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Brașovu, 16 Aprilie 1887.
In minierii premergători credemu, că amu 

documentații până la evidență, că dela 1881 
încâee, de când s’a proclamații solidaritatea tu- 
turori! Româniloiu din acesta parte a monar- 
cliiei pe t.emeiulu programei de acțiune autono
miste stabilită totu atunci în unanimitate, nu 
mai esistă „activiști" și „pasivișt.I" între Românii 
din Ardâlu, ci numai și numai autonomiștl.

Nici că s’a mai vorbită în timpu de șese 
ani, fiă în pressă, fiă în întruniri, de „activiști11 
și „pasiviști“, ci totdeuna numai de aderenții 
programei dela 1881. înșiși adversarii noștri nu 
mai puteau pune față cu hotârîrile „scupcinei11 
din Sibiiu — cum îi dicu ei în batjocură — de- 
câtu pe melcii guvernamentali din sînulu nos
tru, cari își scoseseră în primăvara anului 1884 
cârnele boieresci, dâr le retraseră erăși curendă 
ascun<jendu-se în căsuliile loru, după ce vădură 
ce ventu aprigă suflă din munții Transilvaniei.

De „activiști11 și „pasiviștl" nu s’a mai fă
cută pomenire din nici o parte, numai în câte 
o corespondență și în câte unu articulu de cjiară 
se furișă din când în când dorința ascunsă a 
unora de-a ne vede erăși desbinați în doue ta
bere, ca să mai aibă plăcerea cei ce din certe 
își hrănescă spiritulă, să întrebe: „Da ce mai 
dicu „activiștii" și ce facă „pasiviștii" de colo 
și de colo? și să se întituleze „măi activistule" și 
„măi pasivistule".

Patrusprezece ani ne-amă consumată pute
rile certându-ne între noi asupra concepteloră ne
norocite de „activitate14 și de „pasivitate", nici
odată bine înțelese, niciodată bine definite, în 
timpu ce adversarii noștri cu puteri unite se ră- 
peZeau și asupra unora și asupra altora atacân- 
du-ne și luându-ne posițiune după posițiune.

Abia la 1881 după unu timpu atâtă de în
delungată de confusiuni, aberațiuni și de desbi- 
nări și lupte seci între noi, pornirămă pe cărarea 
cea adevărată și singură mântuitore a solidarității 
naționale, spre a ne reculege forțele sdrobite și 
sdruncinate.

Reculesu-le-amu în adevără ?
Ce și cum s’a lucrată în sînulu partidei na

ționale constituite la 1881, pentru ca puterile 
nâstre să se adune și să se. întărăscă?

l£tă marea și grava întrebare a momentului.
Dâr înainte de a întră în discuțiunea ei să 

revenimă puțină la autonomiștii noștri.
Comitetulă centrală electorală din Sibiiu,— 

precum cu părere de rău amă constatată, — n a 
accentuată de rânduit! acesta, cum trebuia și cum 
amu fi dorită, profesiunea de credință a membri- 
loră partidei naționale dela 1881 și 1884. Dâr 
și comitetulă care se subsemnâză „comitetulă cen
trală electorală ală partidei naționale române", 
trebue se fiă de convingere, că membrii acestei 
partide suntă fără deosebire autonomiștl, deârece 
în circularulă său dela 7 Martie n. 1887 Z‘ce:

„Din partea subscrisului comitetă acesta este ală 
cincilea cercularu, cu care ne adresămă dela 1884încoce 
în afacerile electorale atâlă cătră cei 165 domni delegați 
și membri ai conferenței electorale din 1, 2 și 3 luniu 
1884, câtă și cătră toți alegetorii de naționalitate ro
mână, cari ținu cu credtnță ți devotamentu la Individua
litatea națională, la patria loru și la tote drepturile, 
fără care cuventulu libertate este ți române o vorbă de- 
țirtă".

Va Z'ce careva, că n’a mai fostă de
lipsă să citămă acestă pasagiu din cercularulă 
comitetului, spre a aduce dovâda din vorbă, ci 
pe câtă timpu comitetulă însuși se mărturisesce 
ca representantu alu partidei naționale române, 
ar fi fostă de ajunsă să reproduceam punctulu 
primă ală programei nâstre dela 1881 spre a 
face să înceteze orl-ce discusiune.

Dâr ne luămă voia a observa celoră ce cu
getă în modulă acesta, care e celă mai corectă de pe

lume, că, deși programulă e destulă de clară, au 
putută să esiste totuși în privința acâst.a orecarl 
deosebiri de vederi chiar în sînulă membriloră 
comitetului , dintre cari unii probabilă se von! 
fi legănată în părerea, ca represintă o colectivi
tate de alegători, nu o partidă națională cu-o 
programă pronunțată.

Chiar așa să fiă însă credemu, că membrii 
comitetului nu puteau subscrie rândurile citate 
mai susă, dâcă nu erau de părere, că alegătorii, 
la cari s’au adresată, suntă în puterea profesi- 
unei loră de credință cu trupă și sufletă auto
nomiștl.

Scimă cu toții, că în sînulă comitetului din 
Sibiiu se află și ună deputată din Bănată, unulă 
din corifeii noștri, care a fostă alesă pe teme- 
iulă programei naționale din 1881 și a luată 
parte la lucrările dietei ungare, mărturisindu-se 
ca representantă ală partidei naționale române.

Ei bine, nu ne putemă închipui, ca acestă 
domnă deputată, fiindă de față la cetirea pasa- 
giului memorată din circularulă comitetului, să 
nu fi dată colegiloru săi deslușirile necesare, a- 
rătându-le ce esperiențe triste și durerdse a tre
buită să facă în parlamentulă ungară în pri
vința atitudinei acestui corpă legislativă față cu 
grava cestiune a individualității naționale și a 
drepturiloră naționale ale Româniloră. Nu pu
temă crede să nu le fi spusă, că a fostă de față 
la acea- ședință din primăvâra anului trecută, 
când șefulă guvernului actuală ungurescă îm
preună cu toți corifeii partideloră maghiare opo- 
sițiunale din parlametă au declarată sărbătoresce, 
că dânșii nu recunoscă odată cu capulă în sta
tală ungară altă individualitate națională ca cea 
maghiară, nu recunoscu alte drepturi naționale 
decâtă ale Maghiariloră , afirniândă totouată 
susă și tare, că patria acâsta numai a Maghia
riloră este.

Negreșită că numitulă domnă deputată îi 
va fi luminată pe membrii din comitetă despre 
tâte aceste și le va fi vorbită de puterniculă 
curentă adversară, care pe unde ajunge stă se 
culce și să stîngă și ârba ndstră de pe câmpă. 
Și decă se va fi aflată între ei vr’unulă, care 
nu scimă din ce „înalte" considerațiunl oportuniste 
sâu diplomatice va fi fostă de părere, că cu con- 
cursulă acelui pariamentă s’ar pute dobândi asi
gurarea și garantarea individualității și a dreptu
riloră nâstre naționale, fără a se asigura și garanta 
mai întâiu antonomia țerii Ardealului, atunci 
audindă de cele petrecute în dietă va fi trebuită 
să se dtsamăgâscă și să se grăbescă a subscrie 
fără șovăire rândurile de mai susă.

