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In fine, după o crisă ministerială care a du

rată două săptămâni, Francia a ajunsă ârășl a 
ave ună cabinetă. Caracteristica cea . mai de 
frunte a acestui cabinetă este, că lipsesce din elă 
generalulă Boulanger.

Scimă că căderea ministerului Goblet a fostă 
provocată de comisiunea bugetară, care a propusă 
să se facă cele mai mari economii pentru resta
bilirea echilibrului în financele statului. Preșe
dintele acestei comisiunl, d-lă Rouvier, este atjl 
ministru președinte și totodată ministru de finanee, 
ceea ce vrea să <jică, că maioritatea parlamen
tului este hotărîtă să îmbrățișeze sistema de eco
nomii propusă de Rouvier.

Nu se pâte nega, că cestiunea de economi- 
sare formeză astărj! ună obiectă principală de în
grijire a factoriloră conducători ai Franciei. A- 
câsta o dovedesce și împrejurarea, că în noulă 
cabinetă găsimă cu unu postă ministerială mai 
puțină. In fondă însă s’a tractată în decursulă 
întregei erise ministeriale de aceea, ea să i se 
ia Germaniei, prin retragerea generalului Boulan- 
ger, orl-ce pretextă de a începe certa cn Francia.

Este clară, c Boulanger s’a retrasă nu
mai pentru ca mâne-poimâne, când împrejură
rile se voră schimba, să vină ârășl la cârma 
ministerului de răsboiu, si ârășl este clară, că 
noulă ministru de răsboiu, generalulă Ferron, 
nu p6te călca decâtă pe urmele antecesorului 
său. Acâsta o indică însuși generalulă Boulan- 
o-er în ordinulă de di cu care anunță armatei 
retragerea sa. După ce mulțămesce armatei pen
tru sprijinulă ce i l’a dată în înplinirea misiu- 
nei sale patriotice, de a indica mijlâcele de apă
rare ale țării la ună nivelă încă neatinsă pănă 
acum, generalulă 4>ce: „Veți fi sub ordinele suc
cesorului meu, ceea ce ați fostă și sub ordi
nele mele.“

Dâr și demonstrațiunile entusiaste ne mai 
pomenite din t6tă țâra și din Parisă, făcute din 
incidentulă retragerei generalului Boulanger, sunt 
o dovadă că, deși generalulă s’a dusă din cabi
netă, spiritulă lui va predomina și de aci îna
inte lucrările de apărare ale Franciei. Se asi
gură că, de când esistă republica, nu s’a făcută 
o demonstrațiune atâtă de grandidsă ca în clina 
de 31 Maiu n., cu ocasiunea festivității militare 
arangiate pentru ajutorarea nenorociteloră vic
time ale incendiului dela opera comică. Deși 
prefectura poliției luase tâte măsurile spre a îm- 
pedeca manifestațiunile în favârea lui Boulanger 
— negreșită că mai multă din îngrijirea de a 
nu face sânge rău în afară — și cu tâte că ge
neralulă Boulanger se dusese din Paris, ca să 
evite ori ce demonstrațiune, mulțimea, adunată 
cu cjecile de mii pe strade și înaintea operei 
celei mari din fața cercului militară, a isbucnită 
în strigăte nesfârșite de „Trăiâscă Boulanger, 
trăiâscă armata!11 Fiecare trăsură ce sosea la 
cerculu militară era primită cu strigătulă: „Bou
langer !u S’au aurită și strigăte care cereau de- 
misiunea noului ministeriu; a succesă însă de a 
feri, ca demonstranții să repeteze strigătele și 
înaintarea ambasadei germane.

In fine veni noulă ministru de răsboiu în
suși să constate, că în ordinulă său cătră ar
mată, prin care anunță venirea sa la ministeriu, 
și intențiunea sa este să mârgă înainte pe că
rarea apucată, pe cărarea progresului în desvol- 
tarea forțeloră armate ale Franciei. Ordinulă 
se sferșesce cu următârele cuvinte fârt.e semnifi
cative: „Ca și antecesorii mei, voiu urmări neo
bosită reforma armatei nâstre și fiăcare <}i va fi 
dedicată mărirei puteriloră de apărare ale ar
matei și ale republicei.11

Germania pâte fi liniștită, dâcă liniștire se 
pdte numi, că nu mai este în fruntea resortului 
de răsboiu ală Franciei generalulă Boulanger.

Dâr ceea ce ar fi dorită, pdte. să se ’ntemple, 
ca Francia să încâpă cu economiile și în armată, 
nu numai că nu s’a întâmplată, dâr noulă mi
nistru de răsboiu asigură, că fie-care di va fi fo
losită pentru întărirea armatei francese.

In asemeni împrejurări nu se pdte aștepta 
nici dela noulu ministeră francesă o îmbunătă
țire esențială a relațiuniloră dintre Germania și 
Francia, deși noulu cabinetă, după maioritatea 
membriloră ce-lă compună, se pdte numi opor
tunistă. Cu tdte acestea se susține, că de aci 
încolo nu mai este așa mare temere ca înainte 
de o ruptură între Francia și Germania. Câtă 
timpă va dura și acestă „armistițiu" nu se 
pdte sci.

Deocamdată vedemă, că stânga și estrema 
stângă din camera francesă au atacată fără cru
țare noulă cabinetă chiar în (jiua presentărei 
sale și p’aci p’aci era să reușâscă a’i da ună votă 
de blamă noului cabinetă Rouvier, dâcă vr’o 
câțiva republicani moderați din stânga și monar- 
liiștii din drepta toți n’ară fi votată în favdrea 
ministerului pentru trecerea simplă la ordine? 
cjilei.

împrejurarea, că cei din drâpta au susținută 
cabinetulă Rouvier, nu-i prâ servesce acestuia 
ca recomandare în fața republicaniloră. Dâr unii 
credu, că acâsta este ună semnă, că republica se 
întăresce și că și monarchiștii vădă că trebue să 
sprijinescă ună ministeră conservativă republicană.

Ar fi de dorită în interesulă Franciei, ca 
lucrurile să ajungă în interiorulă ei la o stabi
litate mai mare; dâr nu credemă, că acâsta se 
va pută ajunge pe deplină înainte de a se rălui 
Francia cu Germania.

SOIRILE PILEI.
AmQ comunicată în Nr. 108 ală toiei năstre, că 

din Tohanulu vechili 180 indivizi se gătescă să emigreze 
în România din causa miseriei și greutățiloră mari, pe 
cari nu le mai polă suporta. In privința acâsta ni se 
comunică astăzi, că acei 180 indivizi au trecută deja în 
România și pe lângă ei a trecută de atunci aprope altă 
sulă, așa câtă numărulă emigrațiloră în România din 
Tolianulă vechiu și nou dela anulă nou și pănă acum 
face 27L Emigrările continuă din (fi in <)i 'n dimensiuni 
mai mari.

