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Conferința (lin Sibiiu.
Raporlu speciala alil .Gazetei Transilvaniei, 
nerală electorală a delegațiloră alegătorilor,!

Maiu 1887.

Ședința 1.

Precisă la 11 ăre a. m. ocupă 
telului centrală electorală alo partidei 
d-lă li. Bariță, seaunulă presidială, și asistată de membrii 
aceluiași comitetă] d-nii: Vincențiu Babeșă, Dr. I. Bațiu, 
G. Popă, Juliu Coroianu, Coriolană Brediceanu și Nicolae 
Cristea, ținu următoriulă discursă de deschidere:

Onorabili delegați ai colegielorti electorale!
Comitetulă alesă de cătră conferența din Iuniu 1884 

cu scopulă principală de a priveghia asupra modului cum 
se aplică in faptă articulii legei electorale din 1874, in 
urmarea tristeloră esperiențe, pre care le tăcuse elă in 
acea sferă a sa de activitate pănă la finea anului trecută, 
a deliberată de repețite ori in sinulă său asupra 
bărei, decă sub presiunea grea a sistemei actuale 
nante mai este consultă și mai folosesce ceva, ca 
tetulă să mai ceră incă și acestă sacrificiu dela 
bărbați fruntași, membri ai colegieloră electorale, in care 
locuesce in masse compacte multă poporă de naționalitate 
romănescă.

In fine temeiurile pentru necesitatea convocărei unei 
conferințe electorale nouă au precumpănită așa de multă, 
incâlă față cu acelea au dispărută orlcari alțî scrupuli 
și al'e Îndoieli. Ca cetățeni ai statului sub actuala sis
temă nicidecum nu ne putemă bucura de libertatea ade
vărată înnăscută omului, deră cu atâtă mai 
țimă in sulleteie ndstre dorința ferbinte de a ne folosi și 
noi de aceeași.

Statulă acesta nici pănă astădi nu 
truniri; ori-ce întrunire depinde numai 
discreționară a unui ministru, dela câte 
efemeră de ale sale. Escepțmne se face 
trunirile electorale, insă și atunci obvină 
prefecții urmetfă cu ele ca in comitatele 
mare, Sălagiu ș. a. in 1884.

In situațiunea presentă, intre impregiurările în care 
se află statulă intregă și cu elă poporulă nostru, ca parte 
constitutivă importantă a lui, chiar decă nu ară fi alege
rile dietale la ușe, comitetulă rellectândă Ia informațiunile 
culese in periodulă de trei ani, se simția iotă mai multă 
agitată de doruiă unei întruniri a bărbațiloră ‘de națio
nalitatea nășiră, cari cu sciința și cu bogata loră espe- 
riență suntă in stare de a revărsa lumină peste situațiune 
și prin acesta a fi de folosă poporului nostru și ^patriei 
comune. Nu ne facemă ilusiunî, scimă înainte cum voră 
fi aprețiate de cătră adversarii noștri naționali și pol tici 
opiniunile și verdictele D-Văstră, acesta insă nu are să 
descuragieze pe nici unulă din noi. Alios nos vidimus 
ventos, alias prospeximus animisprocellas. aliis inpenden- 
tibus tempestatibus non cessimus. Milenariă este vieța po
porului nostru și elă va persevera.

Suntă momente solemne acestea, in care ne reve- 
demă, domniloră ; de aceea Vă și salufămă din totă inima 
și cu totă candărea patriotică nu numai ca pre repre- 
sentanții partidei ndstre naționale, ci și ca pre adevirații 
fii ai patriei, cari nu schimbați cu nimeni iubirea Văstră 
cătră patria comună, nici credința neclătită, in mii de 
cașuri probată, cătră tronă și stima sinceră cătră popă- 
rele conlocuitore in statulă acesta poliglotă.

Scopulă acestei conferențe fusese precisată in con
vocarea din 17 Aprilie prin următorii termini: A se pune 
din nou în discusiune seriisă și calmă ținuta ulteriâră a 
partidei nbstre față cu alegerile dietale.