Și într’adevăru, acei alegători români, „cari 
țină cu credință și cu devotamentă la individuali
tatea națională, la patria loru și la tote drepturile," 
nu potă fi decâtă adevărații aderenți ai partidei 
naționale române, adevărații susțiitorl ai progra
mei autonomiste dela 1881.

Suntemă prin urmare pe deplină în clară 
asupra profesiunei de credință a membriloră par
tidei și nu mai are locă absolută nici o dis- 
cuțiu ne.

Nu înțelegemă cum, sub ce cuvântă, cu ce 
dreptă și cu ce resonă unii din noi se silescă 
cu totă adinsulă a ,,accentua" deosebiri între 
membrii partidului națională în ceea ce privesce 
profesiunea loră de credință și posițiunea loră în 
partidă ?

Cele două conferințe electorale anteriâre au 
desfășurată stindartulă solidarității naționale, pe 
care stă scrisă: unulu pentru toți și toți pentru 
unulă.

Cum pdte să se facă vreodată faptă acestă 
salutară principiu, dâcă nu ne vomă țină „cu 
credință și cu devotamentă" de angagiamentulă 
luată în fața națiunei și a țârei la 1881 și 1884 
și dâcă vomă lăsa câmpă liberă șovăiriloră ce- 
loru interesați, ambițioși și slabi de ângeru?

Amu Z>su și repețimu, că cestiunea, dâcă să 
facemă seu nu întrebuințare de dreptulă nostru 
electorală și sub ce modalități, nu pâte altera 
nicidecum credeulu nostru politică. Acâstă ces
tiune va fi a se resolva conformă principiiloră 
luptei nâstre naționale și acomodată împrejură- 
l iloră în cari ne aflămă de presentă; a făuri 
dintrînsa arme în prejudițiulă principiiloră de
puse în programa nâstră de acțiune ar însemna 
a provoca cu intențiune desbinare în sînulă par
tidei, ceea ce nu pâte fi scopulă și dorința nici 
unui adevărată aderentă ală partidei naționale.

Incidentul!) Sclinaebele.
Se pare că opiniunea publică în Parisă nu 

e tocmai liniștită cum comunică unele telegrame. 
Scirile mai nouă ne dau a înțelege că din con
tră opiniunea publică e fârte agitată. Depeși 
sosite în Londra dela ambasada englesă din 
Parisă înfățișâză situațiunea multă mai încor
dată din causa atitudinei Germaniei și a teme- 
rilorCi de demonstrațiuni în Parisă. Se Zice că 
deja la 25 Aprilie n. guvernulă francesă a îm- 
pedecată cu mare greutate o demonstrațiune 
înaintea ambasadei germane. Totă asemenea 
au fostă temeri mari de turburări pe strade pen
tru Zlua de 26 Aprilie. Cercurile oficiale fran- 
cese au începută a fi mai puțină sigure că afa
cerea dela Pagny se va termina repede și în 
modă paclnicu.

„Voi tai re" își esprimă cugetulă, că și 
Francia ar pută să se regreseze, arestândă ban
cheri și Ziariști germani, cari lucrâză în paguba 
Franciei. „ In t ra nsige a n t“ scrie: „Fără de- 
clarațiune de răsboiu și fără proclamațiune răs- 
boinică să depunemă jurămentă, că nu ne vomă 
adresa nici la cisman! germană, nici la croitoră 
germană, nici la bancheri germani. Nu esistă 
ună mai bună răspunsă la insulta ce i-o face 
Bismarck Franciei. Bismarck pune la umbră pe 
Francesii, cari îi cadă în mâni, noi să aruncămă 
pe PiusiacI pe ușe afară. Să declarămă de tră
dătorii pe orl-ce Francesă, care întră în servi- 
ciulă vre-unui Germani!"^ „Revanche" pu
blică ună articnlă, care înclieiă cu provocarea 
„d’a mătura pe despoții din Berlină", âr pe gu- 
vernulă francesă îlă face „argatulă din Parisă 
alu despoțiloră prusiacl".

„Paris" află din Petersburgă, că într’ună 
consiliu de miniștri Țarulă ar fi dată ordină să 
nu rămână indiferentă față cu conflictulă Schnae- 
bele, care ar pută turbura liniștea Europei. Fără 
a interveni directă, Rusia va face pe Germania 
să simță, că pacea europână nu se cade să aterne 
de hiperzelulă unoră agenți neresponsabill. Dâcă 
Germania va recunâsce nedreptatea agențiloru 
sei, Rusia se va mărgini la ună schimbă de ob
servări amicale. Lr decă afacerea va lua ună 
caracteră neliniștitori!, atunci Rusia va trebui să 
intervină cu tâtă greutatea autorității sale.

Ce privesce ancheta, pănă acum nu se scie 
nimici! sigură. Dâr în Parisă și în Berlină, pre
cum ne comunică telegrama de aZb încă totu se 
speră, că afacerea Schnaebele se va termina fără 
grele urmări.

Ruina financiară, a Ungariei.
Când d. Szapary a fostă silită să se retragă dela 

ministeruh! de finance, din causă că ajunsese visteria 
golă pușcă de bine ce o chivernisise, și d. Tisza i-a luată 
loculă, „patrioții“, der mai cu sâmă cei tiszaiști, începură 
să bală zale și cimbale, că acum se va pune capătă de- 
ficiieloră și că visteria statului va începe să se umple, 
bagă semă așa le cânta la ureche d. Tisza și mamelucii 
îlă credeau. Dăr fiindă că d. Tisza nu e decâtă ună fi
nanciară fotă de calapodulă d-lui Szapary, visteria o 
chivernisesce totă așa de rău, ba pare-ni-se că are să o 
sfeclâscă și mai urîtă.
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Dela anula nou și până a^i, adecă în timpO de nici 
4 luni împlinite, „marele bărbate de stată' și acum și 
„mare financiară11, d. Tisza, a contractata ună împrumuta 
de 50 miliâne floreni în contulă statului. Nu ’i destulă 
cu atâta, ci încă înainte d’a se împlini luna a patra din 
anulă acesta, d-lă Tisza cere camerei autorisare pentru 
contractarea unui nou împrumută de 32 milione fl. Pro 
iectulă respectivă s’a și aprobată fără modificare de co- 
misiunea financiară a camerei. „Ellenzek“ nu se îndoesce, 
că și camera va vota acestă împrumută, deâreee maio- 
ritatea deputațiloră ar fi gata, la cererea «Escelenției 
sale*, să 'șl voteze chiar și partea loră din raiu. Și 
dăcă în patru luni de rj'le este in stare Koloman Tisza 
să mai încarce în spinarea Ungariei ună împrumută de 
82 miliâne florini, cine ar mai pută să (j'că, că Tisza 
nu este „mare bărbată de stată" ? Cine ar mai pute să 
<}ică, câ Tisza nu este ună „ângeră fericitoră* ală Un
gariei ?