—x—
Ministrulu de agricultură, industria și comerciîl a 

escrisă pentru anulă 1887 șese premii de 1000, 800, 
500, 400, 200 și 100 franci în aură pentru împădurirea 
aceloră locuri pleșuge, unde se simte trebuință de întă
rirea pământului pentru a împedeca surparea munțiloră, 
căderea de stânci, pustiirea prin vifore și apă, precum 
și imprăscierea nisipului măruntă. Impădurarea trebue 
sâ conțină ună teritoriu de celă puțină 25 jugâre și să 
nu fiă făcută pe spesele statului. La ultimele trei pre
mii insâ se pâte concura și numai cu 10 jugâre împă
durite. Premiile se voră împărți In 1892, după ce a- 
deeă se va putâ constata, că împădurirea în adevâră a 
succesă. Douâ din trei părți ale premieloră suntă ale 
aceluia, care a purtată spesele împâdurirei, una din trei 
părți insâ o primesce forestierul!!, care a condusă] lu
crările. Concurenții au a-șl trimite cererile loră pănă 
la finea lui Iulie, dâcă împădurirea s’a începută in pri
mă vera acâsta, âr dâcă împădurirea se va începe la 
tămnă, terminulă e 25 Decemvre. Cererile suntă a se 
trimite ministeriului r. u. de agricultură, industria și co- 
merciu în Budapesta.

—x—
Comanda scâlei de cădeți de infanteria din Sibiiu 

anunță că cu inceputulă anului scolastică 1887—8, 18 
Septemvre n., se voră primi 40 elevi In cursulă I. ală 
scâlei de cădeți de infanteria din Sibiiu. In celelalte 
cursuri se voră primi elevi numai jîn cașuri estraordi- 
nare. La alegerea concurențiloră se va considera mai 
ânlâiu pregătirea și crescerea de care dispună aceștia. 
Cererile instruite după prescrisele legei suntă a se tri

mite la comanda c. r. a scâlei de cădeți de infanteria 
din Sibiiu celă multă pănă în 25 Iulie n. c. Cererile ne
completă adjustate sâu pre târziu sosite nu se voră lua 
in considerația, âr în contra refusării făcute de comandă 
pe basa prescripteloră nu se pâte recura.

—x—
Afacerea duelului dintre (ostulă directoră ală pre

parandiei din Clușiu, Kozma, și dintre inspectorulă șco
lară Varady — acestă din urmă a fostă împușcată in 
duelă — s’a resolvată, fiindă Kozma condamnată la 1 
ană închisâre. Instanța ântâiu îlă condamnase la 2 ani, 
der Tabla reg. din Tergu-Mureșului a redus'o la 1 ană 
și Curia a întărită sentința Tablei.

—x—
In Viena, cu ocasiunea distrugerei unei cnse, se 

descoperi în pamentă, la adâncime de 3 metri sub fun- 
damentulă casei, o parte din o pâtră de pe timpulă Ro- 
maniloră, in diametru de 43 cm. Pe ea stă scrisă: 
Cajus Vibius Trebonianus Gallus, și: Gajus Vibius Afi- 
nius Gallus Velduminianus Volusianus. Inscripția con
ține ca tutulă 5 șiruri, dintre cari însă celă din urmă 
nu-i întregă. Se vede der că pâtra acâsta e de pe tim
pulă lui Gajus Vibius an. 252 d. Chr. Anulă trecută 
s’a descoperită totă in Viena, cu ocasia cjidirei unei case, 
o taberă întărită, consistândă din trei ziduri, cari în par
tea inferiâră erau zidite pe la an. 70 d. Chr., âr partea 
de deasupra fu zidită în secululă ală III-lea. De ase
menea în alte părți ale Vienei s’au descoperită cu di
verse ocasiunl mai multe ziduri și inscripții romane, din 
cari s’a putută constata archeologice, că centrulă ce
tății romane a fostă în partea râsăritână a Vienei de 
astăcjl și din acâstă parte duceau drumurile în deosebite 
părți ale vechei Vindobone; lângă drumuri se îmormân- 
tau militarii, precum s’a și descoperită în strada de a«JI 
Brounerstrasse mormântulă unui legionară. Petri antice 
romane se găsescă puține în părțile Alpiloră, mai multe 
s’au descoperită însă înjurulă vechei cetăți romane Cer- 
nantum și in jurulă Vienei, unde după numărâsele in- 
scripțiunl aflate se pâte conchide chiar și la loculă pe 
unde se aflau deosebite porțl și drumuri de ale vechei 
Vindobone.

—x—
Ni se scrie, că la 11 Iuniu n. se va da în Bradă 

ună maială românescă.
—x—

Dr. Moriz Beck, rabinulă comunității israel'te din 
București, se va duce la Rosaliile jidovescl în Alba-re- 
gală, fiindă invitată de comunitatea israelită de acolo, 
unde îșl va ținâ predica sa de probă. Beck, ijice „Pes- 
ter Lloyd," e născută Ungură (?) și în ifiua ântâiu va 
predica unguresce, în a doua nemțesce. Comunitatea 
israelită din Alba regală are de gândă să alâgă pe Dr. 
Beck de rabină ală ei.

—x—
Din Iași i se comunică „Voinței Naționale», că ele- 

vulă G. C. Murgulețu, din scâla fiiloră de militari din 
Iași, care are mare aplicare pentru matematici, a inven
tată ună instrumentă care permite cuiva se mesâre dis
tanțele cele mai mari fără a se mișca din locă și cu o 
aproximația insensibilă de Vioo ooo parte dintr’o secundă 
de arcă. Acestă instrumentă este mică și ușoră de pur
tată. Elă este folositoră în topografia, astronomia și mai 
cu sâmă pentru artileria, pentru a putâ lovi cu mare 
precisiune ună punctă dată. Diferența resultândă din 
unghiulă de ’/ioo ooo a parte dintr’o secundă este apre
ciabilă numai în măsurarea distanțeloră astronomice.

—x—
Cetimă în .Revista rusă": „Comitelulă panslavistfi 

din St. Petersburg publică în memoria răposatului A. F. 
Gilferding ună premiu de 1000 ruble pentru cea mai 
bună lucrare asupra Macedoniei. Lucrarea trebue sS se 
compue dintr’o schiță etnografică și geografică a Mace
doniei actuale. Atențiunea principală a scriitorului tre
bue să fiă îndreptată asupra caracterislicei diferiteloră 
dialecte a poporațiuniloră slavone din Macedonia. Dâcă 
lucrarea nu va fi pe deplină corăspumjâtâre atunci se 
voră publica premii dela 700 în josă pănă la 300 ruble 
pentru lucrări mai puțină întinse. Lucrările suntă a se 
trimite la comitetulă slavă din St. Petersburg pănă la 
11 Maiu 1890.*
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Citimă in .Liberalulă* din Iași: „l'oelulă Miliailu 
Emineseu a primita din banii adunați prin listele popo
rane de cătrft elevii și elevele sedlei de pictură, două sule 
de lei ce i s'au trimisa pe adresa surorei sale, d-șdra 
Henriela Emineseu sub a aftreia îngrijire se găsește in 
Botoșani. D-ș6ra răspunijăndă de primirea baniloră, scrie 
și aceea că: Emineseu de altmintrelea se află bine, și că 
a făcuta trei poesii; der sufere de rănile dela piciore. 
Mediculă insă a spusa eă’i garantâză eă se va îndrepta 
eu totulO, dâcă se va duce la LaculO-SăratO. Insă după 
cum este sciută, că ’i lipsescă spesele, apoi in interesulă 
de a pute merge la băi simtă rugate tole personele, la 
care s’au încredințată liste, să binevoiască a trimite banii 
câtă de puțini® au încasată până acum, păstrândă listele 
pănă la compleetarea loră. Listele ee suntO în numără 
de 500, fundă împărțite în tdtă țera, parte din ele și la 
Românii afară din țâră, suntă rugate și celelalte diare, 
ca in interesulă sănătăței marelui poetă Mihailă Emineseu, 
să reproducă acâstă notiță*.

