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Din causa, sfintei sărbători de mâne, (liaruhi 
nn va apără până Mcrcuri sera.

Brașovd, 14 Augusta v.
Ne mai despartă numai câteva 

4ile de începutulu anului școlaru 
1889/90.

Voru fi, nu-i vorbă, părinți, 
cari nici nu’șl voru fi mai bătendu 
capulu, că ce se’ncepâ cu copii 
loru, cart voru fi terra inatu cursu
rile claseloru primare; nu’șl voru 
fi bătendu capulu, fiă pentru că 
dispună de mijloce și au cu ce 
se’și întrețină copii la școle mai 
înalte; fiă pentru că, avendu o 
ocupațiune producătore, îi ținu pe 
lângă denșii ca ajutoră la între
prinderile loră.

Dâr nu totă așa e cu massa 
poporului, cu țărănimea și cu me
seriașii. Mulți dintre ei se voră 
fi cugetândă, ce se’ncepă cu copii 
loră, fiă pentru că n’au mijloce 
din destulă, fiă pentru că nu se 
potă hotărî la ună felă.

Țăranulă s’a obicinuită a nu’șl 
face din copii săi decâtă dascăli 
și preoți, decă cumva u’are des
tulă pămentă, ca se-i țină pe toți 
acasă, și împărțindu-se pămentulu 
între fii și apoi întrj nepoți să 
se creeze o generațiă de țărani să
raci cu puține cunoscințe econo
mice. Meseriașulu erășl are am
bițiunea de a’șl vede pe copii sei 
„domnl“ mari, niscai profesori, 
advocațl ori altă soiu de domni. 
Nici țeranulă însă, nici meseria
șulă nu se întrebă, că bre, înstărea 
materială și politică în care ne 
găsimă noi, pute-vomă căpătui pe 
toți câți voră se fiă dascăli, preoți, 
profesori, ori decă în mulțimea 
de advocațl ce suntă mai au locă 
și alții, așa ca se potă trăi?

Resultatulă acestei negândiri 
îlă vedemă. Se creeză ună prole
tari ată de inteligență, care numai 
bine nu’i pote aduce poporului, 
ba efectele potă fi forte stricăcibse, 

chiară din punctă de vedere na
țională, căci nevoia pe mulți din 
proletarii de acestă soiu în lupta 
loră pentru esistență îi pote îm
pinge ca unelte în brațele dușma
nului. Esemple avemă.

Ba acestă lipsă de sănătosă 
gândire ori ambițiunea împinge 
pe unii părinți a sili pe copii loră 
să îmbrățișeze ceea ce nu le place, 
cariere cătră care n’au aplecare. 
Acești copii se nenorocescă cei 
mai mulți.

De câte ori n’arn arătată ră- 
ulu celă mare ce isvorăsce din 
acestă stare de lucruri! De câte 
ori n’am povățuită pe preoții, das
călii și alțl cărturari ai noștri, să 
deșchi4ă poporului ochii, spunen- 
du’i cănumergesăfiă toți „domnl“, 
pentru-că nu voră ave din ce să 
trăiescă; să îndemne pe părinți 
a’șl aplica copiii la meserii, la co
rn erță și la agricultură, căci afil 
și pămentulu pretinde mai multă 
îngrijire, mai multe cunoscințe 
agricole din partea celui care’lă 
lucreză. Altă e calitatea și can
titatea fructeloră ce le dă ună pă
mânt lucrat de un agricultoră, care 
a făcută studii agricole mai înalte, 
și alta a fructeloră ce le dă ună 
pămentă lucrată după sistemulă 
celă vechiu, cum a pomenită țe
ranulă din moșl-strămoșl.

De aceea, acum când suntemă 
la pragulă noului ană școlară, se 
chibzuiască bine părinții ce facă 
cu copii loră. ca nu cumva se-i ne
norocescă, făcendă din ei „domni* 
fără domniă; și cu deosebire să 
nu facă părinții pecatulu de a sili 
pe copii se îmbrățișeze o între
prindere cătră care n’au nici o 
aplecare. De voiesce ună copilă 
— și de are talentă, se lă lase să 
învețe la șcblă, der erășl ceea ce-i 
place: în gimnasiu, în șcbla reală, 
ori comercială, er nicidecum să-lă 
silescă a învăța în gimnasiu când el 
are aplecare pentru șcbla reală ori 

comercială, și viceversa; de ase
menea se nu silesc! pe copilă a în
văța carte multa, când elă n’are 
nici talentă, nici aplecare spre în
vățătură mai înaltă, ci spre mese- 
riă ori spre agricultură. Mai bine 
ună meseriașii ori agricultoră deș
teptă și cu cunoscințe îndestulitbre 
în ramura ce-o îmbrățișeză cu cu
noscințe moderne, decâtă cărturari 
cari să ’și blasteme sortea ori să 
fiă nenorociți prin faptulă, că nea- 
vendă talentă nici aplecare spre 
învățătură au tocită numai băncile 
școlei, fără se se alegă ceva cum 
se cade din ei.

De aceea încă odată 4icemh: 
chibzuescă bine părinții, ce facă 
cu copii loru, decă e vorba se-i 
norocescă și se se alegă din ei 
omeni harnici și membri folositori 
familiei și nemului loră românescă.

Unu cuventii sincerii cătră Buigarî.
Fbia serbescă guvernamentală 

„Ocljelcu a publicată în săptămâna 
trecută sub titlulă de susu urmă- 
torulu articulă, care a făcută sen- 
sațiune:

Idea solidarității poporeloră balca
nice este o ideiă a viitorului. Numai 
când tote poporele din peninsula balca
nică voră înțelege pe deplină interesele 
loru comune ; numai când Serbii, Bulga
rii, Românii și Grecii voră vede, că 
puterea loră constă în solidaritatea ce 
trebue să domnescă între denșii : numai 
atunci vomă pute cu toții împreună să 
apărămă cu succesă moștenirea părinți- 
loră noștri contra invasiunei streine, nu
mai atunci vomă pute să dobândimă 
garanții nouă pentru independența nos- 
tră și să organisămă viitorulă nostru 
astfelă, ca să corăspundă câtă se păte 
mai bine frumosului nostru trecută. Sub 
stegulă unei astfelă de solidarități, tote 
diferențele nostre ar pute fi egalisate, 
tote Gestiunile pendente ar pute fi pe 
rândă resolvate.

Noi, tote popdrele din Balcani, amă 
trebuită fără escepțiă să purtămă răsboiu 

timpă de secole pentru a ne elibera 
de jugulă celă greu ală sclăviei. Gene- 
rațiuni întregi au fostă sacrificate, sân
gele și lacrimile au cursă ne’ntreruptă, 
pănă ce în sfârșită după ună lungă în- 
tunerecă, am dată peste frumosulă sdre 
ală libertății. Și acum noi voimă prin 
desbinările dintre noi să espunemă din 
nou pericolului moștenirea primită? Ore 
într’adevără noi înșine vomă deșchide 
porțile influențeloră străine ? Ore noi în
șine vomă pregăti tărâmulă pentru in- 
vasiunea streină? 6re noi înșine vomă 
săpa mormântulă libertății și indepen
denții nostre slăbindu-ne puterile prin 
lipsa de încredere ce domnesce între 
noi, în locă de a ne sili prin tote mij- 
locele, ca să răspundemă împreună duș
manului libertății nostre, ori care ar fi 
elă ? Aceia, cari sapă unirea și solidari
tatea poporeloră balcanice, nu potă fi 
într’adevără prietinii noștri.

