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Brașovti, 30 Aprilie 1887.
In revista ndstră, cu care amu încheiatu 

anula 1879, răspuncjendu celoru mici de inimă 
dintre noi, cari încă de p atunci pretindeau, că 
Românii asupriți din Transilvania, Bănat!) și Țera 
ungurăseâ, n’aru mai avă mijlbce de a resista în 
contra curentului nimicitorii, le diceamu;

„Vă înșelați 1 Mijldce avemă, numai mijlo- 
culu ne lipsesce. Pe câta timpa nu voma cul
tiva decâta interesele personale și particulare; pe 
câta timpa nu voma înceta cu certele seci, cu 
ambițiunile deșerte, cu intrigele și frecările me
schine; pe câtu timpa invidia, 6rbă căt.ră pro- 
priele interese, nepăsarea și egoism ulii voru tur
bura necontenita apele ndstre: nu ne putemu aș
tepta la nici unu bine, la nici unu resultati! 
favorabila. Decă însă ne voma sci avânta la 
nobila abnegare de sine, la curagiulu bărbătesc)! 
ala nemuritoriloru noștri antecesori; decă ne vomă 
da mâna cu toții puindu umăru la umăru spre 
o conlucrare sinceră frățescă, voma afla și ade- 
văratulă mijloca de scăpare și avendă mijloculă 
vom ii ave și mijlocele.')*

La 1881, după terminarea lucrăriioru con
ferenței ndstre generale electorale dela 12, 13 și 
14 Maiu a aceluiași anu, amu scrisă :

„Votulu pronunțatu cu unanimitate în con- 
ferența alegătoriloru români, în presera memo
rabilei 4>le de 3 (15) Maiu, ne este o viuă do
vadă că, dăcă și nu amu câștigată încă rnijlo- 
culu salvatori), amu făcută ceh) puțină unit pașii 
înainte, unu pasă seriosu spre aflarea lui prin 
aceea, că representanții alegătorilor!) români, 
„recunoscendu necesitatea de a se uni toți Ro
mânii de sub cordna s lui Ștefană și de a și îm
preuna și organisa puterile pentru apărarea tu- 
turoră drepturilor!) și a intereselor!) naționale44, 
au încheiată o legătură între sine și s’au consti
tuită în solidaritate11.

Totu atunci amă adausu:
„Angajamentulă morală, ce l’au luată asu- 

pră’șl membrii conferinței pentru o conlucrare 
leală și zeibsă în direcțiunea indicată este mare 
și fiăcare va avă să răspundă pentru faptele lui 
înaintea forului morală alu națiunei3),44

La 1884, salutându decisiunile conferenței 
ndstre ținute atunci la, 1, 2 și 3 Iuniu, amu <p-să : 

„Convingerea, că fie-care Română trebue 
să-și iacă datoria pe deplină și că timpulu șovăi- 
turiloră și ală tocmeleloru a trecutu, s’a mani
festată în conferența din urmă mai tare ca acum 
trei ani, și acesta este resultatulă celă mai îm
bucurători, ce l’a produsă solidaritatea procla
mată la 1881. De aceea jiutemO ijice a<Ț cu mai 
multă dreptă ca la 1881 : „amu făcută ună pasă 
înainte, dăr nu spre stricăciunea, ci spre binele 
nostru, nu spre slăbirea, ci spre întărirea forțe 
loră nbstre naționale, nu spre abisulu desbinări- 
loru și ală neînțelegeriloră, ci spre portulă sal
vatoru aliî armoniei și ala conlucrărei frățescl 
pentru binele și fericirea poporului română44.

Articululu acesta l’amu fostă încheiatu cu 
cuvintele:

„Când vomă ajunge prin disciplinarea n6s- 
tră la graduliî de energiă și de solidaritate, la 
care nisuimfl, atunci putemă fi siguri, că nici o 
putere contrară nu va mai pută zădărnici isbenda 
dreptei și sântei năstre cause.’)44

Astăzi, la 1887, când venimu a ne da pă
rerea asupra lucrăriloră întrunirei năstre electo
rale terminate Lunia trecută, putemu să escla- 
mămu cu aceeași îndreptățire ca la 1881 și ca 
la 1884:

Încă ună pașii înainte!
Amă începută să raționămiî; amă începută 

se facemă deosebire între vorbe și fapte, între
’) ,G:iz Trans." Nr. 104 dela 30 Decemvre 1879. 
’) »Gaz. Trans." Nr. 52 dela 5 (17) Maiu 1881. 
*) ,Gaz- Trans.44 Nr. 79 dela 6 Iudîu 1884.

Acesta convingere a începutu să prindă ră 
dăcină în mințile nbstre. după ce ama esperiata 
cu toții, că solidaritatea nu se decretăză, ci se 
Jace prin munca și stăruința neobosită și prin 
abnegarea fiă-căruia dintre noi, ori de câte ori i 
se cere să lupte umări! la umăru cu frații săi 
pentru isbenda tuturora.

De aceea membrii conferenței trecute — o 
accentuăma cu viuă mulțămire — au datd, mai 
multu ca ori când, dovetjl nu neînsemnate de 
abnegațiune personală în vederea situațiunei grele 
a poporului nostru și a trebuinței de a lucra cu 
toții în unire spre apărarea lui, și acesta este, 
după noi, celu mai mare resultati! alu întrunirei 
dc Luni.

Solidaritatea nu s’a mai proclamata formalu 
ca în alte rendurl, și acăsta încă e uni! pro
gresa. Trimișii alegătorilord români ’șl-au strînsO 
însă cu atâta mai mare căldură mâna unuia al-1 
tuia, promițăndu-șl că vori! lucra ca frații în 
bună înțelegere. Mai multu însă, ei au luata între 
sine angagiamentulu de a-șl da mână de aju
tora, de a se îmbărbăta, ăr mai vertosh de 
a-șl controla unii altora faptele săvârșite pe te- 
remula politica naționala.

Acesta contactu strînsu și acâstă suprave- 
gliiere împrumutată a lucrărei flăcăruia la postulu 
în care l’a pusu încrederea publică, este singura 
n6stră garanția, că interesele solidarității Rornâ- 
niloru nu numai că nu voru suferi scădere, ci 
voru fi necurmata și cu putere înaintate.

Până aici amu schițați! resultatulă celă mai 
de frunte alu întrunirei nbstre electorale dela 7,

cela ce vorbesce și lucrăzâ și între ceea ce vor- 
besce și lucrăză; amu începută să distingemă 
între persăne și între principiile, de cari trebue 
să se conducă apărarea causei năstre; amă înce
pută să cunăscemă că nu toți simtă pentru tăte 
și că într’ună organisină fiecare mădularil are 
menirea sa propria, după raportulu, în care se 
află însușirile sale individuale față cu condițiu- 
nile de desvoltare normală și sănătbsă a între
gului organismu; c’ună cuvântă: amu începută 
să trec.emu din stadiuli) cimot.icu alu cugetărilor!) 
și sentimenteloru conduse de instinctuii! comună 
de rassă, în stadiulu formațiunei de idei și de 
sentimente clare, conduse de consciința deștep
tată a in te leselor tî ndstre comune naționale.

