsta numai pură 
și simplu din sentimentulă de iubire, ori în ace
lași timpă și din sentimentulă de datoriă'?

Cum ar pute se ceră scriptura să iubimă 
chiar și pe adversarii noștri, dâcă aedsta iubire 
nu ară întemeia-o pe datoria crestinâscă a omu
lui față cu deaprdpele său ? Și nu totă scrip
tura ijice, că păstorulu celu bună trebue să-și 
pună și sufletulu pentru turma sa? Acâsta po
runcă creștinâscă nu este ea fire întemeiată pe 
datoria ce-o are ună păstoru sufletescu cătră cre
dincioșii săi?

Și dâcă este vorba de iubire, întrebămă, 
are „Tribuna** idea despre ceea ce va se Țică 
iubirea de patriă și de națiune ?

După cuvintele ei de mai susă trebue să 
ne îndoimă, dedrece ea nu vrea să admită esis- 
tența unei datorii, pe când filosofii tuturoră vâ- 
curiloră recunoscu că celă mai de căpeteniă și 
mai nobilă isvoră ală acestei iubiri, este con- 
sciința datoriei, care ldgă pe individă, ca pe o 
verigă într’ună lanță, de patria și de națiunea 
sa, a datoriei ce-o are fiă-care cetățână de a a- 
păra patria și națiunea sa nu numai în contra 
dușmauiloră din afară, ci și în contra esploata- 
toriloră și ăpăsătoriloru din întru.

„Iubirea cătrâ neamulă loră avernă să-o cultivămă 
in Români,1* — dice «Tribuna**, — decă voimă să se 
expună și se aducă jertfe, căci datoră nu este nimeni, 
nimeni nu pOte să fiă silită.»

Ei bine, este cu putință să cultivămă în 
Români iubirea cătră ndmulu loră, fără de a 
le cultiva mai întâiu sentimentulă de datoriă 
cătră elă? Are „Tribună** ideiă de ceea ce va 
se tjică educațiune națională și sâmță de solida
ritate națională? Cum va putd ună Română din 
sudulă Ardeiului să inbdscă de esemplu pe Ro
mânii din Maramuieșă, unde n’a fostă niciodată 
și pe cari nu i-a vătjută niciodată, d6că nu va
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Anglia a concesii fotă ce a cerută Rusia, spre a 
vedă pănă unde merge acesta. Acum Rusia tră- 
gănesce lucrulă și adună mereu trupe Ia granița 
afgană în credința că Anglia nu scie despre a- 
cesta ; dăr se- ’nșdlă. Anglia scie, că Rusia pfite 
lua Heratulu, er Anglia nu. Ddr dăeă crede Ru
sia, că ’i vomă permite să năvălcscă prin Persia 
asupra Indiei, drășl se ’nșălă. Ministerulă de 
răsboiu englesu desfășură o nespusă activitate. 
Anglia p6te mobilisa în 24 6rc 60,000 6menl; 
mulțl nu suntă, dtâr Anglia contdză pe fidelitatea 
Sepoys-iloră săi.

După telegramele din Londra însă, sem
nele nu arată, că Rusia e dispusă a lăsa să’șl 
facă cestiunea afgană cursulă ei. Oficiulă „Reu- 
ter“ publică din Bombay scirl din isvoru indi
genă alganu, că Rușii au 2000 de 6meni în Ki- 
lif și că întărescu garnisdna din Penidelt (pro
babilă că Penjdeli). Guvernatorulu din Taș- 
ke;.d a fostă numită cu puteri întinse guverna- 
to-u ală Andijanului (provincia Fergliana), ca 
■e observe cele ce se petrecă în Chitral, Ghil- 
git și Afganistană. Aci mai alesă lucrurile stau 
rău de totă, căci revoluțiunea ia proporțiuni 
mari. Amintitulă oficiu comunică diu Allahabad 
scirea dată de „Pioneer11, că întrdga semințiă 
Ghilzais din Shutargurdan spre sudă e revoltată, 
totă asemenea și o parte din seminția Suleiman- 
Kheyl-Ghilzais și Hazares, cari locuescu regiu
nea din sudă de Ghuzni.

Cei din Constantinopolă suntă fdrte îngri 
jațl de necontestabilele măsuri militare ce le ia 
Rusia în Ostă și’șl pună întrebarea, că 6re ace
lea nu suntă preludiulu unui marșă în Afganis- 
tanu. Rușii cjică, că acăsta aternă de atitudinea 
Angliei în cestiunea bulgară.

De altă parte Rusia desfășură mare activi
tate și în partea sudvestică. Din Cracovia se 
telegrafiază, că Țarulu a dată ordină să se în- 
cepă imediată fortificarea Chievului. „Gazeta 
Narodowa11 raportăză, că unu corpă întregii de 
armată din guvernămentulă Charkow a fostă 
translocată la Volhynia și Ukrania. Construirea 
căii ferate strategice Chelm-Brzesc se face cu a- 
tâta grabă, încâtă terminarea ei, pusă în pers
pectivă pentru sferșitulă Iui Iulie, se așteptă pe 
la mijloculă lui Maiu. Totă așa în guvernămen- 
tulu Lublin se lucrdză din tdte puterile și cu 
t6tă graba la construirea șoseleloră mai im
portante.

