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Brașovu, 24 Aprilie 1887.
Mâne, Sâmbătă 25 Aprilie (7 Maiu), se în- 

trunesce în Sibiiu conferența generală a delega- 
țilorii aleși și trimiși acolo de alegătorii poporului 
română din Transilvania, Bănatti și Ungaria.

Mâne fii aleși ai aceleași scumpe mame, ai 
națiunei române, îșl dau frățâscă întâlnire pe ma
lurile Cibinului, trimiși fiindu, ca în obștâseă a- 
dunare să împărtășâscă suferințele multă cerca- 
tului nostru poporu românu și să chibzuiască 
căile ce trebueseă bătute și mijlâcele legale ce 
trebuescu folosite și îu viitori! pentru îmbunătă
țirea sorții lui, pentru realisarea drepteloră lui 
aspirațiunl.

Delegații poporului română ce se întrunescu 
în conferența de mâne au cu atâtă mai grea 
răspundere de atitudinea ce o voru observa și de 
liotărîrile ce le vortl lua, cu câtă acum se în
trunescu pentru cea din kurmă dată după unu 
periodu parlamentară de trei ani. și voru trebui 
să trecă cinci ani de aci înainte, pentru ca ârășl 
să-și dea frățâscă întâlnire aleșii poporului ro
mână, cari suntu chiămați și au sânta datoriâ a 
se jertfi luptându pentru fericirea lui.

Poporulu românu aștâptă dela trimișii săi 
în cetatea Cibinului, ca în toți să bată aceeași 
inimă românâscă și, avându necurmată înaintea 
ochiloră sufletescl tristulă tablou alu păsuriloră, 
dureriloru și suferințeloru lui, pricinuite de ne- 
sfîrșitele ilegalități, nedreptății! și asupriri, ce le 
îndură din partea adversariloră săi delaj putere, 
să fia uniți în cugete și în simțiri, și să lucreze 
cu strămoșâscă însuflețare, căci e vorba de cele 
mai vitale interese naționale, de viitorulu popo
rului română din acestă stată, de esistența lui 
ca națiune românâscă, cu viâță românâscă și cu 
graiu românescă.

Salutândă conferența, dorimă ferbinte, ca 
peste lucrările ei să se reverse binecuvântarea 
Dumnetfeâscă și liotărîrile salutare, ce le va lua 
în stiînsă unire, cu credință tare și nestrămutată 
în viitorulă poporului români, să ducă prin sin
cera loră esecutare la îndeplinire dreptele aspi- 
rațiunl’ale poporului română în acestă stată, spre 
fericirea lui și a patriei!

Ungarii și conferența din Sibiiu.
Epilogă la articululu lui „Kolozsvar" dela 30 Aprilie a. c_

Amă răspunsă, în articulii din numerii pre
mergători, (jiarului ungurescă din Clușiu „Ko- 
lozsvar11 la teoriele de naționalitate, egalitate, li
bertate și frățietate, ce le desvâltă în ajumilă 
conferenței nâstre electorale românescl; amă răs
punsă, credemă, destulă de lămurită și cu dovecji 
puternice, dâr amă păstrată totodată și calmulă 
și seriositatea de care trebue să se conducă pu- 
blicistulă consciențiosă, când este vorba de binele 
popâreloru acestei patrie și de buna înțelegere 
între ele, de aceea n’amu voită să slăbimă pu
terea dovecjiloră nâstre, aducendă înainte și pa- 
sagele finale ale articulului din „Kolozsvar", cari 
nu se țină de obiectă, dâr suntă o probă mai 
multă despre sentimentele, ce le nutresc» Un
gurii guvernamentali din Clușiu față cu poporulu 
română. Ută cum îșl dă espresiune sentimente- 
loră sale „Kolozsvar", după ce vorbesce de even
tualitatea, că conferența din Sibiu va cere din 
nou restabilirea autonomiei Ardâlului:

• Posibilă, <jice elă, că Românii voră decide astfeiiu; 
acâsta este treba delegațiloră și va fi o dovăJă a mino- 
renității lord politice... (Urmeză o frasă neințelesă).. Se 
pâte că voră da espresiune la ceea ce simte poporulă 
română și atunci voră merge pe drumulă dreptă; posi
bilă însă, că voră esprima numai visurile loră proprii și 
închipuirile loră politice false, și voră face astfeiiu nume 
rău cetățeniloră, cari vorbescă bmba românescă. Aiâla 
e sigură, că Românimea însăși pentru aceea va lucra și

de aci încolo numai așa, cum simte. Acestă poporă 
blândă, îngăduitoră și ascultătoră, care, decă a și fostă 
râu, numai agitatorii l’au făcută râu, va alege, cum a 
tăcută pănă acuma, deputatl dietall, va sci sâ onoreze 
in domnii lui de pămentă inteligența și vetja posesiunei, 
va stima pe mai marele sâu, decă va afla la densulă 
dreptate și echitate și, in consciința imboldului lui na
turală, sciindă că fiii unei patrii suntă avisațl în faptele 
și sentimentele loră la sprijinire reciprocă, nu caută sâ 
distrugă statulă ungară, mama nâstră comună".

Este calmu, este seriositate, este cinste și 
omeniâ în aceste afirmări ale fâiei clușiane? 
CredQ cei dela „Kolozsvar", că ne aflămă încă 
totu în timpulu iobăgiei, ca să și bată joci! de 
poporulu nostru, sâ atribue „birtokoș“-iloru un
guri, ale cărora moșii suntă datâre vândute lif- 
teloru evreescl din tâte părțile, chiămarea de a 
fi conducătorii poporului nostru și în viitoră, 
cum a fostă spre cea mai mare a lui nenoro
cire în timpulă feudalismului, și să îndrepteze 
pe blândulă și ascultătorulu poporu românu la 
solgăbirăii unguresc!, ca să afle la ei dreptate și 
echitate ?

Nu merită însă insulta, ce o face „Kolozsvar" 
poporului românu și conducători lori! lui naturali, 
de a fi respinsă cu argumente. In casulă de 
față, disprețulu este celă mai puternică argu
mentă, ce se potrivesce cu disposițiunile sufle
tesc! ale celoru dela fâia clu.șiană, cari în pa
tima loră uită tâte regulele bunei cuviințe.

Numai despre unt! lucru voimu să-lă mai 
facemu atentă pe „Kolozsvar". înainte de pa- 
sagiulu ce l'amu citată mai susu din articululu 
său desu amintită, „Kolozsvar" dice:

„Din parte-ne presimțimă, der nu scimă, ce voră 
hotărî Românii la Sibiiu! Aiâta este insă sigură, că a- 
ceste conferințe voru avi în veci o inHuință stricăciâsă 
asupra poporului românu, decă între drepturile ce le 
pretindă, Românii voră amesteca drepturile cetățenesc! 
cu cele de natura dreptului publică."

Așadâr „Kolozsvar" recunâsce clară și lim
pede, că decisiunile conferinței din Sibiiu potă 
ave chiar o infiuință pe veciă asupra poporului 
românu. Prin acâsta „Kolozsvar" recunâsce, că 
poporulu română, celă blândă și ascultătoră, nu 
este și nu pâte fi nepăsători! față cu cele ce se 
voru decide în Sibiiu.