Acăsta este impresiunea, cu care ne-amu 
întorși! erl dela conferința ndstră din Sibiiu.

Este unu faptă constatata chiar și de stră
ini, că însemnate și mari progrese a făcută po
porala română asuprită din Transilvania, Bănatu 
și Țera ungurescă dela 1848 înc6ee, progrese, 
ce avenul să le mulțumimă numai puterei Bale 
de vieță, iubirei sale de jertfă și devotamentului 
fiiloru săi credincioși. Seinii) însă din cartea is
toriei, că ori câtă de grabnică ar înainta unu 
poporfl elă nu va pută să facă niciodată sal
turi nenaturale. Românii din aceste țări, nu 
numai că n’au putută face asemeni sărituri a- 
normale, dăr au fostă împiedecați chiar în des 
voltarea loru naturală, normală, pentru că și 
dela 1848 înebee mereu li s’au pusă piedecl; 
ei și în acestu interval)! cu puțină întrerupere 
au fostă mereu asupriți și prigoniți de cătră 
adversarii loră.

N’avemă să ne mirămă prin urmare, dăcă 
cu tbte progresele, ce le datorimu puterei de 
vidță a elementului nostru, ne aflămu astăcjl încă 
numai la începutul)! cristalisărei forțeloră nbstre 
intelectuale și morale, ce trebue să le puneinu 
cu toții în serviciulă causei nbstre naționale, 
pentru ca ceea ce numimil noi solidaritate națio
nală să pbtă trece din domeniulă visuriloru și 
ală dorințeloră, în domeniulă realității și alu 
fapt.eloră.

Nu suntemă ceea ce suntemă numai pentru 
că suntemă, ci pentru că vremă si fimă.

8 și 9 Maiu nou a. c. Mâne vomă vorbi de 
importanța votului ei, față cu adversarii noștri.

Este mare crisa prin care trecemă și pbte 
că cei mai mulțl dintre delegații noștri întruniți 
la Sibiiu n’au fostă pe deplină pătrunși de gra
vitatea situațiunei, în care se află astăzi poporulă 
nostru. Trebue să ne bucurămu însă, că s’au 
reculesă, cum s’au reculesă, și au făcută ună 
pasă înainte.

Incheiândă nu putemi! da espresiune mai 
viuă sentimenteloră nbstre românescl și încre- 
derei ce-o avemu în isbenda causei nbstre națio
nale, decâtă repetândă cuvintele, cu cari șl-a 
luată Țua bună dela noi, la despărțire, ună vred
nici! soțO de luptă din părțile nordice ale Tran
silvaniei, (Jicendu:

„Să ne ajute sfânta cruce!44

Voci din pressă. asupra conferenței nostre.
„Românulă44 de Luni, vorbindă în arti- 

cululă său de fondu despre conferința din Si
biiu, ijice că principiulă pasivității încă totă tre
bue să cârmuiască politica Româniloră din Ar- 
deala. Apoi continuă astfelă :

Ceea ce Adunarea generală din 1887 va lucra cu 
folosi) pentru viitorulO Româniloră de dincolo de munți 
va fi inlărirea unirei Intre tăte grupurile romane din 
Transilvania și din Ungaria; va fi demonstrarea cea mai 
strălucită și cea mai amănunțită a următorului adevăr!) : 
cu câtă în concertulă glasurilorQ unanimității române din 
Transilvania și din Ungaria se vorâ autji mai puține note 
discordante, cu atâta ună viitoră ferice și... omenescă 
se va realisa mai iute pentru Românii de dincolo de 
munți.

Adunarea generală din 1887 va trebui să găsăscă 
unt) modus vivendi, care să permită RomânilorQ pe te- 
renulă cestiunilorfl celoră mari să fiă într’o completă și 
desăvârșită unire.

Decă pentru cesliunl secundare, discuțiunl și chiar 
vrajbă se vorO nasce, cum s’a născuta, între cutare și 
cutare grupO, apoi este o condițiune esențială a esis- 
tenței și demnitâței naționale, ca cestiunile cele mar 
să găsăscă pe toți Românii întruna sufletă și într’o 
simțire.

De aceea, dăcă Adunarea generală din 1887 nu va 
avea, în ceea ce privesce scopulă său de căpeteniă, de
câta să confirme din nou voturile din 1881 și 1884, 
sarcina cea mare, resultatulă practica și folositorii vorO 
fi acelea de a hotărî unirea, unirea strînsă și neataca- 
bilâ a tuturora Româniloră.

Tacă patimele, triumfe Românismulă și unirea in
disolubilă 1 Voma reveni asupra discuțiunilorQ Adunâreî 
din Sibiiu. In așteptare, urămă frațiloră noștri isbândă 
bună în lucrările ce săvărșescă. Lucreze pentru viilorfi, 
posteriiatea ii va bine-cuvenla. Susă inimele, Români 1 

„Unirea44 de MercurI, accentuânda însem
nătatea conferinței din Sibiiu din puncta de ve
dere ala românismului, <J* ce :

La 1877, acum (jece ani numai, Europa întrăga — 
voimO să vorbimă de popora — protesta cu indignare 
în contra snterințeloră ce regimulă turcescă făcea pe 
Bulgari să indure. Și Bulgarii au fosta și suntă abia o 
mână de Omeni.

Cu Românii din imperiulO austro-ungarfl nu e 
Iota așa.

Numărulă loră se urcă la 3,500,000; ei plătesc!) 
statului imposite în suma de 80,000,000 de fl. și dau 
patriei una număra de 80 mii de apărători, a căror!) 
vitejiă a lăsata urme strălucite pe ori-ce câmpă de bă
laia, în limpă de secole.

Prin urmare, în Austro-Ungaria suntă Români mai 
I mulțl de câta Bulgari în Bulgaria, și totuși Bulgarii potă, 
au dreptulO, a’șl regula ei înșiși sbrta, pe când Româ- 
uilora de peste munți ună elemente venetică le impune 
vederile și voințele sale, întrebuințăză averea, puterea și 
vitejia lora în scopuri lora contrarie; suntă în Austro- 
Ungaria mai mulțl Români decâta Greci în Grecia — 
și Grecia e un regată independendă; suntă mai nutng-
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roși Românii din imperiulă vecinii de câtă Serbii în 
Serbia și totuși Serbii suntil constituițl in stată indepen
denta.

Europa a stăruita, ba a și luptată in unele cașuri 
pentru întocmirea acestoră mie! state independente; și 
nu de sentimentalism^ condusă a fostă ea, ci de intere- 
sulă de a aduce pe câtă se pâte pacea și buna înțele
gere între popbre, pentru a avă ea însăși liniște și a'șî 
asigura propășirea.

Românii din imperiulă auslro ungară nu ceră atâtă 
de multă. Ei primescă să rămână supuși și cetățeni ai 
împărăției, dăr cu individualitatea loră proprie, — cum 
au avut’o până la 1866 — ca poporă egală în drepturi 
cu celelalte popbre împreună locuitore.

