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Ungurii și conferența din Sibiiu.
I.
Brașovu, 20 Aprilie 1887.

Multă supărare i-a cuprinsă pe guverna
mentalii unguri din Clușiu, pentru că fdia nds- 
tră a declarații în ajunulu conferenței partidei 
naționale române clară și neîndoiosu, că nici 
vorbă nu pdte fi ca Românii aderenți ai acestei 
partide să se lapede de postulatulu autonomiei 
țării Ardeiului, alfa și omega programnlui nostru 
națională.

Suntemă datori cu mulțămire (Jiarului „Ko
lozsvar11 că, ocupându-se de viitdrea ndstră con- 
ferență, vine și pune cestiunea pendentă dintre 
Români și Unguri pe adevăratulă ei tăremă, 
deși trebue să mărtuiisimă, că o face acesta far’ 
de intențiune, numai indirectă, prin modulă cum 
combate nisuințele ndstre naționale , luându-și 
refugiu la nisce teorii, una mai șueliiată și mai 
absurdă decâtă alta.

Mai întâiu de tdte guvernamentalul „Kolozs
var11 găsesce că Sibiiulă, unde se va întruni 
conferența ndstră, este unu orașă, care revdcă 
în memoria numai „timpurile triste ale absolu
tismului nemțescă.11

Ce-i pasă foiei clușiane de aceea, unde se 
voru aduna representanții alegătoriloru români? 
Dăcă stăpânulă ei, dăcă guvernulă ungurescă 
voiesce într’adevără să cundscă postulatete na
ționale ale Româniloră, nu le pdte afla elu și 
de’a Sibiiu tocmai așa de bine, ca din orice altă 
orașă ardelenescă? Ori nu cumva Sibiiulă este 
situată în centrulu Africei?

Dăr, dice „Kolozsvar11, Sibiiulă e orașulă 
tristului absolutismă nemțescă. Pdte fi. Admitemă 
că pe timpulu absolutismului și încă multă vreme 
după aceea Sibiiulă a formată capitala țării Ar
deiului. Admitemă și aceea, că Unguriloră cu 
dreptu cuventă li suntă urgisite timpurile, când 
porunceau p’aici „Bezirkerii11 austriacl.

Insă una pentru alta. Decă îi d6re pe Unguri 
astăcji așa de tare, când își aducă aminte de ab- 
solutismulă nemțescă, să recundscă, dăcă potă să 
fiă drepți, că și pe noi Românii trebue să ne 
ddră absolutismulă constituțiunală ungurescă, 
care este încă în ființă și pe care îlă semțimă 
amară; să recundscă că, după ce de pildă Clu- 
șiulă este acji orașulu de frunte, unde Ungurii 
ardeleni în orbia loră aducă omagie și întrețină 
cultulă acestui fatală și sinistru absolutismă un 
gurescă, nu-i pdte trage inima nicidecum pe Ro
mâni de a merge să-și țină acolo conferența loru 
națională.

Ce impdrtă însă Clușiulă, ce impdrtă Si
biiulă, când e vorba de a fi său a nu fi?

Și în privința acăsta a nemerito „Kolozs
var11 când elice, că în relațiunile ndstre cu Un
gurii totulă se reduce la întrebarea, că dre noi 
Românii mai avemă ori nu dreptulă și puterea 
de a trăi și de a ne desvolta în acestă stată ca 
individualitate națională deosebită, ce amă fostă 
din vechime, suntemă și vomă fi, decă Dumne- 
(Jeulă popdreloră, pentru multele ndstre păcate 
și slăbiciuni, nu-și va întdree fața cu totulu dela 

noi ?
pice „Kolozsvar“, că principiile luptei nds

tre naționale suntă rău întemeiate și că ne. aflămă 
cu toții în mare rătăcire, când pretindemă drep
turi naționale pentru noi. „Trecutulu11, (Jice a- 
căsta fdiă, nu justifică pretensiunea ndstră, „pen
tru că Românii niciodată n’au figurată între 
marginele acestei țări ca națiune deosebită."

Fdia ungurdscă afirmă, dăr ca de obiceiu, ne 
rămâne datdre cu dovezile. De aceea îi adu- 
cemu aminte, că Românii pănă în veaculu alu 
XlII-lea au constituită pe acestă pământu o na
țiune deosebită cu drepturi deosebite politice- 
naționale și că în cursulă timpului, fiindu des
poiată de aceste drepturi, ea niclodață n’a re

nunțată la ele și de repețite-ori s’a încercată să 
și le recâștige, er mai alesă în veaculu ală 
XVII-lea și ală XVlII-lea căpeteniile ndstre na
ționale au pretinsă de repețite-orl dela casa dom- 
nitdre și dela ordurile țării restituirea națiunei 
române în drepturile ei avitiee, ca a patra na
țiune a țării Ardeiului.

Să nu ne pierdemă însă în trecutulă depăr
tată și să remânemă la timpurile cele mai nouă. 
Credemu, că Ungurii clușienl își voru mai aduce 
aminte, că după încetarea absolutismului nem- 
țeseă și inaugurarea erei constituționale s’a adu
nată la Sibiiu dieta ardelenăscă, care a adusă o 
lege fundamentală, prin care s’a recunoscută na
țiunea română ca a patra națiune politică a Tran
silvaniei și eă acestă lege a fostă confirmată și 
sancționată de Impăratulă și marele principe ală 
Transilvaniei.

Românii s’au și bucurată câțiva ani de po- 
sițiunea unei națiuni deosebite între națiunile Ar
deiului, pănă ce au venită Ungurii cu uneltirile 
și violările loru și au scos’o ărășl din acăstă po- 
sițiune.

Să nu ni se 4'°ă dăr, că n’aniă figurată aici 
niciodată ca națiune deosebită, când constatată 
este afară de acesta de istoricii cei mai de frunte 
și mai mari — între cari nu se va pute miniera 
niciodată tină Hunfalvy —■ că Românii suntă 
poporală băștinașă, autohtonă ală Ardeiului!

Susține mai departe „Kolozsvar11, că nici 
esemplulu altoră popdre din alte state nu pdte 
justifica principiile ndstre, dedrece în nici o țdră 
cetățenii, cari vorbescă altă limbă, nu ară forma 
o națiune deosebită. Ce feliu de cetățeni înțe
lege „Kolozsvar,11 și ce feliu de limbi? Nu 
cumva se gândesce drăși la cele câteva sate de 
coloniști Ciangăi din Moldova? Elveția și Belgia 
nu esistă pentru „Koloszvar11 ? Dăr se nu mergem 
așa departe, întrebâmă pe Ungurii guvernamen
tali din Clușiu, cum este eu putință, ca Croații, 
cari nu vorbescă limba ungurdscă, să constitue 
în statulă ungară o națiune deosebită, și cum este 
cu putință, ca Cehii, Polonii, Slovenii și Românii 
din țările cislaitane sd formeze națiuni deosebite 
în statulă austriacă? Nu suntă Ungurii aceia, 
cari mereu țină conferințe și negocieză pacturl 
cu aceste diferite națiuni din imperială dualistă 
austro-ungară ?

