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Brașovu 2 Maiu 1887.
Aveamu odiniâră o junime plină de însu

flețire, iiilulă, mărimmâsă, stăruitele și cnragiâsă, 
modestă în aspirațiunile ei peisonale, der neîn
duplecată si energică in lupta pentru realisarea 
aspirațiuniloru drepte și sânte ale poporului.

Aveamă odiniâră o junime, 
topea cugetarea și sentimentele ei 
și sentimentele poporului, care se 
poporulu și era 
tru elu.

Era unu timpii alu ideiloru și
- - ■ ’ 1 : sân

î.și st lingeau 
și se înțelegeau; 

toți, că împreună

grele simtă și timpurile în care trăimu. Dâr 
dâcă recunâscemă acâsta. trebue se recunâscemu 

iceea, că niciodată n’a fostu de lipsă mai multă 
acum ea junimea nâstră să-și contopâscă totă

care îșt con- 
eti cugetarea 
identifica cu 

gata să aducă ori ce jertfă pen

mari. Unde se adunau doi 
con ordiet era î tre dânșii, 
se uitau unulu în ocini altuia 
semțiau că o soite îi lega pe 
trebue să trăiască și se mâră.

alu sufleteloiTi 
trei, spiritulii 

mâna,

Așa era junimea română în epoca redeștep
tării nâstre naționale dinainte de 1848.

Dcr astădi?
Unde este însuflețirea, unde curaginlu, unde 

este armonia hățâseă, unde nobila stăruință și 
îng.ijre a junimei 
nil ui ?

Timpurile s’an 
cend.i-ni-se de cătrft 
nil mai e ceea ce a 
ce absolvâză studiile 
și să și-o asigure, 
sârtea loră propria ș 
gândi cu aceeași 
poporului.

Ce'oră ce ne ani vorbi astfelă, 
dice • Ore tinerii învăpăiați de amorulu națiunei 
dinainte de 18-1-8, n’au fostu si denșii îngrijați 
de esistența loră individuală? Aveau ei âre p a- 
tunci mai multe mij â e de a șl-o asigura ca cei 
de astădi ? Erau ei toți copii de boieri și de 
bani "ața? Și decă nu, cum de cu tâte neajun- 
surile°loru și cu tâtă greutatea timpiloră de a- 

și mijlâcele de comu- 
i erau mai strînsu umți între sine și 

poporului?
nostru nu 
der este ore 
ca înainte de 1848? 
înaintare și de înflo- 

care să dispenseze pe junime de a-și bate 
sa de multă capnlu cu sârtea lui • .. , : . n î..

Acâsta încă adeveresce, cu câtă măestriă făurescă ul 
traiștii români argumentele, numai pentru ca să-și 
motiveze hotăririle loră nemotivate și anticonstitu
ționale.

Intru aceea însă observămă, că la acestă raționa- 
mentă ala Româniloră ultraiștl și la espectorările loră 
contra administrațiunei contribue in măsură nu neîn
semnată denunțările oposițiunei ungurescl, mai cu sâmă 
ale oposițiunei moderate, pentru că Românii se folosescă 
de acestea pentru întărirea aserțiunilor^ lorfl și se fo- 
losescă de ele ca de ună isvoră, când anunță resistența 
passivă dușmană statului maghiară și 11-ară plăcea, 
să presente situațiunea statului ungară ca atâtă de 
rea, încă1 ă se apară, că fiii națiunei loră și sentimentulă 
de moralitate ală acestora se înspăimântă de a lua parte 
la vieța politică a statului.

Că acâsta este o esagerare cutezătâre o adeveresce 
și împrejurarea, că în vieța și la alegerile din comitată 
pe lângă Iotă .corupțiunea* acestora stări, ultraiștii i-au 
parte, penlru că în cutare comitată potă prin acâsta să 
rivaliseze cu mai multă succesă. Insă pentru aceea tre
bue să însemnămă acestă raționamentă ca o admoniare 
penlru acei oposiționalî, cari de multe ori nu cugetă, ce 
felă de arme pună în mâna dușmaniloră noștri prin es- 
centrieitățile loră.

Insă Românii atingă în hotărirea din Sibiiu și ade
văratele motive. Se provâcă adecă la hotăririle loră de 
mai ’nainte și pe basa acelora, că vrâu să apere liber
tatea și independența națiunei românescl, au de gândă să 
așfernă ună memorandă mai nou la Rege, că în ce 
modă și pe ce cale o vrâu acâsta, că vreu să îmâneze 
domnitorului memorandulă cu încunjurarea guvernului 
responsabilă, acâsta nu o scimă, der pe suveranulă consti
tuțională prin aceea nu-lă voră duce în rătăcire, nu 
numai pentru-că in privința formală procedă in modă 
anticonstituțională, ci și pentru că ceră lucruri anticon
stituționale. Loră le trebue Ardâlă separată, ei ceră 
nouă lege electorală, nouă împărțire teritorială, nouă 
limbă oficială și administrațiune națională, și cu ajuto- 
rulă acestora ară voi să pregătâscă drumulă Daco- 
României.

Cu tendințele acestea chiar și 
consemtă acum decâtă elementele, 
nu tocmai leală luptă și in contra 
Regelui română, și astfelă de sigură
iotă atâtă de nemulțămițl ară fi In România, 
noi. Decă o partidă ungurâscă său o legislativă ar porni 
după aceste elemente, ele n’ară mai recunâsce Ungaria 
de patriă a loră, și dâcă Românii din lăuntrulă acestei 
țări ară merge după ei, s’ar pomeni deodată că suntfl 
puși pe tărâmulă ilegalității, pe care și conducătorii dela 
Sibiiu numai cu greu, cu măestrite raționamente, îlă potă 
ascunde pâte ei, unulă înaintea altuia, dâr înaintea al
tora de sigură că nu.

Românii patrioțl însă din <Ji în 41 judecă mai ne- 
preocupațî situațiunea și in hotăririle loră, chiar și în 
afaceri politice, se lasă a fi mai puțină influințațl de a- 
ceia, cari aducă hotăririle la Sibiiu. Cu atâtă mai pu
țină pretindă și cu atâta mai puțină sperâză ceva re- 
sultată dela scopurile ce le urmărescă aceia prin compu
nerea de memorande.

Nu ne pronunțămă asupra cestiunei, dâcă Românii 
se folosescă ori nu de dreptulă loră de alegere. Acâsta 
e treba loră. Cerce ori care Română, ce au dobândită 
ei prin passivitatea de pănă acum și din acâsta să tragă 
învățăturile de lipsă. Insă ca să demonstreze prin me
morande contra guvernului și constituțiunei ungurescl, 
acâsta ar fi o cutezanță ârbă, dâcă nu ar fi devenită 
deja de multă ună lucru de rlsă. Altmintrelea nici intr’o 
cestiune, nici intr’alta Românii nu potă să conteze la 
sprijinulă partidei guvernamentale. Ba încă credemă și 
presupunemă, că nici una din partidele oposiționale un
guresc! nu va da mână cu ei. Adevărată este, ce-i dreptă, 
că în Timișâra totă aceleași elemente, cari au adusă la 
Sibiiu hotăririle de mai susă, au pusă In prospectă even
tuala sprijinire a partidei lui Apponyi în Ungaria de 
mâtjă-cji; insă totuși credemă încă, că mai vîrtosă după 
cele petrecute la Sibiiu, credincioșii lui Apponyi nici aici 
nu voră primi acestă dară ală Danaidei. Noi celă pu
țină înainte nu vremă să i suspiționămă nici pe ei.