Și dăcă a loră voia acum pbte fi înăbușită, veni va 
neapărată <jiua când dreptate li se va da ; căci întocmi
rile politice ibride, cum e dualismulă, pOrtă în ele chiar 
causa sdruncinărei și a peirei loră.

Românii, luminați din istoria loră trecută, voră sci 
s’aștepte; dăr ar fi bine pentru toți și în folosulă tutu
rora, ca așteptarea să nu li se facă prea lungă.

Acestea ne-amă crezută datori a le arăta lumei In 
momentele când fruntașii Româniloră de peste munți suniă 
adunați paclnică spre a oțărî ce au de făcută pentru a 
se apăra de peirea cu care suntă amenințați.

Declarațiune.
Cetitoriloru noștri le este cunoscută că în 

numărulă foiei ndstre din 25 Aprilie (7 Maiu) 
amfl adresată colegiloră noștri dela „Tribuna* 1 
mai multe întrebări, provocându i să ne dea răs
punsă neamănată.

*) lacreu—ună vesmântă de postavO negru 
au șinâre și nasturi mulțl, mai de multă pur
tau numai cei avuțl, dâr acum și cei neavuțl 
au, deși nu e prâ practică. Cum se dice:
>nicl de rugă, nici de fugă.

D-lă Ioan Slavici vine acum și face rela
tivă la întrebările nbstre, în „Tribuna**  de Mer
cur! 29 Aprilie st. v., următdrea declarațiune:

Sibiiu, 28 Aprilie v.
In numărulă dela 23 Aprilie v. ală » Tribunei" s’a 

publicata ună articula, care se începe cu următorea 
constatare :

„In timpulă celoră din urmă doi ani, de când sus- 
ținemă causa națională în colbnele „ Tribunei", adversa
rii noștri au avută adeseori mulțumirea de a ne vene 
in posițiune de apărare față cu colegii noștri români.

„Chiar mai nainte de a fi apărută „Tribuna* , s’a 
făcută în colbnele ‘Luminătorului", in ale „Gazetei 
Transilvaniei," in ale „Viitorului", în ale „Calicului" și 
în ale 'Telegrafului Română*  cele mai hotărite opintiri 
spre a slăbi încrederea publicului română față cu între
prinderea literară, pe care o inițiasemă, și spre a acre
dita in opiniunea publică română cele mai grave bănu- 
eli în ceea-ce privesce scopurile politice urmărite de noi.“ 

Vorbindă apoi despre impresiunea, pe care o voră fi 
producândă asupra publicului cetiloră polemicele de fe- 
lulă acesta, articolulă se exprimă prin cuvintele:

„De sigură insă fbrte muiți dintre cetitori voră fi 
luândă violența acăsta dreptă o urmare a resentimentu
lui personală numai —“

Simțindu-se atinsă de acestă articulă, d-lă Dr. Au
rel Mureșianu publică in numărulă dela 25 Aprilie a. 
c. o întimpinare, în care întrebă:

„,Decă cei dela 'Tribuna" mai țină la ceea-ee va 
să (jică onbre și omeniă, atunci ii provocă categorică 
să’mi arete neamînată, in care numără aiă „Gazetei 
Transilvaniei" înainte de aparițiunea „Tribunei," am 
încercată eu său ceilalți colegi ai mei dela foia, pe care 
o conducă acum de aprope rjece ani, în care numără 
ală .Gazetei1*,  <}ică, am încercată noi, >prin cele mai 
hotărite opintiri” să aducemă in descredită întreprinde
rea literară a „Tribunei". Să’mi arete în specială, 
în care numără înainte de aparițiunea , Tribunei" am 

amintită noi măcară cu ună singură cuvântă de „'h'i- 
buna". Să ne spună, dâcă intimpinarea ce le-amă fă
cut-o la aparițiunea „Tribunei» țin nr. 51 al „Gazetei 
Transilvaniei» dela 19 Aprifie st. v. 1884) cu cuvintele: 
„Felicitândă aparițiunea noului diară, dorim dm inimă 
confrațiloră noștri deplin succesu pe tcrenulă publicității!" 
să ne spună, decă acâslă întimpinare este discreditarea 
de care vorbescă ei? Să-mi arete in fine, decă omeni 
cinstiți și de omeniă suntă, unde și în care numără ală 
foiei nestre am polemisată noi vre-odalâ cu «Tribuna”, 
accentuândă interese personale său particulare, ș nu pe 
basa și pentru apărarea prineipiiloră naționale, < e le pro- 
fesămă ? Să-mi arete acesta ciiândă pasagele din m elă 
numără!“ “

Eiindă că vreu să se seie, că țină la „onbre” și 
la „omeniă**,  și fiindă că mă bucură, mai pre susă de 
tote, dăcă potă să eontribuescă câtuși de puțină la sta
bilirea bunei înțelegeri intre frați și tovarăși de luptă, 
declară, ca autoră ală articolului publicată in „ Tribuna,’ 
că in adevără in colbnele „Gazetei Transilvaniei" nici 
măcară amintire nu s’a făcută despre „Tribuna” mai 
nainte de a fi apărută acestă (jiaru și că nu-mi aducă 
aminte, ca după aparițiunea „Tribunei" in colbnele 
„Gazetei Transilvaniei" să se 11 făcută opintiri pentru 
discreditarea întreprinderii nbstre literare.

Despre atacurile ce ni s’au tăcută înainte de apa
rițiunea „Tribunei," m’am pronunțată numai în tesă ge
nerală, âr cele ce ni s’au făcută în urmă le suntă cu
noscute publicului. Departe a fostă insă și departe este 
de mine gândulă de a presupune, ori de a face să se 
presupună, că aceste atacuri suntă pornite din interese 
personale.

Discuțiunea resultată din deosebirea de vederi po
litice nu pote să atingă câtuși de puțină persâna celoră 
ce iau parte la ea. Ioan Slavici.

Polemica pentru Bosnia și Erțegovina.
Polemica ce s’a ivită între pressa oficidsă 

germană, rusa și austro-ungară cu privire la ocu
parea Bosniei și Erțegovinei, culminâză într’aceea, 
căj: pressa rusă impută oposițiunei Germaniei 
nesuccesele Rusiei în Orientă și ocuparea Bosniei 
și Erțegovinei de cătră Austro-Ungaria; pressa 
germană din contră dice, că ocuparea celoră 
două provincii se datoresce unei înțelegeri, ba 
cliiaru unui tractată încheiată între Austro-Un- 
garia și Rusia înainte de răsboiulu cu Turcia și 
că Germania n’a sciutiî de acbsta pănă la con- 
gresulă din Berlină, unde ea a întâmpinată pe 
Rusia cu cea mai mare bunăvoință; âr pressa 
austro-ungară contestă esistența unui tractată și 
(Jice că congresulu din Berlină i a dată Austro- 
Ungariei mandată d’a ocupa cele două provincii.