Der solidaritatea poporeloră balca
nice nu e numai ună factoră însemnată 
în politica internațională, ci chiar pe 
tăremulă intereseloră economice ea tre
bue să fiă luată în semă cu atențiune. 
Tratările, ce se urmeză între Serbia și 
Bulgaria pentru regularea raporturiloră 
loră internaționale, ne dovedescă că și 
Bulgarii înțelegă însemnătatea solidari
tății. Nimeni de altmintrelea nu va fi 
surprins de marea însămnătate, ce guvernul 
bulgară dă faptului, că raporturile co
merciale dintre Bulgaria și Serbia să fiă 
regulate astfelă, încâtă să ynuițămescă 
ambele părți. Raporturile cu Bulgaria 
trebue să fiă consolidate.

Tocmai din causa situațiunei anor
male, în care astăfil se găsesce Bulgaria 
ea trebue să tindă la regularea acestei 
situațiunl. Cercurile politice bulgare ar 
câștiga de sigură multă, decă regularea 
raporturiloră comerciale cu Serbia ar 
putea să ajungă la ună bună sfîrșită 
prin încheiarea convențiunei comerciale.

Departe de poporulă sârbă cugetulă 
de a deșchide inimiciții aspirațiiloră, ce 
se potă justifica, ale Bulgariloră. Der 
înainte de tote Bulgarii trebue să se 
ferescă de a turbura solidaritatea tutu-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

Capitlulu alu XVII-lea 
și celă de pe urmă din partea a Vl-a a 
„Memoriulîiiu lui Iosif ii Sterca Șuluțiu, 

care se va publica mai târziu.
In vâra anului 1884 am pornită, la 

sfatulă medicului meu de casă, spre a 
întreprinde o cură radicală, la Carlsbad. 
Ajunsă în Pesta, m’a cuprinsă ună nes
pusă doră, ca să cerceteză locurile acelea, 
de care se legă atâtea suvenirl din tine- 
rețele mele.

Nu fusesem în Pesta din vera anu
lui 1848, când m’am fostă dusă eră, ca 
să-mi urmeză studiile. Pe acelă timpă 
însă omenii aven alte griji, astfelă după 
10 fiile m’am reîntorsă în Ardelu.

După ce se contopi Ardelulă cu Un
garia, și Pesta deveni capitala țerii, pu
țini funcționari voră fi fostă, cari n’au 
peregrinată la coșulu cu miere.

Eu însă „afacerl“ n’am avută; er a 
cerși n’am vrută.

îndată ce sosii la Pesta, m’am urcată 
într’o trăsură și am lăsată să mă pdrte 
pe tote stradele principale. Pesta de afil 
numai semănă cu cea dela anulă 1848; 

s’a prefăcută ca prin farmecă, într’o ade
vărată capitală.

Der nu acesta mă interesa pe mine; 
eu căutam, și nu aflam, locuri, pe unde 
s’au petrecută înaintea ochiloră mei mari 
și însemnate evenimente.

Era pe la amefil, mă aflam în Buda, 
în piața sfântului Georgiu, ună locă is
torică acesta, unde în seculii trecuțl s’au 
petrecută mari și înfiorătore scene; unde 
au căfiută multe capete superbe sub 
barda călăului, pentru că ele n’au vrută 
să se plece înaintea tiraniloră. Omulă cu- 
getătoră, când trece pe asemenea locuri, 
se simte, vrendă ne-vrândă, adâncă im
presionată.

De câte ori treceam prin acea piață 
jalnică, fără voia mea vedeam capulă 
frumosă și superbă ală tinărului La- 
dislau Hunyady, cădendă sub barda 
călăului, er pe mama lui aruncându-se 
pe trupulă fiului ei și bendă ună pahară 
de sânge, din sângele lui nevinovată. 
Abia putem sta de arșița sorelui. Mă în
vârtii de mai multe ori în susă și în josă, 
der totă nu aflam, ceea ce căutam.

Ună domnă bătrână, atrasă de curi- 
ositate, s’a apropiată de mine și m’a în
trebată :

— Ce cauți d-ta? Pe semne n’ai mai 
„umblată pe aici ești străină ?

— N’am umblată p’aicl din noptea 
de 10 Maiu 1848. Atunci era aici, undeva 
o cafenea „A zbld lăgerhez^; o caută și 
n’o aflu. M’ar interesa forte multă să dau 
de acelă locă.

— Eu ’să omulă. care te va îndrepta, 
fiice acelă domnă stringându-ml mâna cu 
căldură. înțelegă! adause elu, ai fostă 
și d-ta între aceia, cari în acea nopte au 
scăpată de furia soldațiloră înferbântațl 
de ... . rachiu.

—Așa este! ajunsesem într’o fatală 
posițiă și numai ca prin minune am scă
pat, prin grădina acelei cafenele.

— Sciu forte bine, am văfiut totă scena, 
din ferestră. Cafeneaua, ce o cauți, afli nu 
mai esistă. Vedl statua Generalului Henzi? 
fost comandată ală cetății, care a căfiută în 
anulă 1849, cândă intrară Ungurii în ce
tate cu asaltă, tocmai în acelă locă a 
stată acea mică cafenea. Er palatulă 
ministerului de honvefil se află pe acelă 
locă, unde era grădina din jurulă acelei 
cafenele .

Am mulțămită domnului bătrână, 
pentru deslușire și m’am întorsă la 
Pesta.

îndată ce prânfiii, ml-am urmată cer
cetările, pănă sera târfiiu.

Dumnefieule! ce schimbări, nimică 
nu mai era, precum a fostă înainte cu 
36 de ani; lume nouă, lume necunos
cută.

Strade întregi dispărute și înlocuite 
cu altele, în stilă nou și frumosă.

Sera târdiu mă întorseiu obosită la 
Otelă.

M’am trântită pe o soft și căutândă 
printre amintirile mele, mă încercaiu să 
îmi revocă în memoriă evenimentele pe
trecute înainte cu 36 de ani, când pără
sisem Pesta.

Voiam ca să-mi facă o schiță din 
revoluția anului 1848. Der de unde să 
începă și cum să o întocmescă ?

Tote stradele, tote colțurile ’șl aveau 
istoria loră; în mintea și în sufletulă 
meu au înviată tote deodată. O adevă
rată revoluția se petrecea în mine; totă 
ființa mea era esaltată și înfierbântată. 
Fantasia mea aprinsă îmi înfățișă tfite 
scenele, tote figurile, cari se șterseră de 
multă din amintirea mea.

Mă vedem pe mine însu’ml, precum 
eram atunci, arfiendă de sacrulă focă ală 
libertății.
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turoră poporeloră balcanice, dându-se 
influințeloră ce vinii dintr’o parte seu 
servind® chiar ca instrumentă interese
lor® străine. Contele Kalnoky a decla
rată înaintea delegațiunilor®, că inde
pendența poporeloră balcanice constitue 
programulă politicei orientale a Austro- 
Ungariei. Poporele peninsulei trebue 
să sprijinescă acești! programă, evitând ă 
tetă ce ar pute încuragia veleitățile șo- 
viniste bine caracterisate de principele 
de Bismarck ca „politică magnată”.