,Neue freie Presse« găsesce că politica financiară 
a guvernului ungurescă e lipsită de sinceritate și ones
titate. Vorbindă despre noulă împrumută de 32 miliăne, 
cjice :

»Din motivarea proiectului de lege reiese, că gu- 
vernulă a luată 8 milione din fonduri străine, pe care 
le administra elă, și acum caută mijlăce să acopere a- 
căstă straniă lipsă din casse. E greu să găsescl cuven- 
tulă potrivită pentru a caracterisa acăstă nevrednică 
purtare pentru ună stată constituțională. Societățile pen
tru regularea Tisei au contractată ună împrumută, au 
depusă banii în visteria statului și ministrulă de finance 
contele Szapary nu s’a sfiită de loeă a se folosi de aceste 
sume, care aveau o destinațiune specială spre a acoperi 
deficitele tăinuite. Ce mai e cu neputință, dăcă acesta 
s’a putută face! E abia ună ană de când ministerulă 
ungură a trebuită să mărturisescă că tâte preliminările 
și socotelele lui au fostă false, că a înșelată parlamen- 
tulă asupra situațiunei financiare a țării și că are să a- 
copere printr’ună credită suplimentară o lipsă de 22 mi
liâne... însăși comisiunea financiară a dietei a reprobată 
faptulă și in camera magnațiloră au răsunată discursuri 
cum nu s'au audită în Ungaria. Guvernuiă a declarată 
că acum suntă tăie în cea mai bună ordine, der in a- 
celă momentă când încredința parlamentu'ă despre acesta, 
guvernuiă scia că din cassele ministerului de finanțe lip- 
sescă 8 miliâne, bani ai unoră societăți private er nu ai 
statului. Reservele împrumutului făcută acum (}ece ani 
pentru dotarea casseloră s’au cheltuită, pentru că con
tele Szapary a tăinuită și a acoperită mereu deficitulu 
adevărată, controlulă parlamentară ală bugetului fundă 
ilusoriu. Decă nu s’ar fi făcută de curendă ună împru
mută prin emisiune de rentă pentru fondurile cădoră fe
rate de stată, visteria statului ungară ar fi deșertă ca 
biserica după liturghia. De cinci anî s’au sporită dato
riile cu multe sute de miliâne, și totă nu s’au putută 
acoperi trebuințele Ungariei. Cum ună ministru, care 
pâte că cu puțină mai nainte subscrisese ordinulă pentru 
atacarea fondului socielățiloră Tisei a putută să aibă 
curagiulă a declara triumfătoră parlamentului, că echili
brarea bugetului e apropiată și că în curendă va dispără 
din cheltuelile ordinare deficitulă? Acăstă lipsă de ade- 
vără și de sinceritate, acăstă straniă gestiune în minis
terulă de finanțe va trebui să aducă risipa Ungariei... 
Ungaria trebue să facă ună împrumută de 80 miliâne ; 
dăr nu atâtă suma acăsta produce efectulă deprimătoră, 
ci legitima temere, că tăinuirea trebuințeloră va aduce 
țăra în cele mai grele încurcături. Cine ar pută spune 
câte taine triste mai stau încă ascunse în cărțile cama- 
ralisticei ungare11.

„Ferice* de contribuabili! Guvernuiă ungurescă 
’șl-a pusă de gândă să’i „fericăscă“ cu orl-ce preță și 
mai multe nu. _________

Sinodala arliidiecesana din Sibiiu.
Sibiiu, 13 Aprilie 1887.

In ședința de erl, a doua, a sinodului s’a anten- 
ticată procesulă verbală ală ședinței ântăiu, s’a presen- 
tată raportulă comisiunei verificătâre, s’au acordafă con
cedii deputațiloră Diamandi Manole, /mania Moldovană 
și I. Orbonașă pentru întrăga ^sesiune. D-lă I. Orbonașă 
’șl-a motivată cererea cu aceea, că n’a primită concediu 
dela superiorii săi. Mai multe rapârte ale consistorialul 
și nisce petițiunl s’au predată comisiuniloră respective.

S’a primită apoi în unanimitate propunerea d’a se 
trimite arhiducelui Albrecht o depeșe de felicitare din in 
cidentulă jubileului său de 60 ani de serviciu militară. 
(Telegrama de felicitare amă publicat’o la soirile dilei 
din numărulă de erl ală „Gazetei.11 — Red.)

După ce fură verificați apoi deputății Iosif Pușcară 
și Dr. Rem. Roșea, ședința se termină.

SOIRILE PILEI.
Atragemă atențiunea alegătoriloră români din co- 

mitatulă Brașovului, că amăsurată convocării făcute de 
cătră biroulă comitetului electorală din Brașovă și pu

blicate în Nr. 82 ală „Gazetei11 adunarea se va țină 
Duminecă in 19 Aprilie (1 Maiu), ia 2 âre p. m, In sala 
hotelului Nr. 1 de aci.

—x—•
In Viena s’a serbată cu mare pompă jubileulu ar- 

chiducelui Albrecht care la 25 Aprilie n. a împlinită 60 de 
ani de când e militară. La 6 ore dimineța a fostă reveille, 
la care au luată parte tâte musicele militare din Viena. 
Înainte de amecjî demnitari militari din tâtă monarchia, 
deputațiunl străine și o imensă mulțime de omeni au 
salutată și felicitată pe jubilară, de ală cărui nume suntă 
legate și numele Mortara, Novara și Custozza. Săra i 
s’a făcută serenadă. Garnisona din Brașovă încă a ser 
bală acestă jubileu; săra a fostă retragere cu musieă.

—x—
Din incidentulă apropiatei deschideri a noului edi

ficiu universitară din Cracovia, senatulă academică de 
acolo a hotărîtă să îmâneze prințului de corână Rudolfă 
diploma de doctoră onorifică în filosofiă pentru lucrările 
sale sciințifice.

—x—
„Biserica și Scâla" din Aradă scrie: „Implinindu- 

se, cu finea anului 1886, 10 ani dela inactivarea fon
dului preoțescă aradană și în raportulă consistoriului a- 
rătându-se, cum acestă fondă, cu tâte greutățile începu
tului a crescută într’ună modă imbucurătoră și anume : 
cu finea anului 1886 capitalulă fondului preoțescă trece 
peste suma de 100 de mii florini și în același timpă, 
în cei dinteiu 10 ani trecuțl a împărțită ajutâre la 
preoți, văduve și orfani, suma de aprâpe 18 mii flo
rini — adunarea generală (a fondului preoțescă) a 
luată cu bueuriă la cunoscință resultatele obținute de 
fondulă preoțescă și a votată mulțămită protocolară Bre 
Sânției Sale, Părintelui Episcopă Ioană Mețianiî, iniția
torului și factorului principală întru întemeiarea și aug 
mentarea acestui fondă, de o valore atâtă de mare 
pentru viitoriulă preoțime! ortodoxe din eparhia Ara
dului".

—x—
Prințulă Bismarck a fostă acusată de cătră .Volks 

zeitung" pentru vătămarea de onore adusă cu ocasiunea 
vorbirei sale în Reichstag asupra Bulgariei. Procurorulă 
respinge acusarea, fiitidă că Bismarck ca generală nu 
stă sub judecătoriile civile. „Volkszeitung" din contra 
va recura, eventuală va înainta acusa la tribunalulă mi
litară.

