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Ungurii dela „Kolozsvar**,  cari pretindă a 
representa ideile celoră dela guvernă, susțină că 
ținerea de conferințe naționale deosebite roniâ- 
nescl este o nebunia.

Pentru Unguri p6te fi o nebuniă, dăr pen
tru Români este o trebuință, și acesta din simpla 
causă, că Românii nu potă lua parte la confe
rințele ungurescl, nu înțelegi! idiomulă ungu- 
rescă, n’au dorințe și aspirațiuni comune cu Un
gurii în ceea ce privesce desvoltarea și culti
varea poporului română, prin urmare nici nu se 
potu însufleți pentru libertatea, egalitatea și fră
țietatea ungurăscă.

Numai ună singurii tăremu este, pe care 
Românulă și Ungurulu trebue să-și dea mâna, 
tăremulă iubirei de patriă, dăr și de pe acestă 
tăremă voiescu Ungurii s6-i înlăture pe Români, 
reclamândă numai pentru denșii ca monopolă 
acestă iubire de patriă.

întrunire? de conferențe naționale române 
nu însemnă nicidecum — cum se încercă a a- 
măgi „Kolozsvar**  pe cetitorii săi — că Românii 
aru voi să creeze unu stată în stătu. Acăstă in- 
tențiune n’au avut’o niciodată. Martoră ne este 
durerosulu loră trecută. Der întrunirea de con
ferențe românesc! însemnă totuși unu lucru mare, 
însămnă, că pe teritoriulu acestui stată trăiescă 
trei miliăne de Români, cari au o individualitate 
cu totulă deosebită de a Unguriloră și cari nu
mai în libera desvoltare a acestei individualități 
îșl potă vedă garantată libertatea loru.

Dăcă este o nebuniă conferența națională 
română, ce e în ajună de a se întruni, atunci o 
nebuniă mare suntă și sinădele bisericesc!, tăte 
adunările literare și sociale române și chiar șe- 
•jătorile năstre dela sate, pentru că în tăte con
venirile aceste se cultivă individualitatea și in
teresele speciale de rassă ale poporului română. 
Atunci amu trebui să ne reîntărcemu ărăș! la 
propunerea nebună ungurăscă din anii patruzeci, 
ca limba maghiară să fiă introdusă cu forța și 
în bisericele năstre.

Și acăsta credemă că și cei dela „Kolozsvar11 
nu-o mai ținu atjl posibilă. De aceea îi sfătuimă, 
pe ei ca și pe toți Ungurii, cari vădă o nebuniă 
în conferențele românescl, să-și mai stempere nă- 
cazulă și setea de distrugere și să nu uite, că 
adl nu numai că trăimă în timpulă, când marile 
idei reformatăre ale secuiului ală 19-lea s’au pre
făcută în carne și sânge, ci trăimă și în mijlo- 
culă Europei culte, care, cu t6te veleitățile ei 
de-a se întărce la timpii vechiului barbarismă, 
nu va suferi în nepăsare ca să fiă sugrumată îna
intea ochiloră săi viăța individuală a unui po- 
poră, care a adusă și aduce atâtea sacrificii pen
tru susținerea acestei monarchii.

Și nu este numai libertatea și egalitatea, 
care pretinde să se cruțe și scutăscă individuali
tatea națională a Româniloră, ci acăsta este chiar 
o cerință a umanității. Umanitatea nu păte cere 
niciodată dela indivifjl să se desbrace de indivi
dualitatea loru, de caracterulă loru specială, căci 
dăcă ar face-o acesta n’ar crea cetățeni liberi, ci 
sclavi. Postulatulă de frunte alu umanității este 
din contră de a cruța și scuti viața cetățeniloră 
și individualitatea lor. Integritatea caracterului loru 
națională este însăși viața loru, pentru că cu in
dividualitatea încetăză și viața. De aceea și 
vorbimă de o viață și de-o mărte națională.

Ori și câtă 3’ar svârcoli cei dela „Kolozsvar11 
și soții loră, desvoltândă teorii una mai absurdă 

decâtă alta, nu voră pută face niciodată pe ună 
omă cu minte să crădă, că interesulă statului 
ungară ar fi să omăre individualitatea națională 
a Româniloră.

Și dăcă n’ar fi așa, dăcă politicii unguri de 
tagma celoră dela Clușiu ară veni și bătendu-se 
în peptă ca fariseii arăesclama: Dămne feresce, 
așa ceva nu voimă! — atunci le (Jicemă :

Decă nu voițl se omorițl individualitatea nostră 
națională, atunci dați-i putința să se desvolte liberă 
și neimpiedecată lângă individualitatea vostră și nu 
ne mai chinuițl cu libertatea, egalitatea și frăție
tatea vostră, pe care nu-o ceremă și nu-o vremăl

Pice însă „Kolozsvar1*:
>Este cu neputință ca ună slată să susțină nevă

tămată idea libertății pe sema unui poporO, care voindă 
a forma o națiune deosebită, amenință libertatea și ega
litatea celorlalți."

Intrebămă acum: dăcă Românii formându 
o națiune deosebită în acestă stată amenință li
bertatea și egalitatea Unguriloră, cu câtă mai 
multă nu trebue să amenințe Ungurii libertatea 
și egalitatea Româniloră, când ei nu numai că 
formăză o națiune deosebită, dăr își identifică 
chiar rassa loră cu statulă ?

Spuneți-ne, domniloră dela „Kolozsvar,**  unde 
mai rămâne locu pentru libertatea limbei năstre. 
decă idiomulu vostru voiesce să monopoliseze 
tătă viața și suflarea în stătu ?

Etă unde ajunge .Kolozsvar**  în desvoltarea 
teoriei obsolutismului ungurescu :

„Dără și Erancesii — dtce eiă — și Nemții, și 
Italienii, și înșiși Maghiarii au avută o ideă națională de 
ce să nu potă ave și Românii? Adevărată. Intr’aceea 
fote națiunile aceste an formată său au susținută in a- 
cesta ideă state deosebite puternice. Decă Românii dela 
noi din întru au același scopă, n’avemă să obiectămă 
nimică contra acesta, der nici ei să nu ia în nume de 
rău, decă statulă ungară tocmai așa se apără față cu 
ei, cum pote.«

Va se 4'câ pentru ca să ne putemă folosi 
de limba și de drepturile năstre individuale na
ționale trebue îndată să formămă ună stată deo
sebită? Și fiindu că nu putemă și nu vremă 
să-lu formămă să renunțămă la limba și la drep
turile năstre? Formăză Croații ună stătu deose
bită de ală Ungariei? Constitue Cehii, Polonii 
etc. state deosebite? Alcătuit’amu noi Românii 
în anii șăsetjecl, când ne-aroă bucurată de drep
turi politice-naționale, ună stată deosebită puter
nică ardelenescă ?