Nu vomă linguși întru nimică mo- 
narchia Austro-Ungară, care ține în ma
nile sale Bosnia și Herțegovina, când îi 
vomă dice, că ea se află în posițiune de 
a ajuta la realisarea independenței tu- 
turoră poporelor balcanice. Der cealaltă 
politică, ce însuși principele Bismarck a 
condamnat’o deja și care pare, că are 
prea mare influiență în Bulgaria, aceea 
politică nu p6te da nimică poporeloră 
din peninsulă. Ea a încercată să găsescă 
terenă și Ia Belgradă, ea a fostă nemul
țumită și cu cabinetulă RisticI și cu 
acela ală lui G-ruicI, pănă ce lucrurile 
au ajunsă la o crisă desăvârșită. Cu a- 
cestă politică și cu aderenții în peninsula 
Balcaniloră, nu ne vomă putea nicî-odată 
înțelege, pentru că aedsta ar însemna 
a părăsi cele mai sfinte interese ale popo
rului serbă, precum și ale tuturoru celor
lalte papare balcanice.

Etă cuventulă sinceră și pe față ce 
îlă adresămă veciniloră noștri bulgari, 
și sperămă, că voră sci să aprețieze sim
țămintele nostre și că în interesul libertă
ții și independenței tuturoră poporeloră 
balcanice ei voră îutinde mâna să reguleze 
în unire cu noi nu numai raporturile 
năstre comerciale, ci și tote afacerile 
cumune nouă.

einii voștri români, cari împărtășescă cu 
voi aceeșl sorte, și sprijiniți-vă unii pe 
alții în nisuințele de cultură. Nu schim
bați cu alte popore parola vostră, care 
e: „Besa besen”. Serbii, Grecii, Bulgarii 
și Muntenegrenii voescă să vă scoță din 
minți și să vă esploateze, pentru ca prin 
voi să devină mari și tari. Dați-vă în lă
turi din calea promisiuniloră loră viclene. 
Păstrați cu venerațiune integritatea im
periului otomană și dovediți Europei, că 
sunteți ună elementă de ordine socială. 
Numai astfelă națiunea albaneză va face 
onore glorioșiloră loră strămoși”.

Dobrioă în Timișora. Trupa de lău
tari a lui Dobrică și Pădurenu din Ro
mânia s’a oprită în Timișdra, concertândă 
în trei seri, precum spune „Luminătorulă”. 
Trupa, îmbrăcată în mândrulă portă ță- 
rănescă pe pălăriă cu o panclică trico
loră română lungă și lată, a dată con
certele înaintea casinei militare din piață. 
Minunatele piese române, cele poporale 
însoțite cu cântare din gură, precum și 
cele streine esecutate cu multă artă și 
simțire, mai alesă însă producțiunile prim- 
violinistului și ale naiului (anticulă flu- 
eră păcurărescă) au atrasă în tote trei 
serile o mulțime nespusă de ascultători 
și admiratori, care mai la fiecare piesă 
națională isbucnia în repețite aplause 
frenetice și îndelungate, deși în publică 
elementulă română nu era numerosă. 
Musica română însufleți și răpi deră de
plină și pe publiculă neromână, care era 
plină numai de laude pentru acea trupă, 
ce pe lângă mulțumirea sa propriă mai 
procura și pentru Români o amintire 
frumosă și plăcută, deși perciunatele din 
locă tăcură despre tote trei producțiu
nile reușite.

** *
Concurs® de copii sănătoși dela 1—5 

ani organiseză societatea higienică din 
Sibiiu la 13 Septemvre n. în Sibiiu. 
Premiile suntă de 3 fi., 5 fl., 2 galbinî, 
3 galbinî și 5 galbinî. Cu deosebire 
se voră lua în considerare copii săte
nilor®.

* * *
Hipodrom®. Două representațiuni s’au 

dată pănă acum de societatea de gim
nastici, acrobați etc. pe loculă închisă 
dinaintea promenadei de josă. Repre- 
sentațiunea de Sâmbătă a fostă contur
bată de vântul® celă mare ce bătea. 
Ceadeaseră însă a succesă bine, publică 
forte numerosă. Jocurile pe funiă ese
cutate de mititica Elena Fektle (de vr’o 
5 ani), de Ștefană Fektle și Ella Kuhinca 
suntă frumose. Gimnasticulă Antonă prin 
figurile sale pe trapeză, pe care aședă 
ună scaun® pe piciorele de dindărătă, 
er elă șede pe scaună, și din genunchi 
pe trapeză ia pe sub elă o batistă ce o 
ține între vârfurile picidreloră, dovedesce 
că e ună escelentă echilibristă. Produc
țiunile de forță a dințiloră esecutate de 
Istvanffy te pună în adevăr® în uimire. 
E destulă a aminti, că ține în dinți ună 
butoiu plină de vr’o 40 de litri, cu doi 
omeni călare pe butoiu și cu altă omă 
călare pe gâtulă său.

Astă-seră se esecută între altele și 
danțurl naționale românescl, er mâne 
seră se va juca pe sârmă, se va esecuta 
ună cvartetă jidovescă și altele.

*♦ *
Foc®. Vineri Sera a arsă în delulu

Spirii (Warte) o claiă de fenă în grădina 
lui D. Spuderca. Se bănuesce, că foculă 
a fostă pusă.

* * *
Grânele române. Ună nou succesă 

strălucită au obținută grânele române. 
Congresulă morariloră, ce s’a ținută în 
cjilele trecute în Parisă, a recunoscută 
calitatea cea bună a grâneloră române.

* *
Incunosciințare. Direcțiunea căiloră 

ferate reg. ung. de stată a hotărîtă in
troducerea unui trenă iute separată între 
Budapesta resp. între Viena și Predeală, 
care va comunica dela 16 (28) Augustă 
a. c.|îd tote dilele pe ambele linii cu va- 
gonele cl. I. n. după mersulă următoră : 
Dela Viena pornesce d. a. 3.40. Sosesce 
la Budapesta sera 9.10. Dela Budapesta 
pornesce sera 9.20. Dela Olușiu pornesce 
dim. 6. Dela Brașovă pornesce d. a. 
2.14. Sosesce la Predeală d. a. 3.48. 
Dela Predeală pornesce d. a. 12.50. Dela 
Brașovă pornesce d. a. 2.15. Dela Clușiu 
pornesce sera 10.25. Sosesce la Bpesta 
dim. 7.15. Dela Budapesta pornesce d. a. 
8.40. Sosesce la Viena 1.40.

Incunosciințarea e tipărită și româ- 
nesce, pentru cei din România, der într’o 
limbă care numai românescă nu e.

SCIRILE BILEI.
Instalare de canonici în Blașiu. Ni-se 

scrie: Joi în 10 (22) Augustă după sfânta 
Liturgiă, celebrată de cătră Veneratulă 
Capitulă metropolitană, s’a săvârșită în 
biserica catedrală din Blașiu instalarea 
noiloră canonici Gavrilă Popă și Dr. 
Alesandru Grama, precum și promovarea 
graduală a celorlalți canonici bobianî 
afară de Preposită.