Seu decă voiți să definimă în termini și mai prac
tici problema ce ne stă înainte spre deslegare, să o for 
mulămă în cuvintele: Revisiunea programei nâstre națio-\ 
nale votată la 1881 în unanimitate, pusă la 1881 din | 
nou in discuțiune de două cfile și apoi 
votată erâșl in unanimitate.

Programa partidei năstre 
esplicată și cernută, cum amă 
vedere, se află publicată alătă 
și in corpulă Acteloră conferinței din 1884, câtă și în

despre conferința ge- 
românl întrunită la 7

președintele comi- 
naționale române,

convicțiune și devotamentă, prin urmare trebue să pre- 
supunemă, că aceea este cunoscută și întipărită în 
moria tuturora câți țină cu credință la densa. Deci 
ferența nu are decâtă să o ia in discuțiune după

me-
con- 
cum 

va afla mai ințelepțesce cu cale, adecă seu deadreptulă 
in ședință plenară, seu transpunendu-o mai ântăiu la o 
comisiune ad hoc.

Mie îmi vine să credă, că la oricare din aceste 
două modalități conferența are să se întrebe înainte de 
lăte, decă va li dispărută său nu acea mulțime a caii- 
seloră de gravitate estraordinare, care au convinsă și si
lită pre două conferențe electorale una după alta, ca să

ce primescă acele ospătărl. Dăr apoi totă acea 
§ 104 permite festivități de partide sub simpla 
țiune, ca întreprenorii acelora să le anunțe cu o 
înainte la auloritatea locală. De aci încolo este 
cută la țera intregă, că chiară și festivități de _____
costă pe candidați, care după câtă partidă va fi avendă, 
sute și mii de florini aruncați in baltă, de unde apoi au 
și urmată ruina mulloră familii, sinucideri, dueluri, ajun
gere in casa nebuniloră. Cunoseemă însă cu toții și ca
șuri de acelea, unde alegerile costă dela 10 mii pănă la 
50 mii și mai multă.

Ori când ni se Întâmplă ca să împărtășimă la băr
bații politici din Europa apusână monstruositățî de acestea 
din statulă Ungariei, ni se răspunde dândă din umeri: 
,Așa este domniloră; aflațî însă, că sistema; parlamenta
rismului pole să fiă bună și folosităre numai pentru po- 
pore forte bogate, a căroră industria și comerciu uni
versală varsă pe fiăcare ană miliarde în lătjile loră fere
cate ; poporele sărace de bani, precum suntă de regulă 
cele agricole și cu prea puțină educațiune politică, să nu 
se mire, decă aristocrația loră feudală unită strînsă cu 
plutocrația facă celă mai urită abusă de cuventulă de
mocrația și iși bătu jocă de acesta. Singurulă antidotă 
contra onoră nelegiuiri ca acestea este, ca și poporele 
agricole să învețe a munci cu sporă câtă se păte mai 
mare, a câștiga câtă mai multă, a strînge și pune bine 
celă mai puțină a treia parte din câștigulă curată de 
preste ană. Numai sub acestea condițiunl se voră pută 
măsura densele in sistema parlamentară cu plutocrația. 
In casă contrară, poporele agricole suntă și rămână șer- 
bitorele altora. Scurtă și lămurită : Viâța constituțională 

i așa precum luncționâză ea și in Ungaria de ani douăzeci 
incoce, adecă tărte rău aplicată, costă sume exor
bitante nu numai pe stată, ci și pe cetățenii lui câți au 
passiune 
litantă“.

Au tătă dreptatea Europenii, când ne reflecteză la 
parlamente de acelea, din care spiritulă chistianismului 
a dispărută, și darvinismulă, adecă dreptulă celui mai 
tare, i-a ocupată locuia, eră Mamon domnesce preste 
suflete. De aci însă nicidecum nu urmâză, că tocmai 
Ungaria, acestă stată agricolă și totodată poliglotă să 
imiteze Iotă ce este mai condamnat în alte părți. Suntă 
și țări de acelea, unde alegerile cumpărate cu bani s’au 
esterminalu din rădăcină și chiară încercări de acelea 
suntă inferate cu infamiă.