Cum vine der acelașu „Kolozsvar", ca se 
susțină cu câteva rânduri mai josu, că poporulă 
românescă nu vrâ să scie de ceea ce se liotă- 
răsce la Sibiiu și că va asculta numai de „bir- 
tokoș“-ii și de solgăbirăii unguri?

Nu cumva prin asociațiunea ideiloră, lu 
„Kolozsvar" i s’a înfățișată înaintea spiritulu 
său tabloulă viitâreloră alegeri dietale, când bir 
tokoșii și solgăbirăii cu gendarmii și cu honvezii 
ungurescl voră tîrî pe bietulă poporă la urna 
„dreptății" și „echității" d-lui Tisza?

Cum pâte pretinde „Kolozsvar", ca cineva 
să ia în considerațiă cele ce le sfătuesce elu, dâcă 
elu însuși nu scie ce vorbesce și decă însuși are 
mai multă lipsă de sfată și de proptea ca să nu 
se răstârne peste capă ?

Pe lângă atâta răutate, încă și atâta gugu- 
măniă: asta-i prea multă, d-loră dela „Ko
lozsvar" !

Brașovu, 23 Aprilie (3 Maiu) a. c.

Omenii, cari se sustragă datoriei loră și nu 
voră să recunâscă obligamentuhl ce li se impune 
în societate de buna cuviință, de onestitate și de 
respectulă cătră ceilalți âmeni, îșl iau de or
dinară refugiulu la cele mai nerușinate clevetiri.

Ne pare fârte rău, că și „Tribuna" din 
Sibiiu, care ar avă chiămarea a premerge altora 
cu esemple bune, se pune făr’ de nici o sfială 
în rendulu acestoră âmeni.

In locu de a ne răspunde în modă leală și 
obiectivă la articulii noștri principial! și critici,

provocațl prin propagarea principiiloră false și 
prin atacurile ei, „Tribuna" ne clevetesce.

Nu este pentru prima âră, că acâstă fâiă 
se acață chiar de persâna mea, care niciodată 
nu a avută nimicu cu ea, nici nu i-a cerută 
nimicu, nici nu a îmbiat’o cu nimică.

Este acâsta o metodă lipsită de onestitatea, 
ce se pretinde nu dela ună <jiarh politică, ca 
„Tribuna", ci și dela celă din urmă membru 
ală societății.

In numărulă ei 91 dela 23 Aprilie a. c. 
„Tribuna" mă acusă pe mine din nou, că așă fi 
voită și așă voi din considerațiunl și interese 
personale să aducă în discredită înterprinderea 
„literară", pe care a inițiat’o ea, și că din ase
meni motive mârșave m’pșu fi supărată asupra 
„grupului de âmeni, care a întemeiat’o și o 
conduce".

„Tribuna" îndată la începută <}ice:
Chiar mai înainte de a fi apărută „ Tribuna" s’au 

făcută în colonele .Luminătorului, și ale „Gazetei Tran
silvaniei" ș. c. 1. cele mai hotărite opintiri spre a slăbi 
încrederea publicului română față cu întreprinderea li
terară, pe care o inițiasemă, și spre a acredita în opi- 
niunea publică română cele mai grave bănuell in ceea 
ce privesce scopurile politice urmărite de noi*.

Dâcă cei dela „Tribuna" mai țină la ceea 
ce va să (Jică ouâre și omeniă, atunci îi pro
vocă categorică să-mi arate neamânată, în care 
numără ală „Gazetei Transilvaniei" înainte de 
aparițiunea „Tribunei11 sâu în care numără după 
a p a r i ț i u n e a „Tribunei" am încercată- eu sâu 
ceilalți colegi ai mei dela fâia, pe care o conducă 
acum de apâpe <|ece ani, în care numără ală 
„Gazetei", dicu, am încercat noi prin „cele mai ho- 
tărîte opintiri" să aducemă în discredită întreprin
derea literară a „Tribunei". Să ’ml arate în spe
cială, în care numără înainte de aparițiunea 
„Tribunei" amă amintită noi măcară c’ună sin
gură cuvântă de „Tribuna" ? Să ne spună, dâcă 
întâmpinarea ce le-amă făcut’o la aparițiunea 
„Tribunei" (în Nr. 51 ală „Gazetei Transil
vaniei" dela 19 Aprilie st. v. 1884) cu cuvin
tele : „ Felicitândă aparițiunea noului (țiară dorimu 
din inimă confrațilortl noștri deplina succesu pe 
teremulă „publicitățiisă ne spună dâcă acâstă 
întâmpinare este discreditarea, de care vorbescă 
ei? Să’mi arate, în fine, dâcă âmeni cinstiți și 
de omeniă suntă, unde și în care numără ală 
fâiei nâstre amă polemisată noi vreodată cu „Tri
buna", accentuându interese personale sâu par
ticulare, și nu pe basa și pentru apărarea prin
cipiiloră naționale, ce le profesămă? Să-mi arate 
acâsta citândă pasagele din acelă numără 1

Dr. Aurel Mureșianu.

SUIRILE BILEI.
Ni se scrie dela Clușiu, că în cerculă electorală 

ală Clușiului au fostă aleși ca delegați pentru conferența 
națională generală din Sibiiu d-nii: Valeriu Roșescu, 
preolă gr. or., și advocații dr. Aurelia Isacă și Iuliu 
Coroianu; in cerculă electorală ală Gtlăiilui: Vasiliu 
Almățianu, advocată, și Gavrilă Popă, protopopă gr. 
cat.; în cerculă electorală ală Huiedinului: Vasiliu Poruță 
proprietară, și Andreiu Popă, preotă.

— x —
Dumineca trecută, îndată după terminarea ședinței 

alegătotiloră partidei maghiare așa <Jisă „liberale", cari 
se adunașiră tocmai atunci în Trățcău, lângă Aiudă, is- 
bneni focă la casa preotului reformată de acolo, care a- 
jutată fiindă de ună văntă puternică luă repede dimen
siuni mari. Au arsă 5t> case împreună cu tâte clădirile 
din jurulă loră, cari împreună se potă socoti în numără 
de 300. Au cădută jertfă flacăriloră doi bărbați și două 
femei; au fostă greu răniți 3, ușoră răniți 2. Paguba 
se socotesce cam la 100 de mii 11. Au rămasă la sapă 
de lemnă 200 suflete. De observată este, că Trățcăulă 
e ună mică orășelă aprâpe intregă ungurescă, și cu tote 
acestea în timpulă când ardea s’a săvîrșită ună faptă,
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la care se pote gândi multa timpi „Kultur-egylet.c-ulă. 
Venirft adecă în ajutoră confraților^ lori din Trățeău 
și vre-o 70 locuitori unguri din comuna învecinată Sân- 
georgiulă Trățcăului, sub conducerea primarului 'oră 
Gyorke Jânos. Aceștia poftiră să li se dea rachiu să bea 
și fiindcă n’au căpătată, s’au dusă la cârciumă, unde pe 
când foculă distrugea cu vehemență casele omeniloră, ei 
beau și îșl petreceau. TărbăcițI de beutură s’au dusă apoi 
să ajute la stingerea focului, dăr în locă de a ajuta s’au 
luată la cărtă cu sergentulă de gendarml Meszâros și cu 
solgăbirăulă Csongvav asupra căruia svirlirâ eu petri. 
Doi din ei au fostă arestați.