** *
Din Caransebeș® i-se comunică „Lu

minătorului” fapta împlinită, că d-lă Ioană 
Bartolomeiu, secretară episcopescă, a re
nunțată la postulă său.

* * *
t Veronica Micle, cunoscută prin lu

crările sale poetice, a încetată din vieță 
în etate abia de 38 ani, după o scurtă 
suferință, în mănăstirea Văratică din Ro
mânia, unde a fostă îmormântată. „Li
bertatea ssrie: Veronica Micle, una din
tre cele dintâi femei, cari au cultivată cu 
succesă literile române, s’a făcută remar
cabilă printr’ună șiră de poesii naive și 
prețiose, adunate într’ună volumă, care 
respiră parfumulă suavă și aroețitoră ală 
lui Anaceron și H. Heine. Ea lăsă li- 
teraturei unu interesantă volumă ine
dită de corespondență cu unulă din
tre cele mai mari genii ale României 
contimporane; er țării, două fiice orfane, 
a căroră jale adâncă o împărtășescă toți 
aceia, cari au cunoscută pe gingașa cân- 
tăreță a amorului.

* * *
Filoxera în Eratei. Fiind-că s’a con

statată esistența filoxerei și în viile dela 
Bratei, comit. Ternavei mari, teritorulă 
acestei comune a fostă pusă sub oprire 
și s’a alăturată la grupa oprită a Me
diașului.

$ * *
Licitare. Mâne Marți în 15 (27) 

Augustă se va licita în cancelaria cărți
lor® funduale din locă ferăstrăulă aso
ciației măsariloră brașoveni. Ferăstrăulă 
e prețuită cu 4400 fl.

** *

in memoria lui Bărnutu.
Discursulu Reverendissimului Domnii Al/im- 
piu Barboloviciu, vicariu ală Silvaniei, 
ținută la parastasul^ lui Bărnuță, în 

14 Iulie a. c.
„A. căclutil pe fața părintelui său, 
și plângendă l’a sărutată pe elă".

Iac. c. 50 v. 1. 

Mărită Adunare !
Precum schinteua electrică lovindă 

în aparatul® telegrafică, pune în vibrare 
tăte firele aceluia, și prin acesta în lu
crare opiniunea publică a lumei, în cu- 
tare-va direcțiuni pentru ajungerea unui 
scopă prefiptă; așa și schinteua iubirei, 
născută în focularulă inimei și pusă în 
lucrare prin simțămintele nobile; pentru 
că numai iubirea, acestă mijlocă de co- 
municațiune între Dumnedeu și omă, 
pote crea, pote salva și regenera precum 
individl și familii, așa și regnuri și po- 
porS, — lovindă în aparatulă țâsută prin 
drepta lui Dumnedeu, în aparatulă in- 
geniului omenescă, pune în lucrare re- 
țeua cugetării în lumea spirituală ; acestă 
lucrare avendă sorgintea sa insuflată, 
care e schinteia Dumnedeirei, — nasce 
ideile cele mari, cari schimbă fața lumei 
producă fapte mărețe, înaintea cărora 
se plecă și închină omenimea; pentru 
că-i ușureză crucile, îi îndulcesc® vieța, 
îi stergu lacremiie și sufocă suspinurile, 
și continueză operatulă regenerării nea
mului omenescă — îndeplinită odată în

Albanezii și Grecii.
Cu ocasiunea turb urărilor ft din 

insula Creta, „Skipetari”, foiă al
baneză ce apare în BucurescI, a 
adresată unu călduros® apel® catră 
Albanezi, în care ’i îndemnă a ob
serva o atitudine liniștită. Apelulu, 
care a pornit® dela un® comitet® 
de patrioți albanezi cu vacjă, pro
vocă pe Albanezi să nu facă causă 
comună cu Grecii, cari vreau se’i 
înghiță ; să se ferescă ca de focu 
de a se ridica în contra guvernu
lui otoman®, sub care se pot® mai 
bine desvolta în pace Albanezii. 
Apoi îi îndemnă apelulu a întemeia 
școle poporale în tote locurile pa
triei loru și, unde n’au mijldce, să 
ceră dela mărinimosul® guvern® 
otoman®, care nu le va refusa.

„TrăițI în concordia cu frații și ve-

Nu pentru libertatea mea, nu! căci 
eu eram mai multă ca liberă: eram „pri
vilegiată.”

Ardeam de dorulă eliberării popo
rului română din sclăviă, pentru care 
așă fi fostă gata a’ml pune capulă. Ve
deam pe acestă poporă nmisera pletos con- 
tribaensu, asemenea cu alte popore, fericit; 
ceea ce numai prin visă mi-se înfățișa, 
când și când mai înainte. Din care ca
usă, însuflețirea mea, pentru revoluția 
din anulă 1848 proclamată în 24 Febru
arie pe baricadele din Parisă, apoi lățită 
preste întrega Europă — nu cunoscea 
margini.

Celă ce m’ar fi vădut® în 15 Mar
tie 1848 în acea stare sufletescă, ne
greșită, că ar fi trebuită să cretjă, că 
suntă ună fiu de Română ploatu și bătută 
de tote venturile';, ună fiu de „iobagiu", 
ai cărui părinți tragă jugulă cu jale 
și amară din cjori de di pănă ’n amur- 
gulă sării în brazda boerului ; ale căroră 
spete suntă pururea vinete de biciuia ne- 
înduratului stăpână.

Fantasia mea a percursă tote peri
pețiile acelei marl epoce. Din acestă 
visare m’a deșteptată feciorulă de casă, 
care intrâcu lumina aprinsă, întrebându-mă 
decă nu poftescu ceva ?

S’a făcută „lumină” în odaiă și în su- 
fletulă meu. Visulă a sburată. Anulă 
48 se prefăcu în anulă 84. In locul® vi - 
sărei, realitatea.

0 mică nălucire: 48 în locă de 84.
Numeri întorși, lume întorsă.
M’am supărată pe feciorulă din casă, 

care mă deștepta din acelă visă frumos, 
în care mă legănam. Sufletul® meu 
plutea prin adunările poporale, prin 
cluburi, prin întunirî și pretutindea, pe 
unde se rosteau cuvintele : libertate, ega
litate și frățietate!

Mă preumblam cu pași mari prin 
odaiă și declamam poesiile revoluționare 
în tote limbile, ce’ml sunt cunoscute ; 
mi-se părea, că’lă vădă și audă pe Pe- 
tofi, declamându-șl poesia, făcută anume 
pentru (Jiua de 15 Martie :

„Rabok legyunk vagy szabadok? Ez a 
kerdâs vâlasszatok !

„Rabok voltunk mostanâig, kârliozottok 
„osapâink.

„Kik szabadon eltek haltak
„Szolga foldben nem nyughatnak. 
„Eskiisziink, eskuszunk
„Rabok tobbe nem leszunk!
„Fenyesebb a lâncznâl a kard,jobban eke- 

siti a kart. Es mi megis lânezat hordjunk ? 
Ide veled regi kardunk."

Fiesce-care cuvântă se potrivia la

poporulă română, și mai alesă la celă, 
care gemea greu în lanțurile sclăviei, 
care purta jugulă ca vitele. Mi-se pă
rea ca și când acea poesiă ar fi fă
cută anume pentru acestă popră mar
tiră.