Ml am ținută de datoriă trățâscă și patriotică a 
comunica doctrinele acestea concetățeniloră mei de stată 
acum la apusulă ijileloră mele, când trebue să-mi con- 

| sideră restulă vieței numai ca o grațiă a Cerului.
Despre activitatea comitetului desvoltată între greu

tăți cu totulă neașteptate in acești trei ani, ne vomă per
mite a Vă informa pre câtă se pote în detaila prin ra
portă separată.

Intr'aceea declară ședința deschisă și rogă pe adu
nare ca să bine-voiască a păși la constituirea sa 
provisoriă.

lege în 
condi
ci mai 
cunos- 
a cel ea

formuleze și să adopte acestă programă și nu alta; căci 
decă cumva cunoscutele cause, respective asupriri, nele
giuiri și gOne voră fi încetată seu tăte seu in parte, a- 
lunci ar urma firesce ca să pășimu la modificarea pro
gramei in parte seu in tote punctele sale. Eră decă D-V. 
veți alia după o cercetare minuțiosă, că acelea cause, alo 
caroră produc.tă este ținuta năstră de pănă acuma, ne
cum să dispară vreuna din ele, deră de trei ani încăce 
s’au mai adaosă cu altele totă așa de grave seu și mai 
înverșunate, atunci mi se pare mie că soluțiunea proble
mei ce vă stă inainte devine multă mai dificilă.

In dorința de a ușura 
câștiga din timpulă prețiosă, 
luarea aminte la discursulă 
pe acestu scaună, on. d-nă 
conferența din Iuniu 1884. 
plastică pe atâtă de veridică a enumărată Domnia sa cu 
acea ocasiune vre-o unsprezece cașuri de asupriri și 
călcări de legi, dintre care chiară și numai jumătate 
ară fi fostă prea de ajunsă ca ele săjmpună conferinței 
de atunci îndatorirea de a vota desă numita programă 
sub pedăpsa de a li judecați în casulă contrară de cătră 
tăie popărele libere din Europa, că numai poporulă ro
mână din monarchia austro-ungurescă nu ar merita, 
necum drepturi naționale și usulă limbei proprie, ci nici 
măcară libertate individuală. Deră scopulă unui discursă 
de deschidere a ședințeloră nefiindu ^niciodată a tracta 
pe largă o cestiune pusă la ordinea discusiunea
meritoriă se concentrase atunci în discursulă eminentului 
nostru oratoră, ală d-lui Vincențiu Babeșiu, în care, anume 
dela pagina 57 înainte, asuprirea și violarea legiloră este 
ilustrată și probată cu esemple și cașuri autentice scose 

[din acte publice ale timpului de față, acte de acelea, 
pentru care ună ministru in staluri civilisate ar fi pro
vocată a se retrage.

Binevoiți, d loră delegați, a esamina din nou tăie 
năpăstuirile enumerate la timpulă său de cătră acești 
doi bărbați distinși ai națiunei nostre, pentru ca totă 
D-vostră să le întregiți cu altele apărute in cei trei ani 
din urmă, cunoscute nouă tuturoră nu numai din diarele 
nâstre politice, care iși implinescă misiunea grea cu zelă 
storcătoră de puteri, dâră și din esperiența propriă'j a I 
flăcăruia dintre noi. Comitetulă este totodată convinsă, 
că D-voslră țineți fărle bine minte acea seriă lungă de 
abusuri alectorale neauzite in staturi civilisate, câte s’au 
petrecută in tăte periodele și mai de aprăpe la alegerile 
dietale din Iuniu 1884, âră dnpăce însuși d-lă ministru 
președinte declară mai deunăZl în comisiunea dietală 
ocupată cu proiectulă de lege relativă la abusurile elec
torale, că acelea niciodată nu se voră pute estermina 
din statulă acesta, judecați singuri, care pdte fi resul- 
tatulă încordăriloră năstre de a ne apăra și feri pe ale
gătorii noștri de acea gangrenă politică, multă mai pe- 
riculăsă decâfă este cea fisică, pre câtă timpă în tote 
periodele electorale corupțiunea multiformă a jucată mai 
preste totă rola principală.