—x—
Mâne, Sâmbătă, în 4 Iunie st. n. se va da in gră 

dina dela Gambrinus. Brașovulu vechiu Nr. 659, ună 
concertă, la care va concurge întrega musică orâșănescă, 
sub conducerea dingentului A. Brandner, care va ese- 
cuta cele mai nouă piese musieale. Inceputulă concer
tului va ti la 7*/a sera; intrarea 25 cr. de personă. 
Restauratorul^ Georg Klees a îngrijită de cele mai bune 
băuturi șt mâncări spre a satisface pe dspețl.

Din .Raportulă comitet ului Societății pentru cultura 
.ti literatura română în Bucovina pe anulă 1886 < aflămă, 
că comitetulă societății a dusă in depiinire couilusulă 
adunărei generale din 8 (20) luliu 1885 privitorii la esliu 
marea osăminleloră neuitatului Aronu l’umnulO și stră
mutarea acelora din cimiteriulă vechiu in cela nou, unde 
’i s’a și rădicata una monumentâ eorăspuntJălorO, a că
ruia sânțire va urma îndată după ce se va găta deplinO. 
In ărna anului 1886 s’a ținută din partea comitetulu, 
ună ciclu de prelegeri publice gratuite și forte instructivei 
cari au fostă bine cercetate de publică. Aceste preleg-ri 
s’au ținute în sala societății filarmonice din Cernăuți 
Comitetulă a începută a eda și unele broșurele pentru 
tinerimea română dela șcâlele poporale, din cari 2 bro
șuri s’au și tipărită deja și sub numele «Bibliotecă pen
tru tinerimea română* s’au distribuita gratuită pe la 
șcălele poporale din țeră.

Din fondula propriu ală societății s’au subvențio
nată: una studentă in drepturi și altuia în agronotniă 
cu câte 50 fb, s’au datd alțl 50 fl. pentru gimnasistii ro
mâni săraci din Rădăuți, ună studentă de sgronotniă fu 
ajutorată cu 37 fl., altă studentă dela șeăla reală cu 10 
fl., s’au împărțită gratuită copiilorO săraci dela șcâ- 
lele poporale din ținutula Cernăuțiloră cărți și rechisite de 
șcălă. D-lă președinte ală societății br. Victor Stîrcea a 
arangiată o colectă intre deputății țârei din care s’au 
trimisă 60 fl. pentru studenții săraci dela scâla română 
din Sucăva, 60 fl., pentru studenții săraci dela gimna- 
siulă din Rădăuți, âr cu 55 fl. s’au cumpărata haine de 
iărnă pentru mai mulțl copii dela scălele poporale din 
suburbiele Cernăuțiloră și alțl 10 fl. din acea colectă 
s’au dată unui studentă săracă. S’au dată din banii 
societății 200 fl. pentru sprijinirea a trei meseriași 
adulțl.

Cu finea anului 1886 Socieiatea avea 7 membri 
onorari, 19 fundatori, 105 ordinari, 2 aclivl. Bibliotecii 
la finea anului consta din 2479 opuri in 2617 lomuri, 
884 făsciâre, 36 tablouri și 6 mane. Biblioteca lui A- 
lexandru Zotta stă destinsă publicului numai pe lângă 
cauțiune și constă din 524 opuri in 750 tomuri și 114 
făsciâre. Cabinetulă de lectură are din tiarele româ- 
nescl: 11 literare, 10 politice literare și mai are și 8 
foi germane. Restulă întregului capitală pe 1887 în o- 
bligațiunl • 900 fl., 7200 franci și 100 ) gal binl; numerar: 
12,730 fl. 25 cr. ; disponibilă; 751 fl. 85 cr.

Dintre fundațiumle, cari stau sub administrarea So 
cietății, Fundațiunea Fumnulenă a constată cu finea 
anului 1886 din: 11,203 fi. in obligațiuni, 2298 fl. 89 
cr. la cassa de păstrare și 118 fl. numerară disponibila 
Fundațiunea d-nei Agnesă Popoviciu: 2200 fl. în obli
gațiuni și 57 fl. 92 cr. numeraru. Fundațiunea conte
lui Emanuila Logothetti pentru două copile române și 
Fundațiunea d-lui Alexandru de PopovicI pentru ună 
studenta română de agronomia au constată cu finea a- 
nului din: 3200 fl. In obligațiuni, 391 II 20 cr. nume- 
rară. Din fundațiunea cav. Georgiu de Popoviciu, încă 
nerealisată au rămasă cu finea anului in administrarea 
Societății 3000 fl. in obligațiuni și 126 fl. 52 cr. bani 
gata la casa de păstrare. Comitetulă a constată din 
12 membri in frunte cu președin'ele br. Victoră Stircea, 
vice-președintele: Mironă M. Câlinescu și secrelarulă 
Calistrată Cota. _________

Zarandu, 30 Maiu n. 1887.
On. D-nule Redactoră 1 Cum v’am comunicată în 

corespondența mea de erl săptămâna, esundarea apeloră 

și pe aici a făcută mari stricăciuni și cu deosebire pe ma
lurile Ciișului deahingulă. Duma insă este mai multO 
in agri sămănațl și in fânațe, și deși și pe aici este prin 
unele locuri destulă de considerabilă, nu este chiar așa 
mare, ca d. e. pe malurile Murășului. Daune in edificii 
s’au făcută mai cu seină in Băița, Bradă și lhlm.'giu. 
Coinunicațiunea in câtva este restabilită, der posta to
tuși n’o primimă încă regulată ca și mai înainte.

*
Mișcările electorale s’au începută și pe aici, der 

încă nu in măsură așa mare. Alegătorii români națio
nali din cereală electorală ală Baiei de Crișu in Joia 
trecută au ținută conferință destulă de cercetată în BradO. 
D-lă deputată P. Truța a dată seină despre activitatea 
sa Alegătorii l’au candidată din nou. 1) nia-sa a pri
mită candidatura cu programa națională. Contra candi 
dată seriosă pănă acum nu este. Se <jice, <-ă guvernulă 
nu va candida in acesta cerca pe nimenea. Vomă vedă. 
Alegerile nu suntă departe. Mâne vomO ave in Bradă 
din nou o conferință electorală pentru publicarea decisiuni- 
lorO conferenței în Sibiiu și pentru stabilirea agendeloră 
electorale cu privire la reușita cundidaturei d-lui Truța.

Ae.

Atragemu atențiunea cetitorilorft asupra ur- 
mătdrei corespondențe, la care vomă reveni:

Doboli inf. 19 Maiu 1887.