Ungurii nobili erau domni suverani, 
ei numai de jug® n’ară fi putută vorbi.

Der poesia lui Petofi era făcută în 
numele poporului maghiară, pentru eman
cipare, pentru ștergerea privilegiilor®; er 
poporulă maghiară „prostul®" („paraszt”), 
precum se numia atunci, era și elă iobagiu 
și asuprită.

Petofi a fostă totă vieța lui ună 
neîmpăcată inamică ală aristocrației et 
vice versa.

Acesta s’a vădut® la desvălirea mo
numentului celebrului poetă, ale cărui 
poesii traduse în tote limbile suntă ad
mirate, mai alesă de Englezi. Multe 
și prețiose cununi, s’au trimisă din stră
inătate.

Regina României încă a depusă o 
frumosă coronă, pe mormântulă laurea
tului poetă.

Aristocrația maghiară a strălucită 
prin absența ei.

Mie ’ml sunară atunci acele cuvinte

— 

la ureche, ca și când așă fi audit® pe 
nemuritorul® Bolintineanu :

„Destulă ferele ne strînge
„Și robia 'n vatră plânge, 
„Inima ni-se ’mpetresce, 
„Fierea ni-se ainăresce, 

MorțI mai bine ară fi să fimfi!
„Insă patria ne cere
„Pentr’ună țipetti de durere, 
„Decât®. vieță ’ndelungată, 
,In robie rușinată,

,;Cu arma’n mână să perimă!
„Fraților®! să n’avețl milă, 
„DațI în cei ce vă făcu silă, 
„Vă ia plugul®, arătură. 
„Boulu chiar din bătătură, 

„Par’că ar fi ună drept® ală lor®!“ 
ș. c, 1.

Nu e der mirare, decă eu eram la 
15 Martie și dilele următdre atâtă de 
exaltată pentru o causă, care nu fu nu
mai a Maghiarilor®, ci era comună tu
turora poporeloră, mai alesă a poporeloră 
subjugate. N’are cineva decât® să citescă 
imnul® națională în tote limbele Europei, 
ca să se încredințeze : ce omeni și ce 
idei crea primăvera acelui ană epochal®.

Era vorba de: libertate, egalitate, 
frățietate.

întrebă eu: care tînără cu inima 
la loculă său, nu șl ar fi dată vieța pen
tru acesta trinitate, batjocurită ațâți 
secoll ?
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altariulă crucii de câtră salvatorul!! nos
tru Isusă Christosă — prin sciință, vir
tute, sacrificii și labore, pentru că și adl 
numai sciința, virtutea, sacrificiul^ și la- 
borea producă în societatea omenescă 
resultatele corăspundătore indigințeloră 
ei spirituale și materiale, apropiă pe omă 
de prototipul!! perfecțiunei, adecă de 
Dumnedeu, și-lă ridică la nivelulă ce 
compete demnității sale.

Ideile cele mari și înalte, salvatore 
de omenime și regenerătăre de societatea 
omenescă prin religiune și sciință, se 
nască în sufletele omeniloră mari trimiși 
de provedință spre esecutarea consilieloră 
eterne și înalte ale lui Dumnedeu față 
de genul!! omenescă ; astfelă de bărbați 
provindențiall —precum ne arată istoria 
poporeloră și rellgiuniloră — a redicată 
Dumnedeu din când în când din fiă-care 
nemă spre lățirea sântei sale religiunl, 
moralități și a sciinței celei adevărate 
între ămenl. Ună astfelă de bărbată a 
avută biserica și națiunea nostră română, 
pe Simeonă Bărnuță, care cu ochii tru
pesc! a vădută ântâia-oră lumina lumei 
necuventătoreîn acesta comună, în Bocșa- 
română; der care bărbată totă prin sci- 
ință, virtute, sacrificiu și labore la tim- 
pulă său, s’a înălțată ca ună lucefără 
strălucitoră pe orisonulă bisericei și ală 
națiunei române, și prin puterea cuvân
tului său, a scrieriloră sale și esemplulă 
vieței a revărsată lumină nu numai peste 
acea generațiune a națiunei române care 
a fostă fericită a gusta din gura lui, ca 
dintr’ună sorginte cristalină, ce mărge- 
lindă printre stânci și piscuri seculare 
se îmbiă dreșcumva călătorului ostenită 
apa cea viă; ci prin principiele sale înalte 
deșteptându nemulă românescă din le
targia seculară, a stârnită în sufletulă 
aceluia simțămintele și virtuțile demni
tății de omă, de fiu ală națiunei și ce- 
tățenă ală patriei, prin schinteua iubirei 
eșite din sufletulă său înaltă și profetică 
a pusă în lucrare inima și sufletulă ne- 
mului romănescu, a începută prin ideile 
scrise pe drapelulă său renascerea ne- 
mului românescă prin virtute, sciință, 
sacrificiu și labore.

Mare a fostă iubirea lui Simionă 
Bărnuță, cătră națiune, biserică și patria 
sa! documentă necontestabilă împreju
rarea, că sîmțindu că i-se apropiă ora 
despărțirei de cătră lume s’a grăbită a 
se reîntărce în patria salaloculă natală, 
ca să moră între aceia, pentru cari a 
trăită.

Mărită adunare ! sciu că pentru aceea 
amă convenită astădl în acestă sântă locă 
că, după ce s’a împlinită ună ciclu de 
25 de ani, de când dorme aici în ală 
doilea leagănă ală său somnulă celă lină 
al! mormântului fratele nostru Simeonă 

Bărnuță, să-i prestămă memoriei lui 
și sufletului său celă înaltă — care cre- 
demă că cuprinde loculă mărirei în re
giunile cerescl — tributulă cultului de 
venerațiune și iubire!

Ne amă adunată mulți, pentru că a 
fostă mare bărbatulă a căreia memoriă 
o sărbătorimă, ne-amă adunată din tote 
părțile, pentrucă ideile lui cele salvatore, 
inima lui iubitore și sufletulă său lumi
nată a îmbrățișată pe întregă nemulă ro
mânescă.

Insă ce l’a făcută pe Simeonă Băr
nuță mare și memoria lui nemuritore ?— 
sufletulă lui celă mare! prin urmare în 
sărbătorea acesta dedicată memoriei lui 
nu aflu adevără mai potrivită spre ală 
lua ca temă a meditațiunei nostre, de- 
câtă acelă adevără eternă scrisă în inima 
flăcărui omă, despri care suspină stră- 
bunulă nostru : rnon omnis moriaru adecă 
în credința nostră că „sufletulil e nemu- 
ritor&“, și că în diua cea mare a jude
țului se va uni cu trupulă, și toți vomă 
învia spre a ne primi seu răsplata seu 
pedepsa fapteloru nostre; ne întăresce 
împrejurarea probată prin paginele isto
riei și prin experiența de tdte dilele, că 
și pe acestă pământă în acestă vale a 
lacrămiloră suntă nemuritore faptele și 
memoria bărbațiloru mari.