In 16 §§-fI din capă VI ală legei electorale XXXIII 
dela 1874 suntă prevăZute o mulțime de pedepse grele 
îndreptate contra abusuriloră electorale și anume în 
bani dela 200 treptată pănă la 1000 și 2000 fl. v. a. 
și cu inchisdre dela 3 luni pănă la 2 și 3 ani de Zile; 
întrebați insă, că din miile de călcători ai legei electo
rale, câți au fostă dați în judecată și câți pedepsiți.

In § 97 se dietâză pedăpsa perderei dreptului elec
torală pe trei ani, închisdre pe 6 luni, în bani una miiă 
fl. v. a. contra tuturoră acelora, cari ospătă pre alegă-

intre- 
domi- 
comi- 
atâți

multă sini-

are
dela potestatea 
o instrucțiune 
numai

cașuri
Bontă, Târnava

lege de in-

cu in- 
în care

fără schimbare

compusă
Zice, din
in Memorialulu din 1882

din nouă puncte, 
tdte punctele de

consultarea D-vdstre 
comitetulă vă chiamă 
cu care antecesorulu 
Bartemu Cosma, deschisese 
Intr'ună stilă pe câtă de

și a 
acilea

meu

tăte (fiarele năstre naționale, care o îmbrățișaseră dinjtorl cu mâncări și băuturi, precum și in contra acelora

aplicată, costă sume exor- 
ci și pe cetățenii lui câți au

seu interesă de a juca rolă in politica mi-

Propunendu-se apoi alegerea biuroului provisoriu, se 
aclameză d-lă G. Bariță ca președinte, d-nii Dr. Lucaciu 
și Dr 1. Mihu ca notari.

După aceea d-lă Coriolană Brediceanu cetesce ra- 
portulă Comitetului despre activitatea sa în parioda elec
torală espirată.

Raportulft.
Comitetului electoralii permanentă falii partidei 

naționale române despre activitatea sa din periodulă 
1884 — 1886/7.

Comitetului compusă din 12 membri de cătră con
ferența electorală din 1884 i s’a dată in punctu 6 ală 
procesului verbală din ședința II următorea instrucțiune 
generală și scurtă: „Acestă comitetă este însărcinată a 
face intre marginele legiloră totă ce va afla de lipsă 
și de folosă atâtă cu privire la alegerile dietale proxime, 
câtă și față de alegerile municipale și preste totă pen
tru apărarea causei române naționale și luminarea opi- 
niunei publice în țără și în străinătate.“

Atâta și mai multă nimică astădată.
Comitetulă însă a înțelesă fdrte bine dela sine’șl,

că elă are să urmeze pe calea deschisă de cătră ante-



Nr. 92. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

cessorulă său dintre anii 1881 —1884, îndată ce i s’arfl 
subministra celă puțin inijlăeele modeste, de care a dis
pusă acela intru desvoltarea activității sale. Acâstă îm
prejurare însă in mijloculâ discusiuniloră ferbințî poten
țate prin scurțimea timpului a fostă dată eu totulă 
uitărei.

Cu I6te acestea nou alesulă comiletă s’a și apucat 
de lucru îndată din 3 Iuniu, <jiua în care se desfăcuse 
conferența și în care elă s’a constituită. Cuprinsulă 
procesului verbală luată din aceea ședință in șăpte puncte 
ale sale merită atențiunea D-vostră, pentrueă din acelea 
se pote cunăsce, în ce direcțiune și în ce măsură apu
case a’și desvolta comitetulă activitatea sa, decă chiară 
de atunci nu dedea mereu preste pedeci invrestate și cu 
desastre, precum se va vedea mai la vale.

îndată din prima ședință unulă dintre bărbații cei 
mai distinși, carele în comitetulă anterioră cu rarele sa'e 
cunoscințe, cu rutina sa parlamentară, cu tactulă și cu 
înțelepciunea sa făcuse causei nostre servițiile cele mai 
frumOse, dechiară, că din motive poiiderose pe care le-a 
și comunicată nu pote face parte din acestă comitetă ; 
va adhera însă la partida nostră, va sprijini și pe eo- 
mitetă în lucrările sale.

Acăstă retragere a Domniei sale fu pronunțată în 
termini atâtă de categorici, încâtă t6te ulteriorele încer
cări de-ale colegiloră de a-lă îndupleca să se reintdrcă 
in mijloculă nostru au rămasă fără resultată. (Protoc. 
Comit. Nr. I din 3 Iuniu 1884).