și aceea
ea : 
gândirea și 
poporului și să se 
Rertate și 
Rue să luptămă în unire cu toții, bătrâni 
tineri.

Departe de noi de a face să se crâdă 
junimea nâstră de adi ar fi nepăsatâie față 
sârtea poporului. Decă anni crede așa ceva a 
trebui să disperămu m viitorulu nostul.

N’ajunge însă ca junimea nâstră să jâ e nu
mai rolulu unui spectatorii, care aștepta cu multă 
interesare terminarea dramei, ci trebue să semță, 
că și ea este actorii de frunte 111 acâstă diama 
și că înainte de tâte cluămarea ei este a îmbăi- 
băta poporulu, a susțină legaturile frățesc! întie 
elu și a-lă însufleți la lupta legală de apărare.

Nu dieemu că junimea nâstră nu le semte tote 
aceste, der suntemu cu părere de râu constrânși 
a mărturisi, că nu o vedemu printre poporu și 
în ft lintea lui, când este vorba de a-i da îndemnă 
și sfaturi spre binele lui.

Dâcă tinerimea română 
armonia și eu însuflețire,

semțirea ei cu gândirea și semțirea 
entusiasmeze de ideile de li-

,i dreptate, pentru a căroru isbendă tre-

că
cu

amu

— audi mu <ji 
astăiji 

Tinerii noștri după 
să-și caute esistența 

îngrijați de 
mai potu 
năcasurile

schimbitu
unulu seu altulu 
fostă.
treime

ei simtă prea 
ia și de aceea nu 
ardore la sârtea și

se

le voinu

ar lucra astfelă în 
atunci nu s’ar mai 

i, când 
se tractâzi, să ia și elă câte o hotarîre, să facă 
și elă ună pasă decidetoru pentru sârtea lui 
viitâre, să rămână, cum, durere, prea de multe 
ori se întâmplă, numai pe mana unoră âmeni 
egoiști, interesați și venali.

Reamintindu junimei nostre nobila cluămare 
ce-o are ea în aceste critice timpuri față cu po
porulu, voimă să aducemu astăcji în presâra ani
versarei adunărei naționale din Blașiu din 3 (15) 
Maiu 1848, ună omagiu de recunoseință acelei 
nobile pleiade de tineri români din tâte părțile 
țârei, cari au condusă poporulu la acâstă memo
rabilă adunare.

Fără zelulă și însuflețirea acestoră tineri în 
veci neuitați n’ar fi fostă cu putință să se săver- 
șâscă unulă din cele mai mari acte în viața po
porului nostru, adunarea de pe Câmpulu Liber
tății, care, a proclamată drepturile omului și li
bertatea națională a poporului română!

putâ întâmpla ca poporulu nostru țărână

tunel, când lipseau chiar Ș 
nicațiune, ei ~..... -
mai îngrijați pentru sârtea

Și bine că poporulu 
arii în lanțurile iobăgiei, 
aceea sârtea lui mai bună 
Ajuns’a elă într o stare de 

asa’de multă capnlu cit sârtea lui, ca odiniâră?
Nn credemă , că va fi în stare careva să 

ne dovedâscă acâsta. Din contră vedemu din 
tâte enuneiațiunile publice ce iești din sîm lu po
porului nostru, că între noi este generală con
vicțiunea, cumcă niciodată interesele de viață și 
bunăstarea materială și morală a poporului ro
mână nu au fostă mai amenințate ca tocmai în 
timpulu de față.

mai geme 
pentru

Trăgendă der cu tâtă seriositatea o para
lelă între epof-a de odiniâră și cea de acum, tre
bue neapărată să ajungemu la resultatulă, că 
diferența, înoată privesce situațiunea poporului 
noQtru, este numai în mjlâce. înainte de 1848 
nu ne bucuramă de cultura, de care ne bucii- 
rămu astăcji și de mijlâcele intelectuale și mo
rale, de care dispunemu astărji, dâr pentru aceea 
luptămă adi în condiținni încă și mai grele, și 
mai pericuîâse. Dâcă armele nâstre de apărare 
s’an îmbunătățită și s’au înmulțite, nu trebue 
să uitămă, că în aceeași măsură sau perfecțio 
nată si armele adversarilorfl noștri și, ca să ne 
folosimă de ună esemplu, este constatstu de că- 
tră strategii timpului de față, că ai}', când mas- 
sele de oștire se lupta din depărtare cu armele 
loră de sistemulă nou, se recere dela fiecare os- 
tasă mai multă inteligență, mai multă energiă 
și mai multă curagiu bârbătescă ca pe acele 
vremuri, când lupta să făcea peptu la peptu

Este fără îndoiâlă grea năvala ce o dau 
dușmanii esistenței nâstre naționale asupră-ne și

Voci din pressă asupra conferenței nostre.
Organulu oficiosă „Nemzet11 din Pesta, 

dela 10 Maiu, ocupându-se de conferința nâstră 
din Sibiiu, scrie următorul ti articulu de fondă :

Hotărirea ce au adus’o Românii la Sibiiu decre- 
leză passiviiate penlru alegătorii români din Transilvania, 
er pentru cei din părțile de dincoee de Miintele-Craiului 
lasă se decidă comitetulă eseeutivă asupra participând 
seu abstinenței dela alegere.

De hotărirea a ăsla din urmă insă este legată con- 
uițiunea, ca se fîă unu candidată eorăspunifătoră inlere- 
selorQ românesc!. Și acăsia Întărire o predă vorbirea 
de introducere a președintelui Bariță cu o motivare, care 
tocmai așa de puținii corespunde adevărului, pe câtQ de 
periculose suntâ învățăturile, pe cari le enunță. Pentru 
că motivarea, că Românii pentru aceea trebue să se 
absțină dela alegeri, in părțile ardelene, penlru că se 
întâmplă corupțiunl, nu numai că e o esagerave cum
plita de mare, ci combate totodată consecența motivată 
pe aceste corupțiunl din două puncte de vedere: de o 
parte penlru că, dâcă se întâmplă corupțiune, nu trebue 
opntu alegătorulâ dela alegere, ci dela corupțiunl, pen
tru că la casă contrară ată-tâ împrejurare face ca omulă 
să tiă suspițională ca imorală; de altă parte, decă pen
tru părțile ardelene corupțiunea formeză causă, ca ale
gătorii români să nu se folosăscă de drepturile lord, a- 
lun I acâsta formeză causă și pentru părțile din Ungaria, 
de ă față cu unu candidată corăspundătorâ intereseloră 
ungurescl se temă de corupțiune, se potă teme și față 
e’unO candidată corăspuntjâtoră intereseloră românesc!.

in România nu mai 
cari in unO modă 
guvernului și contra 
Daco-Romănii noștri 

ca și la
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Cronica politică.
Contele Andrassy a avutO o conferință mai lungă cu 

d. Tisza, președintele consiliului ungară. Elă a decla
rata mai multoră (Țariști, ,n urma călătoriei sale la 
Viena a renunțată la inlențiunea ce avea de a interveni 
personala în polemica relativă la ocuparea Bosniei și Her- 
țegovinei. „Gazeta de Moscva» vorbindo de ocupațiunea 
Bosniei și Herțegovinei acusă cu violentă pe principel 
de Bismarck de duplicitate și de ingratitudine cătră 
Rusia. F6ia rusă publică o seriă de documente diplo
matice relativa la acâstă cestiune.