SOIRILE PILEI.
Rescriplulă Maiestății Sale cătră archiducele Albrecht 

din incidentulă jubileului de 60 ani ca ostașă, s’a 
cetită in Glușiu înaintea armatei în tote trei limbile: 
română, germană și maghiară. Rescriptulă cuprinde fap
tele strălucite și meritele archidueelui față cu armata.

„Kolozsvâr11 se plânge contra magistratului din 
'limișâra, susținândă că acesta ar tracta dură pe Ciagăii 
venițl din Bucovina; 189 d< Ciangăi sosindă din Buco
vina pentru a se colonisa In ținutulă Dunărei de joșii 
au fostă pretutindenea cu dragă primiți — <jice fdia un- 
gurâscă. Comuna „Kekae11, care este locuită de Valac-hl 
și de Germani, a incunosciințată pe cale telegrafică ofi- 
ciolatulă primăriei din Timișora despre sosirea Ciangăi- 
loră acolo, cerându-i totodată patrioticulă sprijină pen
tru Ciangăi. Orașulă, in locă de sprijină, a trimisă 8—10 
polițiști, cari se huiduidscă pe Ciangăi. „Casulă acesta, 
cjice „Kolozsvâr11, a produsă mare indignațiune intre ce
tățeni11. — Der de te-oră desminți cei din Timișâra?

—x—
Alegătorii români din cercurile electorale ale Si

biului suntă convocațl la o conferință electorală in 
Sibiiu pe cjiua 1 Maiu n., 6r cei din cerculă Cisnădiei 
suntă convocațl in Boița pe (fina de 5 Maiu n.

—x—
Ministrulă de instrucțiune Trefort încă în 1880 se 

obligase a da din visteria țării șcâleloră poporale din 
Budapesta o subvențiune de 31,000 fl. In tjtlele aceste 
insă ministrulă incunosciință pe magistrală, că nu e în 
stare a-șl împlini obligămentulă, pentru că absolută nu 
mai are de unde să dea bani.

—x—
Ministrulă Trejort au ordonată printr’ună emisă- 

cerculară, ca școlarii, cari la esamenulă de maturitate 
au căijută din mai multe obiecte și de aceea au să fiă 
amânați pe durata de ună ană, în casulă când amâ- 
narea^s’a făcută în Seplemvre, potă repeți esamenulă 
de maturitate deja in luna Iunie, care urmâză mai 
aprdpe.

—x—
Comuna Vizna din comitatulă Timișiî, se află în 

mare ferbere. Țăranii s’au revoltată în contra proprie
tarului Ludwig Rugats, au împușcată asupra Iui și l’au

Nr. 86.__________________________________

avd coDsciința datoriei naționale și a intereselor 
naționale ce-i Rgă sdrtea lui de a loră? „Der ce 
ani eu cu Românii din Maraniureșfl, freceșt ca- 
pulă!11 — va 4'ce acela, care n’are consciința 
acestei datorii.

„Tribuna11, căreia îi lipsescfl conceptele de 
datoria, nu p6te avâ concepte nici despre morală, 
căci morală fără datoriă nu se p6te cugeta. Ast
felă ea sfătuesce a se da Româniloră o educa 
țiune morală falsă, căci cere să redieăuul pănă 
la ceriurl pe aceia caii aduci! sacrificii, nu pen
tru că acesta este datoria Ioni, ci pentru că le 
convine dintr’untî motivă s£u altulu, £r pe cei
lalți îi desl^gă de oii-ce datoriă. „Tribuna11 face 
idololatriă personală, pe când numai principiile ai’ 
trebui să le avemu în vedere, er nu persanele.

„Datorii,11 4ice „Tribuna,11 nu e nimeni, 
căci nimeni nu p6te să fiă siliți!.11 La ce sîlă 
se gândesce 6re „Tribuna*1 ? Crede că noi o 
vomu put6 sili să-și facă datoria, decă nu-o si- 
lesce consciința ei? Cei ce au însă consciința 
datoriei trebue să se supună și silei morale, care 
adeseori e împreunată cu mari jertfe, suferințe 
și amărăciuni.

Mai (Jice „Tribuna11, că pentru ea nu esistă 
altă armă decâtu „sentimentul^ comună ală 6- 
meniloră de bine11. Ce este acestă sentiment!! ? 
De uude răsare elă ? Căijut’a din nori, ori răsare 
din consciința datoriei și a solidarității interese- 
loră ? S6u, ca să vorbimu filosoficesce, nu ră
sare elu din cea mai înaltă convingere a En-lui 
colectivă ală Româniloră despre interesele co
mune naționale?

„Tribuna11 mai vorbesce de „stima11 și „de- 
votamentulă11 cătră cei ce se distingă și de 
„disprețulu“ pentru cei ce compromită neamulă. 
Pe ce se p6te basa acostă stimă și acestă dis- 
preță decă nu pe faptulă împlinirei seu neîm- 
plinirei datoriei naționale? Cum o se p^tă des- 
prețui și excomunica „Tribuna11 pe tină Română, 
numai pentru că nu iubesce?

Esistă o armă mai puternică decâtu „sen- 
timentulă publică11 ală „Tribunei11 și acesta este 
mustrarea consciinței Românului, care trebue să-i 
sdrobdscă sufletulă, când se va convinge, că nu 
șl-a împlinită datoria cătră națiunea sa, care îi 
cere ajutoră.