Viitorulu. mai adauge „Kolozsvar11, asemenea 
nu ne-ar sfătui pe noi Românii a stărui pe 
lângă ideile și principiile ndstre actuale politice, 
pentru că păcatele politice ale premergătoriloră 
se răsbună întotdăuna asupra urmașiloră loră.

Să ne permită „Kolozsvar11 a-i spune, că 
pe lângă cea mai mare bunăvoință nu’lă putemă 
privi ca autoritate, dela care să așteptămă să ne 
dea o directivă pentru viitoră, îi admitemă însă 
dreptulă de a fi îngrijată de viitorulă națiunei 
ungurescl și de a cumpăni la rendulu lui, că dre 
nu potu avă și Ungurii păcate politice și dre 
aceste păcate nu se voră răsbuna cumplită asupra 
urmașiloră loră?

Din afară.
Incidentulă Schnaebele, care a ți

nută <jece <j'le Europa într’o neliniște și ferbere 
continuă, s’a resolvată prin liberarea comisarului 
francesă. Se (jice că Schnaebele va fi transfe
rată dela granița alsațo-lotaringiană în sudulă 
Franciei. Prin cedarea guvernului germană și 
prin atitudinea moderată și înțeldpt.ă a guver
nului francesă, s’a scosă dela ordinea 4’^ei încâ 
o gravă afacere politică, care ar fi putută pro
voca complicațiunl în Europa.

„Morning Post11 raportăză, cum d;ee ea, din 
isvoră diplomatică, că concentrarea unei 
puternice flote francese în Marea medi- 
terană avea de scopă să dea o lovitură Angliei 
în Egiptă. înainte cu câteva asigură fdia

englesă, în cercurile diplomatice trecea ca mai 
probabilă ună conflictu anglo-francesu, decâtă 
ună nou resboiu germano - francesă. Cu tdte 
astea e posibilă, eă incidentulă dela Pagny i-a 
încrucișată Franciei planurile. Ună altă diplo
mată, dice aceeași fdiă, a asigurată, că concen
trarea flotei francese avea de scopă o amenin
țare contra, Italiei. Palermo, Neapole și Livorno 
aveau să fiă bombardate îndată ce Italia și-ar fi 
grămădit trupe la granița francesă. Aceste scirlînsă 
se declară ca neadevărate și sgomotele n’au pu
tută isvorî decâtă din faptulă, că de câteva 4>le 
se facă la Toulon manevre de eserciții de cătră 
flota francesă.

După cum raportdză „Pol. Corr.“ din Sa- 
lonică, în Macedonia se înaintdză trupe 
turcesc! în direcțiune spre granița 
nmn tenegrănă. Tabăra din Prizrend a fostă 
întărită cu 12,000 dmeni și o companiă sani
tară. Comandele militare turcesc! dau mare aten
țiune și graniței bulgaro-macedonene, dedrece 
s’au arătată simptome de bănuială. S’au prinsă 
scrisori cifrate 4in Bulgaria și în ținutulă Ve- 
lissonului s’au găsită ascunse 40 pusei, care se 
4ice că ară aparțină unei bande de hoți. Cercu
rile turcesc! suntă convinse, că o mișcare revo
luționară în Macedonia ar porni numai din par
tea Zankoviștiloru, și speră că în aceste măsuri 
profilactice voru fi sprijinite de guvernulă bul
gară. De altă parte sciri din Scutari comunică, 
că guvernatorulă generală ală Albaniei supe- 
riore a chemată fdrte grabnică la Scutari pe toți 
șefii triburiloră muntene, spre a’șl asigura spri- 
jinulă loră pentru casulă unoru complicațiunl. 
Din ce parte se voră provoca complicațiunl nu 
se spune. Nu-i vorbă, deună4ile Mohamedanii au 
înlăturată crucea de pe mormăntulu răposatului 
prințu ală munțiloră Prenk Bib Doda și Miri- 
diții ’șl-au răsbunată tăindă capetele la 7 sol
dați turci. Dăr astfelă de procederi nu suntă ra
rități p’acolo. Cu Muntenegru, care de altmin
trelea în timpulă din urmă a făcută mari pre
gătiri de răsboiu, se 4ice că Turcia stă în bune 
relațiuni. Prin urmare ar rămână Macedonia, 
unde Turcia se teme de o răscdlă provocată de 
ZankoviștI, și de aceea grămădesce trupe acolo. 
Er în ce privesce concentrarea de trupe turcesc! 
la granița munt.enegrănă, lucrulă se esplică ast
felă, că ivindu-se tulburări în Macedonia și pdte 
că și în ținuturile locuite de Albanezii creștini, 
Muntenegru ar pută încerca să profite de ele.

In privința Afganistanului, oficiulă 
„Reuter11 e informată, că încă totă esistă temeiu 
a crede, că îi va succede Emirului din Afganis- 
tană, să’șl rest.abilăscă, autoritatea sa asupra in- 
surgențiloră. In casă însă când Emirulă totuși 
ar fi răsturnată, o astfelă de eventualitate n’ar 
fi de natură să provdce negreșită complicațiunl 
între Rusia și Anglia. Se 4ice ca s’ar A chib
zuită deja asupra planuriloru d’a împedeca ună 
astfelă de resultatu, și anume Anglia și Rusia ar 
pută lua măsuri pentru a suprima ună răsboiu 
între triburile afgane și a da Afganistanului ună 
domnitoră protegiatu de Anglia și de Rusia, și 
plăcută ambeloră puteri.

SOIRILE DILEL
Alegetorii romani din cele patru cercuri electorale 

ale comitatului BrașovO, întruniți erl in conferință în 
sala hotelului Nr. 1 de aci, au alesă delegați pentru con
ferința partidului națională română ce se va țină la 7 
Maiu n. în Sibiiu, pe următorii domni: în cerculă I: Dr. 
Aurel Mureșianu și G. B. Popă, în cerculă II: Vasilie 
Voina parochă și Diamandi I. Manole, în cerculă III: 
Alexe Verzea și Victorii Popea parochî, în cerculă IV: 
Iosifu Comanescu parochă și George Proca.

—x—
După cum află „Bud. K.ovr,“, alegerile generale pw-
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tru dieta se voră face in cursulă lunei lui Iunie, adecă 

Înainte de secerișă.

portula amintesce că se așterne : 1) proiectuia de aron
dare a cercurilora electorale pentru deputațl la sinodula 
aihidiecesană și la congresulă bisericescă; 2) resultatuln 
cercetării asupra neregularitățilora intămplate la alegerea 
de deputați mireni in cerculă Sibiiului; 3) despre îm
părțirea ajutdreloră la meseriași din fundațiunea Andro- 
nicd. Se va presenta și ună raporta motivată pentru 
urcarea taxei elevilora seminariall dela 60 la 100 fl.,

Raportulă se primi ca basă a desbaterei speciale. 
Se propuse întregirea câta mai îngrabă c protopopiate
lor vacante. Partea din raporta privitâre la adaptarea 
seminarului și la urcarea taxei seminariale a remasO să 
se desbată când se voră pune la ordinea (jilei rapârte- 
le speciale respective.