„Pester Lloyd"' anunță, că pănă în aceslO mo 
menta guvernulu n'a primită din partea republicei fran- 
cese învitațiunea de a participa la exposițiunea din 1889. 
In orl-ce casă, adauge fâia ungurâscă, monarchia nu va 
da urmare unei asemenea invitări. Nu cumva de temă, 
că se strică pretinia eu Germania, care de altmintrelea 
destulă de șubredă e?

Qiarula rusă „Swiet< ceiebrâză pe Regina Natalia 
a Serbiei ca pe protectorea intereseloră naționale ale 
bisericei ortodoxe și cjice că ea a deschisă calea rela- 
țiuniloră amicale între Rusia și Serbia. Cu ocasiunea 
călătoriei ce voră face în Sudulă Rusiei, Țarula și Ța
rina se voră abate pe la Caucasia, ca să visiteze pe 
Regina Serbiei.

In 29 Aprilie s’a celebrată la Moscva jubileulă 
poetului populară Slawjanski. Printre telegramele de fe 
licitare, aceea a generalului Boulanger a produsă ună 
mare entusiasmă. D. Pasteur a trimisă de asemenea o 
telegramă astfelâ concepută: «Trăiăscă Rusia și Franța 
unite."

Superioruld (Kalbolikos) din Etșmiadzin a adresată 
în (jilele trecute, precum sciu cetitorii noștri, ună cer- 
cularâ cătră episcopii și preoții armeni, ca să împedece 
introducerea limbei ruse în invețământulă religios în șc6- 
lele armene. Totodată adresase guvernatorulă rusă din 
CaucasO o scrisore, în care tjicea că disposiția guver
nului rusă e regretabilă, sguduindă gravă religiunea Ar- 
meniloră. Superiorulă a declarată că nu permite să se 
esecule acea disposițiă. Mai pretinse superiorulă -a numai 
cu consimțământulă său să se numâscă preoții, cari au 
să predea religia, și s-ă se introducă cărțile de religiă în 
șcâlă. Cercularulă a avută efectă ; celă puțină se con
stată, precum se telegrafiară din Constantinopolă, că de 
atunci funcționarii ruși se servescă în cominieațiunea cu 
poporațiunea armănă de forme nespusă de blânde.

F6ia engleză ,Times« împrășliase în lume scirea, 
că guvernele din București și Belgradă ar fi pregătită o 
notă colectivă cătră Rusia în contra ambasadoriloră ruși 
Hitrovo din Bucuresci și Persiani din Belgradă, din 
causa relațiuniloră ce le-ară avea aceștia cu oposițiunea 
antidinastică din ambele regate, și că acea notă, scrisă 
în termeni aspri, numai prin mijlocirea binevoitâre a 
Austro-Ungariei ar fi fostă împedecată de a se trimite 
guvernului din Petersburgă. Acăstă scite a foiei engleze 
e desmințită acum din Belgradă câtu și din Bucuresci, 
cercurile diplomatice o desemneză ca o curată născocire.

SCIRILE DILEL
Maiestatea Sa Impărătâsa-Regina a dăruită pentru 

incendiații din Curtici 200 fl., pentru cei din Careii mari 
și Eperyes câte 300 fl.

—x—
AmO fosta făcuțl atențl, că n’am publicată o dare 

de sămă despre întrunirea dela 1 Maiu n. a alegătoriloră 
români din cele patru cercuri electorale ale Brașovului 

și comitatului Brașovă, der mai cu sămă că n’amă pu
blicată lista noului comitetă electorală. Deârece acesta 
comitetă este în ajună d’a se întruni și a se constitui 
spre a-șl începe lucrarea, dămă aci lista membriloră lui: 
Cerculă I. Simeonă Darnian. Geoige B. Popp, O ta 
viană Sorescu, Dr. George Baiulescu, loină C. Punțu, 
Dr. Aurel Mureșianu, George Perșenaru și Idn Maxi- 
milian jun. Cerculă II. Diamandi Manole, Ludovic 
Roman, lân Lengeru, Andrei Bersean, Vasilc Voina, 
Ștefan Bobancu. lân Stinghc jun., Sicrie Stinghe Todor 
Zernoveanu, și ti. Navrea. Cerculă III. Radu Popea, 
Alexe Verzea, George Ludu, Eremia Verzea, George Ur- 
dea, Anastasie Bârseana, Matei Gramatp Voirii Roșcu- 
lețu. Cerculă IV. losit Comanescu, George Proca. lo- 
sif Micu, lân Leucescu, Alexandru Maierușan și Ion 
Marin.

—x—
Arhiducele Albrecht a sosită în Deva. In scopulă 

pregătiriloră pentru manevrele ce se voră face în acele 
părți, s’a făcută la 12 Maiu n. o recunoscere a văii Mu
reșului spre Dobra pănă la pasulă Brănicica, unde pro
babilă va fi prima lovire cu corpulă din Timișora, apoi 
spre Vițălă, ocolindă Deva într’ună arcă. Se voră mai 
face recunoscerl spre Huniădora, în valea Cernei și Stre- 
iei, spre Simeria și Orăștiă.

—x—
Cetimă în Țiarulă guvernamentală „TelegrafulO" 

din Bucuresci: „Qiarele oposițiunei făceau mare sgomotă 
cu născocirea privitâre la încheierea unei convențiunl 
cu Austro-Ungaria. Se scria de aceste diare totă felulă 
de svonurl cu privire la acăstă cestiune. Pentru a is 
prăvi odată pentru totdeuna cu aceste calomnii, sun- 
temă in putință de a anunț i, că nici o convenția provi- 
soriă nu se va încheia cn Austro-Ungaria pănă la tdmnă.

—x—
Biuroulu orășenescă din Brașovă și din Glușiu pen

tru vândarea bileteloră pe calea ferată intenționâsă a 
arangia, cu ocasiunea Rusaliiloră, ună trenă de plăcere 
la Brașovă în legătură cu tote stațiunile căii ferate ar
delene. A doua di de Rusalii circulă ună trenă de plă
cere separată dela Brașovă la Sinaia și retoură. Pro 
gramnlă complectă îtu vomă comunica cetitoriloru noștri.

—x —
In Făgărașu va apare in eurendă unu diaru săp

tămânală sub titlulă „Oitvo’gyî heti lap* din care poli
tică e esclusă. Se voră publica lucrări în limba ma
ghiară, germană, română, după cum se voru trimite. 
Intreprindătorulă e tipografulă Thierfeld. Se mai vor
bește și despre o altă întreprindere pe acții de câte 100 
fl. său părți de acții de câte 10 fl.

Grindină multă a cădută pe la Orșova și pe la 
Cohalmu, făcendu mari stricăciuni în sămenăfurî și vii. 
In Paloșu, pe lângă acesta, a fostă și ună incendiu pri
cinuită de trăsnetă.

—x—
Preoții și învețătorii gr. cat. din tractulă proto- 

popescu alu Secului îșl voră țină adunarea tractuală la 
22 Maiu st. n. la 8 ore in seola confesională din paro- 
chia Julatelecu. Programa va fi: a) Publicarea obser 
văriloră făcute de Prea V. Consistoriu la protocululă a- 
dunărei anului trecută; discutarea asupra aflărei unui is- 
voră de venite mai corespundelâre, pentru intreținerea 
speseloră bisericesc! și școlare, b) Dare de sămă asupra 
stărei bibliotecei tractuale, și Încasarea restanțeloră de 
taxe în suma de 1 fl., conformă conclusiunei prot. adun, 
din Bonță punctulă III. și alte propuneri. Dela 1 âră

după ametjt se va ține conferința invățăloriloră traetuall. 
Este de dorită ca acesta adunare să fiă câtă mai multă 
cercetata de toți b nevoitorii progresului națională.