—x—
In Fugărațu s’a arangiată o petrecere în favorulă 

incendiațiloră din comuna învecinată Galați. Petrecerea 
a dată venită curată 150 fl. v. a.

—x—
Candidatulă de advocată Alesandru L. Hossu, fra

tele d-lui Fr Hossu-Longină din Deva, a fostă promo
vată la 30 Aprilie ea doctoră in drepturi, la universi
tatea din Clușiu. Felicitările nOstre!

—x—
In Nr. 82 ală foiei ndstre amă publicată sJrea, 

că o firmă din Hamburg a cumpărată mari întinderi de 
pădure in jurulă Albei-Iulia pentru a produce căjă de 
stejară și că 4-20 Săcui ară fi acolo ocupați cu lucrulă. 
In privința acestoră Săcui ni-se scrie din MicescI, că au 
fostă ce-i dreptă angajați la lucru, der nu 420, ci nu
mai 220 Săcui și încă și aceștia s’au intorsă toți îndă- 
rătă cu buzele umflate. Pe ei ii dusese acolo ună E 
vreu cu scopă de a face speculă, li-a dată promisiuni 
mari și pe lângă aceea i-a amăgită cu asigurarea, că 
fiă-care Săcui după sosirea la fața locului va primi ca 
anticipațiune câte 5 fl. v. a. După ce Evreului ’i suc
cese a pune mâna pe Săcui, credu că aceștia, veniți fi- 
indă din depărtare, voră fi siliți a se mulțumi cu ori-ce 
plată. Anticipațiunea promisă nu li-s’a dată Săcuiloră, 
pe 58 din ei ii trimise în pădurea dela MicescI (Kisfalu) 
unde după lucru de o săptămână primiră câte 12 cr.; 
ceilalți Săcui au fostă puși la lucru in pădurea dela Am- 
poița și Tăuță, der n’au stată mai multă ca 2 dde. căci 
fomea i-a silită să se întorcă de unde au venită, ama- 
nețându-șl pentru pane chiar și tisigurile (uneltele). As 
tăcjl lucre4ă în pădurile ținătore de comunele MicescI, 
Ampoița și Tăuță numai Români din părțile acele, der 
numai pentru o plată cuviinciosă. — Să bage de sămă 
Românii, să nu’i esploateze jidovulă ca pe beții Secui.

—x—
Studenții dela gimnasiulă rom. cat. din locă voră 

arangia in 9 Maiu unu maialu la „Fântâna popii’. Dăcă 
timpulă nu va fi favoritoră, maialulă se va amâna pe 
cea mai de aprOpe cjt favorabilă.

—x—
Judele de cercă din Mureții-Ludoșu, d-lă Frideric 

Laczhelyi, declară în coldnele lui »E!lenzek« ca neade
vărate cele ce s’au scrisă despre d-sa în privința vi 
sitei, ce’i s’a făcută pe neașteptate de ministrulă Fabinyi. 
Ministrulă s’a preeentată la oficiulă judelui de cercă la 
8 Ore și jumătate și nu la 11 Ore,—4lce d. Laczhegyi'; 
nu servitorulă de caneelariă, ci elă însuși a primită pe 
ministrulă; susține că e omă punctuală in oficiu și că 
nu este .magnificență». Cere în fine dela >Ellenzâk‘ să-i 
descopere numele celui ce i-a comunicată acestă notiță, 
,Ellenzek‘ însă îlă țîndrăptă la .Kronstădter Zeitung’, 
fiindcă după elă 4ice c& a reprodus’o.

Conferința electoralii din Deșiu.
Deșiu, 2 Maiu 1887.

In Deșiu, capitala Solnocă-Dobâcei, s’a ținută ieri, 
1 Maiu, conferința electorală sub presidiulă d-lui Gavrilă 
Mânu, ca notară fiindă d. Dr. Teodoră Mihali. Au iuată 
parte vre-o 50 alegători in cea mai exemplară ordine.

Din cuvântarea de deschidere a d-lui Mânu ml-a 
plăcută asămănarea: să ne împărtâșimă și noi de drep 
turile politice ale patriei între inarginele legei, adecă din 
colacii, aduși de noi pe masă vremu să mâncămă și noi.

D. Augustă Munteanu face propunerea următOre:
«Conferința susține programa adoptată în confe

rințele electorale ținute la Sibiiu in anii 1881 și 1884 
și în câtă privesce esecutarea programei și atitudinea 
în privința alegerei așlăptă cu încredere resoluțiunea con 
ferinței electorale generale, ce este conchiămată pe 7 a 
lunei curente la Sibiiu. —

Propunerea se prîmesce cu unanimitate.
D. Grigore Pușcariu propune după aceea alegerea 

clubului centrală în Deșiu, er cluburile cercuale să nu 
se alăgă deocamdată,

Acestă propunere a dală ansă la o discusiune mai 
îndelungată, la care au luată parte d-nii Augustă Mun
teanu, Simionă Popanu, Ioană Olteanu, Grigore Crăciu- 
nașiu, Nicolae Hossu, Ioană Boteanu, Grigore Dragoșiu, 
Sabină Coroianu, Ioană Goronu, Gavrilă Petri, Alesan

dru Cheresteșiu și Gregoriu Stețin. Resultatulă a fostă 
constituirea eluburiloră, ceea ce s’a și făcută.

Clubulă centrală s’a constituita din d-nii: Ga
vrilă Mânu, Augustă Munteanu, Dr. T. Mihali, Nicolae 
F. Negruțiu, Ioană Velle, Teodoră Hermană, Mafein Pop, 
Vasile Cassa, Gregoriu Stețin, Ioană Goronă, Grigore 
Pușcariu, llie Cente, Petru Cherebețiu, Alexandru Che
resteșiu.

S’au constituită apoi cluburile cercuale din d nii: 
1. Cerculii Lupusului: Augustă Popă, Vasile Mustea, 
Ioană Olteanu, Grigore Popescu, Demetriu Dragoșiu, loan 
Bota, Alesandru Colceriu. II. Cerculii Iclodului mare'. 
Ioană Papiriu Popă, Grigore Stețin, Nicolae Bîrlea, Sa
bină Coroiană, Ioană Lemeni, Nicolae Popă, Ioană Hă- 
țiăgană, Ioană Sandor, Ioană Petrană, Vasile Lemeni, 
Nicolae F. Negruțiu. III. Cerculii Betlenului: Gregoriu 
Pușcariu, Ioană Deacă, Ioană Cupcia, Simeonă Popană, 
Ioanu Boteanu, Gavrilă Petri, Antonă Precupu, Simeonă 
Moldovană, Sainsonă Onighi. IV. Cerculii lleanda mare: 
Ioană Hossu, Vasile Mustea, Alexandru Bota, Alesandru 
Hossu, Grigore Crăciunașiu, Alexandru Chelner, Gavrilă 
Buzura, Simeonă Petrice, Ioană Maximă.