Polemica acâsta luândă dimensiuni și ajun- 
gendă pe ună tbremă, care nu putea fi favora
bilă pentru relațiunile celoră trei imperii, mai 
cu seină că organulu lui Bismarck declarase, că 
prea puțină îi pasă Germaniei de aceea, că cine 
stăpânesce Bosnia și Erțegovina; adresându-se 
apoi și o interpelare în dieta din Pesta în aCdstă 
cestiune: negreșită că trebuia lămurită lucrulă, 
spre a se pune odată capătă polemicei. De aceea 
contele Andrassy s’a și dusă în Viena, unde a 
fostă primită în audiență de monarhulă, cum se 
(Jice, spre a solicita documentele oficiale în acâstă 
privință; de asemenea d. Tisza s’a dusă în Viena 
spre a se’nțelege cu ministrulă de esterne Kal- 
noky asupra răspunsului ce să lu dea la inter
pelarea deputatului Iranyi.

După cum se comunică acum din Viena, 
publicarea documenteloră oficiale nu se va face, 
pentru ca să nu se mai prelungâscă polemica de 
cjiare, dâr d-lă Tisza va face în răspunsulă său 
mai multe rectificări la aserțiunile pressei ger
mane.

De altă parte „Nord**  din Bruxela publică 
o notă pronunțată oficidsă, care combate cele 
scrise de organulu lui Bismarck. F6ia rusâscă 
contestă, că Rusia a estradată Austro-Ungariei 
Bosnia și Erțegovina; Rusia n’a putută esecuta 
nimică în 1878 din causa atitudinei puțină bine- 
voitbre a lui Bismarck. Guveruulă din Peters- 
burg a aflată mai târziu, că mânia lui Bismarck 
e de căutată în faptulă, că Rusia a împedecată 
în 1875 pe Germania d’a năvăli asupra Fran- 
ciei. Numai lui Bismarck și lui Beaconsfield are 
a mulțămi Rusia, că costisitorulă răsboiu din
1877 n’a adusă acesteia avantagiele dorite. „Nord**  
încheiă cu cuvintele: Bismarck a perdută în
1878 strălucita ocasiune, de a-șl câștiga simpa- 
tiele și recunoscința poporului rusă.

SOIRILE PILEI.
Regele și Regina României au plecată la Sinaia, 

spre a primi visila M. Sale împărătesei nostre. Ună de- 
lașamentă de vânători va țină cu acâslă ocasiune în Si
naia garnisdna.

—x—
„Bud. Corr.» anunță, că d. I. Brătianu, a comu

nicată însărcinatului de afaceri română din Viena, că 
delegații români vorO merge peste câteva <jile la Viena 
spre a reîncepe negociările pentru incheiarea convenției 
comerciale.

—x —
In urma deseloră incendiurl ivite în țeră, reuniunea 

pompieriloră de aci a luată diferite măsuri pentru sigu
ranța orașului contra periculului de focă și pentru liniș
tirea publicului. Astfelă s’a adresată comandei militare 
de aci rugarea ca, deorece statuia pompieriloră nu e 
destulă de mare in casă de incendiu, să li se pună la 
disposiția pompieriloră militarii liberi de serviciu; apoi 
căpităniei orașului i s’a adresată rugarea, să intervină ca 
comisarii de fo ă și publiculă să observe strictă ordinea 
de stingere, și în casă de vre-ună periculă de focă să 
se anunțe comanda pompieriloră, depositulă filialei, co
rni-arii de focă, comisiile (expositurile) polițienesc!, căpi
tănia orașului. Proprietarii de case să aibă în totdâuna 
ia disposițiă o seară, o puiină cu apă și puciosă. Pen
tru liniștirea publicului s’a stabilită semnalulă pentru casă 
de focă în satele de prinprejură cu 6 bătăi în clopotă, 
afară de Stupini, Dârste, Timișulă de susă și de josă, 
pentru care semnalulă e 5 bătăi.

—x—
D. Mihailu Russu, juristă-practicantă la judecătoria 

cercuală de aci, a fostă numită de ministrulă justiției 
vice notară la aceeași judecătoria.

—x—
In Galiția și In Bucovina au ishucnită la 7 Maiu 

n, incendiuri de păduri, cari au luată colosale dimen
siuni: ardă pădurile dela Berhometă și cele dealungulă 
nouei căi ferate Hatna Cămpulungă. Foculă se vede în 
depărtare de 7 milurl și se simte la distanță de milurl 
fumulă celă grosă și înâbușitoră. Pericululă e din causa 
secetei fbrte mari. Mai cumplită bântue foculă moșiele 
căpitanului țârei Bucovina, br. Vasilco. Direcțiunea de 
bunuri a păduriloră periclitate ale fondului religionară

FO1LETONU.

Hori poporale
de prin părțile sătmărene, culese 

de I. Kovâry.

Dbmne, la inima mea
Este ună riu și-o fântânea: 
Fântâna-i nâcasă de mbrte, 
Riulă le spală pe tote.

♦• «
De jale și de bănată 
Câte lacrâml am vărsată 
Am făcută fântână ’n sală, 
Fântână cu trei isvbră 
Cine bea din ea să mbră, 
De-oră bea dujmanele mele 
Crepe inima în ele, 
Dăr de-a bea drăguțulă meu 
Să mi-lă țină Dumnetjeu.

♦♦ *
Dragostile cele mari 
Mergă pe drumă ca doi tâlhari, 
Dragostile cele mici
Mergă pe drumă ca doi voinici; 
Mergă prin tină, nu se ’ntină, 
Mergă în târgă, nu se rușină, 
Mergă prin apă, nu se ’nâcă 
De tineri feciori se legă.

* *
Ochii tăi și genele

Ciuntă-mi mie (filele,
Ochii tăi și gura ta
Ciun‘ă-ml mie viâța.

** o
Săraeile dragostile
Ciripescă ca pasările
Pe sub tâte gardurile.
Eu le chemă să vie ’n casă
Ele (fică că n’oră veni
Se temă că le-oiă dojeni.
Cum focă să le dojenescă,
Când totă la ele gândescă?

♦
Frundă verde de pe rîtă
Tu bade așa-i gândită,
Că io-oiă bâ apă din tău
Și-oiă peri de dorulă tău,
Dâr beui apă din scaiă
Și pe line te uitaiă.

** *
Am ună drăguță, nu-i drăguță,
Ci-i până verde și struță;
Când ilă vet|I între feciori,
Gândesc!, că-i ună struță de flori;
Când ilă veijî între fâtuțe
GândescI că-i o panclicuță ;
Când se gafă cu lacreu,*)

GândescI, că i ună spică de grâu, 
Când se gată cu guba
GândescI, că-i strugură tămna, 
Strugurulă decă se cdce 
Multă voiă bună-țl face.

** «
Suflă vântulă, ârba cresce, 
Omă la omă trage nădejde, 
Numa io și mândra mea 
Nu ne tragemă nedejdea.

♦* *
Fruntjă verde de pe rîtă, 
Cine dracu a și văzută 
Grădină fără prilază 
Dragoste fără năcază ?

♦• •
Pentru line, bădiță dragă, 
Nu mâ mână maica ’n sală, 
Nici dup’ apă la fântână 
Num’ odată ’n săptămână, 
Se teme că ne omă tălni 
Pe cărarea fântânii.
Cărarea i alunecdsă 
Gura badei mincinâsă.