—x—
Statutele reuniunei române gr. or. de cântări din 

Varadia au fo-Jă aprobate de ministeră.
—x —

Din Sântejude. în apropierea Gherlei, ni se scrie: 
Timpulă pe la noi e fârte părlinitoră. Omenii și-au 
arată și sămănată din destulă, a urmată pldiă destulă 
și căldnră Acestă ană încă de cu începutulă primăverei 
ne promite o recoltă îndestulitore. Ar fi bine ca popo- 
rulă se-și asigureze semenăturile in contra grindinei 
(gheței) ca să nu sufere pagube, cum au pățită Sânte- 
judenii și satele din jură în anulă trecută!

—x—
In Buda Eors s’au revoltată țăranii contra fabri

cantului Pollak, pentru că a adusă lucrători streini, și 
anume jidovi, pe când poporațiunea e antesemită. De 
treidecl de ani nu mai locuesce în comună nici ună ji- 
dovă. Înainte cu câțiva ani se aședâ ună jidovă ne
gustorii în Buda Eors, der nefiindă sigură de viăță tre
bui să părăsescă comuna. Caracteristică pentru antise
mitismul „Șvabiloră» din Buda Eors este faptulă, că 
scrisori adresate lui Pollak se înapoiau de obiceiu frimi- 
țătoriloră cil observarea : „La noi nu locuesce nici ună 
jidovă Poli; k». F’amilia lui Pollak a părăsită comuna. 
Pentru menținerea ordinei s’a trimis ună despărțămăntă 
de gendarml.

—x—
Foia ungurescă „Politikai Szemle" din Alba-Iulia 

a încetată cu tjiua de 7 Maiu n. să mai apară.
—x—

Ministrulu de interne a detrasă debitulă poștală 
pentru țările coronei ungare fâiei volante „lozan esz". 
(Mintea sănătâsă), care apare in America, sub cuvântă 
că lovesce în „idea de stată maghiară."

—x—
Sub titlulă „germanisare în Debreținu“, foia „De- 

brecz-n* aduce următorea notiță: „De necredută, dâr 
adevărată! Cine nu crede, să’șî arunce ochii pe ultima 
însemnare a prețuriloră institutului de înmormântare 
Fodor și Gebauer și acolo pote ceti in gentila limbă 
germană, ce felă de cosciugurl se capătă »în Dobrițină" 
Când vedemu acesta, trebue să credemă, că Dobriținulă 
nu e departe de Csa<zlau“. — Bieții „patrioțl», ce dile 
amare au ajunsă să trăiască !

Din Orșova i se scrie .Luminătorului" : Duminecă, 
în 8 Maiu st. n. a. e. pe la ârele 5 sera a picată grin
dină în mărimea alunei cu așa vehemență, încâtă viile, 
pomii și iegumele suntă nimicite cu desăvârșire. Pe câtă 
erau înaintea sosirei aeistui elementă âmenii de veseli, 
pe atâtă suntă acum de triști. Ferestrile ce erau in fața 
grindinei au fostă sparte, totă asemenea și coperișele ca- 
seloră. Acestă grindină a nimicită și sămânăturile, ce 
se aflau pe ho arele învecinate, causândă prin acesta 
daune enorme, deârece suntă prâ puține locuri arătâre 
prin părțile aceste și astfelâ și aceste puține semnăăturl 
le-a nimicită. — Este neapărată de lipsă ca fruntașii po
porului să îndemne cu energiă pe țărani se se asigureze 
în contra grindinei.

—x—
In Clușiu se preumbla la 10 Maiu n. jună bivolă 

pe pieța principală, mirosi merele unei precupețe și i le 
răsturnă, privi cu o liniște maiestatică în ferestri și o 
luă apoi la trapa pe trotoară mai departe. Femeile stri-

FOILETONU.

Urmă galbină și PipSrușft vitAzulu.
(Poveste.)

ț)ice că a fostă odată ună împărată mare și pu
ternica, numita împăratulă verde. Elă avea împărăția 
sa lungă și Iată, încâtă îi trebuia câțl-va ani ca s’o potă 
ocoli; chiar lângă paiață, adecă nu chiar departe de 
curțile lui, avea o grădină fermecată, der fermecată, nu 
glumă, atâtă de fermecată, de ea făcea minuni cu âmenii 
cari treceau pe lângă ea, că: de cumva cela ce trecea 
pe lângă ea era tânără, se facea bătrână, de era bă
trâno, se făcea tânărO, de ers fată său nevastă devenia 
Împovărată.

Și împăratulă verde avea o drăguță de fată, colea 
ca fetele de împărată, mândră câtă gândeai că la sâre te 
poți uita o leacă, dâr la ea ba! Și împăratulă ca tată, 
îngândurata ca toți tații, se temea ca nu cumva fiica lui 
să mârgă pe la grădina cea fermecată, de aceea o ținea 
Închisă într’o chiliă din curțile lui, și de acolo nu o lăsa 
nici când afară, numai dâră când mergea și elă cu ea, 
dâr atunci o lua într’altă parte, nu pre lângă grădina 
fermecată.

într’o sărbătâre mare s’a dusă împăratulă la bise
rici și a uitată chilia fetei deschisă. Fata văt}ându-se 

singură, șl-a bătută capulă, că ore de ce nu o lasă 
tată-său In cuprinsulă grădinei aceleia; deci se ia ftu- 
mușelQ și merge de ici pănă colea, pănă ajunge la gră
dină. Se uită în drâpla, se uită în stânga, dâr nu vede 
ceva deosebită, și se intorce âră în chiliă, se nu scie 
tată-său că dâră ea a fostă pe afară. Der după ce a- 
jjnse in chiliă simți că ea este împovărată. Năcazulă și 
supărarea ei era mare.

Acum vătjendu-se ea în așa stare, se gândi, 
că de așlâptă pănă ce vine tată-său cum o va vede 
că este împovărată cum o omâră; mai bine să nu-lă 
aștepte acasă. Și se puse fata și-și adună totă ce 
biată putu cu degraba, o lâcă de merinde, nesce hăi
nuțe și vre-o doi bani ce avea de’ndămână, le îndesă 
lâte într’o păreche de desagi, îșî ia desagii pe umeri și 
se cam mai duce. Și s’a totă dusă pănă a ajunsă într’o 
pădure, unde s’a pusO sub ună stejară mare, a făcută 
focO și s’a culcată să se odihnâscă, că era obosită 
de cale.

Colea, când se făcea 4*uă> a născută ună dragă 
de ropilașă, câtă să mai ai doi ochi să te uiți li elă. 
Ea se bucură fârte de copilașă, făcu o colibă de vre.s- 
curl sub acela ștejară și stătu acolo cu copilașulă dră- 
gostindu lă, ca mamele. Când colo cătră amecjl nime- 
rescă p’acolo doi omeni, unulă bătrână-bătrână și altulă 
mai tânără. După ce dau ei binețe, ca âmenii cei de 

omentă, întrâbă pe fată, că botezata e copilașulă? firea 
le răspunde că nu-i botezata, că nu a avuta pe nime să 
î-lă boteze, âr ea nu scie. Deci se pună cei doi omeni 
și boteză copiiulă; ce-lă mai bătrână i-a fosta nănașă, 
er celă mai finără a făcută slujba de preotă. Și i-au 
pusă nume „Urmă galbină".