Ce alta suntu dăr palavrele lui „Kolozsvar**  
despre „statele deosebite**,  decâtă mărturisirea, 
că Ungurii dela putere nu voră să scie de ga
rantarea individualității năstre naționale în acestă 
stată. Dăr acăsta o scimă chiară din gura cori- 
feiloră parlamentului ungurescă și nu trebuia să 
cetimă mai întâiu articululă făiei clușiene.

Tocmai pentru aceea suntemă de acordă cu 
„Kolozsvar,“ că „trebue să venimă în curată cu 
scopurile n6stre.“

Dăcă Ungurii ne amenință cu puterea sta
tului, ce-o au în mână, când e vorba de susți
nerea individualității năstre, ca națiune deosebită 
între marginile statului, atunci le răspundemă : 
este o putere mai mare și mai durabilă decâtă 
puterea stateloră și acăsta este consciința nați
onală a unui poporă, este dreptulu lui eternă 
ți neprescriptibilă dea avă esistența sa propriă și 
de a șl-o apăra, până la ultima răsuflare!

Dăcă Ungurii dela putere declară st?tulii 
de-o personalitate afară de personalitatea celoră 
trei miliăne de Români, le răspundemă, că și noi 
Românii avemă drepturi asupra statului în care 
trăimă și pentru care amă adusă și aducemă a- 
tâtea jertfe, de aceea nu vomă admite niciodată, 
că statulă păte să aibă interese deosebite de ale 
năstre.

Dăr cei ce au puterea în mână ne amenință 

că „statulă“ se va apăra contra năstră cum v 
pută. Ei bine, atunci nici nouă nu ne remâne 
alta decâtă să ne apărămă cum putemă.

De aceea respingemă sfatulă, ce ni-lă dau 
cei dela făia clușiană, ca la conferență „să nu 
amestecămă drepturile cetățenescl cu cele de na
tura dreptului publică.“

Așa numitele drepturi cetățenescl au ajunsă 
a fi în cei douăzeci de ani din urmă maghia- 
risate; de aceste drepturi acjl numai Ungurulă 
să păte folosi cu succesă pentru apărarea și 
cultivarea naționalității sale.

Este prin urmare neapărată de lipsă să ne 
bucurămă de drepturi publice, ca să pătă fi ga
rantată și esistența naționalității române între 
marginile acestui stată ; și aceste drepturi le vomă 
pretinde mereu în gura mare, și în cousecență 
vomă stărui în resistența năstră legală să se res- 
tabilăscă autonomia țării Ardeiului, singurulă mij- 
locă și singura garanțiă de-a fi scutită individua
litatea năstră națională de atacurile și loviturile 
necurmate ale pașaleloră ungurescl!

Brașovu, 21 Aprilie (3 Maiu) a. c.

Ni s’a făcută imputarea din partea cole- 
giloră noștri din Sibiiu, că în ajunulu conferinței 
„amu voi cu ori-ce prețu să accentuămă ună 
nou conflictă în partidulu nostru “ și s’a adusă 
ca argumentă pentru acăstă cutezată afirmare, 
că ne-amu fi pusă în oposițiune cu comitetulă 
centrală electorală ală partidei naționale române 
și acum în urmă și cu dumnealoră.

Luămă ca martori pe cetitorii noștri, cari 
de aprăpe <Jece ani, de când acestă diară se 
află sub actuala conducere, au urmărită cu aten
țiune munca și stăruințele năstre, să ne spună în 
consciință, dăcă vreodată în acestă lung intervală 
amă provocată noi vr’unu conflictă, fiă câtă de 
mică, în sînulă partidei și ală națiunei năstre și 
dăcă niT din contră totdăuna amă lucrată cu 
credință și cu devotamentu pentru a face să se 
unăscă forțele năstre și să se cimenteze solida
ritatea năstră națională.

Ișl voră aduce aminte cetitorii noștri, că în 
periodulă dinainte de 1881 noi amă fostă aceia, 
cari amă combătută mai aspru atitudinea comi
tetului electorală de p’atuncl, cerendă să s° 
reculăgă și să facă posibilă întrunirea unei con
ferențe, care să dea o direcțiune seriăsă politicei 
năstre și să organiseze partida națională română.

Dăcă la 1881 s’a putută face ceea ce s’a 
făcută, atunci fără a comite ună actă de nemo- 
destiă, putemă afirma, că mai vertosă organulă 
nostru a contribuită la acăsta prin leala lui ati
tudine.

Este o straniă aparițiune, că tocmai aceia, 
cari se laudă în gura mare, că ei se pună în 
conflictă cu tătă lumea, vină să ne acuse pe noi, 
că amă voi „să accentuămă conflicte**.

Și pentru ce?
Pentru că amă constatată ceea ce au con

statată alegătorii români de pretutindenea, că co
mitetulă din Sibiiu de rândulă acesta nu a co- 
răspunsă pe deplină așteptăriloră loră în pri
vința pregătirilor^ pentru conferența năstră gene
rală electorală și pentru că amă susținută și 
apărată cu tăria, ceea ce amă susținută și apă
rată întotdăuna: principiile năstre naționale și 
solidaritatea năstră în lupta pentru realisarea loră.

Căci dăcă este ca solidaritatea dintre noi să 
nu rămână numai o dorință pe hărtiă în vecii 
veciloră, credemă și suntemă convinși, că ea tre
bue să se întemeieze pe nisce principii co
mune tuturoră, și aceste principii, esența și teme- 
iulă ei, trebue să le respectămă și să ne închi- 
nămă loră cu toții. Persănele trebue să dispară 
cu desăvârșire dinaintea mariloră și nestrămuta- 
teloră principii ale luptei năstre solidare naționale!

A face oposițiune leală acolo unde cere tre-
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buința este, după noi, o datoriă de frunte a unorO 
publiciști conscieuțioșl, der acâsta uu însemnă 
încă că ne-amu fi „pusă în oposițiune față cu 
comitetul u* ‘.

Din contră, suntemă de firmă părere, că în 
oposițiune cu comitetulu s’au pusă aceia, cari 
de-o parte simulau a fi susțiitorii lui, er de altă 
parte îșl continuau lucrarea de subminare, ac- 
centuându mereu conflicte personale și zăpăeindu 
lumea cu șovăirile lorii în cestiunile principiare 
naționale.

Cu atâtu mai multă n’aimi pututii să ne 
punemă în oposiținne cu comitetulă, cu câtu con- 
ducătorulă fdiei ndstre fiindiî alesă membru de 
cătră comitetu în ârna anului 1884 a făcută în
suși câtva timpii parte din acești! comitetu, do- 
vedindti prin acâsta, că departe de a fi contra- 
rulă comitetului, a fostă gata să conlucre cu elă 
în serviciulă partidei nâstre naționale. Dâcă mai 
târziu, vătjendă că din anumite împrejurări acăstă 
conlucrare i s’a făcută imposibilă, s’a retrasă din 
sînulă comitetului, nu s’a retrasă ca contrară, ci 
dând asigurarea că și în viitoră va sprijini ori
ce acțiune sănătâsă și energică a acestui corni tetă.