Mărită Adunare! Cu multă mai a- 
dâncă înrădăcinată în inima poporului ro
mână — a căruia scută singură religi- 
unea a fostă în decursulă viscoleloră se
culare, și a căruia sufletă și inimă sin
gură credința strămoșescă o-a oțelită spre 
a pute brava furtunile trecutului — e acelă 
adevără, decâtă se aflu necesară a de
monstra în modă sistematică nemurirea 
sufletului dincolo de mormântă și învi
erea morțiloră în diua cea mare a ju
dețului ; ci pe acelă nefericită omă, — 
pe care despre acestă adevără nu’lă pote 
convinge s. scriptură, — acestă carte pe 
care o numesce s. Gregoriu „epistola a- 
totputernicului Dumnezeu trimisă crea- 
turei saleu în care dice Domnulă: „Nu 
vă mirarețl de acesta, că vine ora când 
toți cei ce sunt în mormânturl voră audi 
versulă lui,, (Ionă c. 5 v. 28. 29.) „Și 
„voră eși cei ce au făcută bine întru în
fierea vieței, er cei ce au făcută rele 
„întru învierea judecăței“. Eră în epis
tola I Tesalon. IV. 17 dice: „După aceea 
„noi cei vii cari vomă fi rămași împre- 

l „ună cu dânșii ne vomă răpi în nori, 
„întru întîmpinarea Domnului în aeră și 
„așa pururea cu Domnulă vomă fi“, — 
pe acelă nefericită omă necredinciosă 
dică ’lă trimită să cetescă acestă ade
vără necontestabilă în cartea deschisă a 
maturei necuvântătore, îlă trămită la flo
rile câmpului că să-i șoptescă, că rădă
cina loră a durmită somnulă mormân

tului peste ernă, der încăldite de zefirulă 
primăvărei au înviată, au înflorită și s’au 
înfrumsețată; ’lă trămită să învețe acestă 
credință dela țarinele cele frumose, să-i 
spună lui spiculă grâului celui curată, că 
în tomna trecută a fostă sămănată în 
pămăntă ca grăunte uscată, și deși odată 
a trecută prin putrediune și prin gerulă 
ernei, totuși adl e holdă undulantă ce 
înveță pe celă necredinciosă a cunosce 
puterea și mărirea lui Dumnedeu! în
vețe dela paserile cerului, cari spre a 
petrece asprimea ernei emigreză în țerl 
streine, der primăvera er se reîntorcă în 
patria loră. întrebe pe morbosulă, care 
ani întregi scaldă așternutulă său cu la- 
crămile și sudorile storse prin dureri și 
suferințe, că de unde bea dânsulă pu
terea cea eroică spre a suporta crucea 
dureriloră, decă nu din sorgintea credin
ței în nemurirea sufletului și învierea vii- 
tore.

Au ce’lă reține pe cerșitorulă, care 
fiindă schilavă se târăie în pulberea pă
mântului, și vădândă că cei avuțl și să
nătoși, trecândă pe lângă dânsulă în locă 
să-i ștergă lacrimile storse prin sortea 
Ini cea amară cu o privire desprețuitore 
încă-i potențeză suferințele, și pornescă 
nouă șiroie de lacrimi; cjică ce reține 
pe acestă ființă nefericită dela refugiulă 
desperatului ca prin mâna-i, ce o are 
încă nemutilată, să nu se sinucidă și să 
nu-șl curme firulă vieții celei ticălose ? 
Credința tare și viă, cum-că în trupulă 
lui celă schilavă locuesce ună sufletă toc
mai așa de nemuritoră ca și într’ală în
gâmfatului nemilosă, și că la învierea 
cea de obște în loculă corpului schilavă 
va îmbrăca ună corpă luminată.

Seu din contră, ce îndreptă mâna bo
gatului, și a celui îutrecută cu sortea 
sa, ca să-și pună ștrengulă în grumază, 
și revolverulfl în tâmplele capului, seu 
pumnarulă la inimă, de nu o inimă des
perată și ună sufletă necredinciosă, pe 
eare nu-lă mângăiă și nu-lă întăresce cre
dința nemurirei sufletului și a învierei ?!

Ce șterge lacrimile cele ferbințî ale 
orfanului, cari le varsă când vede cum 
îșl plecă celă ce are tată și mamă ca- 
pulă sâu celă năcăjită pe brațele părin- 
țiloră, și prin o sărutare părintescă se 
depărteză norii întristării de pe fruntea 
pruncului fericită, — decă nu credința 
tare in nemurirea sufletului și a învierii, 
că sânulă care l’a născută pe elă nu 
va rămâne în putreijiune pentru totdeuna 
ci va învia în modă cliiarificată, și inima 
ce l’a iubită erășl îlă va îmbrățișa, însă 
nu în acestă vale a lacrimiloră, ci în 
loculă strălucirei eterne, unde nu va mai 
întră nici durere, nici lacrimă, nici sus- 
pinare, nici morte ? '

Dreptatea lui Dumnecjeu pretinde 

nemurirea sufletului și învierea morțiloră, 
pentru-că, durere, suntemă siliți a măr
turisi basațl pe esperiența de tăte^ilel©) 
că în lumea acesta adesea se întâmplă 
în tdte treptele societății omenescl, că 
după judecata ce-o facă omenii, virtutea 
se pedepsesce și păcatulă se răsplătesce 
și tronulă adevărului și' ală dreptății îlă 
cuprinde nedreptatea, minciuna și fățăria, 
pentru-că de multe-orl strigă lumea vir
tuții : răstignesce-o ! răstignesce-o ! er pă
catului : osanna! Așa-i! Dreptatea lui 
Dumnezeu pretinde ca se vină împărăția 
ei, însă în lumea acesta nu se află, deci 
trebue să vină împărăția nemurirei unde 
virtutea, care a purtată cunună de spini 
pe acestă pământă, să primescă din mâna 
lui Christosă, a dreptului Judecătoră răs
plata meritată, adecă cununa mărirei ce
rescl, er păcatulă să-și iâe pedepsa me
ritată.

(Va urma.)

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“.
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Pesta, 26 AugustG. Serbarea 
lui Kossuth a decursu fără in
cidente.

Berlinu, 26 Augustu. Impă- 
ratulu și împerătesa Germaniei au 
sositu aici ac|i-dimineță.

Neoplanta, 26 Augustă. Fern- 
bach, proprietară milionară din 
Temerin, în Badea, ’șl-a împușcată 
soția și s’a înjungiată și elă pe 
sine. Banele nu i-suntă mortale. 
Elă a fostă adusă la Neoplanta și 
pusă în arestu preventivă.

Se vorbesce, că elă a mărtu
risită cumcă uciderea soției sele 
o hotărîse de multă.

Cub'sibSu pSeței iirnșoviî
din 25 Augustu st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.41 Vend. 9.44
Argintă românescă - îl 9.37 11 9.40
Napoleon-d’orI - - - H 9.42 lî 9.45
Lire turcescl - - - 10.68 ,7 10.74
Imperiali - - - - H 9.68 n 9.74
GalbinI îl 5.56 ji 5.60
Scris, fonc. „Albina“6u/o ,1 102.— _ . _

, n 5»/0 11 98.59 n 99.-
Ruble rusescl - - - 122.50 123.50
Mărci germane - - îî 58.— îi 58.25

Cursuhi la bursa de Viena
din 24 Augustă st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 -............................99.90
Renta de h.ârtiă 5°/e.................................94.90
Imprumutulă câiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei câiloră ferate de 

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.— 
Amortisarea datoriei câiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) - - —.—
Acțiunile bâncei austro-ungare - - 907.— 
Acțiunile bâncei de credită ungar. - 317.— 
Acțiunile bâncei de credită austr. - 304.75 
Galbeni împărătesei......................- - 5.63
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.40’/2
Mărci L00 împ. germane ... - 58.29
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 119.20

Editoră și Redaetoră responsabilă ;
Dr. Aurel Mureșianu.