Domnule RedactorO! Erl la 11 Va dre a. m. sau 
nimicită prin unu focă groznicu edificiile parochiei gi. 
or. române din JJoboli inf. Focală a fostă pusă de 
mână răulâciosă necunoscută, prin materia esplosibila, 
care la apriudere a detunată cu o detunătură ca de 
tună, aruncăudi'i în aeră o parte a edificiului. Paguba 
suferită e mare și atălă mai simțibilă, cu câtă paroehia 
este lipsită de ori și ce avere mișcălore său nemi.șcâtâre 
chiar acum este necesitată a-șl reedifica biserica și școla 
ruinată, care singure formeză basa esistenței, mângăerca 
și asilulă contra loviturilor^ sorții și ale inimiciloră lui. 
Pe lângă tote acestea, ne mai apasă greu și Împrejurarea 
că chiar acestă ană — ea și ceilalți doi premergători 
_  este unulă dintre cei mai neroditorl la noi, nimicin- 
du-se și perinda Iote semănăturile de tomnă — speranța 
poporului — totala, intru atâta incâtă mulțl din poporă, 
pentru sămânța de sâmănală la tomnă, trebue să’șî vândă 
o parte din moșiă său evenl ială să emigreze. Posițiu- 
nea acestei comune bisericescl este de, I desperată, și 
numai o grabnică ajutorare a superiorității nostre bise
ricesc! și a mărinimoșilorO Români cu posițiune mai 
bună polă să o mântuiască de totala nimicire.

Perderile parochului nostru sunt a asemenea fdrte 
mari nimicindu-i-se tâtă averea mișcâtâre și lovitura a- 
cesta elementară e cu atâta mai simțilâre pentru den- 
sula, cu câta ela a trăita pănă acum mai multa din 
propria sa avere, decâtă din de totă neinsemnatulă ve
nita ală parochiei

Ba perderea parochului o sâmte și biserica nășiră 
pentru a cărei susținere și promovare preotulă nostru a 
lucrată pănă acum cu adevărată devotamentă păstoresca, 
jertfindu-șl de multe ori chiar și ultimulă cruceră pentru 
interesele bisericei și ale scâlei nostre multă cercată in 
acesta ținută.

Primiți Domnule Redactoră asigurarea distinsei 
mele stime

Poporenulă

Sânfe-jtide, Maiu 1887.

Onorate Domnule Redactoră1 Cetindă in „Gazeta 
Poporului* Nr. 11 și in „Convorbiri pedagogice* Nr. 3 
a. c. ună articula despre introducerea industriei de casă 
in scolele elementare poporale, autorulă susține, că e im
posibilă a se introduce industria de casă în scălele po
porale din următorele cause:

a) Că nu amu avă scâle corăspundătore spre acesta 
seopă. b) Că nu nl-ară ajunge ârele destinate pentru 
învețăinenlulO școlară și pentru propunerea industriei de 
casă, c) Autorulă se provdcă: la Țigani și ijice că a- 
ceșlia au învățata industria de casă, vădenda că nu au 
incătrău. d) La Sași, afirmândă că suntd cei mai buni 
măestii, deșt nu au învățată industriele lorO din scâle 
etc. e) La Unguri, cjicenda că au înăestrii destui și au 
avută și pănă a introduce industria domestică în scâle; 
pe ei încă totă numai lipsa i-a făcută măestri. In fine 
t) pice că pe tâte popârâle, fără deosebire, numai lipsa 
le-a scosă din starea nomadică de păstori și le-a pusă 
pe trepta economiei agronomice, și de aici âr numai lipsa 
le aduce la alte ocupațiuni ele. etc.

La inceputulă arliculului amintită autorulă mai cjice 
intre altele, că decă avemU scâle corăspundătâre, învăță
tori cuahficațl de ajunsă, să <j>ceină ună „Ddmne ajută» 
și să o întroducemă numai decâtă, la din con’iă să nu 
ne grăbimă cu urda’n Turda și cu eașu’n Făgărașă, să 
mai așteptâmă să mai trâcă din vreme, că vremea eâce 
cireșele, și în vremea acâsta să ne punemă scâlele ndstre 
In bună rendă.

E adevărată că scălele nâsfre poporale mare parte 
lasă multe de dorită, dăr Împrejurarea acâsta nu esclude 

nicidecum necesitatea de a se introduce în scâ’e sludiulă 
industriei de casă, pcntru-că sciută este. iă mai tăie 
ne.ajunsele si oleloră nd-tre ișî au isvorulă in miseria slă- 
rei materiale a poporului, er industria de casă tinde toc
mai la îmbunătățirea acestei stări și prin urmare la vin 
decarea radicală a râului.

Ași vre să-mi spună d-lă auloră ală susă Șișului 
articula : in ce privință nu suntă corespumjătăre scâlele 
nâstre pentru propunerea industriei de casă? Nisce sim
ple împletituri de speteză, cari încă contribue in mare 
măsură la îmbunătățirea sorții poporului, ore să nu se 
pâlă propune in aceste scâle?

Câtă pentru Țigani, este adevărată că aceștia n’au 
învățată meștcșugulă in scdlă, dăr dâcă nu l’au învățată 
nici nu-lă sciu. Cu totulă altmintrelea slă lucrulă cu 
Sașii și Ungurii, căci aceștia împreună <u Săcuii erau 
odată uniți laolaltă (unio trium nationum) și pentru fiă- 
care ramă de meseriă ișî aveau „cehulă« (cetus) loră, 
dela care Românii prin lege erau eschișl și ală căruia 
scopă era consolidarea și chiar desvoltarea prin emula- 
țiune a respectiviloră meseriași. „Cehurile* in modă in
directă făceau servițiulă sudici de profesiune. Der chiar 
decă pe Sași, ba chiar și pe Unguri, cari erau stăpâni 
absoluți ai acestei țări, numai lipsa i-a făcută să învețe 
măestriele, pdte se (jice âre despre poporulă nostru, că 
e in o stare atâta de bună materială și cu isvdre de 
venite atâtă de îmbe șugate, câtă să nu r-ibă lipsă a în
văța oii ce soiu de măestrii, prin cari să se pdtă ajuta 
in grelele lupte ale miseriei sale?

Eu sunt convinsa, precum pole să fiă convinsă 
totă omula cu carte, care locuesce in mijloculă poporu
lui, că cea mai mare parte din poporulă nostru se află 
in o stare materială forte decăzută; nu are moșiă, nu 
are vite pentru lucrarea pământului, lucră câtă e vâra 
de mare în moșiele proprietariloră mari in parte, adecă: 
două părți pe seina proprietariloră și numai a treia parte 
o capătă, ca remunerațiune pentru iotă lucrulă de pe o 
veră. Când e tomna, se trezește bietulă țărână română 
că nu are nici atâtea bucate, câtă să-i fiă de ajunsă rănă 
la recolta anului viitoră.

Decă ar lucra și asuda țăranulO română numai pen
tru subsistența sa propriă încă lolă ar mai fi ceva, der 
durere, bietulă țărână are prea mulțl a nutri, incălța și 
îmbrăca; din spatele lui trăescă forte mulțl „domni* cu 
papuci și cu mănuși, cari ilă mulgă și tundă pănă ce 
rămâne numai cu suflefuld în dse, e silită a lua lumea 
în capO, fundă că moșidra eredită dela moșii și părinții 
lui, împreună cu vituțele, ce bâta le-a avută, tdte-tdle i 
le-au licitată și vândută esecutorii.