N’amă amintită pănă astăzi nimică despre 
acâsta, Causa a fostă tocmai, că amă voită să 
evitămă accentuarea unui conflictă de vederi, 
care p6te ar fi contribuită a slăbi autoritatea co
mitetului,

Astăzi însă, când delegații aleși pentru con- 
ferența nâstră, ce se va întruni Sâmbătă, îșl pre- 
gătescă geamantanele ca să plece la Sibiiu, nu 
mai pâte esista nici o temere de feliulu acesta. 
De aceea vă(}endu-ne loviți în sentimentele nâs- 
tre cele mai curate românescl, prin imputările 
nedrepte, ce ni se facă, ne semțimă datori de a 
împărtăși publicului nostru scrisârea, prin care 
redactorulă fâiei nâstre șl-a motivată înaintea 
comitetului din Sibiiu demisiunea sa, scrisâre din 
care se p6te vedâ clară și limpede ideile și sen
timentele, de care este condusă față cu comi
tetulu.

Etă acăstă sciisore în totă cuprinsulu ei:
Domniei Sale, Domnului Georgiu Barițu, 

președinte alti comitetului electoralii permanentă etc. ele.
în Sibiiu.

Domnule Președinte!
Nu fără âre-care surprindere am primită scrisârea 

Domniei Vâstre, prin care împreună cu ceilalți membri 
ai comitetului electorală permanentă, domiciliată in Si
biiu, mă invitați la ședința plenară pe diua de 23 De- 
cemvre st. n. cu Iote că, precum bine Vă este cunos
cută, în ultima ședință plenară dela 27 luniu st. n. 1886 
am declarată, că nu mai potă face parte din acesta co
mitetă,

Vă veți aduce aminte, că totă atunci, făcându-se 
din partea Domniei-Vâstre observarea, că prin retragerea 
mea și din causă că nu sosiseră toți membrii esternl, 
comitetulă nu va mai pute lua decisiuul valide, conformă 
regulamentului ce și l’a făcută, m’am simțită îndemnată 
a declara, că pentru ca să nu se impedece lucrarea co
mitetului, sunt gata a lua parte pănă la sfârșită la acea 
ședință generală, dâr stăruescă în demisiunea mea.

Totă-odată vătjândă însemnatele deosebiri de ve
deri, ce esistă între mine și D-Vâstră, Domnule Preșe
dinte, precum și între mine șl alțl domni membri in 
unele cestiunl principiare și mai alesă in privința mi- 
siunei comitetului, am dată espresiune intențiunei de a 
Vă espune și in scrisă causa retragerei mele.

Profită dâr de acăstă ocasiune, spre a Vă arăta 
Încă odată, ce m’a îndemnată a’mldepune in ședința ple
nară dela 27 Iunie mandatulă, cu care m’ațl fostă ono
rată Înainte c’ună ană și jumătate.

Onoratulă comitetă a binevoită a mă alege cu una
nimitate de voturi ca membru in loculă altui domnă, 
care repășise, și despre acestă alegere am fostă insciin- 
țată la finele lui Noemvre 1884, când totodată fui invi
tată la o ședință plenară in Sibiiu, la care m’am și gră
bită a lua parte.

încă de atunci am trebuită să facă neplăcuta es- 
periență, că opiniunile membriloră comitetului se deose- 
bescă chiar in cestiunl de principiu, er mai alesă in 
ceea ce privea modulă de procedere și activitatea ce 
trebue să o desvolte comitetulă.

Din erna anului 1884 pănă in luniu 1886 nu s’a 
mai ținută nici o ședință plenară.

Căușele le cunâscețl.
După atâta timpă eram în dreptă a aștepta, că 

celă puțină in acestă ședință din luniu 1886 se va face 
ună pasă seriosă din partea comitetului spre împlinirea 
misiunei cu care a fostă încredințată, dâr afară de unele 
afaceri de ordine secundară, comitetulă nici de astădată 
n’a luată măcară o singură hotărire de însemnătate.

Din discursurile ce s’au încinsă în cele două ședințe 
ținute In 26 și 27 luniu a. c. ml-am câștigată insă 

preste acesta convingerea, că in sînulă coinitetu’ui pre- 
domnescă nisce păreri, eu caii vederile mele nu se u- 
neseă nicidecum.

In specială din partea D-Vâstre, D-le Președinte, 
s’a enunciată părerea, că comitetulă trebue să repre 
senteze in modă colectiva tote vederile ce s'ar manifesta 
In sinulă alegătoriloră români din țâră și că mânile lui 
sunfă legate, in ceea ce privesce acțiunea sa, de votulă 
eventuală ală maiorității conferința.

Prin acestă tnunciațiune s’a pusă cestiunea pe ună 
tăremă, pe care nu mai potă conlucra in comitetă. de- 
orece eu sunt de părere, că comitetulă nostru, ca să-și 
potă împlini chiămarea, trebue să liă ună trupă și su- 
fletă in cestiunile principiare. După ce comitetulă pârlă 
numirea de -comitetă ală partidei naționale" și după ce 
nu pâte esista deosebire de vederi in sinulă unei par 
tide, când este vorba de programă și de esecutarea ei, 
urmâză după mine, că comitetulă trebue să fiă compusă 
din elemente omogene și că lucrarea lui pe temeiulă 
programei nu pâte fi espusă casualității și capricieloră 
maioritățiloră accidentale.

Mai departe s’a ivită în sînulă comitetului părerea, 
că activitatea lui ar fi restrînsă numai la alegerile die- 
tale. Nici cu acâsta părere nu potă consemți, deârece 
țină, că o datoriă capitală a comitetului a fostă și con
ducerea alegeriloră municipale, de cari însă, cum ve- 
demă, de locă nu s’a ocupată.

Cu adevărată consternare am mai aurită espri- 
mându-se și sprijinindn-se afară de acâsta în comitetă 
părerea că mai bine este să nu se lucreze, să nu se 
tacă atâta sgemotă, pentru că la din contră s’ar escifa 
numai oposițiunea și mânia guvernului!

După tâte aceste și după ce m’am convinsă, că In 
două ședințe generale, ținute in timpă de ună ană și 
jumătate comitetulă n’a putută lua nici o hotărire seriosă 
cu scopă de a satisface grelei sale chiămărl; mai departe, 
după ce m’am convinsă — ca să întrebuințeză propriele 
D-Vostre cuvinte—că „nu ne putemă înțelege», nu mia 
mai rămasă alta decâtă a’ml da demisiunea ca membru 
ală comitetului.

Am fost datoră a o face acesta și față cu nume
roșii mei amici de principii din țâră, cari suntă îndreptă 
a cere să le dau semă despre toii pașii, ce-i întreprindă 
in serviciulă causei naționale.

Domnule Președinte! Espunândă aici, și în scrisă, 
cu totă sinceritatea motivele ce m’au constrînsă să iesă 
din comitetă, Vă rogă a le împărtăși și celorlalți domni 
membri și a primi cu toții asigurarea din partea mea, 
că și de aci încolo, ca și in trecută, de câte ori se va 
tracta de o cestiune prineipiară și de o acțiune sănătâsă 
și energică în apărarea causei naționale, comite'.ulă păte 
conta pe sprijinulă meu.