S’a trecută apoi la alegerea delegațiloră pentru 
conferența din Sibiiu.*)  Șiregantdii

*) Numele delegațiloră aleși au fostă publicate în 
numărulă trecută ală „Gazetei". — Red.

Sinodala (‘parohialii din Caransebeș^.
Sinodulă eparchială din Caransebeșă s’a deschisă 

in 12 (24) Aprilie a. c.
Membrii sinodului în frunte cu Prea Sânția Sa D-lă 

Episcopă diecesană Ioană Popasu au asistată mai ân- 
teiu la sânta liturgiă și invocarea spiritului sântă, ofi
ciate în biserica catedrală de acolo prin d-lă protosin- 
celă Filaretă Musta și încă patru protopresbiterl ai die- 
cesei. S’a făcută totodată și ună parastasă pentru su- 
fletulă răposatului de piă memoriă Archi-Episcopă și 
Metropohtă Andre'u, pentru bine-meritații Emanuilă 
Gojdu și Dimitrie Peța.

S’a deschisă după acesta sinodulă prin o cuvântare 
rostită intre urări de „Să trăiescă», din partea Prea 
Sânției Sale Episcopului diecesană, la care d-lă deputată, 
sinodală Filipă Adamă, protopresbiterulă tractului Bi
sericii albe, proiitâudă de incidentulă festivității jubilare 
de 50 de ani ai preoției Prea Sânției Sale, a bineven- 
tată în numele sinodului pe inaltulă jubilară prin o vor
bire scurtă, der binesimțită. Comisiunea însărcinată cu 
censurarea raporleloră consistoriali și pregătirea proiec- 
teloră de concluse șl a presentată după acesta sinodului 
actele împreună cu proiectele de concluse. S’au predată 
în urmă comisiuniloră regulamentare atâtă raporturile 
și propunerile consislorului, câtă și petițiunile pri- 
vațitoră adresate cătră sinodă. S’a decisă participarea 
în corpore la festivitățile jubilare, după care presidiulă, 
învitândă comisinnile alese a-șl începe activitatea loră 
declară ședința de închisă.

In 4>ua următore s’au începută festivitățile ju
bilare.

Sinodulh eparchială din Aradfl.
Ședința I. Sinodulă eparchială din Aradă s’a des

chisă la 12 (24) Aprilie a. c. de £Prea Sânția Sa d-lă 
Episcopă Ioană Mețianu, după ce mai ântâi s’a oficiată 
in biserica catedrală s. liturgiă și s’a făcută invocarea 
spiritului sântă. In discursulă sâu de deschidere, Prea 
Sânția Sa indâmnă la activitate, accenluândă în deosebi 
desvoltarea și conservarea străbuneloră instituțiunl ale 
biserieei, âr la fine sinodulă îi răspunde cu urări de „Să 
trăescă".

La apelulă nominală răspundă 39 deput; ți presențl 
și prin acâsta sinodulă se declară capabilă a aduce con
cluse valide. Se dă espresiune de condolență pentru ră- 
posarea dela ultima întrunire a sinodului a 4 deputațl; 
presidiulă presenteză credenționalele noiloră deputațl, a- 
leșî în persOnele d-loră: P. Rotariu, E. Ungureanu, Teo
doră Ceontea, Zjno de Mocsony, I. Cornea și V. Ham- 
sea. Credenționalele împreună cu actele și cu ună pro
testă contra alegerei din cerculă Chișineului se transpună 
comisiunei verifieatore. Raportele consistdreloră plenare 
din Aradă și Oradea mare se transpună comisiunei or- 
ganisatore, 6r rapdrtele senateloră singuratice de acolo se 
transpună comisiuniloră sinodale. Mai multe petițiunl 
s’au transpusă comisiunei petiționare și se decide trimi
terea unei deputațiunî din 5 preoți și 5 mireni, cari sub 
conducerea P. S. S. Episcopului Mețianu să asiste la fes
tivitățile jubilare ale P. S. S. Ioană Popasu din Caran 
sebeșă.

Ședința II s’a ținută în 14 (26) Aprilie. După ce 
presidiulă presenteză mai multe rugărl și se autentică 
protocolulă ședinței prime, se trece la verificarea noiloră 
deputațl, se respinge protestulă contra alegerei din Chi- 
șineu și se pune la ordinea 4'* e' raportulă comisiunei 
bisericescl, din care aflămă, că sub jurisdicțiunea consis- 

torului din Aradă se află: 1 mănăstire, 11 protopresbi 
ierate cu 305 comune mitre, 87 comune filie, 330 bise
rici, 383 paro hii și 68,109 case; in anulă 1886 s’au 
botezită 18,115 copii, s’au cununată 3572 părechl, au 
murită 12,557 indivi4I; crescerea in 1886 e de 5558 
suflete, er numărulă totală ală poporațiunei ținătâre de 
consistorulă gr. or. din Aradă a fostă la finea anului 
1886 de 338,619. Se decide ca pentru viitoră să se a- 
rate și numărulă părechiloră cari trăescă în concubinată, 
precum și numărulă copiiloră născuțl ilegitimă. Au ră
posată în decursulă anului 11 preoțiși 1 protopresbiteră, 
au rămasă eu finea anului 14 parochii vacante. La in- 
stitutulă teologică se află în tote 3 cursurile 54 elevi cu 
3 profesori. Ga cause divorțiale au incursă spre resol- 
vare 30.

Raportulă senatului strinsă bisericescă din Oradea 
mare arată, că sub jurisdicțiunea consislorului din 0- 
radea-mare se află 6 protopresbiterate și 2 protopresbi
terl emerițl, 244 parochii matre, 116 Glie; vacante sunt 
30 parochii. Din 222 preoți au răposată în decursulă 
anului 4, sau chirotonită 6. S’au născută 9656 suflete 
dintre cari 1329 ilegitimi, au murită mai vlrtosă In urma 
difteritei și vărsatului dintre copii, 6396; crescerea în 1886 
e de 2719, cununii cu 106 mai multe ca în anulă de 
mai nainte. Au emigrată în decursulă anului 1886, 780 
indivicjT, au imigrată 258; au trecută la alte confesiuni 
39, s’au intorsă la confesiunea gr. or. 20. Numărulă 
concubinateloră pe teritorulă acestui consistoriu a fostă 
2115, din 4< in 4' îns^ |n urma energiceloră disposițiunl 
luate, merge spre decrescere. Averea bisericeloră con
stă din 134 case paroehiale, 4741 jugăre pământă și 
120,513 fl. capitală.