Nu avernă timpă să așteptăma pănă vomă pută 
face sc6le mai bune și corăspundălore, să nu ședemă cu 
mânele in șină, ci să ne nisuimă din tote puterile nâstre 
posibile a învăța și lumina poporulă în tăte direcțiunele 
nu numai a ceti, scrie, calcula, ei și pe terenulă indus
triei de casă, grădinăritului, stupăritului și altele, și sus
țină, că bine este și necesară a se propune industria de 
casă ca studiu obligată în tâte institutele preparandiale, 
cari au a cresce și perfecționa învățătorii poporului, și 
in I6te scălele nâslre elementare poporale.

Pentru întărirea celoră <Jise de mine fie ml permisă 
a aduce ună casă întâmplată tocmai in Sânte-jude, unde 
mă aflu in funcțiune ca învățători :

In anulă 1883 cam prin Deeemvre am convenită 
cu Pește Ionă și cu Fesveșă lonă, âmenl săraci, cari 
s’au adresată cătră mine (Jicându-ml: Fii bună d le în- 
vățătoră și ne dă câte 13 cr. la unulă, ca să ne cum- 
părămă sare și alte treburi de ale casei, că-țl vomă lu
cra cu inerindea nâstră câte o <ji de lucru. Din întâm
plare tocmai na aveam baui, der le am <}isă: Frațiloră, 
venițt pe seră la mine și eu vă voiu învăța ceva prin 
care vă veți pută câștiga bani nu numai pentru sare ci 
și peniru mămăligă la copii.

In sera următăre ambii au venită la mine, le-am 
începută câte ună coperișă de bute (putină), și in 2_ 3
Ore au terminată fiă-care câte ună obiecta. In diminâța 
cjilei urmăldre ambii au mersă la Iacă și și-au adusă 
câte o sarcină de speteză (papură), in câteva tjile a fă
cută fie-care câ'e 10 coperișe de bute, au mersă cu ele 
la Gherla și pe totă coperișulă au căpătată câte 35 cr.; 
10 coperișe ă 35 cr. facă 3 fl. 50 cr. la unulă. Buca
tele se plăteau la piață cu câte 1 fl., fiă-care șl-a cum
părată câte 2 metrețe mălaiu și cu restulă de 1 fl. 50 
cr. șl-a’ târguită alte luururl de lipsă pe sâma familie- 
loră loră.

După aceea întâlnindu-mă cu Fesveșă Ionă, i-am 
cjisă: .Apoi frate lone, acuma nu mai vii la mine să mai 
înveți și altceva să lurri?" Răspunsulă i-a fosta: „Nu 
vina domnule invățătoră, ml-e destulă câtă am învățată, 
Dumnezeu să-ți dâe bine și sâ te ferâscă de rău.*

Se vede dâră, că poporulă română fiindă decătjută 
de totă materialicesce, are lipsă să învețe industria mică 
de casă și alte măestrii folositâre.

E adevărata, că în timpulă ernei (Jilele suntă scurte 
și prin urmare nu ne mai ajungă ărele destinate peniru 
obiectele de invățământă, însă din acelea s’ar pută lăsa 
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gimnastica la o parte, și in loculO aceleia să propunemă 
industria de casă. Ce e dreptă, gimnastica la orașă e 
absolută necesară, la sa'.e insă se păte inlocui cu lu
crarea obiectelor^ de industria, pentru că copii au des
tulă ocasiune de a face gimnastică, ocupați CiindO eu lu
crări de ale economiei. Industria incă e ună feliu de 
gimnastică și totdeodată e și o distracția.

In serile lungi ale ernei să propunemă industria de 
iasă poporului adultă, fiindă că poporulă, deși cam cu 
mare greutate, văijăndă folosulă măestriei și convingen- 
du-se că are din aceea venită, se apucă de lucru, adi 
unulă, mâne doi, mai târdiu 3—4 și în fine învăță in
dustria de casă unulă dela altulă, ba prin proeederea in
dustriei miel du easă se va capacita poporulă a învăța 
și alte măestrii mai mari și folosităre.

Apoi chiar decă nu amă avă scole corăspun<]ăt6re 
pentru invățămentulă sco'ară, acesta nu pole fi scusă 
pentru a neglege cu tolulă propunerea studiului de in- 
dustriă in scălele poporale, pentru că cu începutulă lunci 
lui Aprilie și pănă la finele anului scolastică, atotă pu- 
lerniculă Dumnezeu ne deschide sala cea splendidă, lu
minată și destulă de spațiăsă, sub bolta ceriului, unde 
putemă câtă de comodă învăța industria de casă, po- 
măritulă, stupăritulă, agronomia câmpului etc,, numai să 
aventă voiă spre tăte acestea.

Decă ne vomă înlărce privirea și ne vomă uita in 
jurulă nostru și în tăte părțile acestei, țări vomă afla 
Iotă materialulă de lipsă pentru industria mică de casă, 
de care poporulă nostru nu se scie folosi. Nimică nu 
ne imptdecă pentru a introduce industria de casă in scu
lele elementare poporale.

Invățâtoru'ă poporală ar trebui să învețe industria 
de casă nu numai pentru a instrua pe alții, ci și din 
punctă de vedere ală propriului interesă, fiindă că invă- 
țătorulă in timpula de (ață e provăcjută cu o plată forte 
necorăspundătă.-e și și aceea o capătă din repartițiune 
pe popotă, și aslfelă fdite neregulată așa câtă cu linele 
anului nu-i rămâne nimica. Sortea lui este ea și a eco
nomului ori imblătilorului, care de t6mna imblătesce și 
consumă bucatele, ași câtă in line pe când gală de im- 
blătită nu are nimica, nici bani, nki bucate.

Dăcă insă invățătorulă ar sci industria mică de 
casă, și pe lângă ea ar sci și grădinăntulă, pomăritulă 
și legumăritulă, precum și stupăritulă, acestea de bună 
sâmă i-ar aduce nesce venite însemnate, d. e. din in
dustria de casă să punemă ca uuă oină ar pute lucra 
numai ună obiectă de 30 de cr. în o sără lungă de 
ărnă; în o lună să lucre numai in 20 de seri de 20 
ori 30 cr. facă 6 fl v. a.; să începemă a lucra cu în
ceputulă lunei lui Octomvre, Noemvre, Decemvre, Ia
nuarie, Februarie și Martie suntă 6 luni și de 6 ori 
6 fl. suntă 36 11. v. a. venită cuiată din industria 
de casă.

Din pomurită ar pută produce pe totă anulă celă 
puțină 400 oltoi, oltoiulă ă 15 cr. facă 60 (1. v. a. Ar 
pută produce celă puțină 3000 frăgarl (duijl, pomițeri) 
pentru-că frăgarii suntă fărte lesne de prăsită, și s’ar 
vinde esemplarulă celă puțină ă 5 cr. in sumă 150 fl. 
v, a., din stupărită celă puțină 50 II., din legume celă 
puțină 30 fl. v. a. Elă dără că industria de casă laie 
36 II., pomăritulă 150 II., stupăritulă 50 fl., legumele 
30 fl., cu totulă 266 II. v. a.

Acesta ar fi ună venită frumosă pentru învățători, 
și-ară înbunătăți starea s’a materială, ar premerge cu 
esemphi, ar li invățătorulă de modelă înaintea poporului 
și poporulă l’ar imita și invățătorulă ar secera laurii os- 
taneloră sale.

Mărturisescă cu totă sinceritatea și din adenculă 
inimei mele, că în tinerețele mele nu aveam aceste idei 
m’arn ii-pcjită ca din somnă, insă acum mi-i târziu, că 
suntă bătrână, am slăbită spre a pute fi așa activă; va 
să (Jică: după ploiă chepenegă.