Nănașulă a cinstită pe finulă său cu o pușcă și 
cu ună paloșă, apoi și-au luata rămasă bună și s’au fă
cută nevătjuțl. Numai după aceea i-a plesnită mamei 
lui „Urmă galbină" In minte, că acei doi moșnegi n’au 
putută fi decâtă Dumnezeu cu Sântulă Petru, cari chiar 
atunci âmblau prin lume, printre âmenii cești păcătoși, 
dâr Urmă galbină așa tare a prinsă a cresce după bo
teză, încâtă sâra îșl luă armele și merse la vânată, și 
peste o clipită veni cu o căpriâră la bordeiu. Mumă-sa 
se bucută forte vătjendă căpriâră, că li se gătase mân
carea, dâr mai tare se bucură vătjândă ce fecioră voi
nică are.

In tâte filele mergea Urmă galbină la vânată, și 
totdâuna aducea câte ceva la mumă sa, mai ună mis- 
treță, mai ună cerbă, mai o căpriâră, ori bareml una 
iepure, dâr golă nu venia niciodată.

Odată vine Urmă galbină supărată dela vânată, âr 
mumă-sa îlă întrebă: — De ce ești supărata, dragulă 
mamii, doră ți s’a întâmplată ceva? — Nu mi s’a in- 
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gau și fugeau dinaintea încornoratului coloșii, avânda 
in fruntea lord doi polițiști, cari și ei fugeau viteji și 
curăgioși.

—x—
In ținutulă Ore A iei s’au ivita roiuri mari de musce 

columbace, așa că omenii au trebuită să se ’ntdrcă dela 
câmpii cu vitele și să și-le inchicjă in grajduri.

—x—
După studiele făcute, cei 514 institutori, cari func

ționau in anulă 1885 la sedlele primare in lloinâiiia, 
se grupâză in modula următorii: 9 cu cursă primară 
30 cu căte-va clase giînnasiale. 17 cu eăte-va clase se 
tninariale, 7 cu câte-va clise normale, 100 seminariști 
cu 4 clase, 68 seminariști cu 7 clase, 28 absolvenți nor- 
maliști, 100 absolvenți de gimnasii, 108 cu cursă liceal, 
32 bacalaureațî, (cu test, de matur.) 13 cu studii uni
versitare, 1 cu titlu academică. 1 cu scălă comercială. 
Dintre aceștia, 70 au lucrată căiți didactice.

—x—
Teatru ungurescu. Luni săra se va juca „Az a- 

rany gyărtl t!s a kicsapott cantor*, piesă comică cu eăn 
țări in 3 acte, compusă de d-lă Petru Deacă, actorulă 
comică și regisorulO trupei. Kepresentațiunea se va da 
chiar in beneficiulă autorului 

Monopolul A „Kultnregylet“-ului.
Sub acesta titlu, „Kronstiidter Zeitung" 

dela 4 Maiu st. a. publică următorulu articula 
de fonda.

A,..uer totă e adevărată! Tole ofertele trimise din 
Ardeală pentru lurnisările echipamentului honvediloră și 
a'ă g'dteloră s’au cedată oficială din partea ministerului, 
>kulturegylet«-ului spre distribuire. E atâtă de monstruosă 
acesta, in- ălă noi n’amă voi.0 a crede cu lâtă scirea
ce .Sieb.-Deutf.ches-Tagbl." o-a primită dela biroulă te
legrafică de corespondență maghiară. Acum nu ne mai 
putemă indoi

In 17 Aprilie n. deputatulă nostru dietală, d Iu 
Adolf Zay, a putută să dică incă in discursulă său ținută 
in ,Sehulzenhaus« asupra furnisărdoră pentru armată: 
„Mai de multă exista monopolulu puternicilorO liferanIT. 
Acum există ici colea opiniunea. că monopoluiă s’a creată 
acum prin mijlocirea „kulluregylet* ului ardelenescă. Să 
fiă ore acâsta adevărată? Eu țină de o mare minciună 
totu ceea ce s’a lăspândită in privința acesta. Am în
trebată la guvernă- în acădă privință. Ministrulă de hon- 
vedi și eeiu de comerciu m’au asigurată cu morală in- 
dignațiă. că nu este adevărată. Ei au arătată aceeași 
inimă caldă și aceeași conștiință pentru toți locuitorii 
țării fără deosebire, și au declarată, că pretulindenea, 
unde industriașii suntă capabili a’șl representa ei înșiși 
interesele, voescă să se pună în comunicația directă cu 
deDș i».

Indignația morală a ambiloră miniștri pare a nu 
fi fostă prea mare, ori apoi ei peste totă numai au si 
mulată acăstă indignațiă morală. In totă casulă promi
siunea ce au dat’o au uilat’o îDtr’ună timpă necretjută 
de scurtă, ori au rupt’o cu sciință.

Pe la mijloeulă lui Martie au presentată culerarii și 
c.smarii de aici la biroulă de mijlocire de aici oferte 
peulru furnisarea de diferite mărfuri de piele și de 2000 
papuci, pe care biroulă de mijlocire l’a înaintată imediată 
ministerului de honvetji. Nu a sosită insă nici o re- 
soluțiune.

După o recenare de două ori, sosi In sflrșită o re- 
soluțiă dela ministerulă de honvezi, ddto 23 Aprilie n.

a. c. Nr. 12.916, prin care ’i se face cunoscută biroului 
de mijlocire, că ,,kulturegylet“-ulă ardelenescă a primită 
asupră’și distribuirea furnisăriloră pentru armată și că 
de aceea tăte ofertele și acele ale Brașoveniloră s’au 
trimisă »kulturegylet“-ului pentru împărțirea lucrăriloră.

Așa dăr „kulturegylet“-ulă maghiară ardelenescă 
să distribue în Ardeală lurnisările pentru armată și să 
impărțeseă oferențiloră lucrările. Ce are de a face cu 
furnisărl pentru armată tină așa rjicendă „ku!turegylet“ ? 
Problema unei reuniuni de cultură ar trebui să fiă pro
movarea culturei spirituale, er nu furnisarea de papuci 
și cisme. Adevărata problemă a ,,kulturegylet“-ului din 
Clușiu, cu totă mascarea, este în prima liniă, cum se 
scie, iii; ghiarisar'a.

Că guvernulă lasă unei astfelă de reuniuni mijlo 
eirea de furnisărl pentru armată, e o lovitură in față dată 
tuturora cetățeniloră nemaghiarî, este o simplă măsură 
de maghiarisare, er față cu alegerile ce stau înaintea 
ușei e ună mijloeă de corteșire nedemnă pentru guvernă.

Pentru-ce există atunci camerele comerciale și in
dustriale susținute din contribuțiunile l.uturoră cetățeniloră? 
Pentru-ce există în Brașovă biroulă pentru mijlocirea 
mărfuriloră ? Pentru-ce numărăsele reuniuni industriale? 
Cum vine guvernulă la aceea, ca să încungiure tăte aceste 
instituțiunl, a căroră problemă consistă tocmai in îngri
jirea industriei, și să lase industria la arbitriulă unei reu
niuni de maghiarisare?