Ședința III s’a ținută în 15 (27) Aprilie. Intre 
altele sinodulă ia Ia cunoscință și aprăbă raportulă con- 
sistorului, prin care se arată, că edificiulă seminarului 
diecesană a costată 80,031 fl, 46 cr.; s’a terminată e- 
dificarea unei case de arendă lângă biserica catedrală, 
care aduce diecesei ună venită anuală de 6600 fl. v. a. 
Consistorulă a contractată cu societatea franco-ungară 
de asigurare pentru asigurarea ediflcieloră paroehiale, șco
lare și fundaționale din diecesă contra focului îneepândă 
dela 1 Ian. a. c. pe durată de 12 ani, dintre cari 2 ani 
suntă scutiți de solvirea preinieloră de asigurare, obli- 
gându-se tot-odată numita societate a solvi diecesei 5O‘/o 
din premiele de asigurare, din cari se va înființa ună 
fondă pentru asigurarea averiloră bisericescl; consisto
rulă să însărcinâză a raporta sinodului în fiă-care ană 
despre starea acestui fondă.

Sinodulă primesce raportulă despre starea deose- 
biteloră averi și fondațiunl și dă consistorului aradană 
absolutoriu pentru tâle socotelile anului 1886, pe lâugă 
susținerea cauteleloră îndatinate.

Selagiu, 5 Aprilie 1887.

Onorată Redacțiunel piua de 24 Aprilie st. n. a fostă 
sărbătăre întreită pentru vechia comună din Sălagiu, Ba- 
sescl, căci a tostă Duminecă, serbarea jubileului de 50 
ani pe caiiera preoțescă a venerabilului bătrână, Archi- 
diaconă ală Băsesciloră, Gregoriu Popă, când totodată 
iubilantele fu decorată cu crucea de aură dată de Ma
iestatea Sa Impăratulă și Regele Apostolică.

Vestea despre iubileulă bătrânului preotă, a cărui 
activitate de protopopă și Archidiaconă e legată de is
toria culturală a întregului ținută Codreanu, a adunată 
la BasescI multă poporă română precum și elita inteli- 
ginței române Selăgene .

Intre cei de față am vă4ută pe vicarulă Silvaniei, 
d-lă Alimpiu Barboloviciu, pe anteluptătorulă și zelosulă 
nostru bărbată Georgiu Popă, mai departe pe fiiulă iu- 
bilantelui Alesandru Popă, jude cercuală în Cehu, pe 
d-nii advocațl Andreiu Cosma din Supură, Floriană Co- 
ciană și Demetriu Suciu din Cehu, d-nii protopopi Teo
doră lndre, Alesandru Costea și Alecsiu Varna și mai 
tdtă preoțimea și inteligința mirenă din jură.

Ceva măreță și pălrun4ătoră era a vedâ acestă so
lemnitate, cu alâlă mai vârlosă, căci pe cei presențl nu 
curiositatea îi adună la BasescI, ci dorulă de a-șl îm
preuna în casa Domnului rugăciunea loră cu a vetera
nului jubilantă, a lă felicita și a cere binecuvântarea ce
rului asupra lui.

Suntemă îndatinați a vedâ mai de multe ori Ba- 
sescii, acestă foculară ală Codreniloră români, îmbrăcată 
în vestminte săi bătorescl, dăr ca și în 24 Aprilie de si
gură nu de grabă vomă avă ocasiune a-lă vede.

După 8 6re se începu s. liturgiă, la care, afară de 
cei numărați, a luată parte și cornițele snpremă ală Se- 
lagiului, Augustină Baranyi, pentrn a pune crucea de 
aură pe acelă peptă, care totdâuna a fostă cuprinsă de 
cele mai nobile simțăminte față cu poporulă, pe care 50 
de ani l'a condusă.

Biserica splendidă, rădicată sub neobosita activitate 
a iubilantelui, corulă frumosă ală scolariloră, condusă de 
zelosulă învățătoră ală Besesciloră I. Chira, a rădicată 
In măsură însemnată solemnitatea și când, după cuvân
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tarea classică a protopopului Teodoră ludre, ne dete bă- 
trânulă binecuvântarea și-i vătjurămă mărgelele bucuriei 
strecurăndu-se pe față, — pătrunși amă (ostii pănă in 
adănculă inimei și vrăndă npvrăndă și noi cei de față 
amă lăcrămată.

Intru adevără, a fi preotă 50 de ani, a lucra ne
contenită, a vedâ crescândă sămânța sămănată în inimele 
credincioșiloră și apoi a se pută bucura de recolta oste- 
neleloră sale în consciința unei inimi, care scie și e con
vinsă despre împlinirea misiunei sale, aceste considerații 
potă stârni lacrămile atâtă de rari ale bucuriei adevărate.

După finea s. liturgii și a vorbirei rostite cu tâtă 
puterea cuvântului, în care cu culori vii a fostă desvol- 
tată demnitatea statului preoțeseă și cum a fostă acela 
totdăuna conservatorulă Românismului sub atâtea năca- 
surl și încercări grele,—fu predată prin cornițele supremă 
crucea de aură, la care actă relleclăndă, veteranuiă ar- 
chidiaconă cu modestia nu meritele lui ii dau
acesta cruce, ci grația Maiestății ceresc! și pământescl, 
âr vicarulă Silvaniei cu rară eloeință a afidată Tronulă 
lmpărătescă și Regescă și întrega patriă desnre neclintita 
credință a poporului română, despre adesiunea și iubi
rea, ce amă simțită totdăuna și păstrămă și acum față 
de înaltulă Tronă și patria străbună și cumcă distinc- 
țiunea de acjl nu e numai a iubilantului, ci a înlregei 
preoțiml române din Selagiu.

După acăsta, onorată Redacțiune, ml-așă încheia 
corespondența, dâcă pentru orientarea on. publică ceti
tori nu așă ține de lipsă — încâtă îmi aducă aminte — 
a spune câteva dale din viăța iubilantului.

Binemeritalulă bătrână iubilantă s’a născută la 
anulă 1815 în BasescI și fu ordinată de preotă în 1837 
și abia după vnă ană deveni protopopă. Avândă astfelă 
mai mare terenă de lucrare și sciindă, că șeâla este 
basa înaintărei oricărui poporă, deârece pe acele tim
puri în prea puține locuri erau școli pe la noi, dispuse 
și cu influința sa făcu școli în tăie comunele din proto- 
popiatulă, fârte vastă pe atunci, ală Basesciloră Cu 
câțiva ani mai târcjiu deveni Archidiaconă și la anulă 
1866 fii alesă deputată dietală, în care calitate a luată 
parte la conferințele ablegatiloră naționali și la proiec- 
tulă pentru legea de naționalități.

I-a fostă deschisă terenulă de a se pute avânta la 
Irepta cea mai înaltă bisericăscă, der mai vertosă a 
voită a trăi în mijloculă și pentru binele acelui poporă, 
care în mare numără făcea parte din familia sa. Cu 
toții din inimă amă recunoscută, că multă bine a fă
cută acelă venerabilă bătrână nu numai pentru popo- 
rulă din comuna sa natală, der și pentru cela din jurulă 
său și tocmai acestă împrejurare a adunată indivizii ro
mâni mai însemnați din Selagiu in jurulă său, pentru ca 
să-și manifesteze cu toții stima, ce-i păstrămă și bucuria, 
ce ne cuprinde putândă fi de față la iubileulă de 50 ani 
ai preoției sale și la decorarea cu crucea de aură.