Vă (Ji ă deră, iubiții mei frați învățători și consoțî 
de carieră, sculați-vă de timpuriu in diminăța tinerețe- 
loră, in care sunteți norocoși a vă alia, fiți activi intru 
tdte spre luminarea poporului nostru românescul, care e 
inima și sufletulă scumpei nOstre națiuni române.

Acesta este modesta mea părere in privința întro 
ducerei industriei de casă in șcăleie elemetare poporale.

Kogă cu totă respectu'ă pe on. Redacțiuni ale Con- 
vorbiriloră Pedagogice1 și „Gazetei Poporului," care și-au 
declarată deschise colonele sale spre acestă scopă, să 
bine-voăscă a cuprinde in colonele sale și a<'ăsfă modestă 
părere a mea.

Rogândă lot-odală pe on. publică cetiloră, care se 
interăzâ de luminarea poporului și ricinului mmânescă, 
a-șl da părerea in acestă causă, și de cumva e lolosi 
tăre și bine potrivită industria de casă pentru nemnlă 
românescă, să bine-voiăscă a o sprigini și a anima pe 
învățătorii poporului in acâsta întreprindere.

Petru Grama,
invățătoră poporală și de industrie.

Lista (le subscripținue,
deschisa de „Gazeta 1 ransilcanieP pentru comunele ro
mâne din Ardelu nenorocite prin incendiu și inundare.

Au mai încursâ dela domnii:
Ales. Fdipă, advocată, Abrudă . 10 fl.
P. Nemeș, notară publ. Brașovă. 5 fl.
Luca Paica, oficială c. r. milit. de

eassă în Moslar.....................................5 II
Ștefană Olteanu, Beiușă . . . 2 II
Ioană Kertess, măiestru de lem

narii în Beiușă.................................... _ 2 II.
Suma 24 II.

Adăugendă la acesta suma din nr.
111 ală „G iz. Trans.' . 760 franci și 157 II. 43 cr.

(Va urma). Totală 760 franci, 181 II. 43 cr.
Le niulțtimimu generoșilor^ contribuitori în 

numele nenorocițiloru, dormdu ca nobilulu loiTt 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

Convocare.
Alegătorii români din cerculă electorală Turda se 

invită la o conferință, care se va țină aici în Turda la 
11 luniu st. n. 10 ore înainte de ameijl. în acăstă con- 
lerență subscrisulă, ca delegată din acestă cercă la con
ferința din Sibiiu, va raporta alegătoriloră despre conclu
sele a vestei conferențe, luând□ se totodată la desbatere 
și propunerile eventuale referitore la esecutarea aceloră 
concluse.

Turda, 31 Maiu 1887. Dr. Ioană Rații.

Convocare.
Cluhulu centrală electorală română din comilatulă 

și orașnlă dușului are onore a invita pe alegătorii 
români dietall din cercurile urbei Clușiu și ală Geloului 
la adunarea ce o va ține în 7 luniu 1887 n. la 10 
ăre diminăța la Clușă-Mănăș'ură în șcăla confesională 
gr. cat.

Obiectele voră fi: 1. Raportulă del^gațiloru esmi.șl 
la adunarea generală din Sibiiu și pertractarea esecutării 
programei naționale

Clușiu, 31 Maiu 1887.
luliu Coroianu. A. Bohățelu, preș.

Seiri nltinic.
Varșovia, 1 luniu. — In curendu voră avea 

locu mari manevre la Nidziborz. Posturile dela 
fruntarii voră fi întărite.

Viena, 1 luniu. — Mâne va întră în vigdre 
în Austro-Ungaria noult'i tarifă vamală, care este 
fdrte protecționistă.

ParisU, 1 luniu. — Manifestaera dela operă 
s’a sfirșitu fără incidență, pe la 1 după nrietjulă 
nopții, mulțumită unei mari desfășurări de forțe. 
Se crede că va fi astă s6ră o nouă mișcare.

SCIRl TELEGRzYFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

SEGIIEDINU, 2 luniu. — Valurile Tisei 
au ruptă lângă Porgany stăvilarele Tisei mici 
și au inundată o sută de mii de jugăre de celă 
mai bună pămentă agricolă în hotarăle Segbe- 
dinului și Ilodmezo Vasarhelyului mureșiană. Pa
gubele suntă necalculabile. Poporațiunea se re
fugiază din părțile periclitate. S’au luată mă
suri energice în contra înaintării valuriloru.

BRUXELLE, 2 luniu. — Meetingulă mon
stru, la care au luată parte (Jece mii de 6menl. 
a aclamată votulă universală. Unu numără de 
4000 lucrători din capitală s’au pusă în .grevă. 
Parte din gardă e consemnată. Mina de căr
buni „alianța14 de lângă Cliarleroi a fostă în 
parte aruncată în aeră cu dinamită.

CZEGLED, 3 Iunie. ■— Eri nopte bande 
de beți cutrierară orașulă amenințândă pe Jidovi 
cu omoră și cu incendiu. S’au împrăștiată nu- 
iner6.se scrisori în care Jidovii suntă provocați să 
emigreze, căci în casă eontrară îi așteptă t6te 
grozăviile. Autoritatea a luată măsurile corăs- 
pun<}6t6re.

SEGHEDIN0, 3 Iunie. -— Cu t6te opinti
rile cele forte mari n’a succesu a astupa ruptura 
stăvilarului. Pentru acesta nu e nici o speranță. 
Valurile se revarsă necurmată cătră Vasarhely, 
Mako și Fiildvar. In faptă suntă inundate 30,000 
jugăre, 70,000 suntă fără scăpare perdnte. Lo
cuitorii se refugiază în cătunele de pe pustă.

BERLINt, 3 Iunie. — împăratul ii a ple
cată la K:el, ca să asiste la punerea petrei fun
damentale a canalului Mării nordostice. 

DIVERSE.
Căsătoriă rară. — Deunădile s’a serbată în Sje- 

niclak în Croația, o rară căsătoriă. Țăranulă Mile Bje-

licl duse la altară și se cunună cu văduva Maria Linta 
n. Pavlovici. Ginerele numără 80, mirăsa 70 de ani! 
Amendoi se bucură de cea mai bună sănătate. Bjelicl 
istorisesce fiă-căruia, care vrea să-la asculte, că se simte 
incă destulă de puternică, ca să câștige pânea de tăte 
dilele, prin greulă lucru ală câmpului, pentru sine și 
pentru „bătrâna41 sa.

Trei sori într’o «li. — Precum se comunică făiei 
„Rozsnyai Hirado," ia 17 Maiu n. s’au vă(Jută pe ceră 
trei sori deodată. In mijlocă se afla adevăratulă săre, 
spre vestă de elă cără Rudna se vedea în acelașă plan 
ună globă focosă și spre sudă de săre ună ală treilea 
globă, der mai intunecată. Lumina, care pe la 2 ăre 
după amăijl era splendidă, fu după o oră și jumătate 
acoperită de nori. După două ăre dela acestă rară fe- 
nomenă se descărcâ peste Rosenau o furtună cumplită.