Nu ne indoimă, că ,kultur-egylet“-u)ă din Clușiu 
va distribui furnisărl și industriașilor^ sași. Ar fi o tră
dare de sine, dâcă nu o-ar face. Dâr nici nu potă să 
fiă trecuți cu vederea, âeă numai așa, cei mai mun
citori meșteșugari din Ardeală , Sașii Dăr „kultur- 
egylet“-ulă maghiarisăloră din Clușiu, respective agenții 
lut, își voră da totă silința a-i ameți pe meșteșugarii sași 
și a le spune verijl și uscate, că pentru furnisărl, ei îi 
sunlă datori guvernului mu'țumită, er cea mai bună oca- 
siune de a’șl dovedi acăstă mulțămită oferă alegerile vii- 
tbre pentru dietă.

Astfelă de încercări ar fi negreșită, cum Zice Zay, 
o „ignotniniă, ce nu s’ar șterge >. Ar fi o ignominia pentru 
• kultur-egylet-“ulă ardelenescă, „decă ehl ar voi să es- 
ploateze calamitatea economică in seopulă de a vâna după 
suflete in interesă națională și politică". Acăsta ar în
semna negreșită, „că muncitorii onești și credincioși să 
fiă înșelați in convingerea loră politică, în onestitatea ioră 
națională, in conștiința loră".

Domnii însă au făcută socotelă fără cârciumară. 
Noi avemă prea multă încredere in sânătosulă spirite ală 
industriașiloră noștri, decâlu să ne putemă teme, că ast
felă de momeli ar pute avă ăreșlcare efectă asupra loră. 
Ei prea bine sein, că participarea ioră la furnisărl nu 
atirnă nici dela convingerea loră politică, nici dela vo- 
tulă loră, că ei totă așa de bine ca și industriașii ma
ghiari, au ca omeni ce-și plătescă punctuală contribuțiunea, 
dreptulă a pretinde să fiă împărtășiți, și că nu potă să 
atârne de grația >Kulturegyletului“.

Intrega afacere caracterisăză din nou moralulă po
litică ală guvernului nostru, care in loeă de a lucra pen
tru ridicarea moralului poporului, vâră în elă demora- 
lisația.

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

PESTA, 14 Maiu. — Noua dietă pe perio 
dulii de cinci ani se <|'ce că va fi convocată pe 
Ziua de 26 Septemvre n.

MEHADIA, 14 Maiu. — Regina a plecată 
as^ră la Sinaia.

PESTA, 14 Maiu. — ErI au visitatCk baza- 
rultî ardeleană 1500 de persdne. Din taxele de 
intrare s’a obținută peste <)i ună venită de 300 
fi. S’au vendută mărfuri de 4000 fi., s’au fă
cută comande pănă la suma de 6000 fi.

DOBRIȚINtJ, 14 Maiu.— Deputatului die- 
talu Andreas Gyorgy, care s’a esprimată în adu
narea districtuală biseric^scă, că tinerimea aca
demică nu stă nicidecum pe ună înaltă nivelă 
de desvoltare spirituală, i-au făcută studenții „Ka- 
tzenmusik“. Politica a împrăștiată pe demon
stranți. Gyorgy a plecată sdra în capitală.

DIVERSE.
Omulu-Proteu. — D-lui de Quatrefages, naturalistă, 

i s’a supusa deunătji unO adevărata fenomenO. Doctorula 
Trettes i-a adusă ună Provensal, cu numele Sitnion Ai- 
guier, în verstă de 30 de ani, poreclita Omulu-Proteu. 
IndividulO acesta se transformă intr’unti chipă neesplica- 
bilo. Aci își înțepenesce corpula ca o statuă și burta ’i 
răsună, dăcă o atingi, ca o pâtră; aci aruncă de josă în 
susO și de susO în josO masa intestinală sub forma unei 
ghiulele mari câta unO cantalupă, o asvărle ’nainte, ceea 
ce face ca ela să pară peste măsură burtosO, său o as- 
vîrle in colivia toracică, ceea ce formâză o eșitură ca- 
vernăsă pe abdomenulQ deprimată și face pe individă să 
semene cu ună scheletă Aiguier imită pe omulă supusă 
supliciului roții, pe omulă care se spendură, și ’șl dă ună 
aspectă cadaverică înfiorătoră. Ceea ce e mai de mirată, 
e oprirea circulației sângelui seu în partea stingă, său în 
partea drâptă, printr’o contracțiune musculară. D. de 
Quatrefages, pentru ca să esplice fenomenele acestea, 
țjice că Aiguier e înzestrată cu ună sistemă musculară 
anormala și ipertroficO, care s’au desvoltata prin eserciții

* **
Ceasornicii polițienescii. — In Londra s’a făcută 

încercări cu ună ceasornică construită astfelă, că are 
într’insuiă un mică aparată fotografică, ce se deschide 
printr’una resortO. îndată ce se deschide, ese afară ca
mera fotografică in miniatură, apoi se închide ârăși și 
fotografia e gata. Poliția secretă din Londra a primită 
cu bocuriă acesta aparate. Ună detectivă (agentă des- 
coperitoră), care vrea să se asigure de portretulă unui 
bănuita, n’are decâtă să’și scdtă ceasorniculă ca și cum 
ar voi să vâdă câte ore suntă, și îndată ’șl procură fo
tografia necunoscutului. Ca încercare s’au făcută por
tretele mai multora persone, care se amestecaseră în 
mulțime cu ocasiunea recentelorO meetingurl socialiste. 
O parte dintre funcționarii polițienesc! din Berlin este 
deja provăZuță cu aparate de buzunare, spre a pută 
fotografia mergânda pe ori-cine, fără să se bage de 
seamă.

Cununiă. — D-lă Ioană Munteanu, comerciantă în 
București, își va serba mâne în 3 Maiu cununia sa cu 
d-ș6ra Elena Furnică din Ploesci, în acesta din urmă 
orașă. — Felicitările năstre tinerei părechi.

La numerulu acesta se adauge und 
supleiuentu cu Apelulii comitetului cen- 

’.lu electoralii din Sibiiu.
Editoră: Iacobă Mureșianu.

Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

tâmplată nimică, mamă, deră m’a ajunsă de dorulă în
surată.

Mamă-sa se minună forte dc vorbele lui, că elă 
era numai de patru Z>le deci Zise: — Nu Zic, dragul mamei, 
să nu te însori, der nu sciu ce fată ar fi potrivită pen
tru ună voinică ca tine; tu fă cum te-a trage firea.

[ntr’o seră l'a ajunsă pe Urmă galbină și mai tare 
dorulă însuratului, deci nesciinda ce să facă, încătrău 
să plece, s’a suită in vârfulă unui copaciu și de acolo 
șl-a aruncata căciula cea de fiâre sălbatice într'o parte 
și a Zis£H încătrău s’a dusă căciula mea, într’acolo 
m’oiu duce să-mi caută mirâsă.

Dimineța s’a sculată, și-a luată armele și s’a dusO 
în partea încătrău își aruncase căciul i, și s’a dusă pănă 
a eșită afară din pădure, der nu s’a întâlnită cu nime; 
când era acuma eșită la largă, aude lătrată de câni, 
încâlă răsunau pădurile. Și merge in partea aceea, adecă 
acoio dă de vânătorii împăratului verde. Prinde vorbă 
cu ei, le spune cine-i elă, ei îi spună cine suntă ei, și 
totă povestescă împreună pănă ajunge la ei împăratulă 
verde, care incă era la vârâtă. Cum îlO vede împăratule 
îndată gândesce, că trebue să fiă und vitezO mare; deci 
îlă îmbie să rămână pănă de’sâră cu ei la vânată. Deră 
Urmă galbină răspunse: — Buc-urosă așO rămână, der 
uite, eu am plecată să mă însoră. — Așa? Zls© îmP6- 

ratulă, atunci fi pe pace, rămâi cu noi, că’ndesâră vei 
veni la curțile mele că și eu am fete de măritata.