După ce comisiunea organisatâre raportă asupra 
conclusului congresuală priviloră la facultatea de a fi 
membru la sinodula protopopescă, ceea ce se luă spre 
sciință, sinodulă, la raportulă consistoriului plenară des
pre răposarea asesorului consistorială lână Predovici, ișl 
esprimă condolența sa, dispunăndu-se alegerea unui altă 
membru preoțescă în senatulă epitropescă ală consisto
riului arhidiecesană.

Se referă apoi asupra raportului consistoriului ar
hidiecesană prin care se comunică, că Dr. lonă Crișiană 
șl-a depusă mandatulă de deputată mirănă ală cercului 
Ternavei, in urma intrării sale in tagma preoțăscă, șt că 
altă deputată nu s’a alesă fiindă timpulă scurtă. Se primi 
propunerea deputatului Voileanu, d’a se lua raportulă 
spre sciință, ăr pe viitoră să se facă nouă alegere în- 

'■ dată ce devine vacantă ună cercă electorală. Se luă 
1 apoi spre sciință raportulă consistoriului priviloră la re

tragerea D-rului I. Crișianu din senatulă școlară ală con- 
sisloriului arhidiecesanăj în urma intrării sale in tagma 
preoțescă și se decise să se alegă altă asesoră mirănă 
in respectivulă senată; de asemenea se luă spre sciință 
raportulă consistoriului relativă la demisionarea și re
tragerea ei din mandatulă de deputată a deputatului 1. 
Gali; se ia spre sciință și conclusulă congresului națio
nală bisericescă relativă la § 12 al. 2 din statutulă or
ganică despre graduiă VI de sânge și IV de cuscriă pri- 
vitoră la alegerea asesoriloră in consistară; se ia in fine 
spte sciință raportulă consistorului priviloră la regula
mentul provisOJă despre procedura disciplinară, dispu- 
nedu-se ca la anulă să vină consistoriulă cu ună raportă 
amărunțită în acăstă privință.

lulă critică apărură 24 gendarmi, dinaintea cărora țăranii j 

retraseră. S'au făcută mai multe arestări.

Pentru delictu de dtielîi au fostă puși de Curia r. 
... stare de acusațiune ajutorulă de secretară ală căiloră 
ferate ung. Bela Erdely și deputalulă și redactorulă lui 
• Ellenzek“ Bartlia Miklos. Tribunalulă din Clușiu pusese 
in stare de acusațiune numai pe Erdelyi. Tabla reg. din 
Tergu-Mureșului i-a pusă pe amendoi și Curia a aprobată 

acărtă decisiune.

se

—x—
Comitetulu congresuală ală reuniuniloru de magliia- 

risare a ținută o ședință, în care s’a raportată, că ia 
congresă s’au anunțată tăie 80 reuniunile de maghiari- 
sare. In ordinea tjilei a congresului s’au pusă și acele 
propuneri și cestiuni, ce dorescă unele reuniuni să le 
aducă în desbatere, precum propunerea clubului scriito- 
riloră și artiștiloră in afacerea biblioteceloră poporale și 
propunerea asupra mijlăceloră reuniuniloră de maghiari- 
sare. — Congresulă ca eongresulă, dăr banchetulă!

—x—
Din Aradii se scrie, că la întrebarea comitetului 

electorală ministrulă Szechenyt a telegrafială primarului, 
că femeile, care se ocupă cu o industria ori afacere de 
sine stătătdre potii vota in persbnă Ia alegerea pentru 

camera de comerță.

in
i redactorulă lui

—x—
CetimO in „Ecoulă Severinului“: „Cu una

—x—
Cu ocasiunea avansăriloră de Maiu in armată au 1 

fostă înaintați la infanteria: la rangulă de majoră: 
căpitanulă de ci. I. din regimentulă de infanteria 51 ( 
Albertă Drăgană, transferată in același timpă la reg, 12 j 
de inf. la rangulă de căpitană cl. I: căpitanulă cl. 11 
Andreiu Chiliană din reg. 12 de inf.; la rangniă de că 
pitanl cl, II au fostă înaintați locotenenții : Pavelă Du- 
ralia reg. 99 inf. Iosifă Maciaga, reg. 57 inf. Andreiu 
Hanganu reg. 63 inf.; Ioană Humiția reg. 51 inf. su- 
pracompletă și atașată institutului militară din Viena; 
George Boldea reg. 64 inf.; Stoiană Puicii reg. 25 inf; 
Ciriacă Băcillă reg. 50 inf.; Basiliu Literată reg. 2 
inf. Nicolae Dragomiru reg. 64 inf. și George Popovici 
reg. 62 inf.; la rangulă de locotenenți au fostă înaintați 
sublocotenenții: Iosifă Martinii reg. 11 inf.; Iosifă Bis- 
canu supracompletă in reg. 23 de inf. și atașată insti 
tulului geografică militară din Viena; Eugenă Roșea reg 
31 inf.; George Codanii reg. 16 inf.; Dionisiu Florianu 
reg. 50 inf.; Sabină Hodoșu reg. 50 inf.; la rangulă de 
sob-locotenentă au fostă înaintați cadeții: Mdnilă Cio
banii reg. 2 inf.; Teodată Cerneuțânu reg. 31 inf. Teo
doră Bistrianu reg. 43 inf.; Alexandru Ciobanii, supra
completă in reg 25 de inf. și atașată bjfalionului 3 de 
infanteria bosniacă. La venetorl a fostă înaintată la 
rangulă de, căpitană cl. II. locot. Ioană Poplăceanu 28 
bat. La artileria a fostă înaintată la rangulă de căpi- 
tană cl. II locotenentulă Ilie Perna din bateria 1 a re
gimentului 7 de artileria; la rangulu de locotenentă, sub
locotenentul Ioană Muica din reg. 12 de arlilertă fiind 
împărțită la comitetuiă technică administrativă militară 
din Viena. Căpitani coraptabili cl. 11 au fostă numiți: 
locotenentulă comptabilă Grigorie Săi vanii din reg. 11 
de ulani și locotenentulă comptabilă Mthaiu

din reg. 54 inf.
—x—

trenă 
specială, in diua de 11 curentă, au trecută prin gara 
Severină la Bueurescl 35 vagâne cu 750 Unguri cu femei 
și copii, angajați, după câtă ne-amă informată, a merge 
in Bucurescî spre a lucra la fortificarea Bucuresciului." 
— De „fericire* emigreză acești Unguri in România, ju 

pâne »Ellenzek“?
—x—

A eșită de sub țipară nou cataloga de cărți româ
nești și musică ală librăriei Nicolae I. Ciurcu din Bra- 
șovă. Catalogulă se trimite la cerere gratis și franco 
oricui; cuprinde cărți literare, științifice, didactice, sco
lastice, bisericescl, cărți poporale, scrieri beletristice; ro
mane, novele, poesii, piese teatrale etc.; pentru musică 
se află deosebite cumposiții.- romanțe pentru o voce, cu 
acompaniamentă de piană, piese de danță, piese de sa

tană pentru piană etc.