Foile unguresc! comunică, că în Deșiu a fostă ună 
duela cu pistolulu intre auvocatulă Aurelii Munfeanu și 
intre sublocotenentul de honvezi Fekete, fiindă celă 
dinteiu împușcată în picioră, er ală doilea în câpsă. 
Duelanții, cari se insultaseră reciprocă în Lunia Pasci- 
loră, zacă acum greu răniți In spitalulă din Deșiu. Așa 
spună foile ungurescl. Din contră nouă ni se scrie, că d. 
Munteanu, care e candidată de advocată și oficeră în re- 
servă, nu e greu rănită, fiindă nimerită de glonță în 
pulpa piciorului, pe când d. Fekete, căruia glonțulă i-a 
pătrunsă din mâna stângă în pântece, se află în pe- 
riculă.

—x—
Pe hotarulă Ispalancei s’au găsită și descoperită 

obiecte de bronzu, arme ți monede romane, — lângă 
Cârna monede de aură și argintă din timpulă lui Sigis- 
mundă, — în Csaklya, Fugad ș. a. instrumente din 
epoca de petră, — lângă Cacova morminte preistorice, 
— în St. Craiulă mureșiană 150 dinari ungari și poloni 
din anii 1520 pănă la 1580.

—x—
Intr’o adunare ținută în cerculă VII ală Pestei, 

președintele spuse că, contrară sgomoteloră ivite în tim
pulă din urmă, secretarulă de stată Matlekovits a de 
clarată cu hotărire, că nu va primi nici o altă can
didatură la deputațiă, decâtă numai în acelă cercă 
ală Pestei.

—x—
D-lă lânii Duțoiu juniorii printr’ună cerculară face 

cunoscută, că a deschisă în pieța Brașovului ună biurou 
de afaceri de comisionă și agentură.

—x—
Comisiunea de petițiunl a camerei deputațiloră din 

Pesta a ținută la 25 Aprilie n. o ședință, în care între 
altele a desbătută și pelițiunea comitatului Ciucă în afa
cerea încălcăriloru de teritoriu din partea României. Nu 
scimă ce s’a vorbită în ședința comisiunei.

—x—
Cu ocasiunea unui incendiu în Riltberg, comitatulă 

Timișului, s’au găsită în podulă casei unui locuiloră 
patru monede vechi ți interesante: una de argintă avândă 
pe o parte portretulă lui Atila cu inscripțiunea „Attila 
rex“, pe cealaltă parte chipulă unui orașă cu inscrip
țiunea „Aquilaea* ; a doua monedă e din timpulă lui 
Iosifă II, a treia pentru amintirea cununiei Maiestățiloră 
Loră în 1858, a patra pârtă pe o parte nisce insemne, 
pe cealaltă portretulă cavalerului George cu inscripțiunea: 
„Ioannes et Gregorius regesfl

Erl diminâță a fostă găsită mortă in canalulă din 
Prundă, in Scheiu, blănarulă Carolă Schiiser. Probabilă 
că fiindă beată, a căzută în canală și s’a înecată.

—x—
In Mănățturu, lângă Cluțiu, o Israelită a născută 

la 23 Aprilie n. ună băâtă, și a doua <ji. la 24, născu 
ună ală doilea băâtă.

—x—
Teatru ungurescă. Astă-sâră, Joi, se va juca „Od- 

voske“, operetă comică în trei acte, scrisă de Duru și 
Chivot și tradusă pe unguresce; musica de Edmund Au- 
dran. — Vineri nu se va da representațiune, 6r Sâm
bătă se va juca marea operetă ,Kertiszliâny* 

Din S.-Dobeca, 20 Aprilie a. c.
D-lă preotă și protopopă lână Papiriu Popă din 

Iclodulu mare fu greu învinovățită de fâia ungurescă 
din Deșiu .Szolnok-Doboka* fiindă-că ar fi denegată 
subscrierea și întărirea cu sigilulă oficială ală unoră 
acte cerute pentru spitală în causa unoră locuitori din 
comuna sa. Fâia ungurescă se provocase la lege, susți- 
nendă, că fiă-care preotă este datoră a vidima și întări 
cu sigilulă oficiala documentele despre avere, ori pau
pertate, ce’i se trimită din partea primărieloră comunale 
in causa spitalului; fâia «patriotică» atrase totodată 
atențiunea autoritățiloră superiâre bisericescl, ca să si- 
lăscă pe d-lă Papiriu Popă la observarea legiloră.

Mai târziu însă totă «Szolnok-Doboka* a fostă si
lită a-șl retrage cuvăntulă și a justifica casulă, deâreee 
aflase, că d-nulă protopopă română nu era datoră a în
tări respectivele acte, deo.-ece acele priveau pe nisce lo
cuitori neromâni, cari nu făceau parte din confesiunea 
sa. >Ellenzek«, vrendă să arate «cutezanța* preoțiloră 
români, încă se grăbise a reproduce învinuirile din 
.Szolnok-Doboka*, der justificarea n’a vrută s'o publice 
nicidecum, deși numitulă protopopă a cerută anumită 
să o facă. Acestă faptă ilustrezâ lealitatea și cavaleris- 
mulă celoră dela ,Eilenzek«.

De multe ori primăria, care mai adese-orl este 
purtată de nașă de câte ună argată «patriotă», cere 
dela preotulă română să întărescă nisce acte, cari tindu 
mai multă numai la protegiarea unoră mamelucl în con- 
tulă poporului nostru. In cașuri de acestea spună-ne 
cinstiții dela «Eilenzek" și «Szolnok Doboka' : este âre 
obligat preotul să ia asupră’șl responsabilitatea și să sub
scrie actele ce ’i se ceră? Tocmai în comuna din vorbă 
Iclodulă mare, mi se spune, că s’a întâmplată înainte de 
asta cu câțiva ani, că comuna a trebuită să plătescă 
spitalului din Budapesta 460 fl., peDtru ună Evreu ve
netică, fără ca în înțelesulă bine-interpretată ală legei 
să fi fostă comuna îndatorată la acăsta. Asemenea ca
șuri și în alte părți se întâmplă, de sigură. De aceea 
nu pot recomanda în deajunsă preoțiloră noștri, să 
bage bine de semă ce subscriu și aude pună sigilulă 
oficiosă, căci în contulă poporului nostru nimenea nu 
pâte fi silită să-și calce consciința sa pentru plăcerea 
»patrioțiloră «■.

Una sata românesca arsa aprâpe întrega.
Galați, în 26 Aprilie n. 1887.

Onorate Domnule Redactoră ! Tristă priveliște preste 
sătulă nostru, multă cercată, Galați, în comitatulă Făgă
rașului lângă Oltă. Suntă abia 15 ani, de când ună 
incendiu Ier bila a prefăcută în cenușe clădirile — case, 
șure și totă ce se afla în acestea — a locuitoriloră mai 
multă de jumătate ai acestui sătucă românescă, așa că 
după acestă întervală de timpă abia să întregise goluță 
lăsată în urma flacăriloră de atunci.