Când feciorulă de casă întră în 
odaiă, mă aflam perdută cu cugetulă în 
acea epocă, pururea memorabilă, când 
strigătulă de libertate sgudui Europa 
dela o margine pănă la cealaltă, când 
fulgerul!! revoluțiunei francese lumină 
secolulă nostru.

Vedeam cu ochii mei sufletescl pe 
tiranii, luându-șl lumea în capă; er po- 
porele subjugate, sfărîmându-șl lanțurile 
și ridicându-șl capulu de secoll plecată.

îmi pare forte rău, că nu putui să 
pună pe hârtiă ce.e ce se petrecură în 
sufletulă meu, înainte d’a se face „lu- 
minău. Sub impresiunea ce o primii la 
revederea cetății Budapesta, inspirată 
de suvenirile tinerețeloră mele, așă fi 
reîmprospătată acele scene, care ar fi 
interesată și pe cetitoră.

Adl! adl îuzadară mă încercă. Vi- 
sulă a sburată. Nu ’ml rămase altceva 
decâtă : ilusiunea.

Der adevărulă totă adevără rămâne, 
orl-ce urmări ar fi avută elă!

(Când îmi voiu da la țipară partea 
a Vl-a din „Memoriulă“ meu, mă voiu 
încerca a descrie evenimentele petrecute 
în Pesta, din 15 Martie pănă în 14 
Aprilie 1848, di de di o lună, câtă timp 
a domnită tinerimea, respective comite- 

tulă revoluționară, aclamată de tinerime. 
Din acestă comitetă făcea parte și Pe- 
tofi; apoi amicii mei Vasvâri, pe care 
Ungurii îlă numen Demosthenes, pentru 
genialitatea și estraordinarulu seu talent 
oratorică, și Vidacs, pe cari i-am fostă 
condusă eu la regele munțiloră, la Iancu).' 

** *
In dina urmâtore am călătorită că

tră Karlsbad. Acestă călătoria e forte 
interesantă pentru acela, care cunăsce 
bine trecutulă acestoră țări, unde fiă- 
care câmpiă, fiă-care cetățuiă îșl are 
istoria sa, drama sa, eternisată de cele
bri poeți și romancieri.

Omulă cugetătoră, perdută în amur- 
gitulă timpiloră trecuțl, îșl petrece de 
minune cu amintirile celoră cetite în ti
nerețe, când fantasia e mai înflăcărată, er 
sufletulă mai vioiu, mai simțitori! și ac
cesibil pentru totă ce e nobilă și frumosă.

Tablouri romantice se desfășură în- 
naintea ochiloră ; der ochii sufletescl vădă 
lupte sângerose, scene fiorose, intrigi, 
trădări, jertfe, eroi, patrioțl exaltați, 
eșafodă, tirani, martiri.

Din Pesta pănă în Karlsbad și în- 
dărătă prin Praga eram pururea agitată. 
TrenuJă fugea ca pasărea în sboră și 
mie totuși mi-se părea, că stă pe locă, 

căci cugeti.lă meu percurgea patru se
cuii deodată, cu tote peripețiile, cu tote 
gloriile și cu tăte scăderile loră.

In totă călătoria acesta, nimică nu 
m’a impresionată mai tare, ca cetatea 
Praga cir zidirile ei vechi și înegrite ; 
cu trecutulă ei atâtă de interesantă.

Mi-se părea, că vădă în reședința 
regelui boemă, Podiebrad, pe ginerele 
său, pe regele[|Mathia Hunyady, zăcândă 
bolnavă în pată, cu săgeta ruptă în 
trupă, care i-s’a infiptă în nefericita 
lui campaniă în România, unde armata 
maghiară fu înfrântă de oștea română.

Din Pesta pănă în Viena eramă dci 
inși într’ună cupeu. Tovarășulu meu, 
ună tînără voinică și elegantă, s’a arun
cată pe ună divană, a trântită lângă 
dânsulă vre-o 5 diare maghiare, apoi 
luândă unulă în mână s’a pusă pe 
cetite.

Dela ună timpă mi-se urîse și l’am 
rugată ca să-mi dee voie să cetescă și 
eu ună alară.

„Pre bucurosă — clise elă — decă 
„sciam că ești Maghiară, de multă te aș 
„fi îmbiată eu“.

„Nu sunt Maghiară, sunt Română, 
„der cunoscă bine limba maghiară“ ?

„Inse Română din Ungaria“ ?

„Nu! din Transilvania, din Sibiiu“.
„Ințelegă ! acuma sciu cu cine am 

„d’a face; der forte mă bucură, că mi-s’a 
„dată ocasiune de-a mă informa în per- 
„sonă despre unele și altele“.

Ne-amă apucată de politică și nici 
că amă încetată, pănă nu ne-amă apro
piată de Viena.

Dânsulă era ună advocată, omă 
cultă și bine instruită; elă călătoria în 
America, pare-mi-se în vre-o misiune eco
nomică.

Când ne-amă despărșită, mi-a strînsă 
mâna și mi-a cjisă:

„Domnulă meu, fii convinsă, că nu 
„Maghiarii suntă dușmanii Româniloră, 
„ci Jidovii suntă, cari ne voră cutropi 
„și nimici pe noi pe toți. In contra 
„acestui mare periculă, noi numai sun- 
„temă în stare să ne apărămă. O sin- 
„gură scăpare mai avemă: decă se voră 
„lăpăda Ovreii de credința loră și se 
„voră face cu trupă cu sufletă adeverațl 
„Maghiari. Și acesta trebue să o facă, 
„altcum ... au s’o pățescăcu poporulă 
„ maghiară “.

.picândă aceste cuvinte, m’am con
vinsă, că acelea au eșită din fundulă 
inimei dânsului. (ya urmai
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„ALBINA», 
institute de creditai și de economii 

ZETiliaTa, ZBrasovih.
acordă la comerciant! și industriași 

contra acoperire hipotecară seu contra hârtii de valore 

Credite de Conto-Corrent

1

cu interese de 6° |0

er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 61/2°/0 

Informațiunî mai detaliate se potu lua dilnicu în 
biroulu institutului—piață No. 90, dela 8—2 d. a.

83,13

A vist i-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulâ mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscutii tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei“, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Nr.5120—1889. 46,M.3-3

PUBLICAȚIUNE.
Isbucnindă, conformă protocolului 

veterinară din 17 a 1. c., în Stupinele 
Brașovului în modă epidemică bdla de 
gură și unghii între vitele , cornute, se 
aduce prin acesta la cunoscință, cumcă 
Stupinile Brașovului s’au închisă ca cercă 
epidemică, dispunendu-se în sensulă § 
219 a ordinațiunei pentru esecutarea ar- 
ticulului de lege VII din an. 1888, ca la 
intrările pe drumurile conducătore în 
amintita parte a orașului să se pună ta
bele de admonițiune, la intrările acestoră 
drumuri să se pună străjl (sentinele), a 
căroră menițiune este, că afară de cai, 
să nu trecă alte animale în acestă cercă 
epidemică, ci din contra să le îndrumeze 
pe astfelă de drumuri, prin cari se pote 
ocoli acestă cercă.