Mulțumindu-Vă D-Vâstre și celorlalți domni membri 
ai comitetului pentru încrederea, ce a-țl avut’o in mine, 
când m’ațl alesă ca membru și acum din nou, când mă 
chiămarățl la ședința proiectată, Vă asigură de deosebita 
stimă și considerațiune ce Vă-o păstreză, d-le Președinte, 
și Vă rogă să primiți aceste rânduri ca isvorile din inimă 
curată.

Brașovă, 9 (21) Decemvre 1886.
Dr. Aurel Mureșianu.

Nu credemă că cineva, care scie să judece 
nepreocupată, va pută deduce din acăstă scri- 
s6re, că amu fi contrarii comitetului. Dâr afară 
de acâsta, tjis’amu noi vreodată, ca alegătorii ro
mâni să nu asculte de comitetu? Nu i-amă sfă
tuită din contră să urmeze în cea mai mare 
grabă provocăriloră lui, să se constitue și să a- 
lâgă delegați pentru conferența nâstră generală?

De aceea, să ne lămurimO.
După ce aun! sprijiniți! în modă leală și 

consciențiosii acțiunea din urmă a comitetului, 
esprimându numai părerea de rău că nu a fost 
mai grabnică și mai energică, trebue să respin
geau! cu indignare imputarea, ce ni se face.

Câtu pentru persdnele, cari facă parte din 
comitetu, n’amu incetatu niciodată de a le con
serva sentimentele de stimă, ce-o datorimu posi- 
țiunei și meriteloru lorii din trecută. Dâr alte 
sunt persdnele și alte principiile, altulu este res- 
pectulă cătră persâne și altulu respectulu ce-lă 
datorimă sântei nâstre cause după cea mai bună 
a nâstră convingere !

Departe de noi să accentuămu conflicte, amu 
lucrată și vomă lucra întotdâuna pentru apla
narea loră, cerendă dela ori și cine să’șl jerfâscă 
susceptibilitățile său ambițiunile sale personale 
je altarulă solidarității naționale, fără de care 
poporulu nostru niciodată nu-șl va pută ajunge 
ținta sa.

Dăr nu putemă pretinde dela nimeni să-și 
jertfăscă și principiile sale, precum nu putemă 
pretinde dela nimeni de a stărui pentru o soli
daritate aparentă, esteriără, când elu este pe de
plină convinsă în inima lui, că o astfelă de so

lidaritate necum să-i aducă folosă, dăr păte nu
mai să strice causei naționale.

Solidaritatea nâstră națională, proclamată 
de conferințele nâsfre naționale din 1881 și 1884, 
se întemeiază pe marile principii depuse în pro
grama nâstră de acțiune.

Să ținemă dăr susă stâguli! pe care suntă 
scrise principiile luptei nâstre naționale, ce de 
veacuri o purtămă; să-lă ținemă cu tăriă și cu 
bărbăția și în juruit! lui să ne grupămă cu 
toții, căci este stăgulă românismului, este drape- 
lulu celă sfântă ală solidarității Românilaru a- 
suprițl!

SOIRILE PILEI.

învățătorul^ scâlei poporale din Berekszo, Ban La- 
jos, fu decorată din partea Maiestății Sale cu crucea 
de argintă pentru merite „Kolozsvar" observă, că nu- 
mitulă învățători a fostă vrednică de acăstă distincțiune 
fiindcă de 42 de ani luptă pentru crescerea și maghia- 
risarea tinerei generațiunl. Cu tâte acestea în articolulă 
de fondă ală aceluiași numără, „Kolozsvâr" îșl esprimă 
speranța, că dâră deosebitele confesiuni și naționalități 
voră fi aflată, că nici intr’o privință nu suntă amenin
țate, că e cu totulă nebasată frica de maghiarisare și 
că „Kulturegylet“-ulă nici într’o privință nu tinde la 
slăbirea ori nimicirea Nemaghiariloră. — Nu vrâu „pa- 
trioții" nici să ne slăbâscă nici să ne nimicâscă, ci nu
mai să ne maghiariseze. Ce nevinovată întreprindere! 
Dâr pofta ’n cuiu.

—x—
Se vorbesce, ifice „Sieb. D. Tgbltl," că la tâmnă 

a. c. regimentulu 31 de infanteria se va întdree din 
Viena ârașl in garnisâna sa originară Sibiiu, er regimen- 
tulă 82 de infanteria va fi translocată din Sibiiu la Pola.

—x—
La tribunalulă de aci s’a instituită ună aiă doilea 

postă de conducătoră ală cărțiloră funduare, din causa 
multeloră lucrări, și in acestă postă a fostă numită, de 
cătră ministrulă de justițiă ung., fostulă ajutoră de con
ducătoră alu cărțiloră funduare, d. Ștefan Udvarnoky.

—x—
La representațiunea dela 28 Aprilie n. în opera din 

Pesta s’a petrecută ună scandalii. Tenoristulă cehă 
Broulik a fostă fluerată de o parte de publică. Se ijice 
că scandalulă a fostă înscenată de intendantulă operei 
contele Keglevich, care stă în relațiuni încordate cu 
Broulik. Foile guvernamentale combată acăstă acusare 
făcută intendantului. In săra următâre n’a cântată Brou
lik, deârece era temere de demonstrațiunl. Se vorbesce 
că acestea se voră repeți îndată ce va păși ârășl pe 
scenă tenoristulă cehă. — Semnă ală timpului!

—x—
In luna trecută s’au depusă la institutele de bani 

din locă fl. 357,160 și s’au ridicată fl. 370 748.
—x—

Protocolulă congresului națională bisericescu ordi
nară ală metropoliei Româniloră greco-orienta!l din Un
garia și Transilvania, întrunită la Sibiiu în 8/20 Iunie 
1886, a eșilă de sub țipară în edițiunea metropoliei și 
se păte procura cu ună florină v. a. Acestă protocolă 
este tipărită pe 366 pagine și cuprinde: Protocolulă șe- 
dințeloră I—XIX. Apoi cu adusele: a) convocarea con
gresului; b) cuvântă presidială de deschidere; c) rapor- 
tulă generală ală consistorului metropolitană, ca senată 
strinsă bisericescă; d) raportulă generală ală consisto
rului metropolitană din ședința plenară; e) representați- 
une in causa proiectului de lege priviloră la regularea 
învățământului în gimnasii și în scâlele reale; /) repre- 
sentațiune pentru modificarea proiectului de lege despre 
scâlele medii, prelucrată de comisiunea școlară a casei 
representanțiloră Ungariei; g) representațiune în obiectulă 
revindicării fondului de pensiune pentru învățătorii po
porali confesionali; h) representațiune [pentru revindica- 
rea caracterului confesională ală scâleloră poporale din 
fostulă confiniu militară bănățeană; i) raportulă gene
rală ală consisloriului metropolitană, ca senată școlară ; 
k) raportulă generală ală consistorului metropolitană, ca 
senată epitropescă ; l) regulamentă pentru procedura ju- 
decătorăscă în căușele disciplinare în metropolia gr. or. 
română; m) raport generală despre administrarea fun- 
dațiunii lui Gojdu în anii 1881 pănă 1884; n) testa- 
mentulă lui Emanoilă Gojdu; o) representațiune în o- 
biectulă literiloră fundațiunii lui Gojdu; p) literele fun- 
daționale ale fundațiunii lui Gojdu.