Teatru ungurescu.
Monte Christo*, dramă 
Dumas, tradusă în unguresce.

—x—
Astă-seră se va juca »contele 

în 5 acte, scrisă de Alesandru

Sinodalii arcliidiecesanii din Sibiiu.
Sibiiu, 15 Aprilie 1887.

, după ce se autentică 
, se acordară concedii

In ședința de eri, a (reia 
proioeolulu ședinței premergălore. 
deputațiloră Ștefana losifu '15 dile, 
Sim Munteanu și V. 
pe sesiunea intregă. 
respective mai multe 
riale, privilore unuia

■eg. 11
Mihăilașu

In Beiușii s’a descoperită de curendă o nouă ca
rieră de marmoră, de o calitate escelentă. S’au făcută 
deja pași pentru esploatarea acestui abundantă deposifă 

de marmoră.
—x—

Relativă la revolta din Vizma, comitatulă >Timi- 
șărei, „Pester Lloyd“ comunică următarele: Proprietarul 
Rugats din Vizma puse pe bmenii săi de ’mpușcară va
cile mai multoră locuitori din sală, fiindă că păsceau pe 
o livade in litigiu. Acăstă procedere provocă nespusă 
de mare iritațiune, poporulă năvăli înarmată asupra cur- 
țiloră lut Rugats, împușcă asupra lui, der fără să-lă lo- 
văscă, și voi să pătruntjă cu forța in casă. In momen-

cav. de Pușcariu 1 
Almășanu câte 5 dile, V. Roșescu 1 
S’au predată apoi comisiuniloră ' 

petițiuni și două rapbrte consista- i 
r................  la adaptarea seminarului Andreiană,

celălaltă la urcarea taxei seminariale dela 60 la 100 fl. 

pe ană.
Dep. tas. Pușcariu ceti raportulă generală ală co- 

misiunei organisătâre despre activitatea consistoriului ar
hidiecesană in 1886. Din raportă reiese, că in cursulă 
anului au intrată 7429 piese, cu 215 mai multe ca in 
anulă precedentă, și anume 333 presidiale, 491 plenare, 
2245 bisericesc!, 2360 școlare și 2000 epitropesei. Din
tre acestea mai suntă 38 de resolvată. Ședințe plenare 
s’au ținută 16. S’a întregită protopopiatulă Agnitei prin 
alegerea d-lui Sabin Piso, mai suntă de întregită proto
popiatele I. ală Brașovului, Făgărașului și Mediașului. 
Cu adaptarea și repararea seminariului s’au cheltuită 
12,155 fl. 37 cr. Localitățile suntă corespuntjătare in 
tale privințele pentru 160 de elevi. Dela ultimulă con
gresă națională bisericescă au incursă pe calea consis
toriului metropolitană in resortulă plenului următârele 
obiecte: a) resolvarea în modă negativă a cestiunei pri- 
vitâre la sistemisarea unui postă de vicară arhiepisco- 
pescă cu rangă de arhiereu și instituirea acestuia; b) 
ună proiectă de normativă pentru regularea dreptului 
de apelă in cause bisericescl; c) procedura disciplinară 
pentru persanele și funcționarii bisericescl, care a câști
gată putere de lege cu tjiua de 15 Noemvre 18tf6. Ra-

Adunarea electorală, în D.-Sân-Mârtinfl.

tată acela ca și in trecuta; 
prin președinte, mai ânlăiu 

consimțământ ă și cu deplina 
se voră aduce in conferința 

S’a cetită

Onorate d-le Redactară! Te insciințeză că ieri in 
27 I. c clubula electorala româna din cercurile: Bălău- 
șeri și Dicio-Sân-Martinii, comitatula Ternavei mici, și-a 
ținuta adunarea in Dicio-Sân-Mârtină, la care din ambele 
cercuri a participată una număra de peste 200 alegători; 
au fosta presenți la adunare și pretorele cu subpretorele, 
biroula clubului a rămasa 
după deschiderea ședinței 
adunarea s’a alăturata in 
încredere la conclusele ce
generală viitore dela 7 Maiu a. c. in Sibiiu. 
lista alegătorilord români din ambele cercuri estrasă prin 
birou din tabela de contribuire și s’a alesă o comisiune 
de 7, pentru candidarea delegațilora la conferința gene
rală, după cari advocatulO Simionă Căluța a luata cu- 
văntulâ și a arătata ținuta de până acuma a Româniloră 
din ArdealO și Țăra ungurăscă față cu alegerile dietale, 
forte frumosa a vorbita despre pasivitatea Romănilora 

I din Transilvania și despre activitatea celoră din Ungaria și

FOILETONU.

Strigături poporale,
culese de

B. Germană, invățătoră in Chirileu. 

Mândruța gălbiniciâsă,
Nicl-odată nu-i frumbsă 
Făr’ cându-i ărba de c6să;
Dăcă ărba se cosesce 
Mândra ăr ingălbinesce.

•♦ ♦
Vai de mine zacă de-o bâlă 
Dăr n’are cin’ (Jice: scâlă I 
Că de-ar <|ice cineva 
Eu din bălă m’așă scula.

♦* * 
Multă mă ’ntrebă fruneja verde, 
De ce fața mi-se perde? 
Dăr răspunde lemnă uscată, 
Că trăescă cu multă bănată, 
Si răspunde lemnă pălită 
Că trăescă cu multă urită.

«• *
Dragi-mi să copilele 
Când strigă găinele: 
„Pica“! „pica“ la marna,1..., 
Și cu ochii la badea.

♦* •
Leliță, buzele tale

Sciu că nu’să mărgăritare, 
Că-să de piele ca și-a mele 
Hai să ne pupămă cu ele 1

*« *
Spune i mândră maică-ta 
Să ’ngrădăscă ulița, 
Totă cu pină și cu pelină 
Ca noi să nu ne ’ntelnimă, 
Numai Sâmbăta vre-odală, 
Dumineca tjiua iotă!

** •
Fruntjă verde de pe tău 
Trei mândre am avută eu: 
Una e din Chirileu, 
A doua dela Dileu, 
Și-a treia din Vidrazeu, 
Pe tustrele le-am lăsată 
Că alta mî-am căpătată, 
Mai dulce la sărutată.

** *
Dragă mi-i mândra slăbuță 
Dăcă altoră nu-i drăguță, 
Er dăcă pe alți-i place 
P6le avea de min’ pace.

♦* *
Hai mândră să ne iubimă, 
La luată să nu gândimă, 
Că suntă doi bătrâni acasă 
Ei amendoi nu ne lasă.

* *

Du-te doră din josă de m6ră 
Și-acol’ ia năsipă in pblă
Și-i dă la badea să m6ră, 
Să moră, ori se trăăscă
Să viă să mă pețăscă,
Ori să moră, ori să peie,
Ori să vie să mă ieie.