Și a rămasă Urmă galbină la venala tată piulița, 
și fota ce le eșită în cale, numai elă vena, că nici îm
păratule și nici vânătorii lui nu nimereau, ori câta își 
încordau arcurile și puștile.

Săra l’a întrebata împăratule, că de unde este? Er 
elă a răspunsă, că de aci din pădure. L’a mai întrebate 
împăratule, că alD cui e? Dăr ela nu a voită să-i spună. 
Au mai povestită ei ce au povestită și apoi a Z’H<1 îm
păratule: — Acum ia ți și tu ceva din vânată și pe 
mâne să vii la mine la amiaZi-— Din vânată nu mi-oiu 
lua nimica, că mai aflu eu ceva pănă acasă, dâr pe mâne 
ia amâZi încă nu mă aștepta, că nu viu. — Nu? —Nul

Acum șl-a gândita împăratulă: dâcă n’așă sci că 
numai de câteva Z'le e dusă fata mea dela curte, așă 
gândi că-i chiar ala ei, că prea sâmănă la vorbă și la 
năravă, e dâeosO ca ea. Deci nu i-a mai Zls0 nimică, 
ti s’au despărțita, împăratulă cu vânătorii lui s’au dusO 
la curțile lui, âr Urmă galbină la bordeiulă din pădure, 
unde-10 aștepta mumă sa.

A doua di âr își luă Urmă galbină armele și merse 
la vânata, dâr în altă parte, nu în aceea unde se întâl
nise cu împăratulă. Umblândă elQ așa prin pădure, a 
dată de nisce curți mari, âr înaintea curțiloră era unO 
teu de lapte dulce. Și s’a uitată Urmă galbenă bine la 

curți, să veZă pe unde p6te omulă întră în ele și — de 
ar fi vre-o primejdia — pe unde ar pută o tuli la sănă- 
tdsa; apoi păși hotărîta și apăsata pănă la pdrta cea mare 
care era de teră, și bătu eu paloșulă în ea de trei ori. 
Atunci ună glasă din curți a întrebata: Cine bate în 
p6rtă? Dâr ela n’a răspunsa nimică. După aceea a mai 
bătută cu paloșulă în p6rtă de trei ori, și âr l’au între
bata cei din curți, că cine bate? Dâr elă ârâ n'a răs
punsă nimica. După ce tăcură cei din curți, a bătută, 
Urmă galbină a treia 6ră cu paloșulă de trei ori în porțl 
și atunci numai văZu că se deschidă porțile și ună smeu 
își scose capulă să vaZă cine bate? Dâr Urmă galbină 
îi retezi capulă cu paloșulă și îlă aruncă In tăulă celă 
de lapte dulce, și âră bătu în p6rtă de trei ori cu palo
șulă. AuZindO smeii cei din curți bătaia în p6rtă, se 
minunară, că ce pote să fiă, că streinulă tota bate în 
p6rtă, și ortaculă loră, care s’a dusă să i deschidă, nu 
mai vine. Atunci le plesni prin minte, că ce pdte fi 
pricina; deci strigară că de nime nu se temă, numai de 
Urmă galbină, dâră nu-i p6rtă ddră corbii ochii și ci6rele 
pieidrele pe aci! Deci năvăliră toți asupra porții, numai 
mamonulă cela bătrână rămase în curți, dâr care cum 
scotea capulă pe p6rtă, Urmă galbină Îndată îlă reteza 
și îlă arunca în tău, pănă ce i-a omorîta pe toți.

_________ (Va urma).



GAZETA TRANSILVANIEI 1HS7.Nr. 9G.

OurculO >a bursa <lo Vieun

din 13 Maiu st. u 1 H87.

Rentă de aurâ 5°.'o . . . 101 Ut
Rentă de hftrtiă 5°/, . . 87.50
ImprumutulO căilord ferate 

ungare.......................... 150.50
Amortizarea datoriei căi-

lorfi ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) ... 9790

Amortizarea datoriei căi- 
loril ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 126 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) . . . .115 25

Bonuri rurale ungare . . 105 —
Bonuri cu ci. d6 sortare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișS.............................. 104.75
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croalo-slavoi.e . . 101.50 
Despăgubire p. dijma de

vina ung........................ 99 50
ImprumutuIO cu premiu

ung.................................. 119 nO
Losurile pentru regularei

Tisei și Segedinului . 123 75 
Renta de hărții austriacă 81 40 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aurii austr. . . 112 
Losurile din 1860 . . . 135.75
Acțiunile bănccl austio-

ungare ........................  878 —
Act. băneel de credita ung. 284 25 
Act. băneel de credita austr.279 90 
Argintuhl —. — Galbinl

împărătesei .... 5 96
Napoleon-d’orl .... 1005 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 20 
Londra 10 Livrea sterliuge 127.—

SSursâ <le S*m u»‘csei..

Gota oficiala dela 29 Aprilie st. v.

Ctimp
Rent:: română <5%). 91’/,
llenta rom. amon. ț5’/c) 93*/,

» convert. (6°/,,) bS’/4
impr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34—
Credit (onc. rural (7°/0) 105—

„ » (,rj°/o) ■ 88'/,
» » urban ț7’/0 102’,.

> («’/n 95—
• . • (ft0^ . 86—

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

< * • Națională —
Aură contra bilele de bancă . . 15.25
Bancnote ausiriace contra anrO. . 2 01

1887.

v«md.

92-
9i’/«
891/,
36-

105*,/
89 —

103—
95’/,
86’/,

15 75
2 02

Cui sole pieței Br&șun

i 1 Maiu î L n. JhF7,

Bancnote roma g ... Ci n 8.62 VAr .. 64

Argint român 1 .......................• 8.55 • 8.59

AȘapoleon-d’ai-: 9.99 • 10.03

Lire turcesc! . 11.35 » 11.40

Imperial) . . 10.35 • 10.40

Galbeni . . »••••• * 591 5.95

Scrisurile fone. • Albina» 6% . » 101.— 102 -

n 1 » S’/# » . 98.— > 99 —
Ruble Rusesc! .......................... » 111.— * 112.—

Oiscont’ilO • 7— 10’/, pe anO.

fi

................................ fi

Kovăszimi ifc Keresztesi §
„IToutăți pentru sesonulu de vară!”

Toilete pentru mirese, promenadă și casa se confecționeze

Graiul Magazin de mode și confecțiuni pentru dame
Brașov ii (P ia la mare.)

Unde a sosită de curendo in mare alegere cele mai noue materii 
de lână pentru rochii, fabricate indigene și străine, Crepu și C. chemiru 
Mătâsăriă de Lyonu: Merveiliieu. faHe și catifele negre precum și in iote 
culorile. Postavuri pentru confecțiuni de dame și bărbați. Latinu de spa- 
latu. Toii, Zepliier și Oxforduri.