—x—
Tribunalulă din Clușiu a condamnată de curândă 

la trei luni inchisâre pe ună țărână română, fiindă câ 
alungase cu toporulă și cu furca de gunoiu pe ună ese- 
cutoră, care voise să'i facă secvestru.

—x—
Fișpanulu comitateloră Solnocu-Dobeca și Bistrița- 

Năseudă, Banfly-pașa, a făcută cunoscută printr’o cer- 
culară — tjice „Ellenzek" — că elă, pașa, e numită
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președinte pentru direcțiunea districtului ardeleană ală 
societății de asigurare pe acții francesă-ungurâsca. Banffy- 
pașa (jice in cerculară, că acâstă societate „a încetățe
nită pe tărămulă asigurării concurența ce se întemeiază 
pe base de afaceri sânătose și solide și a spartă mono- 
polulă". „EHenz^k- consideră arăstă pășire a unui fiș- 
pană a patru comitate ca o reclamă ce nu se pole în
gădui, ca o suspicionare a celorlalte societăți Ide asigu
rare și ca o incetâțenire a monopolului, fiindcă pe lăngă 
slăbiciunea ămeniloră și după placulă solgăbirăiloră și 
notariloră de cercă în curendă s’ară schimba pretutin- 
denea în ținnlulă puterei sale tablele altoră societăți de 
asigurare cu tablele societății recomandate de elă.

—x—
Pe părintele Alexe Popoviciu din Sepsi St. Georgi 

l’a „pricopsită, minislrulă Trefort cu 60 fi. — De ce 
părinte ?

Subjudele din Mediașă, Karl Heidendorf, jlăsă pe 
practicantulă său să țină pertractări și să pronunțe sen
tințe. Tabla r. din Tărgu-Mureșului trimise subjudelui 
pentru aeăstă procedere ună avertisment Q. Curia r. însă 
îlQ condamnă la 10 fl. amendă.

—x—
Jidovulă Lad. Goldberger a comisă mai multe în

șelătorii, sub falsulă nume de contele Wenckheim, în 
Seghedină, Pojună și alte localități. Curiosă e, că „con 
tele Wenckheim“ a comisă înșelătoriile în aceeași cji, 
28 Aprilie n., și in Pojună și in Seghedină. Poliția ilă 
urmăresce, er tribunalulă va lămuri lucrulă, cum a pu
tută fi „contele*  în aceeași 41 în cele două orașe.

—x—
Teatru ungurescu. Aslă-seră se va juca „Domnișo- 

rulu Irma“, piesă comică cu cântări în 4 acte, de Văr- 
tessy, ăr mâne-seră, Joi, operetă: ,Baronulu Țiganii.*

Delegații pentru eonferența din Sibiiu.
Huniădâra, 1 Maiu 1887.

Alegătorii români din cerculă electorală ală Hune- 
dorei in conferența tinută la 1 Maiu s. n. a. c. au alesă 
de delegații ordinari pentru conferența generală a ale- 
gătoriioră români din Ungaria și Transilvania, ce se va 
ține în Sibiiu la 7 Maiu st, n. a. c. pe d-nii: Francisca 
Hossu Longină, advocată din "eva, și pre Nicolau Mun- 
teanu, proprietară din Hunedora; er de delegată su- 
plente pe d-nulă Alesadru Diata, proprietară din Hune
dora ; restituindu-se totodată și clubelă electorală pe pe 
riodulă de 5 ani.

Ioană Popă, protopopă. Nicolau Stachița,
președinte. notară.

*
Conferența electorală română din Deșiu a alesă ca 

represenlanțl la conferența generală din 7 Maiu dela 
Sibiiu pe următorii domni: Din Deșiu : Augustă Mun- 
teană, Gabrielă Mânu; suplenlă: Remusă Roșea. Din 
Ileanda mare: Dr. deodoră Mihali. Ioană Slavici; su- 
plentă: Petru Cherebețiu. Din Lăpușă: Theodoră Her- 
mană, N Nicâră; suplentă: Dumitru Dragoșu. Din 
Betleană: Nicolau F. Negruțiu, Mihailă Făgărășiană; 
suplentă: Simeonă Popanu. Din lelodă : Grigoriu Stețiu, 
Ioană Hățeganu; suplențl: N. Birlea, S. Coroianu, cari 
s’au îndatorată să participe negreșită la aceea adunare, 
ordinarii ori suplenții. S’a pronunțată apoi susținerea 
solidarității și a programului din 1881 și 1884 — Ra- 
portulă detailată va urma în numărulă viitoră.

*
Conferența

Alegătoriloră români din cerculă electorala de de- 
putațl dietall ală Vințului de josă, conchemată pe 30 
Aprilie st. n. a. c. 1887 in Vințulă de josă, a alesă 
de represenlanțl la conferința electorală generală română 
conchemată pe 4'ua de 7 Maiu st. n. a. c. 1887 la Si
biiu ca membrii ordinari pe d-nii:

1. Dr. Avramă Tincu, advocată in Orăștiă.
2. Rubină Patița, advocată în Alba-lulia, cu ob

servarea că, dăcă acei doi Domni voră fi aleși și in- 
tr’alte cercuri pentru numita conferință generală, său dăcă 
dintr’alte împedecărl nu voră pută lua parte la aceea, 
ca acesta cercă la nici ună casă să nu rămână nere- 
presenlată în acea conferință generală română, a alesă 
și doi suplențl și anume lângă Domnulă Dr. Tincu s'a 
alesă de suplenlă Domnulă Victoră Tordășanu oficiantă 
în cancelaria archidiecesană gr. or. in Sibiiu, er lângă 
Domnulă Rubină Patița s’a alesă de suplentă Domnulă 
Septimiu Albini, profesoră la scola de fetițe în Sibiiu.

Vințulă de josă, în 30/4 1887.
N. Maniu, președinte. 1. Pleșia, notară.

încă o comună română arsă.
Alba-lulia, 2 Maiu 1887.

Comuna vecină Ciugudulă mure.șană, locuită esclu- 
sivă de plugari români, nu mai esistă. ErI in orele de 
după amătjî, isbucnindă fo.ă s’au mistuită tăte casele și 
supraedificatele și acjî numai șâpte case mai stau — dăr 
și aceste lipsite de alte clădiri economice, care iote îm
preună cu garduri s’au prefăcută in cenușă.

N’au putută bieții Omeni afară de vestmintele de 
pe trupă să mântue ceva dinaintea focului infurială, care 

ca pârjolulă, în scurtă timpă se lăți peste t6te locuințele 
aflătăre întro singură liniă — de ambele părți ale dru
mului.