♦* •
Nu-i da D6mne badii bine 
Că elă m’a lăsată pe mine, 
Nu-i da Dâmne nice rău,
Că n’a fostă să fi’ ală mieu.

*♦ ♦
M’a făcută maica pe mine
Așa voinica și subțire, 
Să fiu doftoră la copile;
Pe câte le-am doftorită
T6te s’au tămăduită, 
Pus’am ochii și pe tine 
Nu te lasă numai păn’ mâne.

♦• •
Haida mândră ’n cununiă 
Păn’ ce’i frunza verde ’n viă, 
Dăjă fruneja s’o usca,
Popa nu ne-o cununa.

«« *
Săraca mândruța mea, 
l)e-așă șede cu năptea ’ntregă 
N’ar mai 4'ce: du te dragă! 
De așă ședă câtă mi-i gându 
N’ar mai cjice: du-te amu!

Bădiță de lângă cale 
Nu ți rădica păna mare, 
O rădică pe-o măsură 
Pe cum ți-i stogulă la șură; 
Ș’o rădică cucuiată 
Precum ți’să boii ’n poiată!

•♦ *
Haida mândră după mine 
Că amă trăi tarte bine:
— Mama face sacă de pești 
Tata face vănlurescl, 
Cu mine să tată trâeșcl.

** ♦
Mândra mea, tineră, prâstă, 
M’a rugată s’o facă nevastă, 
Dăc’ am <J*să că n’o voiu face 
Ea s’a pusă in pală și zace.

** ♦
De grdză că pân<}ă-oiu pune 
Mi s’a dusă răsboiu ’n lume 
Și ițele s’au stricată 
Ci tare s’au supărată.

•♦ ♦
De-ai fi mândră cum te ții 
N’ai țină bucii1) ’n budii*), 
Că din buci ai face pânijă 
Și ’n budii ai băga brânză.

*) Cânepă. ’) Ștăndă.
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părțile Bănatului și pe alegătorii noștri nesciutorl de carie 
i-a pusă in plăcuta posițiune de a sci și cunhsce că, ce-i 
pasivilatea și activitatea, apoi ll-a spusă că Romănii din 
Ardeală pănă in presente urmărescă și țină la pasivitate 
absolută față cu alegerile pentru dieta din Pesta, și acesta 
pentru că pănă acuma nu li s’a dată nici barem! ună 
motivă de a’șl schimba politica din trecută, face atentă 
apoi pre comisiunea candidalore, ca să candideze bărbați 
cunoscuțl și probați, deOrece delegații au să fiă oglinda 
și espresiunea intimă a simțătninteloră alegătoriloră

Dintre candidați aa loslă aclamați: pentru cerculă 
de susă „Bălăușieri* advocatulă din Dicio Săn-Mărtină 
Simionil Căluții, adm. protop. gr. ealh. ; Iacobu Macaveiu, 
și ca suplentă preotulă gr. or. Niculae Aromi din Las 
lăulă rom.— Pentru cerculă de josă .Dicio-Sân-Mărtină* 
președintele clubului și Ioană Ilorgea preolă gr. calh. 
in Bia, er de suplente Ioană Frățilă proprietară in 
Sâneelă.

Sau mai alesă in fiecare comună unde se află ale
gători români câte doi și in alta câte trei bărbați de 
încredere, călră caii biroulă clubului —in cple ce apar 
țmă agendeloră sale — va a avă a se adresa de câte 
ori va afla de lipsă, și cart voră veghia și mijloci, ea 
pe viitoră să se inducă în lista de alegere toți Românii 
îndreptățiți și să-i țină in evidență.

După închiderea ședinței peste 40 alegători seu în
trunită la ună prân'jă comună modestă pe punga fie
căruia. Toastele încă nu au lipsită, și cela d’ântăiu l’a 
redicată adv. Caluță in onOrea și sănătatea unuia din 
membrii gloridsei case domnitdre-habsburgiee, care numai 
în 26 I. c. șl-a serbată jubileulă de 60 de ani și care 
totdeuna a fostă simpatică națiunei nostre, înălțimea Sa 
principele Albrecht. Strigăte de „să trăiescă“ repețite 
salutară acestă loastă. La trei bre după amăijă-iji—vo
ioși pentru purtarea cea bună și solidă a alegătoriloră 
noștri — ne-amă depărtată fie care la ale nostre.

Ună participantă.

De prin Huniădora finele lui Aprilie a. c.

Suntemă erășl in timpiilă alegeriloră de de- 
putațl. Avendă înaintea ochiioră esemplele trecutului 
e fhrte verosimilă, ba aprope sigură, că cei dela pu
tere voră pune tbte in mișcare spre a teri cu forța, 
cu amenințări și iotă feliulă de ademeniri pe alegătorii 
români țărani la urnă, ademenitorii loră făcendu’i să 
credă că decă vor vota pentru ei, ei țină cu împăratule. 
— De astădată s’au candidată 2 deputațl in cerculă Hu- 
niădorei, oposiționalulă E. Hollaki și guvernamentalul^ 
Carol Fogany, fiulă comitelui supremă. Acestă din urmă 
firesce, intrebuințăză tote mijlocele ca să reesă spre a 
pută apoi servi pe stăpânulă său din Budapesta. Fișpa- 
nulă Fogany e vestită și in ceea ce privesce pădurile 
sale cu Românii in vremea restaurațiuniloră coraitatense, 
care pacturi în urmă cam remaseră baltă, căci mai in 
totdeuna candidându-se undeva de notari vr’ună Jidovă 
și Română — priinulă reese, Românulă cade. Er acum, 
in periodulă alegeriloră, d-lă fișpană — căruia Românii 
prin pacturi ii ajută a scdte castanile fierbinți din iară 
__ îți manifestă in modă măgulitoră simpatia pentru Ro
mâni. D lă Hollaki adecă, carele, voindă a vorbi impar 
țială, trebue înșirată intre corbii albi in ce privesce o- 
nestitatea și prietenia sa cu Românii — umblândă prin 
cerculă Huniâdărei a spusă programulă său în limba ro
mână alegătoriloră români, despre care lucru fișpanulă 
s’a indignată forte văcjendă în^acăsta procedere o violare 
a ideii de stată. Acum Hollaki este privită ca rău pa
triotă fiindcă ca oposițional 0 are aeruiă de a nu adera 
la utopiile infalibilului Tisza I

Pe noi Românii puțină ne importă certa dintre o- 
posiționalii și guvernamentalii unguri, noi nu ne ocu- 
pămă cu alegerile — der acestă periodă este ună felă 
de bețiă in care esaminătorului i se arată diferitele ca
ractere in adevărata loră colăre. Și e bine a cunbsee 
bmenii, ca să scimă pe viitoră cu cine avemă a face.

* *

Caticău, 24 Aprilie n. 1887.