Sub data din 6 Iuniu comitetulă a publicată ape- 
lulă său cătră alegători în 500 exemplare și l’a înain
tată la cluburi, la foștii delegați și la diare; au rămasă 
fără efectă. (Prot. Nr. 11, 6 Iuniu.)

In 24 Iuniu se face revisiunea din urmă a acte- 
loră conferenței destinate a se da la țipară și totă spre 
acelă scopă casariulă arătă, că in acea Z1 se mai afla 
neînsemnata sumușoră de 266 fl. 14 cr., mai totu hani 
întrațl din tipăriturile de mai înainte. (Protoc. Nr. III.)

In 24 Septemvre comitetulă cu provocare jla p. 9 
din ședința conferinței generale dela 3 Iuniu alese in 
unamitate de membru ală seu pe onor, d-nă Dr. Au 
reliu Mureșiană în loculă d-lui Parteniu Cosma. Totă 
atunci comitetulă se mai încercă odată a îndupleca pe 
alegători, ca să înființeze cluburi după esemplulă al- 
toră partide in tote cercurile locuite de Români. Se 
mai luă din nou în discusiune proiectulă unui altă me- 
morandă curată politică. (Protoc. Nr. IV.)

Ședința din 16 Noemvre 1884, la care au parti
cipată și doi domni membri estetul, Vicențiu Babeșiu 
și Dr. Aur. Mureșianu a fostă una din cele mai lungi 
și nevoiose, care tocmai de aceea avu puțină resultată. 
S’au relevată adecă din nou cestiunile memorandului, 
organisarea partidei in modă tnai perfectă decâtă pănă 
acum, instrucțiunea relativă la executarea legei electo
rale pănă și esmiterea vre-unui membru prin cercurile 
electorale, apoi și cestiunea speseloră. (Protoc. Nr. V)

In 6/18 Ianuariu 1885 biuroulă presentă actele 
conferenței tipărite în 1500 de esemplare și contulă lor 
în sumă de 195 II. 50 cr. Se decise a se trimite pe 
la foștii delegați câte 10 esemplare spre a se desface cu 
preță de 50 cr. pentru coperirea speseloră, eră ună 
numără anumită să se împartă gratisă. (Protoc. Nr VI.)

In 22 Februarie se dete seină despre excutarea 
conclusului din Ianuarie. Totă atunci se mai ventilă 
easulă dela Sighișoră, unde autoritățile politice opriseră 
în Iuniu adunarea alegătorilor, pedepsindă pe convoca- 
torulă loră cu 130 fl. v. a., dela cari se și cerură ac
tele respective. (Protoc. Nr. VII.)

Intru așteptarea informațiuniloră cerute de repe- 
țite ori dela cluburi prin cerculare, cum și din causă că 
în lunile de ărnă toți mmbrii interni suntă ocupați preste 
măsură fiăcare în oposițiunea loră, continuarea consultă- 
riloră se amână pe lunile de primăvără, pe când o lo
vitură din cele mai greu simțite căiju asupra nostră ca 
și ună fulgeră din chiară senină: Visarionă Romană 
bărbată de o activitate rară, de o energiă și perseve
rență, cărei asemenea puțini omeni suntă dedațl a des
volta, în 11 Maiu 1885 după ună morbă violentă și 
furiosă numai de 12 ore se mută dintre noi in regiuni 
mai fericite. Mârtea acestui membru ală comitetului 
produse o perturbațiune momentană în afacerile acestuia 
și încercarea de ală întruni în Iuniu ală acelui ană ră
mase fără resultată.