Finindu-se prântjulă dată de iubilante, la care s’au 
ținută mai multe toasle pentru Maiestatea Sa, pentru 
iubilante, cornițele supremă și alții, cari au fosta de față,— 
ne-amă depărtată cu dorința: de ar da bunuiă Dumnezeu 
să avemă câtă de mulțl asemenea iubilanțl. P.

Avistl.
„Reuniunea învățătoriloră români gr. cat. din giu- 

rulă Gherlei” îșl va țină adunarea sa generală de ăstimpă 
In 7 și 8 Iunie st. n. adecă a treia și a patra rji de Ru- 
si Iii, în Borșa, tractulă protopopescă ală Giulei, la 
care a participa membrii ordinari în sensulă statuteloră, 
6r onorațiorii ca ăspețl, cu totă stima suntă invitați.

Dela Presidiulă „Reuniunei învățătoriloră români 
gr. cat. din giurulă Gherlei."

Gherla, la 1 Maiu st. n. 1887.
Președintele: Secretariulă:

Mihailă Șerbană, canonică Ioană Hodoreanu.

Invitare. Onorații domni membri ai institutului de 
credită și depuneri .Meseriașulă română" suntă invitați 
a lua parte la adunarea generală extra-ordinară, care 
se va țină Sâmbâlă în 2/14 Maiu 1887 la 5 âre după 
prândă în localulă Meseriașului română, strada Scheiloră 
Nr. 146. Obiectele: 1. Raportă despre începerea aface- 
riloră institutului. 2. Alegerea a doi membri în direc
țiune.

Brașovă, în 22 Aprilie 1887.
Direcțiunea 

prin Bart. Baiulescu preș.

Dare de seină. Dâmna Gatarina Fâșie din Vașcău 
a colectată 12 fl. pentru balulă română arangiată în 
Aradu la 17 Februariu 1887 in folosulu „Reuniune! fe- 
meiloră române din Aradă și provincia' dela următorii: 
Paulă Fâșie 3 fl., Saveta Bogdan 1 fl., Anuța Bogdană 
50 cr., Andreiu Popa 1 fl.. Kăsmârky Juliska 50 cr., 
Weisz Ignacznă 50 cr., Iosifă Vancu 1 fl.. George Popa 
50 cr., Vasiliu Corb 1 fl., Sevastian Andru 1 fl., Paulă 
Popă 2 fl.

Acâstă sumă adăugendu-se cătră acei 437 fl. 28 cr. 
cari s’a publicată mai nainte, venitulă curată face 449 fl. 
28 cr.

Aradă, Ia 27 Aprilă 1887.
Aurelă Suciu

casariulă comit, arangiatoră.

Ultime sciri.
Cetinge, 3 Maiu. — Organulu oficială de 

aici anunță, că Papa a autorisatu introducerea 
liturghiei slave în eparchia din Antivarl, pe basa 
unorft privilegiul’! vechi ce au fostă acordate a- 
cestei eparcliii de cătră Papa Benedict XIV.

Petersburgă, 4 Maiu. — Procesulu atentato- 
riloru dela 13 Martie s’a termina tu. Șepte acu- 
sațl au fostă condamnați la mdrt.e prin ștrengă 
și optă la muncă silnică dela 2—20 de ani.

Roma, 4 Maiu. — Etă câteva detalii asu
pra proiectului de lege militară: Ministrulă de 
răsboiu îșl propune s6 creeze 24 regimente de 
artileria, p’in mijloculă celoră 12 regimente, 
cari esistă actualmente; și regimentele astfelă 
transformate se voră compune din 8 baterii, cu 
6 piese fie-care. Pe lângă acestea s° voră în
ființa 8 companii de artileria de fortăr^ță și de 
apărarea câsteloru. Geniulu va fi sporită cu 12 
companii. Se voiu crea asemenea 2 regimente 
de cavaleriă. O scdlă de oficerl și o scdlă spe
cială de tir pentru artileria se voră institui. 
Ministrulă cere ună credită extra-ordinară de 
12 milidne de franci pentru îmbrăcăminte și unu 
altă credită de 12 milidne și jumătate pentru 
cumpărare de cai.

Belqradă, 5 Maiu. — Regina și principele 
moștenitoră voră petrece două luni la Crimea, 
după acea Regina va visita băile serbesci de la 
Arangjlovac-Vreze.

Atjl curtea și corpulă diplomatică au făcută 
o escursiune la mănăstirea Racovitză.

Parisă, 5 Maiu. — Guvernulu persană face 
pregătiri militare. Armata a fostă transformată 
radicală prin ajutorulă unoră ofițeri străini.

Bombai, 5 Maiu- — Trupele Emirului au 
fostă înfrânte de cătră Shinwarisi lângă Jella- 
habad. Gruvernulă din Candahar a cerută de 
urgență ndue întăriri. Gruvernulă din Herată a 
repetată cererea adresată acum cât-va timpu la 
Petersburgă, de a i se trimite ună ajutoră mi
litară.

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

IAȘI, 5 Maiă. — Regele a sosită aci spre 
a asista la sfințirea bisericei metropolitane. Cu 
totă manifestulă oposițiunei, regele fu primită 
strălucită pretutindenea pe unde a trecută.

PAR1SU, 5 Maiu. — Eri sera s’a adunată 
din nou mulțimea înaintea teatrului Eden, vo- 
indă a împedeca pe publică d’ași cumpăra bi
lete pentru representațiunea operei „Lohengrin11. 
In cele din urmă poliția împrăștiă pe demon
stranți.

BERLINU, 6 Maiu. Lsgea pentru darea pe 
rachiu socotesce venitele totale la 143.400.000 
mărci, ceea ce involvă față cu venitele de pănă 
acum ună plusă de 96 500,000. Ministrulă 
Lucius a declarată [în camera deputațiloru, că 
guvernnlă e gata să îmbunătăț^scă prin o spo
rire potrivită a vămiloră pe cereale situațiunea 
economiloră germani, dăcă consiliulă federală și 
Reichstagulă consimtă la acăsta. O nouă sporire 
a vămiloră nu numai e de dorită, ci chiară ne
cesară. Acostă categorică declarațiune a făcută 
sensațiune. Propunerea probabilă că se va aduce 
în curendă în Reichstag.

PARIStl, 6 Maiu. — Directorulă teatrului 
„Eden“, Lamoureux, declară că renunță din 
motive mai înalte, d’a mai representa opera 
„Lohengrin11.

VIENA, 6 Maiu. — In ședința de ndpte a 
camerei deputațiloră s’au primită modificările 
tarifului vamală făcute de camera senioriloră.