înainte de t6te este d£r datoria, sfânta da
toriă națională, care trebue să ne pătrundă ini
mile, ca să p6tă răsări dintrînsa adevărata iubire, 
adevăratele sentimente do moralitate și de liber
tate. Numai când se voră uni aceste nobile 
sentimente în inima Românului, va fi și elă pe 
deplină pătrunsă de idea sublimă de jertfire, ideă 
care a Regenerată nămurile în tote timpurile, 

înainte de ași da sufletulă pe cruce Chris- 
tosă a 4’su: „Ddmne drtă-le că nu sciu ce 
facă!“ Dintrînsulu a vorbită atunci numai cu
rata iubire cătră n^mulu omenescă.

Iubirea cătră ndmulă nostru este care ne 
face și pe noi în acestă momentu, ca creștini și 
Români ce suntemu, să uitămă de durerea sufle- 
tăscă ce ni-au causat’o colegii din Sibiiu cu în
vățăturile loră false și să (Jicemu :

D6mne ărtă-le că nu sciu ce scriu!

Din afară.
O telegramă din Petersburgu comunică, că 

din ordinulă șefului instituteloră militare 
de învățământă de acolo au fostă întruniți 
toți elevii acelora în șalele corpului Pawlow, 
ca să asiste la o conferință a cunoscutului gene
rală Bogdanovici asupra ultimului răsboiu. Ge- 
neralulă îșl esprimâ speranța că tinerețea elevi- 
loru nu’i va împedeca a’șl dovedi vitejia loră în 
casulă unui răsboiu. Ințel^pta politică a Țaru
lui e îndreptată asupra întărirei păcii europene, 
d£r dăcă acdstă țintă nu s’ajunge și s ar simți 
mirosă de prafă de pușcă, atunci — cjise gene- 
ralulă — voră eși din mijloculă loru, ală tine- 
riloră, noui Suwarowl și Scobelewi.

Cu privire la cestiunea afgană, „Paris11 
află din Petersburgă, că într’unu consiliu de mi
niștri, Giers a făcută propunerea, care s’a și 
primită, în contra părerei ministrului de răsboiu 
Wannowsky, ca cestiunea afgană se fiă lăsată a’șl 
face cursulă său, dedrece în Afganistană să în- 
deplinesce acum unu procesă de descompunere, 
care numai mai târziu va face necesară o inter- 
vențiune ; în totă casulă însă generalulă Koma- 
row să’șl țină trupele gata. După o întrevorbire ce 
a avut’o raportorulu din Londra ală lui „Temps11, 
cu o înaltă personalitate, nu se p6te aștepta ni- 
mică bună dela comisiunea pentru regularea gra- 
nițeloră ruso-afgane, ce lucrdză în Petersburgu. 

amenințată că’i incendiază casele. Primăria comunală 
a cerută dela poliția din Timișăra să trimetă repede 
gendarmeriă. Causa revoltei este ună procesă ce l’a 
perdută comuna contra lui Rugats.

—x —
In comitatulă Maramureșiu starea invățămentuli i 

poporală este cea mai rămasă îndărăptulă tuturoră co- 
mitatelură, așa raportăză inspectorulă fșcolară ungurestă 
d’acolo. Numărulă locuitoriloră este 227,436; comute 
suntă 160, dintre cari in cinci n’a fostă șcălă, ără în 
celelalte comune au fostă 220 șcăle, mai cu sămă totă 
poporale. Dintre aceste 41 suntă șcăle de stată, 3 comu- 
n-de, celelalte confesionale; in 74 șcăle limba de propu
nere este cea maghiară, în 48 pre lângă cea maghiară 
este și cea rutănă, germană seu română; in celelalte 
limba de propunere nu este cea maghiară. învățători 
suntă 248, din ca l 53 necualificațl; limba maghirră 
numai 2 nu o sciu. Veniturile anuale ale școleloră suntă 
136,273 fl., in care sumă este și ajutorulă statului de 
63,502 11 Pentru lefile invâțătoriloră s’au întrebuințată 
97,494 11 Obligați la șeolă suntă 40,026, din cari numai 
16,057 au cercetat’o. Pentru înaintarea maghiarisării 
statuia și in acestă ană a creată 7 posturi învățătoresd 
nouă, sporindă subvențiunea cu 4272 fl. — Opintiri za
darnice !

—x—
Ministrulă de interne a permisă ărășl (Jiarului 

„Neue Zărieher Zeilung“ să între in țările eorânei un
gare, după ce redactornlă aceleia s’a obligată în scrisă, 
că nu va mai publica articull in contra Unguriloră.

—x—
D-lă F. Salles a tradusă în limba francesă fru- 

măsele nuvele ale Carmen Sylvei (Regina României!, 
scrie „Românulă11.

—x—
In Graz s’a constituită o societate pentru înteme- 

iarea unei comunități bisericescl comune gr. or. și pen
tru zidirea unei biserici comune gr. or. română-sârbâscă 
pentru ca numerosele familii și preste o sută de studențl 
d’acolo să aibă unde căuta și primi mângâiere sufle- 
tescă. Spre acestă scopă comitetulă într’ună apelă invită 
coreligionarii din tdle părțile a contribui ajutăre în bani, 
daruri bisericescl, (colecte etc, cari suntă a se trimite 
președintelui societății Ernst nobilă de Zaicz, căpitană 
ces. r. în pensiune Graz, Klosterwiesgasse, Nr. 14. Ofer
tele se voră chita prin (fiarele publice. Statutele suntă 
deja aprobate de autoritățile competente. „Luminătorul11 
observă: „Pre lângă totă bunăvoința, noi nu ne pre 
putemă însufleți deplină pentru acăstă întreprindere, 
fiindă-că suntemă pră pățiți în astfelă de lucruri bise
ricescl mestecate cu Sârbii11.