Domnule Redactoră! In luna curentă 11 st. n. a 
isbucnită ună iocă îngrozitoră în comuna nOstră Caticău. 
Causa cu siguritate nu se scie. Foculă șl-a luată înce- 
putulă cu casele lui Ioană Dunca, arț|endu-i 2 case pre
cum și tote supraedificalele. Insă fiindă că elementului 
nimicitoră nu ii s’a putută pune stavilă, se estinse și 
mai departe și au arsă 10 case și mai multe supraedifi- 
cate, nutreță și bucate, așa incâlă bieții locuitori au ră
masă ca vai de ei. Dintre casele arse, puține au fostă 
asigurate, dăr și acelea pe fiîrte mici sume. A fostă în 
periculă mare biserica care mulțămită energiei d-lui 
preolă locală Petru Cherebețiu, care s’a luptată cu ab- 
negațiune pentru apărarea bisericei, nu s’a aprinsă.

D-lă preolă, adecă, deși a fostă casa d-sale pro
pria în periculă, nu l’a interesată așa tare, ca apărarea 
S-tei biserici. Asemenea scOla gr. cat. din locă încă 
fiindă deja aprinsă, numai prin darea josă a șindilei s’a 
putută scăpa de nimicirea totală.

Scola s’a cumpărată in a. 1884 la stăruința m. o. 
domnă Ioană Welle protopopulă tractuală și a on. d nă 
preotă locală cu m ri jertfe; ăr acum ăiășl ne a costată

repararea ei 200 fl. Și bietulă poporă, care deși e 
storsă cu totulă prin multele dări, totuși avăndă conducă
tori destoinici și energici, face și jertfesce câtă e cu 
putință.

Dauna se urcă după calculă mediu la 8000, optă 
mii de fl. v. a.

Durerose sărbători a serbată bietulă poporă de aci! 
Georgiu Hatosil, 

invățătoră.

Școlele românesc! din Macedonia.
Când in auulă 1862 Cuza Vodă împărțea stăgurl 

la oștirea românescă pe câmpia dela Colrocenl, se afla 
față și ună călugăr română din c. Avdela din Findă, nu
mită Averchie Archimandrilulă, trimisă din muntele 
Atlios, ca egumenă unei mănăstiri românescl, închinate, 
și sosită numai de puține dile. Eiă aștepta audiența sa 
la palatulă de vară dela Cotroeenl.

Frivindă defilarea oștirii aclamate de poporă, bă- 
trânulă călugără fu cuprinsă și elă de emoțiunea gene
rală. Stringendă atunci mâna lui Cesară Boliacă, lui 
Teii și altora, strigă cu glasă tare și cu lacrămile in 
ochi: ,și eu hiu Armân*! Cercetată cu deamănuntulă 
despre Românii din țera turcesjă, Averchie ie descrie 
starea în care se află ei, ăr Boliacă, Teii și Bolintineanu 
se hotărăscă să formeze in România, împreună cu 
Averchie, o societate de cultură, a Macedo-RomâDiloră.

Nu trecu multă, și societatea se înființa, avendă 
scopulă ei de căpetenie: a răspândi prin școli, înce- 
păndă dela cele primare, în limba română învățătura 
intre locuitorii români de peste Dunăre și de peste Bal
cani; a stărui pentru buna stare a bisericeloră comuni- 
lățiloră românescl de-a drepta Dunării și de peste Bal
cani ; a priveghea mersulă șcâleloră esistente in aceeași 
parte, și a lucra la îmbunătățirea loră, dotându-le cu cărți, 
biblioteci și altele.

Membrii acestei societăți desvoltară o mare acti
vitate in lucrările loră și în scurtă limpă se dădu la 
lumină o gramatică alcătuită de răposatulă I G. Maxim, 
profesoră la liceulă sf. Sa va: >Răpede idee de gramatică 
macedono-românescă*. Ea s’a tipărită în BucurescI, în 
tipografia statului, numită Nifonă. cu spesele d-loră G. 
Goga și D. CasacovicI, spre a se împărți gratuită Ro- 
mâniloră de-a drăpta Dunării.

In anulă 1864, luna Iulie, d. V. A. Urechia, fiindă 
chemată în BucurescI ca secretară generală ală minis
terului de culte și instrucț.une publică și văcjendă acti
vitatea și zelulă ce punea călugărulă Averchie pentru 
prosperarea societății macedo-române, ală cărei suflet ă 
era elă, se grăbi a-i face cunoscința, și in înțelegere cu 
densulă, se puse însuși pe lucru, după ună plană allulă 
decaiă celă urmată de societate. Fnn stăruințele sale 
continue, d. Ureihiă obținu dela ministrulă său, d. N. 
Crețulescu, înscrierea în bugelulă statului, pe anulă 1864 
a sumei necesare pentru înființarea unei școli cu ună 
internată in BucurescI, pentru 12 tineri macedo-români, 
cari să fiă aduși din patria loră, prin Arehimandritulă 
Averchie.

In același ană, săvirșindu se secularisarea averiloră 
mănăstirești dise închinate, călugării greci fură siliți să 
părăsăscă Frineipatulă; singură Averchie rămase in țeră, 
iubită de toți și considerată ca inițialorulă unei mișcări 
salutare, de reînviere a sentimenteloră românescl, printre 
Macedo-Românl. Elti plecă deci cu banii dela ministeriulă 
culteloră și instrucțiunii publice, ca să aducă tinerii Ma
cedoneni pentru jșcăla tnacedo-română din BucurescI. 
După trecere de două luni, bălrânulă călugără se și 
întărse triumfătoră, incungiurală de cei doi-spre ijece ti
neri, destinați a deveni întâii apostoli ai Românismului 
in țările de peste Balcani.

D. Urechiă puse să se fotografieze acestă Averchie 
incungiurală de ucenicii săi. Școla mergea progresândă, 
și acesta îndemnă pe guvernă a-i îmbunătăți starea, și 
d’aceea Averchie merse de a i'oua oră în Macedonia și 
mai aduse încă alțl tineri, așa că șebla macedo-română, 
număra in anulă 1868 peste 30 școlari1)

Acești tineri Macedoneni se puteau interna in vre- 
unulă din liceele statului, der d. Urechia cretju de cu
viință că nu e bine să dee deprinderile junimii bucu- 
rescene, și d’aceea, elă dobândi dela guvernă internarea 
loră separată, în localulă Egumeniei dela biserica sf 
Apostoli, numindă pe părintele Averchie ingrijitoră ală 
acestui internată, cu dreptulă de a locui în casele din 
euprinsulă bisericii.

Pentru învățătura acestora tineri, li se făcu ună 
| anume programă, și li se dâdu de căpetenie pe răpo- 
satulă Maximă, care cunoscea bine dialectală macedo 
română.

>) Averchie aduse acești tineri din deosebite co
mune românescl, cei mai mulțl suntă din Find; din 
Ferivole a adusă pe Giaca Goma, Dimitrie Șumba, Apos- 
lolă Teodoră, din Avdela pe G. liante, Tuliu Tacit, lonă 
Gulioti, Dimitrie Abeleanu, Tuliu Carajani, Constantină 
Caeretti, din Calive pe Gușa Papa Costa, Dimitrie Bra- 
dalexi, Nicolai Fopiliană din Vlacho-Clisura pe Simeonă 
Simota, din Blața pe Andrei Bagavă, apoi din alte părți 
pe Filipă Apostolescu, Sergiu Dimitrescu, D. Nicolescu, 
C Ionescu, G. Pedirich, [). Constantinescu și alții.