Intr’aceea ună altă membru dintre cei mai activi 
și zeloși, Anania Trombifașiu, care luase asupra sa și 
sarcina, nicidecum prea dorită, de secretară ală acestei 
corporațiunl, a cărei posițiune nu are nimică de pismuilă, 
căcju și elă în așternută, pentru ca după lungi suferințe 
de aprăpe optă luni în 22 Martie 1885 să-și dea sufle- 
tulă în mâna Părintelui cerescă. Pe lângă aceea că 
perdurămă în Trombitașiu pe membru și secretară forte 
laboriosă, apoi prin mortea sa numărulă membriioră din 
locă se reduse numai la patru, cari — lucru fOrte fi 
reșcă — nu se mai simțiră autorisațl a funcționa ca co
mitetă și a lua sub actuala sistemă dominantă totă greu
tatea răspunderei asupra loră. Mârtea paralisase ac-j

țiunea ulterioră și necesitatea intregirei comitetului era 
fdrte simțită, ceea ce însă nu se putea întâmpla, decătă 
nnmai convoeândă la ședință plenară pe membrii ex
terni. Las’ insă că mai desele călătorii ale membriioră 
externi, pe lângă perderea timpului prețiosă, îi costă și 
sume din propria loră avere, deră apoi ne suntă in me
moria prospătă acelea măsuri polițiene extraordinare luate 
tocmai în lunile de tămnă ale acelui ană, din inciden 
tulă copilărescă dela Bucuresci, asupra nâstră a tuturoră 
prin călcări de locuințe, arestări, prinderi de scrisori și 
alte măsuri teroristice. Cine era să stea de vorbă cu 
noi intre acelea împrejurări, care sămănau ca ou cu ou 
cu domnia legei marțiale dintre anii 18Î9 și 1855, pre- 
când se descoperise complotulă celă mai teribilă ală Ma- 
ghiariloră, carele a și dusă pe câțiva dintr’Inșii la loculă 
de perdare.

In acelea momente fatale presidiulă, în dorința sa 
de a vede comitetulă întregită, adresă pe răspunderea 
sa cu data din 26 Noemvre 1885 șese întrebări cătră 
membrii esterni relative la totă atâtea cestiuni, care 
credea elă că trebue să fiă pertractate în ședința ple
nară. Ună singură membru a răspunsă că păte veni, 
unulă că nu pâte, eră alți patru au tăcută și tăcerea 
loră a cuprinsă ună răspunsă prea bine înțelesă. Adecă 
ca și cum ară fi disă ei: Afrptu se trecă acestea furii. 
(Actulă Nr. VIII.)

Intre acestea diua din 3 Decemvre 1885 adusese 
preste capulă președintelui o catastrofă din cele mai 
grele, de care se potă întâmpla într’o familiă.

Dupăce intrarămă în a. 1886, cele din urmă acte 
subscrise pe patulă durerdoră de cătră colegulă și seere- 
tarulă Trombitașiu au fostă două raporturi din 12 și 24 
Februarie relative la încasări și spese tăcute de Visa- 
rionă Romană și de dânsulă cu tipărituri și espedițiunl. 
(Actele IX et X.)

Cei patru membri câți au mai rămasă aici pe locă 
în vieță, consultându-se în 24 Februariu asupra câtorva 
cestiuni, se convinseră încă odată, că ei singuri nu mai 
potă purta răspunderea și că trebue să convoce pe 
membrii esterni, însă fără a spera că aceia voră pute 
veni in acelă anotimpă. Cu tote acestea sub dala din 
5 Martie s’a emisă și publicată cercularulă in cele patru 
Ziare politice românescl adresată alegătoriloră spre a-i 
îndemna ca să grăbescă ași plăti restanțele din contri- 
buțiune și totodată să nu-șl pregete a cerceta, cum se 
țină listele eleclo’ale. (Actele Nr. XI et XII)

Pănă la epoca acâsla seu adecă pănă in vâră, buna 
înțelegere frățâscă între toii membrii comitetului electo
rală a fostă în adevără exemplară, cărei asemenea să 
ni-o dorimă din sufletă nouă tuturoră; lipsa inse de în
tregirea comitetului aici in centru se simția totă mai 
tare. Ne deciserămă să convocămă comitetulă plenară 
de urgență pe 14 (26) Iuniu 1886 atâtă cu scopă de a 
se întregi, câtă și ca după aceea să dea cursă la câ
teva afaceri urgente. Insă cine ar fi crezută! După ună 
timpă prețiosă de două di'e perdută in desbateri prelun
gite, a fostă preste putință o învoire asupra persânelorO 
candidate și încercarea de întregire a rămasă fără nici 
ună resultată, așa că nici măcară protocolă nu s’a pu
tută lua din acelea ședințe.