—x —
In săptămâna trecută a pornită din portulă Brăila 

trei vapOre cu 520 boi din România pentru Italia, spune 
„Răsboiulă11.

—x—
Poetulă și învățatulă germană Uhland a fostă săr

bătorită, din incidentulă aniversărei de 100 ani a <fi'ei 
nascerei, mai pretutindenea de Sașii din Ardeală.

,Liberalulă« din lași află, că rabinulă de acolo a 
amenințată eu o strașnică \afuriseniă pe toți aceia, cari 
voră cumpăra carne dela trunchierii evrei, pănă la 
ună contra-ordină. Causa ar fi scumpetea, căci casapii 
(măcelarii) nu voiă să scadă prețurile, astfelă că astăcjl 
carnea, cu t6lă eftinătatea viteloră, se vinde ună leu 
chilogramulă.

—x—
Colonelulă Gigârtă au plecată In Rusia, ca să 

aducă cai pentru armata română.
—x—

Archimandritulă Veniaminu Popescu, Română din 
Macedonia, a fostă primita în audiență de Regele Ro
mâniei.

—x—
• Bomba< spune, că în cursulă săptămânei trecute 

au plecat din Brăila următOrele vapdre: 1) Vaporul numit 
♦ Dithmarschen*, sub pavilionulă germană, încărcată pe 
bordă cu 400 boi, esporlarea s’a făcută de casa comer- 
cială-agricolă Cirio, din Neapole pentru Italia. 2) Va- 
porulă numită »Pelitan* ală companiei franceze Frais- 
sinet, încărcată pe bordă cu 100 boi, și 3) Vaporulă 
.Principe Amedeo* ală comaniei italiane Florio Rubat- 
tino, încărcată pe bordă cu 20 boi, esportarea s’a fă
cută de d. Romulus Zerman, comerciantă în orașulă 
Brăila pentru Italia.

Serbările din Brașovfl. în ondrea Episcopului 
Ionă Popasu.

Brașovă, 15 Aprilie 1887. 
(Fine.)

Măreță era conductulă, carele însoțea acestă bradă. 
Elă era alcătuită de mai bine de 1000 persăne.

In frunte venia musica pompieriloră, care esecuta 
vesele marșuri, după aceea urmau fruntașii parochiei
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Toeile cu praporii bisericescl. Bradulă însuși, împodobita 
cu panglici, era adusă în piciâre intr’ună cară cu patru 
cai, înaintea căruia veniau călări bravii Români din 
Scheiu Nicolae Purcăria, Dragomiră Pulpașă și Gheorghe 
Cocorandu, dintre cari celoră doi dintâiu li se cuvine 
Iotă meritulă a'-angiărei frumosului conductă. împreju
rul») carului și după cară urmau nprâpe o sulă juni că
lări, împodobiți cu panglici și cu verdeță. încheierea o 
făcea intrigă obșiea din parochia Tocile, bărbați și temei, 
îtnbrăcațl în vestminte de sârbătâre.

Conduclulă acesta impunători) inaintă pănă la pdrta 
bisericei Sf. Nicolae, unde publiculă din biserică ii eși 
înainte în procesiune. Musica se opri, de asemenea și 
junii călări, cari formară două frumose colâne, âră ca- 
rulă cu bradulă întră in curtea îndesată de publică. 
Clopotele sunau cu putere și trescuriie bubuiau, de-țl 
luau autjulă.

După aceea se începu sfințirea apei, la care luară 
parte afară de preoții pomeniți mai susă și părintele 
Gheotghe Perșenariu din Brașovulă vechiu, precum și 
părintele Craiovenu din Hălhiu.

Când preotulă pontificantă ridică crucea spre ră
sărită și pomeni numele Maj. Sale împăratului și Rege
lui, trâscurile începură a bubui din nou. Apoi părintele 
G. Perșenariu se apropiă de bradulă, adusă într’aceea 
la loculă, unde avea să fiă plantată, și punendă mâna 
pe elă, rosti câte-va cuvinte pline de însuflețire, a că- 
roră încheiere Iu cam urmălorea: „Plantezi) acestă bradă 
în onorea Prea Sfinției Sale părintelui episcopă ală Ca
ransebeșului lonă Popasu. Dumnetjeu să-lă țină pe ve- 
nerabilulă archiereu încă mulțl ani, spre bucuria nâstră 
a tuturora!"

Ună puternică și îndelungată „Să trăiăscă 1“ tu 
răsunetulă acesloră elocuente cuvinte și ochii multora din
tre cei de țață se umplură de lacrămi de bucuria.

După vredniculă parochă din Brașovulă vechiu 
rosti profesorulă Andrei Bârseanu vorbirea, ce s’a pu
blicată intr’unulă din numerii trecuți ai foiei nostre.

Entusiastice „Să trăiăscă 1* se repetară și după a- 
câstă scurtă vorbire.

Acuma începu stropirea cu apă sfințită a celoră 
de față, musica începu a cânta,.... sărbătorea plantărei 
bradului era sfârșită.