* c +
Bate-lă D6mne, și-lă trăsnesce 
Pe celă ce mă necăjesce; 
Bate-mi-!ă Dâmne, și-lă lună 
Pentru cine n’am (fi bună.

• *

In fundulă ogrăzii năstă*)  
Am o grădină frumăsă 
Dâr nu-i cine s’o ’ngrădâscă. 
Am ună frate, o-a ’ngrădi 
Eu cu maica o-oiu plevi 
Și-acolo ml-oiu răstăvi: 
Trandafiră buciuliosă 
Drăguțulă mi-i mâniosă, 
Trandafiră cu buciuliă 
Nu-mi pasă de alui mâniă, 
Că eu mândru m’oiu găla 
Totă cu spăcelă de cocănă 
Și-oiă merge la ulicidră, 
Din pași voiă păși răruță, 
Cu ochii oiă căta mândruță, 
Cu gura-oiă grăi blânduță 
Și mi-oiă prinde altă drăguță 
Mai din viță, mai din neamă 
Nu ca și elă ună țigană, 
Mai frumosă, mai împărații 
Nu ca elă ună blăstemată.

V
Măriuță din departe, 
Trămite ml puțină carte. 
S’o cetescă săra la lună 
Să am și eu voiă bună, 
S’o cetescă săra la stele 
Să am și eu mângâiere.

’) năstă=n6stre=n6stră.
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gr. or. a trimisă funcționari pentru a da ajutoră la lo
cuit) de incendiu. De asemenea unt) incendiu grbznică 
a prăpădito pădurile dinprejuruit) Frumbsei in județulă 
Bacău din Moldova. Mulțămită unei ploi torențiale ce a 
căzută după o ardere de 48 ore, pădurile au scăpată de 
o distrugere totală, căci nici trupele nici satele ce au 
alergată in ajutoră, n’au putută stinge toeulă.

D. Alesandru Popovici a fostă hirotonită în Sibiiu 
de preotă pentru parohia Cușma. D-lă Isaia Popa, ofi
ciantă în cancelaria consistorială, a fostă alesă parohă 
în Ocna inferiâră.

Studenții dela universitatea din Viena au făcută în 
9 Maiu n. o demonstrațiune profesorului Jfaassen pentru 
ună discursă ce l'a ținută acesta în camera senioriloră. 
I-au strigată studenții „pereat11 și a scăpată de alte de- 
monstrațiuni după prelegere numai prin aceea, că Ma- 
assen s'a retrasă în decanată.

—x—
Esposițiunea din Craiova a Cooperaloriloră din Ro 

mânia se va deschide negreșită Duminecă 2 Augustă 1887. 
Până acum suntă mai bine de 1,000 industriași și agri
cultori mari din țâră înscriși spre a participa la densa. 
Peste curendă va apărâ și planulă acelei esposițiuni, care 
se va trimite prin tjiarulă „Cooperalorulă Romănă“ d loră 
esposanțl. Mai multe fabrici de mașini industriale din 
străinătate voră lua parte de asemenea în secțiunea in
ternațională a acestei esposițiuni.

—x—
Șcâle primare urbane în România in 1885 au fostă 

288, dintre caii 154 de băieți și 134 de fete. Dintre aceste 
șcdle, 265 au fostă întreținute de stată și 23 de comune.

Mișcarea electorală, a Serbiloru.
In (Jiua de 1 Maiu s’a ținută în Neoplanta 

o altă conferință electorală a Serbiloru, sub pre- 
ședința D-rului P o 1 i t.

„Bianic“ din Neoplanta comunică urraătb- 
rele concluse, aduse de cătră acestă adunare: 
1) Partidulu liberalu alu națiune! serbescl rămâne 
basatu pe programulă din Beclchereculă-mare 
dela anulă 1872. 2) Partidulu se declară orga- 
nisatiî. 3) Unde partidulu nu va pute reuși cu 
candidatulu sâu, seu nu va putd ajuta ca sâ 
învingă candidatulu națională, comitetulă centrală 
în conțelegere cu comitetulă locală respectivă va 
hotărî, decă partidulu va ave să sprijinbscă pe 
candidatul oposițiunei maghiare, seu nu. „Branic“ 
s’a decretată de organultî partidului.

După adunare, constituindu-se comitetulă 
centrală, Dr. Polit s’a alesă de președinte, er 
deputatulă dietală Michael Dimitrijevicl de vice
președinte.

Internatulil reuuiunei femeilor!! române 
din Brașov u.

Domnule Redactoi ă! Călătorindă in dilele acestea 
pe la Brașovă, între altele am visitată și internatul^ în
ființată și susținută de reuniunea femeiloră române din 
Brașovă.

Elevele, pe lângă studiele ce și-le facă la școlele 
din locă, se deprindă în internată cu menajulă și rân- 
duelele casei, mai departe cu totă Celulă de lucruri ținâ- 
tore de industria de casă, însâ nu de luxă. Spre cea 
mai mare bucuriă a mea am aflată aici râsbo.ulă de 
țesută — odinibră — și astăzi prin unele locuri — pri- 
mulă acaretă din casele familieloră românesc!; mai de
parte mașina de cusută etc. etc.

Pentru tbtă instrucția și pentru înlrega alimentare 
se plătesce de elevă 10 fl. pe lună ; apoi fiind-că reu
niunea spriginesce și pe orfanele sărace, iotă la 5 eleve 
cu plată se primesce o orfană fără plată; elevele fără plată 
trebue să provadă servipele interne. Obiectele lucrate de 
eleve suntă parte pentru ele însăși, parte suntă destinate 
spre ventjare.

Intre alte obiecte destinate spre vendare merită a 
fi recomandate nisce postavuri țăsute de eleve, potrivite 
pentru totă telulă de vestminte bărbătescl (și pentru 
costume). Cei ce dorescă să încurajeze acestă întreprin 
dere frumbsă a reuniunei și voescă totă-odată a’șl pro 
cura materii trainice și eftme se potă adresa ori când 
la d-na Maria Bellu, diregenta internatului.

Incheiândă, mă simtă datoră a îndemna pe acei 
părinți, cari voiescă să dea fiiceloră loră o crescere 
practică, corăspuncjătbre modesteloră refe
rințe, In care trăimă noi, Românii, să le tră- 
mită în acestă internată. Ună căletoru.

Vorbirea
d-lui Georgiu Popă din BăsescI, cătră alegătorii români 

din cerculă Cehului.
(Fine.)