Sârtea șchlei macedo-române din BucurescI a atâr
nată dela modulă cum miniștrii, cari s’au urmată la mi- 
nisteriulă culteloră și instrucțiunii publice, înțelegeau 
cestiunea Maeedo-Româniloră.Ș

Așa răposatulă generală Teii, fiindă ministru de 
culte, a socotită că face bine să desființeze institutul^ 
separată și să așe4e pe tinerii Macedoneni în liceulă sf. 
Sava; acăstă disposițiune a făcută că elevii Macedoneni, 
venindă in contactă cu studenții români, au luată în 
mare parte altă direcțiune decâtă aceea pentru care au 
fostă aduși. Ei aspiră să se facă bacalaureațl, și în urmă, 
câțiva din ei deveniră funcționari publici în țâră, și nu 
voiră să se mai întărcă in patria loră, spre a-și lua mi
siunea de invățătoră.

După Teii veniră alți miniștri cu mai puțină cu- 
noscință de causă, cari) încetară de a mai aduce șco
lari din Macedonia, și astfelă șcOla se desființâ cu 
vremea.

Totuși activitatea țării nostre pentru trezirea Ro- 
mâniloră de peste Balcani nu a rămasă fără răde. Prin 
inițiativa mai multoră Români iubitori de nâmulă loră, 
se fundară in Macedonia mai multe școli românescl, care 
și astățji suntă susținute atâtă de Românii de dincolo, 
câtă și de cei de dincOce.

in călătoria întreprinsă de mine în Macedonia în 
anulă 1882 pe lângă alte cercetări făcute asupra Româ- 
niloră din acele părți1), m’am ocupată și cu starea sco- 
lelor j românescl asupra cărora credă că nu este fără 
interesă, a împărtăși cetitoriloră sciințele adunate.

întâia scolă română înființată in Macedonia, este 
schia primară de băețl, deschisă în anulă 1864, în oră- 
șelulă pe deplină românescă Târnova, în apropiere de 
Bitolia, capitala Macedoniei, de cătră Dimitrie Atanasescu, 
primulă invățătoră care se află și pănă acuma3).

Acăstă schlă nu a putută funcționa în modă regu
lată, decâtă dela anulă 1867, din causă că adversarii 
scălei și limbei române în Macedonia au isbutită prin 
intrigă să obțină dela autoritățile turcescl desființarea 
acelei scoli pentru a cărei redeschidere a trebuită să in
tervină în modă oficiosă la guvernulă din Constantino- 
pole agentulă diplomatică ală României pe lângă Su
blima POrlă3). Acăstă schia numără peste douăzeci de 
elevi.

A doua scOlă s’a înființată în Avdele în Pind în 
Epiră in anulă 1867, de Aposlolă Mărgărintă, care după 
ce a instalat’o in modă durabilă și a organisat-o, a lă
sată in loculă lui la acea scdlă pe d. I<5nă Som To- 
mescu, elevă ală Seminarului din BucurescI, care actual
mente era invățătoră la scOla din Samarina, er la schia 
din Avdela actualmente este invățătoră titulară d. G. 
Danie, avendă de ajutoră pe părintele Popa Ioană To- 
techi. Scola acăsta are 60 de elevi și funcționăză la 
orășelulă pe deplină românescă Avdela, numai vera, ăr 
erna ține scOla d. G. Danie la sătulă Damas, in Tesalia, 
unde descindă și petrecă ărna toți locuitorii cu vitele 
loră. (Va urma.)

SC1R1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.*)

MASSAUAH, 2 Maiu. — Comandantul^ 
italiană Salesta a dispusfi să se blocheze litoralii 
Massauahului.

ATENA, 2 Maiu. — In urma unorîi sân- 
gerdse conflicte în Canea între Creștini și Musul
mani, consulii cari erau absenți s’au reîntorsu 
erășl acolo. Soiri mai nouă constată o domolire 
a spiriteloru.

VENEȚIA, 2 Maiu. — Desvălirea statuei 
călărețe a lui Victorii Emanuelă s’a făcută în 
presența păreeliei regale între însuflețite strigăte 
de bucuria.

*) Vecji lucrările mele privitOre la ei: I. Datinele 
la munți ale poporului română din Macedonia, publicate 
în Revista de archeologiă de d. G, Tocilescu, Tom. II, pag. 
417. — II. Poesii populare din Macedonia, idem, tom. 
V pag. 175. — III. Cântece de Miriologhi „Convorbiri 
literare11, voi. XVI, pag. 487.

3) D. Atanasescu, după ună ană de funcțiune ca 
invățătoră, tipări primulă abcedară, și apoi prima istoria 
pentru Românii din drăpta Dunării: „Istoria Românilorfl 
pentru Romamli din drăpta Danubiului, lucrată după is
toria D. V. A. Urechia și D. CasacovicI, de Dimitrie 
Atanasescu, stampată cu plata onor. Societăți pentru 
învățătura poporului română, BucurescI, 1867.“ Elă a 
mai tipărită și „Terascripțiune scurtă pentru feciorilii și 
fetele de clasa I și 11 primară, lucrată de Dimitrie Ata
nasescu, invățătoră Ira prima 6ră di acista limbă. Stam- 
hatoria luerătoriloră asociațl, BucurescI.

3) Vecjl procesulă-verbală Nr. 3, din 22 Noem. 
1886, publicată in foia societății pentru învățătura po
porului română.

Cununiă. — D-lă Alexandru Sima, teologă absolută 
și d-ra Regina Deleiu, fiica d-lui Danilă Deleiu notară 
in periceiulă Silvaniei, și-au serbată cununia în 25 
Aprilie st. n. — Să fiă In căsulă celă bunăl
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1887.Nr. 86. GAZETA TRANSILVANIEI

OuraulA l* bursa de Vlena Bursa <le Bueuresei.
din 29

Rentă de aurii 5°/, . . . 101.25 
Rentă de h&rtiă B°/o . . 88.25 
[mprumutula căiloră ferate

ungare.........................150.—
Amortisarea datoriei căi- 

lorâ ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.90 

ămortisarea datoriei căi- 
lor8 ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 127 20 

ămortisarea datoriei căi- 
lor8 ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 11560 

Bonuri rurale ungare . . 104.40 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.25 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișa...........................104.—
Bonuri cu cl. de [sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 104 50

st. n. 1887.
Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vina ung...........................98.75
Imprumutulo cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 124 — 
Renta de hărții austriacă 81 35 
Renta de arg. austr. . . 82 20
Renta de aura austr. . . 112 — 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Ac(iunile băncel austro- 

ungare ....................... 674 —
Act. băncel de credita ung. 285.75 
Act. băncel de credita austr.281.90 
Argiutula —. — Galbinl 

împărătesei .................5.96
Napoleon-d’orI .... 10.04 
Mărci 100 imp. gerrn. . . 62 30 
Londra 10 Livre» sterlinge 126 90

Cump. vend.