Chinezii și noi. — Chinezii prin obiceiurile loră se 
deosebeseă de noi ca ceriulă de pămăntă. La îmbră- 
care, ei începă de acolo, de unde alțl ămenl sfirșescă: 
mai întâiu îmbracă roculă și apoi vesta, adecă vesta o 
părtă deasupra rocului. Noi umblămă eu cisme negre, 
ei umblă cu cisme albe; noi purlămă ciorapi în cisme, 
ei tragă ciorapi peste cisme. Femeile năstre umblă cu 
rochiă, ale loră cu pantaloni. La mâncare; noi înce
pemă cu supa și sfirșimă cu prăjituri, ei incepă cu pră
jituri și sfirșescă cu supa; nu folosescă cuțită, lingură 
și furculițe, ci două bețigașe mici în mâna drăptă, cu 
aceste se ajută la mâncare. Desprețuescă carnea de 
vită, laptele, untulă, brânda și in locă de acestea mă
nâncă carne de cățălă tenără, de pisică, de cloțanî, cui
buri de rîndunea și șerpi. La noi loculă de onăre e la 
drepta, la ei la stânga. In locă de nord-ostă și sud- 
veslă, ei (Jică ost-nor.lă și vest-sudă. La noi ofensatuiă 
cârcă a-șl răsbuna asupra ofensatorului prin uciderea a- 
cestuia, la ei olensatulă îșT răsbună asupra dușmanului 
ucidendu se pe sine însuși. La noi feme.le ședă pe 
cală aternându-le piciorele la o parte, er bărbații încă- 
lecândă, la ei din contră. Noi călătorimă eu lampe 
ndptea numai când e întunerecă, ei însă totdeuna , ori 
cât de frutndsă lună ar fi. Noi ne punemă perinl sub 
capă, ei îșl pună grămădi de lemne. In fine: noi plân- 
geină când ne măre ună membru din familiă, ei rîdă 
și se veselescă; noi rîdemă și ne veselimă când ni-se 
nasce ună copilă în familiă, ei plângă și se vaetă.

Ultimulu bulgară din Deva. — Cetimă în „Pester 
Lloyd:“ „In cjilele aceste a murită Mihailă Kokelin, ul- 
timulă Bulgară din Deva. Pe timpulă stăpânirei turcescl 
au părăsită mai multe familii bulgare patria loră, o 
parte se aședâ la 1709 în Vințulă-de-jos, 6r ună dece
niu mai târdiu se așezară 63 familii bulgare la Deva. 
Ei aparțineu religiunei romano-catoliee și-și aduseră cu 
sine pe preoții și călugării loră. Ei nu erau iubiți pen
tru purtarea loră făldsă, dăr ei aveau ună mare și pu
ternică protecloră in generalulă Steinville. Ei primiră 
frumose privilegii .• nu plătău contribuțiune, nu prestau 
serviciu militară, aparținău jurisdicțiunii guvernului, avău 
regalii și propria loră autonomiă. Colonia loră nu se 
ținea de Deva, ei au primită pentru 50 fl. v. u. atâta 
pămentă câtă le trebuia. Ei deveniră bogațl și zidiră 
o monăstire în onârea sfântului Franciscă; în decursulă 
timpului au murită insă toți descendenții de secsulă băr- 
bătescă și Mihailă Kokelin era ultimulă descendentă, 
care a moșteuită averea și particularitățile bunieiloră 
săi. Kokel:n zidi o capelă și dărui in memoria părin- 
țiloră săi o tablă de marmoră pe mormăntuiă loră. Elă 
trăia fericită în cerculă familiei sale, nu se afla însă 
nici când ca acasă, bunicii lui erau Maghiarii după sen
timente, elă visa însă mereu de vechia sa patriă și de 
o mare Bulgaria.*

Curiositate patologică. — 0 copilă de 12 ani, 
Jeatia Z..., care sta cu părinții săi comercianțl pe strada 
Martel, a înghițită acum 7 ani ună pachetă cu ace de 
cusută fără ca să fiă câtuși de puțină genată de înghiți
rea loră. Acum vr’o două (Jde fata se juca cu mumă-sa, 
luându-i capulă în mâni, sărutând’o, d’odată mumă-sa 
dete ună țipătă. — »Der mă înțepi, Jeano, ’i (Jise, ia 
sema. Ai ace in mânii» — ,Ah! Dâmne, ștrigă copila; 
și vătjii între unghiă și piele ună acă de cusută care 
eșia din carne. Apoi eșiră 6 ace. A doua <ji ’i eșiră 
15 și așa mai încolo în (Jilele următore. Biata copilă 
a scosă încetulă cu incetulă pachetulă de ace, pe care 
îlă înghițise acum 7 ani. Starea sănătăței copilei nu 
inspiră nici o grije. Faimdsele ace, ne-oxidate de loch, 
au fostă trimise Academiei de medicină.

Cununiă. — D-lă lână Catona, invățătoră în Șar- 
palocă, îșl va serba cununia sa cu I) șora Elena Bucșa, 
liea curalorelui primară lonă Bucșia din Șarpatocă, in 
6 Iunie n. în biserica gr. cat. de acolo.

Mt" Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei'1 â 5 cr. se potu cumpSra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu,
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Oorsulâ la. bursa de Vlena Bnr8» <le Bueiiresct.
diD 31 Maiu st. n. 18b".

Rentă de auri . • • 102 12 .
Rentă de hârtiă 6’/, . . 87.90
ImprumutulA cAilorA ferate 

ungare..............................150.50
Amortisarea datoriei cAi- 

lorO ferate de ostA ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.— .

Amortisarea datoriei cAi
lorA ferate de ostA ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei cAi
lorA ferate de ostA ung.
(3-a emisiune) . . . .115 —

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișA................................ 104 75
Bonuri cu cl. de Jsortare 104 50
Bonuri rurale transilvane 104 70

Bonuri croato-slavone . . 104 75
Despăgubire p. dijma de

vino ung................................99.50
Imprumutula cu premiu

ung.......................................102.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 60
Renta de hărtiă austriacă 81 20
Renta de arg. austr. . . 82 46
Renta de aura austr. . . 112 40 
Losurile din 1860 . . . 135.70
Acțiunile bAncel austro- 

ungare........................... 883 —
i Act. băncel de credita ung. 284.75

Act. băncel de credita austr.281.70 
Argintula —. — Galbinl

împărătesei .................. 5 98
Napoleon-d’orI .... 10 09
Mărci 100 împ. germ. . . 62 37
Londra 10 Livres sterlinge 128.15

Cota oficială dela 18 Maiu st. v. 1887.

Cump.

Renta română (5%). 9P/S
Renta rom. amort. (5°/0) 94—

» convert. (6°/0) 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 106—

’ t> >> (5°/o) ■ 90l/s
• » urban (7°/o) 103>/a

, (6»/0) . 96—
’ (5«/o) • • 87—V \ IV,' ‘

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

« > » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

vând.

92—
95—
87*/<
36 — 

1061/.
91 —

104—
97—
871/,

14.75
2.02

Cursulu pieței Brașovu
<lin 31 Maiu st. n. 1887

Bancnote românescl . . . . Gun p. 8.70 Vfirt . 8.73

Argint românesc . . . a 8.60 • 8.65

Napoleon-d’orI . . . . > 1000 • 10.07

Lire turcescl................. • 11.35 > 11.40

Imperiali..................... • 10.35 • 10.40

Galbeni.......................... > 5 93 > 5.95

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

n 3 » 5°/o • » 98.— > 99 —

Ruble RusescI .... » 111.— » 112.—

Discontulă . . . . 7--10°/, pe ană.