Elementulă distrugătoră din nou a eruptă în 22 
Aprilie a. c. st. n. pe la 1 âră din <ji în mijloculă sa
tului nefericita, și acuma într’ună modă, care nu se pâte 
descrie, și multă mai consumătoră și păgubiforă ca acum 
15 ani, căci abia în 2 âre a curățită Iotă ce i-a stată 
in cale — case, clădiri economice, închicjăturl și totă ce 
era în și pe lângă acestea — a nu mai puțină ca 130 
familii, care acum suntă avisate la cerșită. Trei părți 
din sătulă nostru e numai cenușe și ruine, și numai la 
ună capătă și celalaltă ală satului a mai rămasă ună 
numără mică de clădiri, scăpate și acelea numai prin 
eroismă din flăcări. Da! așa este. Decă nu soseau bra
vii soldați — batalionulă 28 de vânători din Făgărașă 
în frunte cu Domnulă Comandantă ală batalionului ma
joră Pohl și căpitanii ces. reg. Angermaier, Klein și alți 
domni oficeri dela acestă batalionă, cari cu ună deosebită 
devotamentă să apere din mai multe laturi clădirile cari 
nu le încinse încă foculă, sătulă nostru era cu totulă 
consumată. Multă a contribuită la localisarea focului 
și .societatea pompieriloră" din Făgărașă în frunte cu 
conducătorulă acesteia, dnul Heltman, directorulă șcâlei 
săsăscl din Făgărașă.

Paguba e mare, și asigurați au fostă dintre incen- 
diațl ună numără prea neînsemnată; de aceea s’a și în
cepută a se colecta ajutâre din tâte părțile, mai ântâi 
prin organele oficiâse administrative, apoi prin ună co-
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mitetă de ajutorare (a se vedea apelulă de mai joșii) for
mate aci in Galați In frunte cu On. Domn I6n Turcu, 
protonotară comitatensă in Făgărașă. — Astfelă a incursă 
până acumâ din fondula comitatului Făgărașa 100 fl. 
v. a., dela Prea On. Domnă vice-comite Dăniilă de Gră- 
mo:u 5 fl. v. a., dela On. domna protopretore Herszany 
Imre 5 tl v. a., cari sume s’au și împărțita prin acest! 
aci numiți mărinimoșl domni intre cei mai lipsiți incen- 
diațl pentru a-șl cumpăra pânea pre câteva cjile. A mai 
incursO dela proprietariula Dnul George Boiera din Fă- 
gârașa 4 Hectolitre secară, care asemenea s’au împărțita 
la una număra âre care de ineendiațl; eră astăcjl se îm
parte pentru vitele cari sberă de fâme din partea Ono
ratei Direcțiuni a bunurilora erariall de pe teritoriul^ Fă
gărașului la 80 familii nutreța. Pentru aceste binefaceri 
alinâtâre de lipse momentane aducemă deosibită mulță- 
mită în numele celora arși.

Pentru ori ce ajutdre cari vora încurge subsem- 
nații, în numele poporului arsa, rămasa lipsita de orl-ce 
mijlâce, voma aduce la timpula său mulțămită pe a- 
cestă cale.

Deocamdată ne sîmțima prea îndatorați a aduce 
mulțămită publică Onorațilora P. T. domni Pohl, majora 
cesaro-regescd, Angermaier, Klein, precumă și celorlalți 
domni ofițeri ces. reg. dela alo 28-lea batalionO de vâ
nători din Făgărașă, cari conduși de simțulă umană au 
dată ordină întregului batalionO de soldați pentru a ajuta 
la localisarea focului, ba chiar a-le sta în frunte bravi- 
lorO soldați și înșiși a lua parte activă la stingerea fo 
cului. Asemenea aducemă mulțămită pe acestă cale și 
„societăței pompierilorO din Făgărașă" pentru ajutorulă 
prestată cu acăstă ocasiune. —

George Pecală, 
primariu.

APELO.
In 22 Aprilie a. c. st. n. pe la 1 Oră după prân^ă 

s'a escală in comuna GalațO dă lângă FăgărașO, în țera 
Oltului, unO incendiu, care nutrită de unO văntă vehe
mentă, nu în mai multa ca în 2 ore, a prefăcuta in ce
nușă casele de locuită, clădirile economice și totă ce s’a 
aflată in acestea dela 128 de gazde astfelă, încâlă 580 
de suflete — toți Români — au rămasă sub ceriulă li
beră și lipsiți de tâte cele trebuinciose. Miseria acestora 
nenorociți, cari au suferită o daună la 50,000 fl. v. a. 
este nedescriptibilă și aspectulă, ce’lă dă comuna : rsă și 
miserii ei locuitori, este sfășietoră de inimă. Pentru de 
a pute contribui câtă de puțină întru alinarea suferin- 
țeloră acestora nenorociți, s’a constituita subsemnatulă 
comitetă, spre a aduna ajutâre in favorea acelora.

Apelâmă deci la toți creștinii buni, și in prima li
niă la onoratulă publica română, ca să vie intru ajuto
rarea acestora, cu câtă le va fi posibila și ’i va lăsa 
inima; eră pe P. T. d-v6siră vă rugămă să binevoiți a 
aduna ajutâre dela cunoscuții și in cerculă comunicațiu- 
nei d-v6stre, și banii său alte ajutore adunate, să bine
voiți a le trimite la adresa președintelui acestui comitetă 
Ioană Turcu, protonotară comitatensă în Făgărașă. 

Ga la ță, în 24 Aprilie 1887 st. n.
Ioană Turcu, președinte; Nicolau Aromi, preotulă 

locului, ca notară ; George Pccală, primară ; Emiliu Popii, 
notară eercuală; Petru Marhao, învățătoră; lână Aronu 
și lină Bărghisanu, membrii.

Nicolau Aronu, 
preolă locală.

Etimologicum magnum Romaniae

Dicționare și Dicționare 
Introducerea la tomulu II.,

Citită dinaintea Academiei române în ședința dela 
13 Martie 1887. 

(Urmare).

Să luămă excelentulă dicționară latină ală abatelui 
Forcellini din secolulă trecuta și să lă punemă alături 
cu cea mai nouă mare operă lexicografică: „A new 
english dictionary on historical principles," pe care dela 
1834 încâce a începută a o publica James Murray, după 
ce în cursă de 25 de ani o societate întrâgă îi adunase 
și’I grămădise materialurl peste materialuri.

lnțelegemă ca Forcellini să nu ne dea altă ceva 
de câtă clasicitatea latină, căci »populus romanus" nu 
mai trăieșce, graiulă lui celă viu s’a metamorfosată de 
văcurl in dialectele romanice de astătțl, fără a ne fi lăsată 
mai nici o urmă proprie; cântecele sab, poveștile, ghicito- 
rile, bdcetele, rîsurl și plânsuri, lotulă s’a prăbușita acope- 
rindu-se cu giulgiulă uitărei. Dăr 6re In aceeași posițiune se 
află Murray? Elă are a face cu cea mai jună din nați
unile cele mari ale Europei, o națiune plină de suculă 
vieței, o națiune căreia i se datoreză însuși cuventulă 
folklore, care însemneză tâte prin câte se manifestă 
spiritulă unui poporă, obiceiele lui, ideile’i despre sineșl 
și despre lume, literatura lui cea nescrisă, mii și mii de 
trăsuri caracteristice cu rădăcini în inimă și cu muguri 
în graiu Ei bine, cărturăria engleză veche și nouă se 
găseșce la Murray, dăr poporulfl engleză — nu.