Cota oficială dela 16 Aprilie st. v. 1887.

Renta română (5°n). . 90— 91—
Renta rom. amort. (5°/0) 921/, 93

» convert. (6°/0) 86>/4 87 l/a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) . - 103— 1038/4

* ,, >> (5°/o) . 87— 87«/4
» • urban (7°/0) . . 100— 100s/a

, (6’/0) • 92— 93—
’ (5°/o) ■ 83— 84—

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

< > > Națională — —

Aură contra bilete de bancă . . 17.— 17.50
Bancnote austriace contra aură. 2.00 2.02

Cursulu pieței Brașovt)
din 30 Aprilie st. n. 1887.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.50 Vând. 8.53

Argint românesc................... > 8.45 • 8.48

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

Lire turcescl............................. 1 11.35 • 11.40

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

Galbeni...................................... > 5 93 > 5.99

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 , » 101.— * 102.- -

» ’ » 5°/0 98.— » 99.—

Ruble RusescI........................ > 112.— > 113.—

Discontulâ ... » 7— 10°/e pe anii.

î Turnătoria si fabrica de mașini a Iui SCHLICK |
€■

-------------------- } f
Societate pe acții în Budapesta.

Biuroiilu centralii: VI. IVaitzneiring 57. — Dospii rțementulii pentru mașini agricole: VI. Âeussere Weitznerstr. 1696—1699. 
recomandă escelentele sale Garnituri de treierat ii cu vaporii, de încălditu 
cu cărbuni., lemne și cu paie, Garnituri de treierata cu vîrteju. (Gopel) 
Mori pentru curățitulu cerealeloru (Sistema Backer & Vidat s.) Pat. 

r'i’S ' pluguri Schlick pentru 2 și 3 brazde, recunoscute de escelente. Prețuia 
dela fi, 58 în susă. - Pl ug ur i-Ray ol pat. Schlick cu aparatii pentru 
ridicata afară, PI a guri-Ray ol, cari se conduc u de sine fdupă Sack). 
Pluguri originale Schlick- și Vidats pentru una brazdă.

Cele mai noue mașini de semenatu patent. „Triumph.“
Mai departe se află gata Mori de milcimitii, mori pentru porumbu. Mașini pentru preparare de nutrețu. Teas

curi pentru uleiuri. Mașini pentru topitu și curățirea de Ramie, cânepii și dosii, sistemulu nostru propriu. Ire- 
țiurile cele mai el'tine. Condițiunile de plată cele mai favorabile.

Liste de prețuri la cerere gratis și franco.
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*Mersulil trenurilorli

Valabilu dela I.Octomvre st. n. 1886.

pe linia S’redeaîii-Budapesta și pe linia Teiușit-Ara«til-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predeal ii-Budapesta

Trenă 
de 

peratine
1 Tren 
accelerat omulbua

Trenti Trenti 
lomnibut

Bucuresc!

Predaalu (
(

Budapesta—Predeal ii

Timișă
BrașovO 
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

(
(Sighițdra 

Elisabetopole 
MediașO 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușft 
AiudS 
Vințuld de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida
Clațin 
Nedeșdu 
QhirbSu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedind 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susa

(
(

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 
giolnok 
Buda-peata

( 
(

Viena /

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

| 8.00

4.16
5.02
5.43
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

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de ndpte sontfl

Tipografia ALEXI BrașovO.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu
Clușiu

Trenti Tren 
de pers, accelerat

= r

(
i

Apahida
Ghiriș 

Cucerdea

Uiâra 
Vințuld de 
Aiudâ 
Teiașă 
Crăciunelii
Blașâ 
Micăsasa
Copșa mic.
Mediașâ 
Elisabetopole
Sigișdra

l
(

susii

8.00
8.361
9.021
9.32

10.11
10.5 |
12 16
12.50 Hașfaleu 

Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra3.3d

3.54]
4.05|
4.50
7.23

Brațovă

TimișO

Predealu

BocurescI

(
(

(
(

cele dintre liniile grâse.

11.00
11 19
12 30

1.01
1.06
1.13
1.20
1.41
2.(0
2 35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.35
5.12
5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

8.58
9.28

7.33
8.04

2.—
3.58
5.28
6.58

10.28

Trenti 
omnibns

Trenti 
de 

peratine

Trenti 
omulb na

__ — —
3.10 6.20 8.00
7.38 9.34 11.40
5 40 11.26 2.31

9.14 1.38 —
9.24 2.06
941 2 17 —

10.19 2.40 —
11.38 3.24 —
12.18 3.47 —
12.54 4.07 —1
1.57 4.33 —
3.11 5.15 —
3.40 5.31 —
4.15 5.55 —
4.36 6.07 —
4.58 6.24 --
5.26 6.43 —
— — 7.08
— — 7.36
— — 9.06
— — 9.53
— — 10.—
__ — 10.09
__ — 10.19
__ — 10.48
__ — 11.14
__ .— 12.12
__ — 12.30

— 1.12
■ — 1.32
__ — 2.18

— 3.03
— 3.49

__ — 4.28
__ — 6.16

— 7.06
— 7.46
— 8.25

__ — 9.15
1.55 — —
2.53 — —
— — --
3.28 — —
9.35 —

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Teiușft- k rudu-Buda|'«sta Budapesta-
1

Jkradik-Teiușft.

Tren ti Tre ii Trenu de Trenti de Trenti Trenti
oninihua omr.bus peratine peradne dc per tine omnlbn

Teiușft 11.24 — 2.40
1

Viena 11.10 12 10 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințuld de josă 12.30 — 4.22 9 nlnnlr ( 11.20 12.41 —
ȘibotQ 12.52 — 4.50 4.10 5.45 — •
Orăștia 1.01 — 5.18 Aiadft 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 i 5.19 6.51 8 17
llia 3.55 — 7.28 Radna-1 ipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopti 6(9 7.37 — 1

Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6 28 755 __
Soborșin 5 30 — 846 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 llia 8 55 9. 8 —
Pauliștl 7.28 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42 --
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8 42 — 4 52 Șibotfl 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulfl de joșii 12 18 12.29 —
Budapesta _ — 8.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —

Viena — — 6.05 Telnșft . 1 29 1.41 —

Aradft>T8miș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenfi Trenti de Trenu Trenti de Trenti Trenti
ntnnlhnn perstine mixt peratine omnlbni mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradultt nou o 19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegâ 12.46 — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczitalva — — — Banița 3.05 — 6 4)
Timișdra 9.02 — 9.08 Petroșenl 3.37 — 7.12

Tlmiș6ra-Aradft Petroșenl— Simeria (Piski)

Trenti de Trenti de Trenti Trenti Trenti Trenti
peratine peratine omnlbua de pers, ommbtu mixt

Timișdra 6.25 5.00 Petroșent 10 07 __ 6.10
Merczifalva — — — Banița 1 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga ' 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9 01
Aradulft nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradfi 9.27 — 8.17 Simeria 1.53 — 10.81