Daunele încă nu s’au putută erua, însă acele tre- 
bue să fiă forte mari considerându-se cumcă tote unel
tele de casă, bucate și nutreță nu au remasă nici unui 
loeuiloră.

Acăsta fatalitate i-a adusă pe mulțl la sapă de 
lemnă .și cu greu se voră pute repara daunele, ba decă 
simțulă de caritate nu va ajuta, mulțl sunlă espușl 
chiar fdmetei.

In oraștilă nostru deja s’a făcută ceva începută 
spre ajutorarea nenorocițiloră , insă fără ună concursă 
mai mare eu greu se va ajunge scopulă de a mulcomi 
măcară lipsele cele mai artjălOre. Dreptă aceea speră, 
că apelulă, ce credă că se va îndrepta cătră publiculă 
română, va avă o sprijinire căldurosă.

Marcelă.

Școlele românescl din Macedonia.
(Fine.)

A patrusprezecea șcâlă s’a deschisă în anulă 1880, 
in Magarova, de cătră d. D. Abeleanu, care acum este 
permutată la șcăla din Crușova, și acum institutorii la 
acea șeălă se află d. D. lonescu, născută în Magarova, 
a fostă mai înainte învățătoră la șcăla din Perlepe și la 
1881 s’a permutată la șcăla din Magarova, care acum 
are 24 elevi.

A cincispredecea șcâlă s’a deschisă în anulă 1880, 
în Băeasa, sată pe deplină românescă situată în mun
tele Pindă in Epiră, dej cătră d. D. Șumbă, elevă ală 
șcălei macedo-române dela sfinții Apostoli Șcăla are 
20 elevi

A șesespredecea șcâlă s’a deschisă in anulă 1880 
în Samarina, orășelă pe deplină românescă situată în 
muntele Pindă. Invățătorulă ei este d. lonă Șomă To- 
mescu, permutată dela șcăla din Avdela, avendă de aju
toră în anii trecuțl pe d-nii D. Cuvati și 1. Hondrozum, 
er acum pe tinărulă Papa lonă, elevă din clasa Il-a din 
gtmnasiulă română din Bitolia. Atestă șeălă funcționeză 
numai vera în Samarina, ca și școlile din localitățile 
muntose, Avdela, Petivoli și Călive, er ierna șcăla se 
ține în sătulă Vlahoianii, in Tesalia, de d. lănă Șomă 
Tomescu, unde petrecă ierna mai multe familii române 
din Samarina. Șcăla acesta numără 80 elevi.

A șeptespredecea școlă s’a desch să în anuiă] 1880 
la Furca, sată românescă în muntele Pindă. Intâiulă 
învățătoră a fostă d. C. Furc-eanu, care a învățată 5 
classe gimnasiale in școlile grecesc!, er limba română în 
mănăstirea românescă Prodromă din sf. munte Athosă. 
A'estă șeălă are 35 elevi.

A optspredecea școlă s’a deschisă în anulă 1881 
în Nejiopole, orașă pe depliuă românescă, de cătră Gușu 
Nejiopoleanu, și a fostă celă întâiu profesoră ală acestei 
școli. Elă este absolventă ală gimnasiului grecescă din 
Bitolia și la șeălă din Gopeșă, unde a fostă ajutoră doi 
ani de cjile, și fiindcă numărulă eleviloră se înmulțise 
pănă la 65, s’a numită ca ajutoră la acea șeălă și d. 
D. Zografă, care este ca și d. Gușă Nejiopoleanu român 
din Nejiopole, și a studiată limba română la șcăla din 
Bitolia. Numărulă eleviloră acelei școli este de 35.

A nouespredecea șcâlă deschisă a fostă gimnasiulă 
din Bitolia, capitala Macedoniei, în luna Martie, anulă 
1881, cu doi profesori de șciințe și de Jlimba francesă, 
d-nii V. Glodariu, ca directoră, și V. Corvină. La 1 
Septemvre 1882 vine ca directoră diaeonulă lănă Geor- 
gescu, care dădea și lecții de limba elenă și religie, cu 
profesorii A. Bagav, de limba latină și francesă, C. 
Cairetli de matematică, Agopă Artiniană de^limba turcă, 
V. Petrescu de desemnă și caligrafia. Apoi vine 
directoră erășl R. Corvină, care dedea lecții și de limba 
latină, română și istoriă, d. N. Maimuca de fisică și de 
limba francesă la classa Ill-a și de limba română la 
classa l-a, D. I. Ciuli de matematică, de contabilitate și 
de religiă, d. H. Pavliu de limba grăcă și de geografia, 
d. V. Petrescu de limba francesă la classa l-a și a Il-a, 
de limba turcă, de desemnă și caligrafia. La înființarea 
gimnasiului numărulă eleviloră era de 55, ăr la 1 Sep
temvre se urcase la 701).

In gimnasiulă din Bitolia s’a înființată și ună in
ternată în anulă 1882, cu 46 bursieri, din cari 40 suntă 
internați, ăr 6 stipendiștl și stau pe la familii.

Școle de fete.
A douedecea șcâlă care s’a deschisă mai întâiu, a 

fostă acea din Ohrida, pe la Decemvre 1878, de învăță- 
torea Agatia Apostolescu, absolventă a șcălei centrale de 
fete din Bucurescl. Șeola are 35 eleve.

A douedeci și una șcâlă s’a înființată in Crușova, 
pe la sfirșitulu anului 1878, de d-ra Victoria Petrescu, 
absolventă a Asilului Elena Domna, din Bucurescl. Mai 
târziu demisionândă, ea a fostă înlocuită de d-ra Se- 
vastia Coloveloni, absolventă și profesoră a Asilului din

') Suntemă informați, că aslătjl gimnasiulă are 6 
classe.

Bucurescl, care acum este directără acestei școli, avăndă 
2 subinstitutăre, pe d-na Zaha Soțu, născută Groiu și pe 
d-ra Constantina Curți. Aeăstă șeălă are 90 eleve.

A douedeci și doua șcâlă s’a desch’să în Gopeșă 
totă pe la sfîrșitulă anului 1879, de d-na Elisa N. Cos- 
mescu, născută Petrescu, absolventă a șcălei centrale de 
fete din Bucurescl, care demisionândă în luna Septemvre 
1883, a fostă înlocuită cu d ra Elisabeta Groiu, fostă 
institutăre la șcăla de fete din Crușovia. Aeăstă șeălă 
are ca la 45 eleve.

A douedeci și treia școlă a fostă deschisă în luna 
lui Martie 1881, în Vlaho-Clisura, dăr în realitate nu 
s’a organisată și nu funcționăză regulată decâtă din luna 
Februarie 1882, când s’a numită institutăre la aeăstă 
șeălă d-ra Alexandrina Calotescu, absolventă și pedagăgă 
a Asilului din Bucurescl, care acuma se află directără 
acelei școli, avendă de ajutără pe d-na Maria Damiano- 
vicl, născută Trantafilă. Șcăla numără 57 eleve.