Poporă! ătăceea ce deosibeșce sciința limbei, născută 
în secolulă nostru, de acele studie linguistice de altă dată, 
cari n’au lipsită pe ici pe colea nici chiar în negura 
veacului de mijlocă. Ore de ce nu s’a putută plăsmui 
acestă șciință în mințile cele semi-ijeeșcl ale unora uriași 
ca Aristotele său ca Baconî De ce? — fiind că ori care

națiune ceva mai înaintată se credea pe atunci a fi prea 
superiără celor-l’alte mai puțină desvoltate, și fiindă că 
in fruntea fiecărei națiuni se păuna câte o clasă socială 
rădicată cu multă mai pe susă de straturile cele de josă, 
cretțăndu-se datâre a le desprețui și a nu le băga în 
sămă, după cum strălucitulă păună — se tjice — nu se 
uită nici odată la piciorele sale, căci suntă aspre și în- 
tunecăse. Sub o asemenea aristocrația între națiuni și 
sub o asemenea aristocrația între clase, ori ce altă șci- 
ință său artă putea să propășescă, der nu Linguistica, 
ală căreia materială brută se află mai mai înlregă în 
cătune, în colibe, în bordeie, nu în palaturl.

Se crede cumcă creșlinismulă ar fi dată nașcere 
șciinței limbei. O spuseră odată Pott și Max Muller; de 
atunci o toiă repetă alții. In adevără, nimenea înainte 
de Christă n’a ștersă deosebirea dintre omă și omă, în- 
frățindă pe servă și pe stăpână, pe Elină și pe barbară. 
Dăr vorba Românului: Vodă vrea, Hăneu ba; una a 
fostă cugetuiă Mântuitorului și alta a hotărîtă Papa. In 
loculă graiuriloră celoră viue, pe cari erau trimiși să le 
învețe apostolii, eclesia ulteriără a încărcată omenirea, 
ca ună soiu de monopolă, cu câte-va limbi m«5rte și 
prohodite, mai alesă ebraica, greaca și latina; în loculă 
frăției evangelice, cârja Sântului Petru a concursă la 
desfășurarea și creșterea acelui feudalismă, care turtea 
sub călcâie elementulă poporană; contra limbiloră celoră 
răposate, contra nimicirii morale a gloateloră, decă pro
testa cineva, apoi numai dâră ereticii, numai dâră cei 
pretinși schismatici, pe cari îi spulberau fulgerile Vati
canului. Este adevărată, de trei ori adevărată, că lui 
Christă i se datorăză principiulă metafisică ală șciinței 
limbei; nascerea ei insă, întruparea’i cea pipăită, nu putea 
fi opera Papiloră, ci este resultanta spiritului celui ega
litară, care de ună vecă și mai bine pregătise revolu- 
țiunea francesă și pe care revoluțiunea francesă l'a trans
misă înjghebată și întărită secolului nostru. Și fără a se 
fi desgropată limba sanscrită, deși pote ceva mai anevoie, 
Linguistica trebuia să se nască din dată ce au devenită 
egale dinaintea șciinței limbile cele mai culte cu graiu- 
rile cele mai necioplite, er toți cetățeni, dela vlădică până 
ia opincă, egali pe tăremulă politică. Linguistica fusese 
prevăzută abia pe la începutulă secolului trecută de cătră 
marele Neapolitană Giambattista Vico, care trăsese celă 
dintâiu luarea aminte asupra literalurei poporane, asupra 
idiotismiloră vulgului, asupra acelei împrejurări, că fiă- 
care poporă posede câte o enciclopedia a sa 6re-cum 
instinctivă, o logică a sa, o psihologia 'a sa, o geografia, 
o cosmografia, o astronomia etc., cari tâte constitue o 
neprețuita comdră a cugetării sub învelișulă graiului.

Ună mare dicționară, în care poporulă nu este cu
prinsă celă puțină totă pe atâta pe câtă se cuprinde 
acolo statuie majoră alu națiunei, în care o odă seu ună 
sonelă nu primescă in clubulă lord ună cânlecă bătrâ- 
nescă seu o doină, în care citațiunile dintr’o nuvelă s’ar 
crede pângărite alături cu citațiunl dintr’ună basmă, în 
care ar fi ună scandaiă nesuferită de a se întâlni la o- 
laltă ună versă din „Vicleem" cu o strofă dintr’o tra
gedia, și în care se descrie menuetuln, der nu se pome- 
nesce „ca la ușa cortului;" ună asemenea mare dicți- 
onară este ună anacronisme astădi, căci sciința limbei 
urmăresce cu stăruință evoluțiunea vorbei nu într'o sămă 
de capete alese, nu în individualitatea cutare seu cutare, 
nu in cercuri sociale restrînse, ci tocmai în poporă mai 
pre susă de tâte.

Să constatămă insă, că Linguistica este ore-cum ea 
însăși de vină, decă Gramatica a mersă cu multă 
mai repede decâtă Dicționarulă. Preocupațiunea a- 
prdpe exclusivă a corifeiloră șciinței a fostă întrecută și 
nu înceteză încă de a mai fi curată gramaticală. După 
așa (Jisa „școlâ gramaticală veche" urmâză așa disa 
„câlă gramaticală nouă;' der „alt-gramatische Schule" 
și „neu-gramatisihe Schule" suntă ambele de o potrivă: 
„gramatische Schule." Mulțămită acestei griji unilate
rale, Gramatica a făcută pași gigantici; Dicționarulă insă 
a rămasă departe în urmă, profitândă întru câtva abia- 
abia sub raportulă fonetică și morfologică. Lexicografii 
au începută a întemeia derivațiunea materială a vorbe 
loră pe corelațiunea regulată a sonuriloră și au începută 
a da locă printre cuvinte elementeloră celoră formative 
ca prefixurl său suficsurl; dăr atăta e totă. Modelân- 
du-se Dicționarulă după Gramatică, s’a scăpată din ve 
dere că sfera Dicționarului ecu multă mai multă 
vastă decâtă aceea a Gramaticei. (Va urma.)

Scirl militare.
Austro-Ungaria. „Correspondance etrangere" pu

blică o telegramă din Viena, care spune că Austria ia 
măsuri militare. S’au ordonată concentrări în Galiția. 
De asemenea se voră aduna trupe în Transilvania și în 
Bucovina. In sferele oficiale se asigură, că nu e vorba 
decâtă de manevre, experimente și de eserciții. Dăr 
măsurile prescrise pară a avă altă caracteră. De alt
minteri mai tâte ordinele ce se dau se țină fârte 
secretă.

Germania. Epoca din BueurescI scrie: Circulă în 
orașă sgomotulă, că ună mare numără de reserviștl ger
mani au fostă chemați sub arme, sub pretextă de ma
nevre. Acești rezerviști suntă, să (jice, diiigeațl spre 
mai multe puncte de pe Rhin.