DIVERSE.
Morte din causa ochiului de găină. — Nu odată 

s’a întâmplată, că tăiatulă ochiloră de găină a causatO 
suferințe înfricoșate și la urmă chiar mărie. In timpulă 
din urmă s’a întâmplată ună asemenea casă de mârte 
cu advocatulă Willner din Viena- Tăindu șl acesta o- 
chiulă de găină dela picioră prea afundă, se pomeni în 
urmă, că totă sângele ii este înveninată și în urma su 
ferințeloră prea mari trebui sâ se supună amputărei. 
Pentru ună simplu ochiu de găină ar fi fostă la urmă 
bună bucurosă bietulă omă, decă ii s’ar fi tăiată și pi- 
ciorulă, numai sâ râmână cu viâță, d6r din nefericire, 
nesuccedândă amputarea, plăti în dilele trecute cu mâr- 
tea tăialulă ochiului de găină. Pâte servi de învăță ca- 
sulă acesta și cine e silită să-și taiă ochiulă de găină, 
să și-lă taiă cu atențiune. Incălțămintele mai comode 

și potrivite piciorului suntă însâ la totă casulă mai de 
recomandată nu numai pentru sănătate, ci totodată și ca 
celă mai sigură mijlocă pentru evitarea nenorociriloră de 
asemenea natură.

0 dramă la Stambulii. — Să scrie din Constanti- 
nopolă cătră tjiarulă >l’Indăpendance Belge," că o dramă 
intimă s’a petrecută MercurI său Joi, săptămâna trecută, 
la ambasada Engliferei. Săra, după masă, sir W. Whitte 
fostă ministru plenipotențiară ală Engliterii in BucurescI, 
se scobora să se plimbe prin grădina ambasadei. 1 se 
păru că vede umbra unui omă, care căuta să se furi
șeze. Se îndreptă spre necunoscută, pe care îlă bănui 
că era ună hoță. Ună Grecă cu numele Iani, bucătarulă 
casei, cu o tavă mare de argintă în mâni, încărcată cu 
de ale mâncării, cerca să fugă. Ambasadorulă apostrofă 
pe hoță și, după ună răspunsă ală aceluia, îi dete doi 
pumni în căfă. care îlă întinseră josă, Sir Whitte chemă 
îndată slugile și le dise sâ se ducă la Galata-Serai, ca 
se aducă zapcii, cărore le dete corpulă vinovatului ce 
abia mai răsufla. A doua <}• bucătarulă muri.

Caprițu al ti nafurei — Femeia Neaga, soția lui 
Lazără Ioană Fronea, din comuna Cislău, județulă Bu
zău, in cjiua de 6 Martie trecută a născută ună băiată 
și după o lună de (jlile, la 6 Aprilie curentă, a mai năs
cută ună băiată. Ambii copii trăiescă și suntă împre
ună cu mama loră în complectă sănătate.

Doi coafori. — In strada principală a unui sată 
din prejurulă Parisului s’au stabilită doi coafori de când 
primăvăra aduce pe parisienl pe acolo. Unulă dintre 
acești coafori, ca sâ atragă pe mușterii, șl-a tăiată părulă 
după tunsura, care e la modă; celălaltă, mai pișicheră, 
are părulă tunsă rău și In neorânduială. Ună escursionistă 
intra la densulă și-lă întrebă: — >Cum se face că dum- 
năta, care ești coaforă, să fi așa de rău tunsă ?< —„Fi- 
indă că nu potă să mă tundă singură. Sunt silită să 
mă adreseză colegului meu, și vai de lume, cum învâr- 
tesce fărfecile!...*  — „Și in schimbă îlă tuntțl și d-ta 
pe elă?“ — .Negreșită. Pentru aceea, vedeți ce bine 
și frumosă e tăiată părută lui!'

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

Losurile orașului BucurescI eșite la sorți la tra
gerea dela 20 Aprilie curentă făcute la Gotha.

13, 130, 221, 237, 349, 354, 414, 426, 546, 588, 
675, 838, 1138, 1240, 1301, 1327, 1338, 1439, 1698, 
1706, 1733, 1830, 2004, 2067, 2276, 2290, 2395, 2416,
2789, 2879, 2900, 2994, 3152, 3174, 3361, 3470, 3531,
3574, 3645, 3825, 3957, 4065, 4175, 4294, 4305, 4355,
4379, 4397, 4416, 4513, 4557, 4710, 3902, 4925, 4931 
5060, 5071, 6272, 6393, 7510, 6668. 6689, 6699, 6731,
6847, 6856, 6915, 6924, 6940, 7156, 7166, 7211, 7212,
7232, 7245, 7310, 7319, 7323, 7326, 7407. Iată câș
tigurile mari: Nr. 96 din seria 5071 a câșt. 50000 lei 
Nr. 30 din seria 7323 a câștigată 10,000, lei Nr. 28 din 
seria 4416 a câștigată 5000 lei. Nr. 58 din seria 3574, 
Nr. 48 din seria 4065 Nr. 7 din seria 7245 au câști
gată câte 2000 lei. Nr. 85 din seria 1138, Nr. 10 din 
seria 6115, Nr. 6 din seria 7166, Nr. 17 din seria 
7323 și Nr 54 din seria 7403 au câștigată câte 1000 
de lei.

Antropofagi. — Din Tiflis se anunță cătră „Levant- 
Times” ună faptă oribilă. In orașulă persiană țFlama- 
dană două femei, ajutate de alte 7 persâne, au furată 
trei copii și i-au mâncată. Ele au fostă arestate și în 
rochiile loră s’au găsită ascunse âsele copiiloră uciși. 
Marele viziră a condamnată pe cele două femei la spân- 
cjurătâre și pe complice la mârte de fâme. După o săp
tămână acestea din urmă au fostă găsite mârte în tem
niță ; cinci din ele mâncaseră pe celelalte două.

Justițiă turcescă. — Vestitulă Sultană Mahomed 
II a pusă să jupuiască de viu pe ună cadiu (judecătoră), 
care primise bani spre a da o sentință nedrăptă, apoi a 
numită în acelă postă înaltă pe Bulă celă mai mare ală 
ucisului, a cărui piele fusese cusută pe scaunulă judecă- 
torescă. Astfelă fiulă n’a putută uita niciodată ce pă
țise părintele său pentru nedreptatea comisă.

Cânele este, in unele state din America de nordă, 
ună dușmană multă mai mare ală oiloră, decum e lu- 
pulă in Europa, încâtă mai multe state s’au văzută si
lite a lua măsuri aspre contra înmulțirei câniloră. Pa
guba causată anuală de câni se evaluează la 1,000,000 
dolari său peste 5 miliâne franci. Raporturile statistice 
din Ohio arată, că dela 1867 pănă la 1879 numărulă 
oiloră ucise de câni a fostă 459,437 ală celoră mușcate 
de 569,782. — In Illinois au perită de câni pe ană 
dela 30 pănă la 60 mii oi. Mai mari devastațiunl ca- 
usăză cânii în Kansas, unde numărulă câniloră este 
de 286,000. In cele patru comitate Doniphan, Norton, 
Sleridană și Wyandotle, unde potă prospera ună mili- 
onă de oi, acum nu se găsescă decâtă 1377 oi.

Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei'1 ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.
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Oursulu U baraa do Visat.
din 4 Maiu st. n. 1887

Bursa de BucurescI.