Locuitorii Stupiniloră se provocă 
mai departe, că pe câtă timpă va dura 
epidemia se nu care din ale lor ti curți 
nutreță și gunoiu; pașaportele de vite 
(cu excepțiune acele de cai) aflătore în 
posesiunea loră să le așternă în decursă 
de 24 de ore subscrisului căpitănată spre 
păstrare, și în fine laptele mulsă dela vi
tele infectate de boia epidemică de gură 
și unghii să nu Tă vendă seu să-lă fo- 
losescă spre scopuri private.

Intrarea măcelariloră și samsariloră 
de vite în grajdurile astorfelă de vite 
este interdisă.

Neesecutarea disposițiuniloră acestei 
publicațiunl se va pedepsi conformă dis
posițiuniloră art. de lege VII din 1888 
cu totă rigurositatea.

B r a ș o v ă, 17 Augustă 1889.
Căpitănatnlu orăpesci.

Sosirea $i uitarea trenunlom si pestelom în Brașova.
I. Plecarea trenurilor^:

I. Dela Brașovu la Pesta
de persone Nr. 307 : 4 ore 54 de minute sera, 
mixtă Nr. 315 : 2 ore 32 minute după amedl.

2. Dela Brașovu la BucurescI:
de persone Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru.
Brașovă la Reșnovu-Zornescî-Branu: 12 ore 30 m. după amedl

H

Trenul ti
Trenul ii

Trenulă

Dela

A

b)
c)
d)
e)

7

n
r
n

Dela

,, Zizinu: 4 ore după ameții.
în Secuime [S G-eorgi] : 1 oră 30 minute năptea.. 
la Făgărașu: 4 ore dimineța.

la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea postelorti:
Jdeșnovu-Zernesci-Brami la Brașovă: 10 ore înainte de amedl 
Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.

r
»

a)
V
c) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ Făgărașă la Brașovă: 2 ore dimineța.

n

Mersulu trenurilor
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

SBudapcsta—Predealia Predeal  A—BBsadapesta 82.-3®esta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-BS.-Pesta Capsa-micĂ—Sibiiu
Tren de 

per- 
sdne

Trenii 
accele

rata.

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rații

Tren de 
per- 
sdne

Tronfx 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare |

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârlieli 
Mezd-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Gliirbeu 
NădSșel

4.18

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

Clușiu

Apahida
Gliiriș 
Cucerdea
Uidra 
Vințulii de 
Aiud
Teiușu 
Crăciunelă
Blașiu
Micăsasa
Copșa micii 
Mediașă 
Elisabetopole
Siglușâra
Hașfaleu 
HomorodU
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

10.35

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

susă

Brașovu j

Timișă
JPredealii

BucurescI

11.02
11.23
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45

T12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

■ 1.55
2.53
3.28
9.35

5.32
6.15
6.47 

n~50

BucurescI 
g 1q; ff’jrecîeaSia 

, Timișii
Brașovu j

Feldiora 
Apața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediaș ti 
Copșa mică J

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelu 
Teiușu 
Aiudu 
Vințulii de 
Uidra 
Cucerdea, 
Ghirișu 
Apahida

9
11.38

1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24
6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54,
3.351
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

4.40
9.12
9.41

10.17

sus a

I 
I

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56

7.30
1.14
1.45
2.32
7.07
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

*) Viena
Budapesta

6.22i Szolnok
5.03

7.23 Aradu

*

O oÎ5
g
5‘

3

Glogovață 
Gyorok 
Pauliști 
Radna-Lipova 
Conop
Berzava
Soborșinti
Zamu
Gurasad..
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotii
Vințulă de joșii
Alba-Iulia
Teiuști

i

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

11.-
7.40

10.42
3.53
4.29
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3.40|
9.30

12.38
5.36
6.06
6.18
6.43
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.391
12.01
12.29*
12.45

1.24,

|Teiușfl 
Alba-Iulia 
Vințulii de jos A 
Șibotii 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zamti 
Soborșinii 
Berzava 
Conopii 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradii

Szolnok
KBsitaSajiesti»,

Viena

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22

6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10

Mureșu-Tjudoșu-EBistrița

Murășă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

i 6.-
I 1.40

mixt Copșa-mică
ISeica mare 

j ^QlLdmneșii 
2.32 °cna

Sibiiu
8.-
8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-micâ

Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
Lomneșă. 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

Cucerdea - ® sorheiu ■-___ v ’
5.35 Reghin ulii sâseseu

Clușiu

Nădășelă 
Gîhrbău.
Agliireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare j 

P. Ladâny 
Szolnok
Indapesta

Viena

6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

SiaueB’iațPiskij-IPetroseMBilPetroseMB-SimejrialPiski)• i ,

Simeria 6.47 11.54 Petroșeni 9.36 4.26'
Streiu 7.40 12.37i!Banița 10.17 5.121
Hațegă 8.51 1.28'Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3-11pHațegă 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53iStreiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25|Sinieria 1.51 8.50

Arad u—Timiș® r a
5

6.011
6.44
7.25
7.44

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Clieța 3.35 10.50 3.58
Ludoști 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
IernutO. 4.43 11.57 5.28
Sânpaulă. 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21 12.36 6.08

1
Oșorheiu <

5.40 12.55
4.58

6.27
6.— ■1 1

Reghinul-săs. 7.35 7.—

K&eghinulii s&sescu-
$Ds<»rheiu-Cuccrdca

Aradă
Aradulu nou

8.42
8.47

10.08
11.51

10.50
1.33
3.29

6.30
1.40

1.55 7.45
7.15 6.05

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03 iNâmeth-Sâgh
4.47 Vinga 

Orczifalva 
•q 5p Merczifalva 
~q~V'g Timișdra

7.30

SSHStfrlța-MMareșiâ-SLîadoșii

Timișdra—Aradu

6.12 4.12 Timișdra 6.25 1.15
6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
8.13 6.04 AradulA nou 9.11 3.51
9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05 Simeria (Piski)-S nied.

Reghinul-săs. 8.25 8.-
n u ■ 1 10.— 9.49Oșorheiu

I 6.45 12.15 10.20
Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulti 7.28 12.58 11.02
Iernutu 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoști 8.31 2.02 12.06
Clieța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

©Sairișii—Turda Turda—Cwbirisu

9.331 4.19, Turda 8.29 3.19
9.54| 4.40: Ghirișfl 8.50 3.40

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

KJuicd.-Simeria (Pisk.)
Sigbișora—Odorlteiu Odoidieiu—Sighișdra

Notă: Numerii încuadrațl cu linii

Ghirîșu 
Turda------ii

4.30| Bistrița
72Ț Țagă-Budatelecă

11.

3.—

Mureșă-Ludoșă 3,3^j.Sighișora 6.05 Odorlieiu 6.—
grose însemneză orele de nopte. 0 dorii eiu 9.12| Sighișoră 8.56

'ipografia A. MUREȘIANU, Brașov Q.

luiedora
_ erna
Simeria

9.30
9.56

10.15