Imposanlă a fostă acâstă serbare; ună entusiasmă 
neobicinuită și ordinea cea mai bună a domnită in in 
tregă decursulă ei. Nimenea nu s'a putută depărta ne- 
emoționată, nici o inimă adevărată romănescă n’a pu
tută rămâne neimpresionată! —

Ce frumosă era, dâcă și punctulă ală doilea din 
programulă anunțată de comitetulă aranjaforă s’ar fi 
putută esecuta, dâcă onor. Eforiă a scâleloră nostre cen
trale ar fi permisă iluminarea edificiului gimnasială !. ... 
Dâcă onorata Eforiă n’ar fi avută motive destulă de te
meinice, destulă de grave, când a oprită lucrulă acesta, 
atunci am fi siliți să constatămă, că a tăcută tărie rău, 
că s’a pusă în conflictă cu sentimentulă generală ală 
Româniloră brașoveni!

Dâr să trecemă mai departe Luni în 13 Aprilie 
la 6 6re dimineța musica pompieriloră făcu „reveil« prin 
ulițele de căpeteniă ale suburbiului Scheiu, vestindă, că 
în Caransebeșă s’a începută adevărata di de serbare, 
âră la 9 âre se începu liturghia la biserica Sf. Nicolae, 
la care luară parte școlarii și eorpulă didactică dela tăie 
scdlele române din Brașovă. Serviciulă divină se ce
lebra totă de trei preoți, cântările liturgice fură esecu- 
tate totă de corulă condusă de d-lă P. Dima, âră cu
vântarea festivă o ținu d-lă Dr. Vasilie Glodariu. Ora- 
torulă tracta tema sa mai multă în modă istorică și 
sfârși printr’o scurtă descriere a meriteloră și activității 
bătrânului episcopă. —

Banchetulu de Luni săra, ținută In pavilionulă de 
vâră din grădina hotelului „Pomulă verde," a fostă totă 
ce pâte fi mai veselă și mai însuflețită.

Tote clasele societății: comercianți, preoți, profesori, 
advocațl, funcționari, meseriași etc., din Scheiu și din 
cetate în jachetă și in zăbună erau representate.

In fiuntea sălei se afla chipulă iluminată ală iu- 
bilarului, lucrată de pictorulă M. Popii ca să se folo- 
sescă ca transparentă la iluminarea edificiului gimna
sială.

Presidiulă banchetului ilă purtă veteranulă profe- 
soră in pensiune, tata Davidu Almășană, contimporană 
și amică intimă ală parochului și protopopului lână Po
pasu. Musica era cea națională, a lui Gălușcă.

Șirulă toasteloTă se deschise de cătră președintele, 
tata Almășanu, care închină in sănătatea Prea S. Sale 
părintelui episcopă.

Apoi toastă d-lă profesoră V. Glodariu, pentru 
sprijinitorii scâleloră și apoi pentru pressă, profesorulă 
Bârseanu pentru contimporanii lui Popasu și apoi pentru 
Românii din Scheiu, Directorulu acestei foi pentru ade- 
vărații dascăli românesci, profesorulă 1. Pantu, pentru 
recunoscința ce o datoresce tânăra generația, Ilustrității 
Sale, profesorulă Vlaicu pentru bărbații cu inimă și de 
VOtamentă și apoi pentru preoți, d-lă N. P. Petrescu

pentru comercianți, d-lă Dim. Iarca pentru unire, d-1) 
G. Bogdanu pentru âmenii de caracteră, d-lă N. Senius 
pentru âmenii de progresă, profesorulă L. Nastasi pen
tru corpurile administrative ale scâleloră centrale din 
Brașovă, părintele G. Perșenaru pentru eorpulă profeso
rală, etc. De asemenea vorbi ună prea stimată âspe 
din România, d-lă Nacianu din Ploesci, eră din repre- 
sentantii poporului din Scheiu toasta d-lă Dragomiri. 
Pulpașă pentru acei conducători ai poporului, cari în 
faptele lorii simină cu Popasu, și au ca și clic inima 
curată și simții româneștii.

Partea, așa 4'‘'6nd£i, oficială a banchetului dură 
pănă pe la lt âre, âră după aceea petrecerea se con
tinuă in modulă celă mai animată pănă in cjorile tjile 
următâre. —

Așa au fostă serbările din Brașovă in onorea Epis
copului Popasu; frumâse și pline de entusiasmă!

Etimologicum magnum Romaniae

Dicționare și Dicționare
Introducerea la tomulu II.,

Citită dinaintea Academiei române' în ședința dela
13 Martie 1887.

(Fine.)
Gramatica cuprinde o parte dintr'o sferă forte în

tinsă, pe care dicționarulă o Îmbrățișez-A intrâgă. Ra- 
portulă sinoptică dintre ambele s'ară pute representa prin 
următârea figură, din care vedernă totodată, că grama
tica nu numai se intercalâză orecum în dicționară, der 
încă — chiar când o eonsiderămă in deosebi — se în
temeiază pe elă:

Prin »folk!ore« se ințelegă aci, nu acele texturi po
porane, cari suntă nu mai puțină trebuincidse gramaticei, 
fiindă o prețiosă fântână pentru Linguisticâ peste totă, 
ci se înțelege intregulă traiu presinte și trecută ală 
unui poporă, viâța lui materială și morală in treptata i 
desfășurare, eu tâte ale ei multe și mârunle. Cu câtă 
acestă traiu ne este mai cunoscută, cu câtă noi ni-iă 
putemă înfățișa intr’ună chipă mai intuitivă, mai văzută 
cu ochii, cu atâta mai limpede ne dămă seină de sen- 
sulă celă mlădiosă ală cuvinteloră. Cine Ore n’ar pri
cepe și mai binej nașcerea logică a lui scapă din 
,excapo=es din manta*, dâcă ar avea dinainte-i .chiar 
imaginea acelei mantale, care înfășură pe drumețulă ro
mană obosită? Ună dicționară e datoră, după putință, 
a’șl împinge cercetările pănă la acea margine estremă, 
căci ținta lui in starea actuală a sciinței, este de a ne 
împărtăși în istoria fiă-cărui cuvântă genesea totală a 
unei asociațiunl de idei.