Francia. La 25 Aprilie săra au începută impor
tante eserciții tactice ale escadrei cuirasate franceze 
înaintea Toulonului, eserciții de împușcată, așadără de 
torpile, <jiua și nâptea, mersuri cu cea mai mare iuțălă, 
atacuri de torpilori contra corăbiiloră cuirasate etc.

Afganistană. Din isvoră indigenă află „Agenția 
Reuter", că trupele Emirului au fostă bătute de seminția 
Ghilzais aprâpe de Khelati și au suferită o perdere de 
o sută de morțl. Muntenii suntă hotărîțl să cără aju
torulă Țarului în contra Emirului.

Convocare.
Subscrisulă clubă electorală ală partidei naționale 

române convocă pe alegătorii români din cerculă elec
torală ală Coșiocnei pe 3 Maiu st. n a. c. la o conferință 
ce se va țină în șcâla confesională gr. c. din Coșiocna 
la 10 âre ante-meridiane — cu care ocasiune se va re- 
organisa comitetulă clubului, și se voră alege doi mem
bri ordinari și ună suplentă cari să represinte acestă 
cercă electorală la conferința partidei naționale a tutu
rora alegătoriloră români, convocată deja pe 7 Maiu st. 
ti. la Sibiiu.

Din ședința clubului electorală ală cercului Coșiocna, 
ținută în Coșiocna la 25 Aprilie 1887 st. n.

Ioană Hossu, I. Boșian,
președintele clubului electorală. actuară.

Convocare.
Subscrisulă comitetă ală partidului națională ro

mână din comitatulă Satu-Marelui are onâre a-i Invita 
pe multă stimații alegători români de același partidă 
din cercurile de alegere: Șomcuta-Mare, Baia-Mare, Ca- 
rașiu și Megieșiu, la o conferință, care se va țină în 
Seini la 2 Maiu st. n. a. c. la 10 âre a. m.

Obiectele conferinței voră fi:
1. Reconstituirea clubului electoral!.
2. Alegerea aloră doi delegați din fiesce care 

cercă electorală mai susă amintită.
Baia-Mare, 20 Aprilie 1887.

Comitetulă electorală comitatensă.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«j

BERLINtJ, 28 Aprilie. — Camera depu- 
tațiloră a votată proiectulă bisericescul în a treia 
cetire cu 243 contra 100 voturi.

BERLINtJ, 28 Aprilie — Afacerea Schnaebele 
ia ună cursă favorabilă. Se pare că guvernulu 
germană doresce să grăbdscă aplanarea ei.

BUCURESCÎ, 28 Aprilie. — Redactorulă 
diarului ,,Lupta“ a fostă condamnată pentru le- 
să-maiestate la doi ani închisăre și 5000 franci 
amende.

DIVERSE.
Sclavia Albiloru. — Se pare că s’a imaginată 

la Kentucky (Statele-Unite) ună nou chipă d’a pedepsi 
delictulă de vagabondagiu. Tribunalulă din localitate 
osândeșce pe Albii fără căpălâiu la pedăpsa umilitârej a 
sclăviei. In locă să-i mai întemnițeze, haimanalele și va
gabonzii suntă condamnate să slujăscă pentru ună spață 
de timpă determinat pe cetățenii,] cari dau mai multă 
la licitația pentru serviciele loră de robi. Astfelă ună 
anume Henry Dodson, din Brookville, Kentucky, a fostă 
adusă pe piața publică și văndutăla licitație pentru ter- 
menulă de 75 4<le. Mai întâiu publiculă se sfia să sanc
ționeze acestă genă de pedâpsă și nu se prea îmbulzea 
să liciteze. Dăr ună arendașă, Jules Metcalfe, se hotărî 
să dea eseinplulă, și lui se adjudecară serviciele lui 
Henry Dodson pentru suma de optă-<jecl cente, — patru 
lei. O altă haimana, Henry Hast, în vârstă de 24 său 25 
ani, osândită la o robie de 60 ijile, a fostă adjudecată 
arendașului Small pentru suma de trei franci. Este de 
adăogată, că lui Henry Dodson i s’a dată drumulă de 
cumpărâtoră, care a declarată că nu pâte să sufere idea 
d’a vedă ună Albă în sclăviă; dăr cumpărătorulă lui 
Henry Fast șl-a făcută treaba cu elă puindu-lă să-i 
muncăscă ca ună robă.

Gluma unchiului moștenitorii. — Cum pâte ajung 
ună moștenitoră în perplesitate, despre acâsta ne islori- 
sescă parele parisiane următorulă esemplu: In Mon- 
trouge se desfăcu de curendă testamentulă unui locuitor 
de acolo, care a murită deunăcjile. Testamentulă conținea 
următorele hotărîrî bisare: „Afară de averea mea mo
bilă și inmobilă lasă nepotului meu 100,000 franci în 
aură, ce îi am îngropațl într’ună locă anumită, care nu 
e cunoscută nimănui decâtă mie și cânelui meu «Cesar*. 
Nepotulă meu nu are decâtă să poruncăscă cânelui 
„Caută" 1 și „Cesar" îlă va conduce la loculă anumită11. 
Naturală că după desfacerea testamentului, fericitulă 
moștenitoră dădu imediată cânelui cunoscuta poruncă. 
„Cesar" însă răspunse prlntr’ojmușcătură în pulpa noului 
său stăpână. In următârele 8 (Jfie repetă elă și de 20 
de ori încercarea sa, dăr mereu cu același resultatăl Ne- 
potulă începe acum a crede, că unchiu-său încă pe pa- 
tulă morții a vrută să facă o glumă prâstă cu elă.

Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei'* â 5 or. se potU cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobfl Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Cnriulâ Ia bnraa fio V;on . 
din 27 Aprilie st. o. H87.

Rentă dc aurii 50/0 . . . 100 65
Rentă de hârtii 5»/0 . . 87.90
împrumutul^ căiloril ferate

ungare........................ 150.—
Amortisarea datoriei căj-

lorfl ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) ... 97 80

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

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostil ung
(3-a emisiune) .... 11575

Bonuri rurale ungare . . 104.40 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.40 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................  104 25
Bonuri cu cl. de (sortare 104 - 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone 
Despăgub rc p. dijin

. 10150 
‘o

vinii ung............................ 98.75
Imprumutuiil cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 124 25 
Renta de hărtiă austriacă 81 20
Renta de arg. austr. . . 82.15
Renta de aură austr. . . 111 80 
Losurile din 1860 . . . 134.75
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  873 —
Act. băncel de credită ung. 284 75 
Act. băncel de credită austr.281.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 4.99
Napoleon-d'orI .... 10.05 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 35 
Londra 10 Livres sterlinge 127.15

Cursuiu pieței Brașcvu
li» 28 Aprilie st. n. 1887.

Bauvuote nnuânesel .... Cump. 8.50

Argint românesc........................ > 8.45

Napoleon-d’ori............................... > 10 02

Lire turcesc!................................... • 11.30

Imperiali....................................... * 10.30

Galbeni............................................» 5 94

Scrisurile fonc. »Albina» 6% . » 101.—

„ > „ 5°/o • „ 98.-
Ruble RusescI............................... > 112.—

Diseontulă ... » 7—10°/0 pe

Nr. 3372—1887.