Chifonuri de Benediciu Schroli. Șirtingu, Julett și Gratii. Pân- 
dării de bumbacO americane in tote lățimile. Pălării de pae .și garniseli 
potrivite, adecă: flori, pene, dentele și »no bogată nsorlimento de panglici 
in culorile cele mai fine și frumose. ~ ‘
Corsete in mare alegere. Cele mai nouă umbreluțe șt umbrele, mănuși de 
piele și de mătase. Asemenea tom felulu de denteîe, perdele de Jutte și 
Tunis, cuverturi pentru paturi și mese, covore lungi și dinaintea canapelei 
cu prețuri e ft i n e.

Mostre se frimitu Ia cerere gratis și franco.

fi

■

>x

Celo mm nou „Jersey' Talii-'I rico și $fi

A

De orece numai pană la Sf. Mi.haiu a. c. mai 
portă negoțulă meu, vendu tote mărfurile pe juine- 
tate prețuia. multe și sub acesta prețu.

Pentru câtă mai numerosă clientelă se rogă cu 
totă stima R T. WAGNER

Valabilii dela I Octamvre st. n. 1886
pe linia l’redeaStț-SSsidapcnfn și pe linia TeiniMfl-.^FjMîj*«id5M4hipesto a calei ferate orientale de stătu rCg. ung.

E5 < t ifi a p « w t k - s® e <î e .w I iii

BucurescI

Predealn

Timiști
Brașovfi

Feldidra 
Apatia 
Agostonfalv» 
Homoroda
Hașfaleu

Trenll Tren Trmft Trena 
+* accelerat *.omnlbu.< ontnibn* 

i personf

(
(

(

(
I

i

(
(

Sigbișbra 
Elisabetopole 
Mediașa 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușfi 
Aiuda 
Vințula de 
Uiora 
Cucerdea 
Gbirisfi 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ohirhdu 
Agbirișft 
Stana 
Huiedina 
Ciacia 
Bucia 
Rratca 
RAv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsăjhely 
Vărad-Velințe

ansă

7+7
8 "4
8 51
9.14
951
1.0?

li 29
11.26 
>2 0 • 
12.29 
•2 44
1.0c
1.34 
.46 
2.09 
2.39 
3.01 
3.08
3.14 
3 5-
5.10
5.30

8 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradis-mare (

7.30
1.14

1.45

4 1
5.02

4 I

2.32

Viena
Badaposita 
Szolnok 
?. I.adăsy 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărheiy 
Me.zo-Telegd 
R6v
Rratcz
Bucia
Ciucia
Huiedjn
Stana
Aghi riș
Ghirbgu 
itledeșdu

Mușin

Apalitda
Oliiriș 

i'ucerdea

tfiora
Vințu-a de si
Aiudă
"eiușO
Irficiunt ta

IflașO
Micăsasa 
ep»a Alt

Cibdiașii 
iilisabe topul.
âglțira 
•lașfaleu 

Homorod 
■Igostoofalvn 
Apatia 
?e)di6ra

I

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peata

Viena
(> 
l 

Nota:

9.13
9.18

10.38'
12.20
2.15

10.55
1.23
3 24
10 05
2.15
6.0.’

Orele ac nâpte suntfi
i 8.00 I

^rașorî 
Timiș a

Predealtt

Burnresr)

/ 
k
(

cele dintre liniile grose.

Tranu Tren Treuu i Treuu I Trena | 

de pare, accelerat omnlbv.q de omulbus'[ 
peradne

<

10.28 6.43

2 02
4. 2

8.58
9.28

7.33
•3.04

9.34
11.2'd 

.3
2 06

1
2.40
3.24
3.47
4.07
4.83
5.15
5.31
5.55

1.55
2.53

3.28
9.35

7.08
7.36
9.06
9.53

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

1.12
1.32
2.: 8
3.03
3 49
4.28
6.6
7 06
7 46
-.25
9 15—

Tipografia ALEXJ Brașovd. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

i| •te?».' >■■ ..sdita-?.. ■i.i’nj esfr SSucIapeMa-

Tr.:uft 
orari bîi.i

'i’re ni
VJHA'US

Trcnu de 
poredue

Trenii de 
i persdne

Trenfi
de per onc

| TiW |
etani bc 1

1

Teiîiștk 11.24 — 2.4'1 V i e n a 11.10 12 1 •
Al li a-falia 11.39 — 3 14 fRtini'&pesiiw. 8.20 905 —
Vințulfi de jost 12.3'i — 42: 8. ’eok 11.20 12.41 _
ijibotă ) 12.52 — 4.50 4 10 5.45 — - 1
Orîtș'ia , 1 01 — 5 18 Aia ftft 4 30 6.- 704
fȘjsserîb ii -aki• 2.03 — 5.47 iLogovață 4 43 6.13 7.22
Ceva 2 52 — 6.35 Gyorck 5 07 6.38 7.58
B.raffielca 3 23 — 7 (;2 f’auliș 5 19 6.51 8 17
/•ia 3.55 — 7.: 8 Rhdjia-’ inova 5 41 7.10 8 36
i.iurasada 4 8 — / .40 1 6 f 9 7.37 IIZa ta 4 2 — -.11 Berzeva 6 28 7 55 — 1
Soborșm, 5 3 ■ 8.5 6 Sol. O'șin 7 25 8.42 — I
hferjzjva 5 '16 9 33 8 01 9.12 _
Conopil 6.27 9 53 Gvrasada 8 34 9.41 _  1
Radna- Lipova 6.47 — 10 27 b;- 8 55 S 8
PaulișO 7 28 — 1".42 Brnnic’ca 9 19 10.17 __
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 1042
frlogovată 7 59 — 11 25 Sfiuieris G’iski' 10.35 11 07 _
Arit<)6 8.28 — 11.39 Orășfiă 1111 11.37 _
Szoîuek 8 42 — 412 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5 12 nț'jlO de jcsif 12 18 12 29 - -
— 1 — 8 20 AR1» Inlia 12 36 12.46 _

VîGnjs — — 6.05 , nșfi . 1 29 1.41 —

Ar. ,â Z rx WfetKf»î*la (P-, kt) UPe^rejiyeiiiiS .

T-<tr ‘Ireafi d-?.
Trena |

Treufi de Trenă Trenfii oranj Hjf jtM’-'-c.r.e mixt perstine cmz,'biu< inixf

iit‘t»+20 5.48 6 05 11.25 2.4 >
Viwhi’a nou 19 — 6 33 ?C!U 11.58 _ 3.25

6 44 6.58 12.46 — 4 16
■ i£ța — 7.29 1.37 — 5.11
'•rczifalva 7 47 --- | 7.'5 Gt’vsditi 2.24 — 5.581

i’.îrtraziialva — — — Banița 3 05 — R 40
ffitiRÎșiilro. 9 o? — 9.0-8 .'^‘‘vî.roșesilll 3.37 — 7 12

’K l«»5 q 6 «-«-A Pe trofeul—»î u+eria (Biski)

Ttoxiii tb' Trenă âe I Tren fi TrenG 1 Trcnu Trp’ifi
p«n6uc pc<r»cne omnîhnn l de pers. omnibua mixt

r8 întîșOrft 6.25 5.00 Ptlroseni 10 07 6.10
Merczifalva - — Banița 10 48 — 6.53
• «rczifalva 7.4o — 6 32 Grivadia 11 25 — 7 37
V;nga 8.15 — W Pui 12 05 — 8.20
[‘Î&nețb.-Săgk 8.36 — 6 23 Hațegti 12.42 — 9 01
Arsdu'tt ncu 9.11 — 8'1 Strein 1.22 9.52
V V 9.27 — 8 17 Nlp+rrlr 1.53 — 10.31