Intr’ună stată constituțională, cum ar fi să fiă după 
forma sa de guvernare statulă nostru, cetățenii au fbrte 
mari drepturi, ei adecă suntă părtași puterei suverane 
de stată, va să cjică Maiestatea Sa Regele împarte pu
terea sa’ suverană de stată cu popbrele sale, cu cetățenii 
statului, și âtă cum: Totă la trei ani, cum a fostă la 
noi mai nainte, și acum totă la cinci an! dintre cetă

țenii patriei, aceia, cari după lege suntă alegători și a- 
legă deputății loră la dieta țărei, cari apoi împreună cu 
Monarcliulă aducă și facă legile țărei, strămută și le ab
roga cu totulă cele vechi, în puterea căroră legi au drep- 
tulă prin deputății loră a controla și a cere sâmă dâla 
miniștrii, și prin miniștrii dela tbte deregăloriile din țâră, 
că aceia cum esecută legile aduse prin dietă, cum ma
nipulez) avululă statului; căci fără învoirea deputațiloră 
și adecă fără învoirea dietei nu este iertată a face, a 
arunca dare de ună cruceră pe locuitori, nu este ier
tată asentarea unuia singură soldată cum dispună, adecă, 
să fiă scurtă, de averea și de puterea statului; adecă fiă- 
care alegătoră face parte din suveranitate, din puterea țărei, 
și iiindă așa, lasă in judecata D-vostre pe acei alegători, 
cari dreptulă acesta sântă nu-lă folosescă după cea mai 
bună convingere a loră spre binele patriei, ci-lă facă 
marfă de vendare, aceia suntă mai răi ea vameșulă și 
păgânulă, și aceia cari îlă vendă și și aceia cari îlă cum
pără suntă trădători de patriă.

Va să (jică, intr’ună stată constituțională suntă legi, 
este dietă și guvernă , așa bună seu reu precum o vo
iescă și așa precum o merită cetățenii statului.

Să cercămă siluațiunea. starea lucrului, cum adecă 
ne putemă folosi de drepturile constituționale. Am pre- 
mersă cu datorințele față de stată, amă înregistrată și 
drepturile nostre pe scurtă în puterea cărora noi alegă
torii suntemă îndreptățiți a controla faptele guvernului 
la alegeri și apoi în dietă prin deputății noștri. Să vă 
spună însă ce nu este iertată:

Nu i iertată să tragemă în judecata nbstră faptele 
Maiestății Sale; nu-i iertată, să agitămă confesiunile una 
contra celedalte. Aste noi nici că le-amă făcută ca ce
tățeni leali și paclnici. Nu i permisă să agitămă cu 
naționalitate, de pildă, nu-i iertată să dicemă cătră ale
gători: nu-țî da votulă tău unui slovacă, nemță, ungură 
seu jidană, ci dați-vă votulă frațiloră voștri români, asta 
nu mai este iertată. Asta noi amă făeut’o in trecută, 
acum însă tbte disposițiile legiloră celoră mai nouă ni- 
suescă in feliu și feliu de formă a-o curma asta.

Este și asta ca multe altele disposițiunl intențio
nate in contra naționalităților^, der nu voră ave resul- 
tatulă dorită de puternicii ijilei, căci noi in cele din 
urmă ne cunoscemă și de altcum prin semnulă săniei 
cruci, că suntemă creștini și Români.

Ne este de altcum permisă să criticămă faptele 
guvernului și să aducemă judecata nostră asupra acelora, 
ceea ce să-o și facetnă fără reservă pecum se cuvine 
cetățeniloră liberi și conscii de drepturile și datorin- 
țele loră.

La începutulă erei nouă constituționale în anii șese 
deci drepturile constituționale locuitorii țării mai preste 
iotă Ie folosea liberă, neîmpedecați.

Domnia-vosfră, cei mai bătrâni, scumpi soți ai mei 
de luptă, vă veți aduce aminte, cum noi in cerculă a- 
cesta electorală la anulă 1869 ne luptasemă mai o săp
tămână întrăgă la alegerea de deputată în conlra nepo
tului fișpanului comitatului, cu toți diregătorii comitatensi, 
precum eramă noi, câțiva deregălori comunali, notari, 
judi, apoi vrednicii noștri preoți, fără ca diregătoriloră 
să li se fi făcută cea mai mică imputare, precum se cu
vine în ună stată constituțională.

Domnia și puterea însă este de mare lăcomiă și 
fiindă domnii miniștri și ei omeni, muncescă ca cu totă 
prețulă să țină in mâna loră puterea statului, în ur
marea căreia s’a formată în statulă nostru ună curentă 
fbrte condemnabilă.

Adi adecă se pretinde ca toți diregătorii de susă 
dela ministeriu până in comună să țină la alegeri cu 
partida guvernului; curentulă acesta nu are putere in 
legile patriei și așa nici nu se pretinde pe față dela di- 
regătorl, deră care dintre dânșii cutedă să facă contra- 
riulă, acela apoi pole să se aștepte la vexațiuni și la 
persecuțiunl, eră cei credincioși partidei guvernului, la 
părtinire și la binefaceri din partea guvernului.

Va să cjică, tbte diregătoriile, în mâna cărora este 
depusă puterea statului și cari ară avea c-hiămarea să 
esecufe și să supraveghieze esecutarea legiloră patriei 
după dreptă și dreptate, lucră la alegeri pe față său pe 
dosă pe partea guvernului și prin acăsta zădărnicescă 
silința aceloră alegători, cari nu suntă mulțămițl cu sta
rea lucruriloră de astăzi și cari ară dori schimbarea gu
vernului și tragerea aceluia la răspundere. —

Este lucru durerosă, câ dela reactivarea guvernului 
parlamentară încă nu a fostă casă, ca la alegeri minis- 
teriulă să nu fi dobândită maioritatea deputatiloră dietalț 
și așa apoi drepturile cele frumbse, cari ni le garantăză 
constituția rămână literă morlă, rămână și se facă ilu- 
siunl.

Amă esperiată, durere, cu toții, cum înainte și pe 
timpulă alegeriloră vine ispita în chipă de omă și ofere 
arginții lui Iuda celă fără de lege pentru cumpărarea 
sufleteloră alegătoriloră. Suntă cercuri electorale, unde 
corteșii cumpără prin crîșme alegătorii din întrăga co
mună, cari apoi desbrăcațl sărmanii de Iotă demnitatea 
omenăseă suntă conduși la alegeri prin Iuda cumpără- 
toruiă ca nisce dobitoce.

fn urma acestora s’a întâmplată, că alegătorii în 
căușele loră s’au rugată de deputatulă care i-a fostă 
plătilă voturile și care apoi, precum a și meritată, 11 a 
răspunsă: >Nu facă nici ună pasă în causa vbstră, v’am 
plătită voturile, nu vă cunoscă, nu vi-să datoră cu 
nimica’.

Și apoi în urmă, dâcă cu promisiuni, cu intimi
dări. eorumperi cn bani și beuturl corteșii nu’șî ajungă 
scopulă de a sdrobi solidaritatea, a curma credința ale
gătoriloră, afund dau poruncă poliției, ca să împedece 
pe alegătorii paclnici în calea loră, și’țl pună bandiți în 
cale, nu te lasă la loculă alegerei, te espunb la primejdia 
vieții în stare, că seu să stai locului și să te lipsesc! de 
dreptulă de alegere, său să te dai pe lupta de vieță și 
mbrfe cu bandiții îmbătațl și plătiți, și apoi decă i-ai 
învinsă, se umple temnițele cu fruntașii alegătoriloră, 
până când cei din partida guvernului în grabă mare 
facă alegerea și proclamă pe deputatulă alesă.