Publicatiune.J
Comuna orășenâscă intenționâză, ca spre scopulu clădirei unei 

casarme de honvedl, să cumpere unfi locă de clădită în o estindere de 
3—4 jugăre, decă este posibilă, în Brașovulă vechili. Se provdcă deci 
toți acei posesori de pămentu, cari voescă să-și vendă pămentulu, ca 
să-și aștârnă referitoruliî ofertă în scrisă la oficiolatulu orășenesefi 
economică din locă cel fi mult fi pană în 16 Maiu a. c.

Pe lângă amintirea prețului de vânzare în cifre și litere, și pe 
lângă amintirea condițiuniloru, are să conțină ofertulfi și declarațiunea, 
cumcă oferentulu se declară cu ofertulu său deobligatu pe durata unui anu.

In acelfi casu, decă pămentulu oferatti corăspunde condițiuniloru 
impuse și decă în genere se va determina clădirea casarmei, se obligă 
comuna orășenâscă, ca să plătescă prețulfi de cumpărare alu pământului 
cumpărată numai după ce va fi deja esoperată înalta aprobare, dedrece 
primirea ofertului se consideră numai în urma acestei aprobări de 
validă.

Brașov fi, în 26 Aprilie 1887.

Magistratul" orășenesc".

N- 690-1887- Concursă.
Pentru ocuparea postului de învățătorii poporală ordinară și sis- 

temisatu la scdla elementară comunală mixtă cu limba de propunere ro
mână din comuna Neposft, cu sal ară anuală de 400 fi. ș i locu
ință cu grădină, eventuală 100 fi., prin acesta se publică con
cursă. Concurenții au a-și trimite cererile loru la subscrisulu prin res- 
pectivulu inspectoru școlară până în 1-ma Iunie a. C., scrise fiindu de 
mâna propria în limba maghiară și română și provăițute cu atestată de 
boteză, atestată medicală, de servițiu și de moralitate.

Bistriță, 22 Aprilie 1887.

Havas Gynla ni. p.
3—3 inspect. reg. de scăle alo com. Bistrița-NăsgudO.

(Avisă d-loru abonați!
Rugămfi pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

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

Dâcă se ivesefi iregularități la primirea diarului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtu 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTli. „GAZ. IRANS*Mersulii trenurilor!!

Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886

pe linia PredealiUBudapeetn și pe linia Teîsișiă" Ara^îi-SSudapesta a calei ferate orientale (le stată reg. ung.

Predeald-Buda pesisa

Trenă Tren Trenă 
d0 accelerat lomul busperaone

Trenă 
jouinibu?

BucurescI

Predealu

Timișfl

Brașovtt

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homoroda 
Hașfaleu

(
(

BStidapesia—Predeasfi

Trenă Tren 
ide pers, accelerat

Trenă Trenă , - 
omnibus| de |nrn

| persdu a I

I Trenă 
nmnibus

7.30
1.14

1.45

Sighișor* 
Elisabetopole 
Mediașa 
Copaa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunela 
Teiușfi 
Aiuda 
Vințula de 
Ui6ra 
Cueerdea 
Gbirisâ 
Apahida

(
(

susc

Clușiu

Nedeșdn
GhirbSu
Aghirișa
Stana
Huiedind
Ciucia
Bucia
Bratca

I Râv
Mezd-Telegd

||

I

7.47
8.24
851
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

6 03
6.21

7.14
7.43

2.32

Fugyi-Vâsârhely
Vârad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

(
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

Viena 8.00

10.55
1 23
3 24
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de n6pte sunta

Tipografia ALEXI Brașovd.

Vicna
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vârad Veleuczc 
Fugyi-VAsârhely 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Gliirbgu 
Nedeșdu

Clușin

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

(

(
(

Ui ora
Vințuiă dc «i:£fi 
Aiuda
îjiașfi 
Crăciunela
Blașa 
Micăsasa
Cepșa taie 
Mediașă
Eli3abetop'

8.00
8.36
9.0 f
9.32

10.11
10.5
12 16l 'ligișfr-a
12.50 flașlslsc

Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Fe'.diira

I t.UO
II 19
12 30

1 01
1 06
1 13
1 20
1 41
2' 0
2 35
2 48
3.20
3 36
4.00
4.3
5.12

10.28

8.00
il.4<
2.31

1 21'
2.02
3.06
3.381
3.54 
4.0b 
4.50: 
7.281

Brașov ti

Timișa

< 
i./
i.

;>.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

1.55
2.53

Predeain

Bucuresc’

(
( I 3.28

9.35

cele dintre liniile grdse.

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Lra«l(i-Siîudu|>«NlK Budapesta-

Trenă 
(injnibns

i Tre iă
omn.bus

i Trenă de 
persene

| Trenă do 
peradne

Trenă
^de per.'6ii«

| Trenă 
| omnibiL

'ffeiiișft 11.24
1

2.40 Viena 11.10 12.10 1 _

Alba-luna 11.39 3 14 HkiMiupestu 8.20 9.05 —
Vințulă de joșii 12.30 — 4.22 1 11.20 12.41 __
Șibotă 12.52 — 4.50 8i ’aok 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 A» ailfi 4 30 6.— 7.04
Siineria. (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclea 3.23 — 7.02 Paulișl 5.19 6.51 8 17
Iha 3.55 — 7.28 Radna-1 ipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 GonoptS 6c9 7.37 _
Zam 4 25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 __
Soborșio 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bârzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopâ 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 __
Radna-Lipova 6.47 10 27 Ilia 8 55 9.-8 _
Pauliștl 7.28 — 10.42 Braniclea 9 19 10.17 _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 __
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 __
Arw.dfi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 __
Szoluok ( 8.42 — 4 52 Șibotii 11.43 12.— —

„ , _ ( — — 5.12 Vințulă de josă 12 18 32.29 —-
RihSk pentrt — 1 — 8.20 Aîba-Inlia 12 36 12.46 _
Viena — 1 — 6.05 Teiușft . 1 29 1.41 —

Arndft Sinaeirla (Piski) Petroșenl

I Trenă Tremă de Trenu Trenă de Trenăanini bas persânc mixt peredne ornai boi mixt

5.48 6.05 3ina©rîa 11.25 2.42
Aradulă nou G. 19 — 6.33 Streiu 11.58 __. 3.25

-Nămeth-Săgh 6.44 z— 6.58 Ilațegu 12.46 ___ 4.16
Vmga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 ___ 5.11
Orezifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 ___ 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 ___ 6 40
'(Tiazișăra 9.02 — 9.08 iiPelroșenl 3.37 — 7.12

'fîloilșdra- Arisdft iPetroșeni—Slnaeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă TrenăI peradne peredne omul bun de pers. Omnlhan mixt

Timișidra 6.25 5.00 Petroșcni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orezifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vuiga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 - 8.20
Neiueth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 ___ 9.01
Aradulă nou 9.11 — 801 Streiu 1.22 9.52
AradfS 9.27 — 8.17 Mmerle 1.53 — 10.31