Licitațiune.
Albina/1 institută de credită și de economii în Sibiiu, vinde la 

licitațiune publică ferestrăulă de vaporă cu t6te părțile lui 
constitutive, carele se află pe intravilanulu său de lângă gara 
Brașovului. .. .

Terminulă licitațiunei se defige pe dina de 15 luniu Ora IU 
a. m. la fața locului.

Prețuia de eschiamare se fiesăză cu fl. 4000.
Amatorii au să depună dreptă vadiu IO0/» a prețului de eschia

mare, adecă fl. 400. .. .
Oferindu-se prețulă de eschiamare său mai multă, resultatulu Iici 

tațiunei devine obligatorii pentru ambele părți; unu ofertă sub prețulu 
de eschiamare însă, ca să devină obligătoră pentru institută trebue să 
obțină aprobarea ulteridră din partea direcțiunei institutului.

Prețulu de cumpărare are să se răspundă celu multă în decursă 
de 15 (Jile licitațiune, eventuală dela aprobarea ofertului, cu 6°/0
interese dela cjiua licitațiunei.

Ferestrăulă cumpărată are să fiă dusă de pe teritoriulă institutului 
celu multă până la ultima Septemvre a. c.

Pănă la terminarea licitațiunei se primescu și oferte închise pro- 
vădute cu vadiulu de fl. 400.

Condițiunile mai detailate se potu vede în biurourile Albinei în 
Sibiiu și în Brașovu în 6rele de biurou.

Sibiiu, În 19 Maiu 1887. Direcțiunea.

Publicatiune.
J

Se aduce la cunoscință publică, că Marți în 26 Maiu st. v. (7 
luniu st. nou) 1887 la 10 6re a. m. se va țină la cancelaria comitetului 
parocliială dela biserica St. Nicolae din suburbiulu Selieiu în Brașovă 
licitațiune minuendă pentru ridicarea scheleloră (alașeloră) trebuinciăse 
în scopulu reparării turnuriloră bisericei menționate.

Condițiunile de licitațiune să potu ceti la epitropulă d. Sterie 
Stinghe în suburbiulu Scheiu.

Brașovu, 18 (30) Maiu 1887.
Epitropia parocliială a bisericei române 

1_3 ort. res. dela St Nicolae.

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită d'arulă nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu”ită și să arate și postaultimă.

Dăcă se iveseu iregularități la primirea 4larulu' onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADM1NISTH. VGAZ. IRANS “

Mersulu trenurilorU
Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiustt-Aradil-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealii-Budapesta Budnpesta—l*re«lealfl

BucurescI

Predeală

TimișA

BrașovA

Feldiâra
Apatia
Agostonfalvs» 
HomorodA
Hașfaleu

(l
(

I 
(Sighișdra 

Elisabetopole 

MediașA 
Copsa micA 
MicAsasa 
Blașiu 
CrAciunelA 
TeiușA 
AiudA 
VințulA de 
Uiâra 
Cneerdea 
GhirisA 
Apahida

Clnșie 

Nedeșdu 
GbirbAu 
AghirișA 
Stana 
HuiedinA
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
RAv 
Mezfl-Telegd 
Fugyi-VAsArhely 
VArad-Velințe

susO

( 
(

Oradia-mare

P. Ladâiy 
Szolaok 
Bnda-peata

(
(

Viena ;■

TrenQ Tren TrenA Trend 
a® accelerat cmulbud otunibu. 

persâne

7 20
7.57
8.24
8 47
9 29
9 37

10 53
11.00
11.34
12.03
12.26
12.42

1.11
1 23
2.06
2.27
2.49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

4.30

9.12
9.35

10.12

6.01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

Tren Trenfi 
omnlbus

Trenfi ' Trenfi 
de omul bus

pers<5ne |

7.30
1.14

1.45

401
4.47
5 28
5 59

6.49
8 35
9 02
9.12
9 56

10.37
10 59
11.16

11.37
12.16
12.33

1.51
2 18
2.48
2 56
3 64
4 bl
5.28
5 56

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Laiiany 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-VAsArliely 
Mezo-Telegd 
Rfev
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana 
Aghiriș 
GliiibAu
Nedeșdu

tjluțiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea

Uiâra 
VințulA de 
AiudA 
Teiușu 
CrAciunelA 
BlașO 
MicAsasa 
i'opța mit 
MediașA 
gJisaJbetopole 
eigișrtra 
dașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Fcldiora

Trenu 
de 

persone

6 37
6.531
7.14
7.29
7 56
8 18
8 58
9.15
9.34
9 53

10 28
10 47,
10 57
1107,1
11.19 Timiși
7.28

St ■ 1

Predealu

BucurescI

Nota: Orele de nâpte sunt A cele dintre liniile grâse.

li.io|

TrenQ
de pers, accelerat

i

7.40
11.05

2 02

2.—
3.58|
5.28

4.12 6.58
— —
— —

7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
— —
— 10.28

11.L0 _
11 19 _
■2 30 _

1.01 _
106 _
1 13
1 20 _
1 41
2.10 __
2.35 _
2 48 _
3.20
3 36 -
4.00 __
4.35 ____
5.12 —

5.37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —
9.21 —
— —

—
— —
— —

3.10
—738

540
9.14
9.24
941

10 19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
2.06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.31
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.4f'
2.31

Tipografa ALEXI Brașovă.

1.55
2.53

3.28
9.35

I’

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28

“6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Teiușft- kradft-Budapesta Budapesta- âradft-Teiușft.

Trend Tre ifi Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi
omnibua omr.buH peradne perafine do per.iâne omnibu.

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12 10 —
Alba-lulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
ViDțulfl de josă 12.30 — 4.22 U rlvwlb ( 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Ai ailft 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
Branielca 3 23 — 7.02 Pauliș i 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.18 Radna-I ipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 —
Zam 4.25 — «.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 — 1<’.42 Branielca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 • Deva 951 10.42 - -
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —

Arad A 8.28 — 11.39 Orăștiă 11 11 11.37 —
Szolnok 8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

— 1 — 5.12 Vințultt de josă 12 18 12.29
BuditpeNta — 1 — 8.20 Alba-lulia 12 36 12.46 —
Viena — 1 — 6.05 TeiușA . 1 29 1.41 —

ArudA-TlraișAra Sieaeria (Piski) Petroșeni

Trânti Trenfi do Trenu Trenfi de Trenfi Trenfi
nmru bnn perndne mixt persdne nmnlhtu mixt

Arad fi 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulfl nou o 19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sagh 6.44 — 6.58 Hațegft 12.46 — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 40
Tlmișdra 9.02 — 9.08 Petroșenl 3.37 — 7.12

Timiș6ru-Aradft Petroșeul—Nlmeria (Piski)

Treni de Trenfi de 'I'ren fi Trenfi Trenfi Trenfi
peruane peruane onmibtu de pori. omnibua mixt

Tlmlș6ra 6.25 5.00 Petroșenl 10 07 __ 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37

I Vinga ' 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradultt nou 9.11 1 _ 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradft 9.27 1 - 8.17 Simeria 1.53 — 10.81