0 scimă frațiloră, că la ultima alegere așa amă 
pățit’o noi, amă fostă împedecațl chiar în modulă acesta 
a intra in loculă alegerei pănâ după proclamarea depu
tatului de partida guvernamentală, și încă așa, că nici 
din alegătorii aceluia n’au lăsată la votă, decâtă numai 
pe vr’o 80 inși, cu tbte că avea vr’o 300 alegători, și 
cn mare grabă l’au proclamată de deputată alesă. Po- 
porulă sedusă însă, deșteptându-se din amețâla sa, n’a 
fostă mulțămită; cine nu crede, întrebe pe alegătorii ma
ghiari din Cehă, ei au simțită și simțescă, că e vai și 
amară de acelă poporă, care nu se pbte representa prin 
deputată, care este din nâmulă și din sângele său.

Onorați alegători 1 Dieta țărei de acum în curândă 
se va desface, și de nou vomă avă ocasiune a ne folosi 
de dreptulă nostru de alegere, pentru aceea v’am chie- 
mată pe d-vbstrâ pe 4lua de astăcjl aici, ca să ne înțe- 
legemă frățesce, că cum și ce vomă face.

Noi Românii de partida națională din tbtă țăra în 
anulă 1881 la fericita mea inițiativă ne-amă legată în 
solidaritate, că adecă în tote căușele politice, și în deo
sebi in alegerile de deputațl la dieta țărei ne vomă sfătui 
înainte de tbte noi între noi și ne vomă regula faptele 
intre marginile legei.

Marea conferință a tuturoră alegătoriloră români de 
partida națională română prin comitetulă esecutivă este 
conchiemată pe 7 Maiu a. c. st. n. la Sibiiu, suntemă 
și noi Românii din acestă cercă invitați să ne trimitemă 
și noi din sînulă nostru la acea conferință doi frați aleși 
ai noștri ca delegați, cari sfătuindu-se împreună cu ceia- 
lall frați trimiși din tbtă țâra, să hotărâscă ținuta nbstră, 
adecă faptele nbstre la alegerea de deputată dietală.

Până ce se voră reîntbrce trimișii noștri din ma
rele sfată ală tuturoră Româniloră de partida națională 
și reîntorcendu-se ne voră da sâmă despre cele hotărîte, 
eu D-vostra ca scumpiloră mei frați, vă recomandă ca 
să fimă cu toții în așteptare, ca apoi să facemă cu pu
terea unirei în credință și solidari pașii mai departe în 
esecutarea hotăririloră conferinței generale.

Sunt convinsă că D-vostră că în totdâuna și de 
astădată mă veți asculta și așa nu aflu de lipsă în astă 
orivință a vorbi mai departe, dâr una încă mai am să 
vl-o espună:

Pe cum v’am arătată în cursulă acestei vorbiri, 
dreptulă de alegere este cea mai scumpă avere a unui 
cetățană și apoi acesta trebue să o și prețuimă mai pe 
susă ca tote averile lumescl și la vreme să-o folosimă, 
după cea mai bună convingere a nbstră.

Să nu ne lăpădămă de acestă dreptă scumpă, să 
nulă vindemă nici cu ună preță, că sciută este, că dâcă 
cineva le scote din casa și moșia ta cu sila și cu ne- 
dreptulă, aștepți timpulă potrivită, ca să iai âră în fo- 
losă cele luate cu puterea; ce însă ai prăpădită și ai 
vândută de bună voiă, ai pierdută pentru totdâuna; așa 
lăcendă noi va veni timpulă, când cu mulțămire gene
rală ne vomă pute saluta și pe terenulă politică cu 
„Christosă a înviată I«

Convocare*)

Editoră: Iacobtt Mnreșiauu.
Redaetoră responsabilă Dr. Aurel Mnreșiauu

Inaltulă ministeriu r. de interne retrimițândă statu
tele înaintate spre aprobare ale «Reuniunei femeiloră 
române din comilatulă Huniedbrei’, pentru de a face 
unele modificări, convocă spre acestă scopă pe membrii 
reuniunei nbstre la o adunare generală estraordinară pe 
2/14 Maiu a. c. după prântjă la 4 bre in localitățile 
școlei gr. or. din Deva.

Deva, la 7 Maiu 1887.
Ana Petco, m. p. Augustă A. Niciră, m. p.

presidenta reuniunei. secretară ală reuniunei.

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

PESTA, 12 Maiu. — Bazarulă ardeleană 
s’a deschisă erl în presența unui publică numi!- 
rosă și distinsă, între care cea mai înaltă aris
tocrația. Rbspuntjându la vorbirea lui Aurel 
Dessewffy, ministrulă de comerță salută reuni
unea de cultură (?) pe ună târemă, pe care e 
sigură nu numai de simpatia publicului, ci și de 
sprijinulă guvernului. Apoi începu esaminarea 
obiecteloră espuse. Anume au fostă multă ob
servate țăsăturile de postavă brașovene și sibiene; 
a satisfăcută anume finețea esecutării și corăs- 
pun<|ât6rea alegere a coloriloră. Plăcerea de a 
cumpăra e fbrte viuă, deja în orele dintâiu s’a 
cumpărată de mai multe sute de florini.

SOFIA, 12 Maiu. — Timpulă întrunirei 
Sobraniei încă nu s’a fixată.

BUCURESCl, 12 Maiu. — Se vorbesce, în 
urma sgomoteloră împrăștiate, despre o apropiată 
schimbare în cabinetă. Brătianu ’șl-ar păstra 
presidiulă fără portofoliu, Radu Mihaiu ar primi 
portofoliulă interneloră, Aureliană ală h.crăriloră 
publice, Georgiană ală agriculturei. Schimbările 
personale nu schimbă întru nimică caracterulă 
politică ală cabinetului.

BERLINU, 12 Maiu. — Soirea despre pre- 
sentarea legii de închidere a granîțeloră contra 
importului cerealeloru nu e adevărată.

*) Primită acjl, 30 Aprilie v. — Red.
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Onr.uJo l*  buri a de Viena
din 11 Maiu st. n. 1887.

Bonuri croato-slavone . . 104.50
Despăgubire p. dijma de 

vina ung............................99.—
Imprumutula cu premiu 

ung......................................... 119.90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 12445
Renta de hărtiă austriacă 81.—

1 Renta de arg. austr. . . 82 60
I Renta de aura austr. . .112 —
Losurile din 1860 . . . 135.30
Acțiunile băncel austro- 

ungare ...........................  876 —
Act. băncel de credita ung. 284 —

RentA de aură 5°/0 . . ■ 100.95
Rentă de htrtiă o°/0 . . 87.60
Imprumutula căilora ferate

ungare............................150 —
Amortisarea datoriei c&i-

iord ferate de ostfl ung.
(1-ma emisiune) ... 9770

Amortisarea datoriei c&i-
lorfl ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 127 20

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

Bonuri rurale ungare . . 104.80 : Act. băncel de credita austr.280.70 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.70 Argintula —. — Galbinl 
Bonuri rurale Banat-Ti- împărătesc:

mișfl................................. 104 75 Napoleon-d'orl
Bonuri cu cl. de Jsortare 104 60 Mărci 100 imp. germ. . . 621 
Bonuri rurale transilvane 104 70 Londra 10 Livres sterlinge 127'

. . . 5 97 

. . 10 05

Bursa de Bueiirescl.
Cota oficială dela 28 Aprilie st. v. 1887.