Pe lângă «capa», poporulă romană mai avea și 
alte teluri de mantale, numite «lacerna-, ,birrus«, 
,sagus“, „mantuin" etc. Putemă noi ore cunosce cu de
plinătate pe una din ele, dâcă nu o scimă deosebi de 
celelalte? Și nu numai când e vorba de lucruri, ci nu 
mai puțină și in privința cea imaterială a simțâminteloru 
și a speculațiuniloră intelectuale, ori-ce graiu, fiă câtă 
de necioplită sub raportulă literară, posede pentru orl-ce 
categoria o semă de sinonimi, pe cari le distinge unele 
de altele, fiă-care din ele avendă o nuanță propriă și 
dândă nașcere nnoră derivate diferite, uneori chiar di 
vergințl. Alt-ceva este ,scapă" și alt-ceva sinonimulă 
„mântuescp derivată din „mantum", adecă din aceeași 
noțiune fundamentală ca și „capa". Diminulivulă „man- 
tellum" ne apare deja la Plaut (Capt. 111, 3 v. 5—6) 
cu sensulă de „scăpare11:

Nec mendaciis subdolis mihi usquam mantellum est meis, 
Nec sycophantiis, nec fucis ullum inantellum obviam est...

.Mântuescă", care n’are a face cu maghiarulă „men 
teni", este formată din latinulă „mantum" și insemneză 
literalmente: acopâră cu o manta" de unde pe de o parte 
sensulă de „sauver", pe d’alta — la Moldoveni — acela 
de .achever", niciodată „laisser tomber*, căci la Romani 
• mantum* era scurtă și ușoră, „breve amictum» nu su- 
pârăciosă ca lunga „capa". Fără sinonimică accepțiunea 
celoră mai multe vorbe ne apare intr’o umbră, în care 
ochiulă 4ârește figurile, der confundă fețele.

Dela Festus pănă la Suidas, dela Suidas pănă la 
Henricus Stephanus, dela Henricus Stephanus pănă mai 
în tțdeie ndstre, dicționarele cele mari se mulțumescă cu' 
arătarea sensului imediată vechiu seu nou ală unui cu
vântă prin întrebuințarea’i curată literară intr’o construc- 
țiune sintactică. Dâr pănă și acâstă citare a texturilor!) 
este generalmente prea-trunchiată, uilând'i-se că adesea 
Ințelesulă celă intenționată ală cuvântului nu se iămu- 
resce fără ună lungă pasagiu reprodusă in extenso. Littrâ 
celă d’ântâiu a sciută sâ citeze și tocmai de aceea celă 
d’ântâiu elă a reușită să indice intr’o mulțime de cașuri 
nu numai sensurile, dâr pănă și nuanțele cele mai fine 
ale fie-cărui sensă in parte. Grațiă citațiuniloră bine 
alese, bine cumpănite și bine clasificate, grație totd’odată 

unei pătrunejătâre și interesante sinonimice, opera lexi
cografului francesă este nu numai ună registru de con
sultată, ci pănă la ună punctă o carte de lectură pe când 
publicațiunea Englesului Murray se asâmănă mai multă 
cu o diagramă: pe una o poți primi ca pe acelă tova
rășă cu care vorbesc! fără să ți se urască și — după 
(țicătârea română — vorba vorbă aduce; cealaltă este 
ună felii de seheletă, ună specim ;nă anatomică, o hîrcă 
cu osciore numerotate intr’ună modă fârte simetrică, pe 
care trebue s’o studiezi câte odată, dâr cu care unei firi 
nervose nu îi prea vine la socotâlă a rămână singură 
in odaiă.

Orl-ce mare dicționară ală unei limbi ar trebui să 
fie cartea de lectură cea mai răspândită, cea mai atră- 
gătore, căci acolo si numai acolo se află deplinulă ȚvtMk 
aeautdv ală unei națiuni: „cnnâște-te pe tine însuți." In 
loeă de acesta, ni se dă mai tot-d’âuna o stenografia de 
abreviațiuni peste abreviațiunl, ună nămolă de termino
logia scolastică, ună laconismă pe care nu-lă întrece nici 
chiar stilulă teiegrameloră, niște litere microscopice me
nite a face economia de hârtiă și a da ochiloră orbulă 
găiniloră, ș’apoi unulă și același! tipică montonu aplicat 
la bibliografia (ie-cării vorbe, deși fie-eare vorbă trăesce 
ca o individualitate proprie. Tote astea suntă nisce pă
cate moștenite, in cari se resfață de bună voe Murray, 
de cari intr’o parte s’a scuturată Littrâ, și de cari n’a 
putută se scape ilustrulă Iacob Grimm în monumenta
lul său dicționară germană, deși ne spune elă insușî 
că ar fi dorită sfi’i dea earacterulă unei cărți de lectură 
astfelă incâtă să pâtă fi citită ca o petrecere de familie 
serile pe la gura socei. Tocmai acesta așă vrea și eu, 
deși străduința e cam anevoiosă, căci isbănda atirnă nu 
dela talentulă celă problematică ală autorului, ci mai 
cu semă dela temperamentulănațiunii cu care are a face 
Ună Englesă sâu ună Germană cetește câșurl întregi, 
fără a moțăi, aceleși pagine cari ar adormi intr’o clipă 
pe ună Francesă, pe ună Italiană, pe ună Română ; âr 
eeea-ce place naturei vioi și neastimpârate a ginții la
tine, pâte să se pară nu sciu cum și nu sciu ce duhu- 
riloră născute și crescute intr’o altfelă de admosferă. 
Eu unulă am lucrată și lucreză între Români.