Cota oficială dela 22
Rentă de aură 5°/0 . . . 10120; Bonuri croato-slavone . . 104 50
Rentă de hărtiă 5’/0 . . 88.25 Despăgubire p. dijma de 
împrumutul! căilor! ferate vină ung.............................98.75

ungare........................  149.75 Împrumutul! cu premiu
Amortisarea datoriei căi- "n" ............................

lor ti ferate de ost! ung.
(1-ma em isiune) ... 97 80 

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

Amortisarea datoriei căi
lor!) ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) . . . .113 —

Bonuri rurale ungare . . 104.70 Act. băncel de credită austr.281.— 
GalbinI

. . 5.98 

. 10.04 

. 62 27

1 ung.................................... 119.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 12-4 50
Renta de hărtiă austriac! 81 35

1 Renta de arg. austr. . . 82.35
Renta de aur! austr. . . 112 25 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 877 —
Act. băni el de credită ung. 285.—

Renta 
Renta

>

împr. 
Credit

>
>
>

Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.75 Argintul! —.
Bonuri rurale Banat-Ti- împărătesc'.

.nișă............................  104 59 Napoleon-d’orl
Bonuri cu cl. de [sortare 104 60 Mărci 100 împ. germ.
Bonuri rurale transilvane 104 50 Londra 10 Livres sterlinge 126 90

română <5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural

n
>
»

♦»
urban

(7°/o)
(5°'o) •
(7°/o- ■
(6°/.) • 
(&°/o) •

Aprilie st. v.

C.urn p

90—
94—
88—
34—

104—
84*/,  

101—
93*/,
84*/,

1887.

• »
>

națională a României 500 Lei------
»

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

« > » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 16.— 
Bancnote austriace contra aură. . 2.00

vend.

91—
95—
88»/<
36-

104i/a
85*/,  

102—
94*/,
85’/,

17.75
2.02

din 5 Maiu st. n. 1887.

Cursul» pieței Brașovu

Bancnote românescl . . . . Cump 8.53 Vând. 8 56

Argint românesc................. k 8.45 • 8.50

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

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

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

Galbeni.................................. > 6 93 » 6.97

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

» * ” • li 98.— » 99.—

Ruble RusescI..................... 9 112.— » 113.—

Discontulă ... » 7—10°/, pe ană.

—=Din dina de 5 Maiu =— 
costă în Strada Teatrului Wr. 7

STEFANU BUREȚEA
Unu Kilo carne de vită bine cântăritu 36 cr.

precum și fotă felul O de carue cu 4 cr. mai ef finii 
ca în alte măcelării. 2-3

—3

De drece numai până la Sf. Mihaiu a. c. mai 
portu negoțul ti meu, vendu tote mărfurile jume- 
tate prețulu, multe și sub acestu prețu.

Pentru cafti mai numerosă clientelă se rogă cu
totă stima F. T. WAGNER.

ABONAMENTE
la

..gazeta Transilvaniei"
ae pottl face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esacttt arătându - se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni....................................................3 fi. —

„ șdse luni.................................................... 6 fi. —

„ unii ană..................................................12 fi. —

Pentru România și străinătate:
„ pe trei luni ....

„ ș£se luni................................. ... 20 „

„ unii anu ........................... ... 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

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

pe linia PredealiB-Bmiapesta și pe linia Tehișîi-Arashl-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealil-Budapestfa

TrenO Tren Trena
a* 1 accelerat omnlbus omuibua 

persona 1

Tren fi

BucurescI

Predealn

Timiș!
Brașov! 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

( 
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediaș! 
Copsa mic! 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunel!
Teiușft 
Aiud!
Vințulă de 
Hidra 
Cucerdea 
flhirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirb6u 
Aghirișă 
Stana 
Huiedin!
Ciucia 
Bucia
Bratca 
Rfcv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

sus!

( 
(

7.47
8 24
851
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 0
12.29
12 44

1.05
1.34
1 46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.5’
5.10
5.3(

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradia-mare (
('

ISiitiapeMla — l“retleaiii

Trenă 
de pers.

i Tren 
accelerat

Trenă 
omnibtia

Trenfi
i de

pernona

Trenfi 
ommlbus

l
7.30
1.14

1.45

P. Ladăny 
8zolnok
Buda-peata

Viena (>
l

9.13
9.181

10.38
12.20
2.15

8.00

4 In
5 02
5 4‘

7.06
8.52
9.19
9 31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52 
1231 
12,4b

1.22
2 18
2.48
2 56
3 64
4 r-1
5.28
5 56

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de nâpte sunt!

Tipografia ÂLEXI Brașovă.

2.32

8.00
8.36
9.0.
9.32!

10.111
10.51
12 16
12.50

1.21
2.02!
3.06|
3.381
3.54
4.0b|
4.50
7.21

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladany 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
Răv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
GhirbCu 
Nedeșdu

Clașin

Apabida
Ghiriș

Cucerdea

Uifira
Vințulă de 
Aiud 5 
‘l'eiuși 
C“ăciunelă
B’.așă 
Micăsasa 
uopșa mit. 
Vedtașî 
FJisabetoole 
Sit;ișdra 
Jașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

drașovă 

Timiș!

6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

1

11.00
11 19
12 30
101
106
1 13
1.20
1 41
2(0
2 35
2 48
3.20
3 36
4.C0
4.3:
5.12

10.28

Predealn

BucurescI

3.101
7 38
5 40

9.14
9.24
9 41

10 19
11 38
12.18
12 54
1.57
3.11
3.40
4.15
4 36
4.58
5.26

6.20
9.34 

11.26
1.38
2.06
2 17
2.40
3.24
3.47
407
4.33
5.15
5.34
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.4(
2.31

(
(

(
(

cele diatre liniile grâse.

5.37 
7.0 !
7.43
8.11
8.41
9.21

1.55
2.53

3.28
9.35

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

Hărtiă din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Teiușft- kradft-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenfi Tre-ifi Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi
omnibua oniDÎbua persâne poradne do persfine nmnihni

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 _
Alba-Iulia 11.39 — 3 14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 Jjtifl îilUK 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 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-Lipova 6.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6C9 7.37 _
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bfirzova 6.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopii 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 10 27 Ilia 8 65 9/8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 —
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok *• 8.42 — 4.52 Șibotă 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulă de josă 12 18 42.29 —
Budapesta _ — 8.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teiușft , 1.29 1.41 —

Aradft-Tlmfșdlra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenfi Trenfi de Trenu Trenfi do Tronfl Trenfi
omnibaa parafine mixt parafine omnlbui mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.68 Hațegă 12.46 — 4.16
Viaga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 40
Tisnișftra 9.02 9 08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timlșftra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenfi da Trenfi de Trenfi Trenfi
porafino pers fine nrriTilhin de peri, Omnlbni mixt

Timiș6ra 6.25 __ 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.63
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.06 — 8.2G
Nâmeth-Săgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.Q1 Streiu 1.22 9.52
Aradft 9.27 — Ș.17 Hlwerla 1.53 — 10.81