Cump. vând.

Renta română (5%). 91 — 92*/,
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 94*/,

> convert. (6°/0) 88*/ a 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 37-
Credit fonc. rural (7°'0î . 104’/* 105*/*

> „ „ (5»'o) • 88*/, 89—
» » urban (7°/0) . 102— 1021/a
> . . (6»/0> . 94>/a 95*/,

1 * > (5%) • 85*/, 86—
Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« . » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.75 16.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu

din 12 Maiu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . Cump. 8 60 Vând. 8 62

Argint românesc . . . . » 8.50 « 8.55

Napoleon-d’orl .... . » 9.99 . 10.03

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

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

Galbeni.......................... . » 5 92 . 5.96

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

» 5»/0 • o 98.- . 99.—

Ruble Rusesc! .... . » 111.— » 112.—

Discontulă . . . » 7—10®/, pe ană.

Nr-4708-1887-- Publicațiune.
Anunțările făcute în sensulu disposițiuniloră § lui 189 ală art. de 

lege XXIII, din anulă 1885 a obiecteloril (le apă și a drepturilor^ 
pentru folosirea apei (le pe teritoriulU orașului Brașovu zacă 
spre scopulă mai departei anunțări, din 1 — 31 Maiu a. C. în despăr- 
țâmentulti protocolului de exhibite alu subscrisului magistrată, spie exa
minare din partea fiă-căniia.

Se provâcă totă odată cei interesați, ca celtî multă pană în 31 
Maiu a. C. să ascearnă subscrisului magistrată eventualele observațiuni 
la singuraticele anunțări, totuși insă pentru fiă-care anunțate, în modă 
separată.

Brașovu, 30 Aprilie 1887.
<7istratulii orășenescu.

TARIFA
anunturilori'i si insertiunilorn.

1 1 ■>

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. — cr. 6.
Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețirl se acordă următorele rabate:

Anunțu.
Subsemnata, absolvânclii cu bunu succesti scula de 

moșitîi din Sibiiu. doresce a se angaja ca moșă în 
vre-o comună lipsită de nidsă.

Adresa este următdrea:
Dobra N. Resnovanu

2—2
Gliiinbavu Nr. casei 75. (Weidenbacli)

(ComitatulO BrașovO.)

Pentru repețirl de 3— 4 ori ............................................. • M
H 11 V 5— 8 11 .............................. • 15°|.

11 11 11 9 — 11 11 .............................. • 20"|o

11 ,1 H 12—15 H .............................. . 30«|o

V n 11 16—20 H .............................. • M
Dela 20 de repețirl în susă .............................. • 50^

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susu.

Mersulu trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Bndapesta și pe linia Teiușii-Aradn-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung

Predealii-Biidapesta

Trenu Tren
| de laccelerat 
persdne 1

Trenă 
omnibua

Trenă
lODJnibuh

BucurescI

Pr«d«alb (
(

7.30
1.14

TimișO

Brașov!

Feldidra
Apatia
Agostonfalv» 
Homorodd
Hașfaleu

(
(

Sighișdra 

Elisabetopole 

MediașO 
Copaa mică 
MicSsasa 
Blașiu 
Crăciunela 
Teiușft 
AiudO 
Vințulă de 
Uiâra 
Cacerdea 
Ghirist 
Apahida 

Clnșia 

Nedeșdu 
Ghirbăa 
AghirișO 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bncia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fngyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

bubG

( 
(

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

Oradia-nare
P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peata

( 
(

Viena I

1.45

ISuelapesta—-Preeiealil

Trend Trend 
de

I peradne

4 In
5 02
5 43

2.32

I Trenă Tren --------
'de pera. accelerat | omnibusl
L I l -
I-Tilol — I —

7.40 2.— 3.10
11.05| 3.58i 7 38
2 02: 5.28 5 40
4.12

Trenă 
omuibue

8.00
11.40
2.31

6.58

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 5W
3 64|
4 51
5 28
5 56

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâuy 
Oradea uiare

Vărad-Velenczc
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Rfev
Bratca
Bucla
Ciucia
Huiedin
Stana 
fighiriș
Ghirbău
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gbiriș

Cncerdea

8.58
9.28

(
(

(
(

10.28

8.00
8.36
9.0j
9.32

10.11
7.14 10.51

_ 7.43 12 16
__ — 12.50
__ __ — 1.21
__ 8.22 — 2.02
__ 8.48 3.06
__ — 3.38

_ 3.54
__ 9.13 — 4.0b|
__ 9.18 10.55 4.50
__ 1038 1 23 7.28ț
— 12.20 3 24 —
— 2.15 10.05 — 1
— — 2.15 —
— 8.00 6.05 — 1

Ui6ra
Vințulă de 
Aiudfi
Teiușă 
crăciunelil
Dlașfi 
idicăsasa
Copșa mit
Mediaș & 
Llisabetopole 
•igiș6r& 
Lașfaleu 
ilomorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovă

TimișO

sus*

(

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.G9
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

Nota: Orele de nâpte suntă

Tipografia ALEXI BrașovO.

Predealu

BucurescI

(
(

I I

1.55
2.53

3.28
9.35

I

cele dintre liniile grase.

Hftrtia din fabrica Iui Martin Kopony, Zernese!

I

TeiuHft- 1iir;idu>BudM]ieftta
*

BiidapeNta- Aradrt-Teiușft.

Trenă Tre ifi Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua ornmbua peradne peradne de per.idne cmnlbu

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12 10 _
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josO 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 Ol * 'I1OK / 4.10 5.45 —

Orăștia 1.01 5.18 Ai adft 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 5 47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-I ipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4 08 — 7.40 Conoptl 6(9 7.37 __ ]

Zam 4 25 — s.ll Bârzova 6 28 7 55 —

Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bârzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
ConopO 6.27 — 9 53 Gurasada 8 34 9.41 —

Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9. 8 —
PaulișO 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42 - -
GlogovațO 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
A rad A 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok 1 8.42 — 4 52 Șibotfl 11.43 12 — —

— — 5.12 Vințulă de josă 12 18 J2.29
Budapesta _  1 — 0.20 Alba-Inlia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 Teiușb . 1 29 1.41 —

A r aci Ci-Tt wj 8și^ra Sijaaerta (Piski) Petroțent

Tronfi Tranfi de Trenu Trenă de Trenă Trenă
oEinlbufl peradne mixt pendne omnlbuA mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulb nou 8 19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
NămethSâgh 6.44 — 6.58 Hațegfl 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifalva 7 47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6.43
Timișâra 9.02 — 9.08 Petroșenl 3.37 — 7.12

'E'imișdra-Arad ft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trooă dc Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peraânti persdne omnibua de pers. omnibua mixt

Timiș6ra 6.25 5.00 Petroșeni 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
Nămeth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9 01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
A 9.27 — 8 17 1.53 — 10.31