Carte de lectură pentru toți fii națiunii, ună mare 
dicționară, zămislită și săvârșită după planulă de mai 
susă, ar pute și ’n șcâlă să înlocuiască acele compila- 
țiunl adesea insipide, mai tâte indigeste, prin care ună 
spirit ă fragedă incă se desgustă de citire, departe de a 
se instrui petrecândă seu de a petrece instruindu-se. In- 
cepândă dela clasele cele mai elementare și pănă la ba
calaureată, fiă pentru băieți, fiă pentru fete, ar fi lesne 
de a spicui, potrivită cu virsta flă căruia, câte ună șiră 
de cuvinte de o varietate extremă, cari nu numai să 
placă și să învețe, dâr în același timpă să atingă o țintă 
cu multă și mai înaltă: a sădi pănă în băiertle inimei 
cultulă raționată ală graiului pănntescă.

La infemeiarea Etimologicului, dorulă Augustului 
Suverană, rostită de pe tribuna Academiei, a fostă de a 
mântui din peire: „tote cuvintele vechi, cari altmintrelea 
voril fi perdute pentru generațiuuile viitâre.»

Orl-ce cuvântă oglindesce ună lucru, o ființă, o 
ideiă, o datină; aceste lucruri, acerte flinte, aceste idei, 
aceste datine, eu m’am încercată și mă încercă a le 
apuca c-âne-cânesce din ieri și din astăzi ală poporului 
română ; dâr pentru ca ele cu adevărată să nu fiă per
dute, pentru ca să pâtă rodi cu îmbelșugare în brazdele 
cele adânci ale cjilei de mâne, mă temă a le da seci, 
sarbede, retezate, ci m’am silită și mă voia sili a le a- 
duce palpitânde de vieță pe ogorulă neamului românescă.

Ultime soiri.
Saloniclî, 28 Aprilie. — Ună numără 6re- 

care de Miridițl au măcelăriți! pe nisce soldați 
turci cari au profanată mormintele naționale. —

Turcia va concentra de aci înainte trupe în 
Macedonia și va observa în același timpii cu 
stricteță fruntaria bulgară-macedoniană.

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

BERLINO, 30 Aprilie. — ,,National-Zei- 
tung“ spune, că se va proclama starea de 
resboiu asupra Alsației-Lotaringiei, spre a 
o oferi de urziri triidiltore de patria.

PARIS, 30 Aprilie. — Schnacbele a foștii 
liberată cri după aiuedi.

MEHADIA, 30 Aprilie. — Părechia regală 
română a plecată erl la 11 6re înainte de amâ(|I, 
după o despărțire fârte cordială.

DIVERSE.
Crimele agrare In Irlanda. — La cererea lui Iohn 

Morley se împărți filele trecute între membrii parlamen
tului englesă o statistică, regulată după provincii, despre 
crimele agrare făptuite in diferiți ani in Irlanda. Anulă 
184>'arată suma totală de 1920; in anulă 1880 se 
eomiseră 2585 și în 1881 4439, în 1882 3433, în 1883 
870, în 1884 762, în 1885 941, in 1886 1056. In ul- 
timulă ană se urcă numârulă crimeloră agrare in Ulster 
dela 67 la 88, în Connaugt dela 153 la 223, în Munster 
dela 568 la 631, pe când în Leinster scăcjură dela 156 
la 114,

Editoră: Iacobft Mureșiann.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Ouraulu la bursa do Viana Bursa <le BucurescI.

Rentă de aurii 5’/0 . . . 101.25
Rentă de hârtiă b’/t . . 88.25 
Imprumutula căiloră ferate 

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

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.90

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) . . . .115 60

Bonuri rurale ungare . . 104.40 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.25 
Bonuri rurale

miști . . .
Bonuri cu cl. de [sortare 104 — 
Bonuri rurale transilvane 104 50

din 29 Aprilie st. n. 1887.
Bonuri croâto-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung............................ 98.75
Imprumutulii cu premiu 

ung.................................. 119 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 — 
Renta de hărtiă austriacă 8135 
Renta de arg. austr. . . 82 20
Renta de aură austr. . . 112 — 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  874 —
Act. băncel de credită ung. 285.75 
Act. băncel de credită austr.281.90 
Argintulă —.