A douedeci și patra șcâlă s’a deschisă la Bitolia, 
în luna Martie, anulă 1881. Cea d’ântăiu institutăre a 
acestei școli a fostă d-na Alexandrina Bizanti, și fiindcă 
numărulă eleviloră se înmulțise, ajungăndă pănă la 70, 
s’a numită institutăre și d-ra Smaranda Diculescu, ab
solventă a asilului din Bucurescl. Scăla are acum 45 
eleve.

A douedeci și cincea șcâlă s’a înființată la Molo- 
vi.ște, în anulă 1881, de d-ra Venera Chircu, fosta insti
tutăre la șcăla de fete din Bitolia, care mai târtjiu per- 
mutându-se la șcăla de fete din Magarova, a fostă înlo
cuită la șcăla din Moloviște de d-na Fania Gușu Papa 
Costa, născută Tono, fosta sub-institutăre Ia șcăla de 
fete din Crușova, care este acum și institutără la șcăla 
de fete din Crușova și care este acum și institutără titu
lară a școlei din Moloviște. Elevele acestei’ școli suntă 
în numără de 60.

A douedeci și șesea șcâlă s’a deschisă în Magarova, 
totă în anulă 1882, de d ra Sevasfa Coloveloni, absol
ventă și profesără a Asilului din Bucurescl, care mai 
tărdiu permutându-se la șcăla de fete din Crușova, a 
fostă înlocuită de d-ra Venera Chircu. Acum este institu- 
tărea titulară a șcelei din Magarova. Numărulă eleveloră 
acestei școli este de douăzeci și două.

A douedeci și șiptea șcâlă s’a deschisă In Constan- 
tmopole Ia anulă 1884. Institutorulă acestei școli a fostă 
și este d. Tascu lliescu, română din Crușova. Șcăla are 
28 elevi cu eleve.

Cea mai mare parte din șcălele pe care le-amă în
semnată precum și gimnasiulă cu internatulă din Bitolia, 
au fostă înființate prin inițiativa și silințele d-lui Apostolă 
Mărgărintă, care in luna Augustă 1878, a fostă însărci
nată de comitetulă macedo-română cu inspecțiunea șcă- 
leloră românescl din Macedonia, și cu direcția în genere 
a educațiunii și instrucțiunii Româniloră din Macedonia, 
Epiro-Tesalia și Albania, pentru ca poporulă română 
din acele ținuturi, amenințată de pericolulă desnaționa- 
lisării, să se desvolte în propriulă loră elementă națională

Este de celă mai mare interesă pentru noi, de a 
sprijini cultura și desvoltarea frațiloră noștri de peste 
Balcani, căci, deși suntemă despărțițl de ei prin o mare 
întindere de pămăntă și prin o naționalitate deosebită 
de a nostră, totuși este evidentă, că nu trebue să lăsămă 
in părăsire acelă elementă românescă, care a dovedită 
atâta energiă și atâta destoinicia în multele direcțiuni. 
Intr’adevără cine păte sci, ce ne ascunde viitorulă 1 

(„Conv. Literare11). Iheodoră T. Burada.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

TIMIȘORA, 4 Maiu. — Conferința Româ- 
niloră, la care au asistată 100 participatorl, a 
alesă (Jece delegați pentru conferința din Sibiiu 
și a esprimată alăturarea la oposițiunea moderată 
din dietă.

ATENA, 4 Maiu. — Scirile din Creta suntă 
mai favorabile. Ordinea nu s’a turburată erl.

ATENA, 4 Maiu. — In mai multe puncte 
ale Peloponesului și Greciei vestice s’au simțită 
violente cutremure de pămentu.

PARIS, 4 Maiu. — Representațiunea operei 
„Loliengrin'1 a avută ună succesă strălucită. După 
primulfl actu s’au adusă furtundse ovațiunl di- 
tectorului. înaintea teatrului s’au adunată vr’o 
300 studențl, cari au strigată: „josă cu Wag- 
ner! trăiască Francia!'1 Mulțimea însă a fostă 
împrăștiată de poliția întărită. P16ia a împede- 
catu o adunare mai mare de poporu.

MSE" Numere singuratice din „Gazeta Transilva- 
niei“ â 5 er. se potu cumpera în totungeria 
lui I. G110SS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: lacobfi Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Ouriulu la barda de V.en»
dib 3 Maiu st. n. 18S7

Rentă de auru 5», . . .101 20
Rentă de hârtii 6’/, . . 88.25 
Imprumutulâ căiloril ferate

ungare.......................... 149.75
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostâ ung.
(1-ma em isiune) ... 97 80

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 127 20

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 113 —

Bonuri rurale ungare . . 104.70 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl............................  104 59
Bonuri cu ci. de (sortare 104 60 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 104 50
Despăgubire p. dijma de 

vină ung............................ 98.75
Imprumutulii cu premiu 

ung..................................119 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 35 
Renta de arg. austr. . . 82.35
Renta de aură austr. . . 112 25 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acfiunile băncel austro- 

ungare ........................  877 —
Act. băncel de credita ung. 285.—
Act. băncel de credita austr.281.—
Argintula —. — Galbinl 

împărătesei ................5 98
Napoleon-d’orl .... 10.04 
Mărci 100 imp. gerrn. , . 62 27 
Londra 10 Livres sterlinge 126.90

Bursa de Bueuresci.
Cota oficială dela 20 Aprilie st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%). . 91'/, 91—
Renta rom. amorl. (5°/,) 93— 93

» convert. (6°/0) 87— 87’/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 37—
Credit fonc. rural (7°/0) . 103'/a 104—

> n >> (5°/o) ■ 87’/, 88’/,
» » urban (7°/0) . 100»/, 101—
> . (6«/0) . 93’/, 94—
• • (5»/o) ■ 83— 84—

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

Cursulu pieței Brașovă
din 4 Maiu st. n. 1887.

• » » Națională ------ ------
Aură contra bilete de bancă . . 16.75 17.25

j Bancnote austriace contra aură. . 2.00 2.02

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.52 Vând. 8 54

Argint românesc................. . » 8.45 . 8.50

Napoleon-d’orI...................... . » 9.99 . 10.03

Lire turcescl.......................... . » 11.35 » 11.40

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

Galbeni.................................. . » 5 93 » 5.97

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

. • , 5’/. . „ 98.- » 99.—

Ruble Rusescl..................... . » 112.— » 113.—

Discontulă ... » 7—10»/, pe anii.

„Noutăți pentru sesonulu de vară!
Toilete pentru mirese, promenadă și casa se confecțion^ză la

Kovăsznai & Ke esztesi
Grand Magazin de mode și confecțiuni pentru dame

Brașovil (Piața mare.)
Unde a sosită de c-ureiido in mare alegere cele mai nouă materii 

de lână pentru rochii, fabricate indigene și străine, Crepu și Cachemiru. 
Mătăsăriă de Lyonu: Merveillieu, fatle și catifele negre precum și în tdte 
culorile. Postavuri pentru confecțiuni de dame și bărbațf. SatinO de spă
lată, Toii, Zephier și Oxfordurl.