împărătesei
Napoleon-d'orI

, Mărci 100 împ. germ. . . 62 30 
Londra 10 Livres sterlinge 126 90

Banat-Ti-
..................104.-

GalbinI
................. 5.96 
. . . . 10.04

Renta 
Renta

>
Impr.
Credit

»
3
»

Cota oficială dela 16 Aprilie st. v.
Cump.

90—
92*/,
86’/*
34— 

103—
87— 

100—
92—
83—

română ț5%). 
rom. amort. (5°/0) 
eonvert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural

țț
>
>

1887.
vend.

» 
urban

(7°/o) 
(&’/.) 
(7°W 
(6°/o)
(5’/0)

* »
>» rv, '

națională a României 500 Lei------
>

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

« » » Națională
Aură contra bilete de bancă . . 17.— 
Bancnote austriace contra aură. . 2.00

91—
931/,
87’/,
36 —

103’/*
87’/* 

100’/*
93—
84—

17.50
2.02

Cursulu pieței Brașov!)

din 30 Aprilie st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . • Cump. 8.50 Vend. 8.53

Argint românesc . . . 8.45 > 8.48
Napoleon-d’orI .... 9.99 » 10.03
Lire turcesc!................. 11.35 » 11.40

Imperiali..................... 10.35 » 10.40

Galbeni.......................... 5 93 . 5.99
Scrisurile fonc. «Albina» 6»/o » 101.— » 102.- -

n * n 5°/o • n 98.— » 99.—
Ruble RusescI .... 112.— » 113.—
Discontulă . . . * 7— 10°/B pe ană.

(Avisu, d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită (țiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Ddcă se iveseă iregularități la primirea t^iarului onor, abonați 
suntii rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTH. „GAZ. IRANb*Mersulu trenuri lord

Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușâ-JLradfi-Budapesta a calei ferate orientale de stattt reg. ung.

Predeald-Budapesta Budapesta—2*redeald

BucurescI

Predealft

Timișă

Brașovfl

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu

Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uiâra 
Cncerdea 
Ghirisfl 
Apahida

Clușia 

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana 
Hui adină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rflv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Treui Tren Trena 
de accelerat omulbue 

peraone

Trenă 
omuibua

( 
(

6.03
6.21

(
(

4.16
5.02
5.43

6.15
7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10 57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12,48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4.51
5 28
5 56

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
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

7.14
7.43

8.22
8.48

Orsdla-mare
P. Ladâny 
Siolnok 
Buda-peata

(
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

Viena 8.00

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Mezo-Telegd 
Rev 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clașiu

Apahida 
Ghiriș 

Cucerdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiașfi
Crăci unelti 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mit. 
Mediașă 
Elisabatopole 
Sigișira 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovfl
Timișă

St'Să

Predeală

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

(
1

f

(

( 
(

Trend 
ide pera.

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibua

Trend 
de 

persdne

Trend 
omuibua

1 11.10 - — -
7.40 2.— 3.10 6.20 8.00

11.05 3.58| 7 38 9.34 11.40,
2 02 5.28 540 11.26 2.31
4.12 6.58 9.14 1.38 —
_ — 9.24 2.06
_ — 941 2.17 —
_ 7.33 10.19 2.40 —
_ 8.04 11.38 3.24 —

— 12.18 3.47 —
_ — 12.54 4.07 —
_ 8.58 1.57 4.33 —
_ 9.28 3.11 5 15 —
_ _ — 3.40 5.31 —
— — 4.15 5.55 —
_ — 4.36 6.07 —

— 4.58 6.24 —
— 10.28 5.26 6.43 —

11.00 _ — — 7.08
il 19 _ — — 7.36
12 30 — — 9.06

1.01 _ — — 9.53
1.06 — — 10.—
1.13 _ — — 10.09
1.20 — — 10.19
1.41 — — 10.48
2.00 — — 11.14
2 35 — — 12.12
2.48 — — 12.30
3.20 — — 1.12
3 36 — — 1.32
4.00 _ — 2.18
4.35 _ — 3.03
5.12 — 3.49
5.37 — — 4.28
7.02 _ — — 6.16
7.43 _ — — 7.06
8.11 _ — — 7.46
8.41 _ — — 8.25
9.21 __ — — 9.15

- ._ 1.55 — —
— — 2.53 —

— __
_ 3.28 — —

9.35

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Teiitșă- fe.ra<ifi-Budajiesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trend Tre ifi Trenfl de Trenă de Trend Trend
omnibue omcrbua persdne peradne de perndne omnlbnj

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 S».ș!nok 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aiatift 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
llia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8.36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 _
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopfl 6.27 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 llia 8 55 9.58 __
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42 —
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4.52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulă de josă 12.18 ,12.29 —
Budapesta — 8.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —

Viena — 6.05 Teiușft . 1.29 1.41 —

Aradd-Timlșdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trend Trend de Trenu Trenfl de Trend Trend
omnlbnH persdne mixt peroâne omnlboi mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradul ă nou 6.19 — 6.33 Streiu 11.58 _ 3.25
Nâmeth-Săgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4.16
Vinga 7.16 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 40
Timișâra 9.02 — 9.08 Petroșenl 3.37 — 7.12

Timiș6ra-Aradft PetroșenI—Simeria (Piski)

Trend de Trend de Trend Trend Trend Trend
persane persâne omnlbtiB de peri. omnibui mixt

Timișăra 6.25 - 5.00 Petroșeni 10.07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orezifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulfl nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradfi 9.27 — 8.17 SbaerSa 1.53 — 10.31