ChifonurI de Benedictă Schroll, Șirtingu, Julett și Gradl Pân- 
dării de bumbaeă americane in tole lățimile. Pălării de pae și garnisell 
potrivite, adecă: flori, pene, dentele și unO bogată asortimente de panglici 
in culorile cele mai fine și frumose. Cele mai nou „Jersey*  Talii-Trico și 
Corsete in mare alegere. Cele mai nouă umbreluțe și umbrele, mănuși de 
piele și de mătase. Asemenea tot o telulă de dentele, perdele de Jutte și 
Tunis, cuverturi pentru paturi și mese, covore lungi și dinaintea canapelei 
cu prețuri eftine.

Mostre se trimită la cerere gratis și franco.

X 
X 
X 
X 
XX 
XX 
XX

XX 
XX 
XX
XX 
wM8
XX 
XX
XX 
XX
XX 
XX

Nr. 4708 1887_ PU |j| jCaț j (J pg.
Anunțările făcute în sensulu disposițiunilorâ § lui 189 alb art. de 

lege XXIII, din anulă 1885 a obiectelor^ de apă și a drepturilorU 
pentru folosirea apei de pe teritoriul^ orașului Bras o vil zăcu 
spre scopulă mai departei anunțări, din 1—31 Maiu a. C- în despăr- 
țămentulu protocolului de exhibite ală subscrisului magistrată, spre exa
minare din partea fiă-căruia.

Se provfică tofă odată cei interesați, ca celti multă pană în 31 
Maiu a. C. să ascearnă subscrisului magistrată eventualele observațipnl 
la singuraticele anunțări, totuși însâ pentru fiăcare anunțare, în modă 
separată.

Brașovă, 30 Aprilie 1887.
Magistratulu orășenescu.

(AvisU d-loru abonați!
Rugămiî pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe 
fășia sub care au primitu <ț'arulu nostru până acuma.

Domnii ce se abon^ză din nou s6 binevoiască a scrie adresa 
lămu'itu și sâ arate și postaultimă.

D6eă se ivescu iregularități la primirea farului onor, abonați 
suutu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtu 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTll. „GAZ. HiANS*

Mersulu trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886

pe linia l*re<lenIiT-Bii<l«pesta  și pe linia Teinșîi-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. nng.

PredeaBu-Buda pesta Budapesta—Predeald

BucurescI

Tronă 
de 

persone
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibu*
Trenă 

omnibu*

Predoalu

7.30
1.14

Timiș a

BrașovO
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfl
Hașfaleu

(
(

I 1.45

( 
(Sighișora 

Elisabetopole 
MediașB 
Copaa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneia 
Teinșă 
Aiuda 
Vințula de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirisi 
Apahida

Clușiu 
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiodină 
Cincia 
Bucla 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

susfl

(
(

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

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

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Bnda-pe>ta

Viena

(
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

4.16
5.02
5 43

2.32

6.15
7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12.48

1.22
2 18
2.48
2 56
3 64
4.51
5 28
5 56

8.00
8.36
9.0z
9.32

10.11
10.51
12 16
12.50
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50 TimișO
7 Predealu

Viena
Budapesta
SzolDok 
P. Lsdăny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
Rev 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clnșin (

Apahida
Ohiriț

Cucerdea

Uiora 
Vințula de 
Aiudfi 
Teiuți 
CrăciuuelO 
Blașâ 
Micăsasa 
Copța mic 
Mediaști 
Klisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldi6ra

BrașovQ

susfi

BucurescI

(
(
( 
(

Nota: Orele de nâpte sunta cele dintre liniile grdse.

Trenu 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenu Tren fi Trenfi 
fomulbusomnibu de

1 perafine

ll.lo| — — — 1

7.40 2 — 3.10 6.20 8.00
11.05 3.581 7.38 9.34 11.40
2 02 5.28 5 40 11.26 2.31
4.12 6.58 9.14 1.38 —

— 9.24 2.06
— — 941 2.17 —
— 7.33 10.19 2.40 —
— 8.04 11.38 3.24 —
— — 12.18 3.47 —
— — 12.54 4.07 —
— 8.58 1.57 4.33 —
__ 9.28 3.11 5.15 —
— — 3.40 5.34 —
— — 4.15 5.55 —
— — 4.36 6.07 —
__ — 4.58 6.24

10.28 5.26 6.43 --
11.00 _ — — 7.08
11 19 _ — — 7.36
12 30 _ — — 9.06

1.01 __ — — 9.53
1 06 _ _ — — 10.—
1 13 _ — — 10.09
1.20 — — 10.19
1.41 _ — — 10.48
2C0 — — 11.14
2 35 — — 12.12
2.48 — — 12.30
3.20 — — 1.12
3 36 — — 1.32
4.00 — — 2.18
4.35 ___ — 3.03
5.12 — — — 3.49

4.285.37 — — —

7.02 _ — — 6.16
7.43 _ .— — 7.06
8.11 _ — — 7.46
8.41 _ — — 8.25
9.21 _ — — 9.15
__ .— 1.55 — —
— — 2.53 — —
__ _ — — —
__ _ 3.28 — —

r 9.35

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

TeiușA- 1 radA-Budap esia Budapesta- Arad A-TeiușA.

Trenă Tre iii Trenu de TreDă de Trenfi Trenfi
_____ i omnibua otnuibus persfine perafine dc per^one omnibn

i TeiușA 11.24 —
1

2.40 Viena 11.10 12.10 ___
| Alba-lulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —

Vințulă de josă 12.30 — 4.22 ( 11.20 12.41 ___
Șibotă 12.52 — 4.50 S/.dnok 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Ai adA 4 30 6.— 704
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliș 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-I ipova 5.41 17.10 8 36
Gurasada 4.C8 — 7.40 Conopă 6C9 7.37 __
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 ___
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 -
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9. 8 ___
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 ___
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 ___
Arad 6 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 ___

Szolnok ( 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —
„ . ( — 1 — 5.12 Vințulă de josă 12 18 J2.29
Budapesta - 1 - 1 a. 20 Alba-Iulia 12.36 12.46 ___
Viena -1 6.05 TeiușA . 1.29 1.41 —

AradA-Tlnalș6ra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenfi Trenă de Trenu Trenfi de TrenăomnibQF parafine mixt penfine omnibu mixt

Arad A 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradula nou 8.19 — 6 33 Streiu 11.58 _ 3.25
Nemeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 _ 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 _ 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 _ 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 64)TSanfșiira 9.02 — 9.08 Petroșeul 3.37 — 7.12

Tim£ș6ra-AradA Petroșenl—Simeria (Pisk i)

Trenfi de Trenă dc Trenă Trenfi Trenfiperafine parafine omnibua
i

de pera. Omnibu mixt

TImișdra 6.25 5.00 Petroșeul 10 07 6.10
Merczifalva — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 _ 8.20
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 _ 9.01
Aradula nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
AradA 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.31