In consultarea din 7 Iulie membrii rămași pe locă 
împreună cu d-lă V. Babeșiu se învoire, ca mai curândă 
seu mai târdiu o conferință generală să se convâce ne
smintită, afară decă o forță maioră ne-ar impedeca dela 
acesta. îndată apoi s’a emisă în 13 Iulie și cercularulă 
ursoriu totă cu resdecfă la listele electorale și la recla- 
mațiunile prevăzute în lege. (Actele XIII et XIV.)

După așteptarea de cinci biserici ca să ne viă in- 
formațiuni despre starea cluburiloră electorale și despre 
result ițele reclamațiuniloră in fine prin adresa din 9 De
cemvre fu convocată din nou comitetulă plenară pe 23, 
amânată însă din cause neprevăzute pe 24 și 25 ale 
aceleiași.

Dintre cele 11 cestiuni pertractate in acestea două 
Zile și trecute la procesele verbale vomă însemna pentru 
scurțimea timpului numai împrejurarea, că cu acăstă 
oeasiune dintre domnii membrii din afară onor, d-nă 
Dr. Aurelă Mureșianu își dete demisiunea comentată pe 
largă în scrisorea sa din 21/9 Decemvre 1886, care dâcă 
se va cere se pote ceti.

Totă atunci își mai dete demisiunea motivată prin 
graiulă viu ună altă domnii membru din locă; eră la 
trei Zile se retrase și ală treilea membru dându-șl de
misiunea in scrisă.

Așa, dintre toți membrii din locă au mai rămasă 
numai doi inși pe lângă mandatulă loră primită în 
Iuniu 1884.

Decisă odată convocarea conferenței generale, pănă 
la care timpulă nu mai era departe, membrii câți au 
mai rămasă în activitate nu aflară cu cale ca să 
mai încerce o întregire a Comitetului, ci se invoiră să 
aștepte Ziua dorită, în care dânșii să p6tă supune tâtâ 
starea lucruriloru la ințelâpta deliberare a D-v6stră. (Ac
tele XV. XVI. XVII.)

Spre acestă scopă s’a emisă cerculariulă din 7

Martie a. c.. după care nrmâ și convocarea conferinței 
cu data din 17 Aprilie pe Zuia de 7 Maiu (Actele XVIII 
et XIX)

Cu acestea comitetulă crede, că de și nu vă pre
sentă o iednă mai viiă a mullă^strîmtoratei sale activi
tăți, elă totuși dă oeasiune de a scâte informațrunl e- 
sacte din actele citate acilea și din mai multe corespon
dențe care Vă stau la disposițiune, anume și relative la 
distribuțiunea tipărituciloră, la multele restanțe ale pre
țului loră, prin urmare și la ună mică deficită, pentru 
a cărui coperire caută să îngrijimă. Preste acâsta câ
teva sute de exemplare mai stau încă nedesfăcute, pen
tru care comitetulă a luată âreșicarl măsuri pe răspun
derea sa, deră urmarea ulteriâră depinde și în punctulă 
acesta dela ună condusă ală conferenței. —

(Va urma.)

Polemica pentru Bosnia și Erțegovina.
De câteva Z'le se pdrtă o viuă polemică 

între pressa oficidsă rusăscă, germană și austro- 
ungară pentru Bosnia și Erțegovina. piarele o- 
ficidse rusesc! imputară Germaniei nesinceritate 
și cancelarului germană vina, că elă a făcută 
să se convdce congresulu dela Berlinu și Austro- 
Ungaria se ocupe Bosnia și Erțegovina, că în 
fine Germania e vinovată de nesuccesele Rusiei 
în politica orientală. Prințulu Bismarck, ca să 
se descarce de aedstă împutare, a puși! să pu
blice organulu său „Norddeutsclie Allgemeine 
Zeitung“ ună șiră de destăinuiri asupra modu
lui cum s’a pusă la cale ocuparea Bosniei și 
Erțegovinei.

Congresulu dela Berlinu, Z>ce f6ia cancela
rului, s’a convocată la inițiativa și stăruința Ru
siei, er nu a Germaniei. Despre punerea la cale 
a ocupării Bosniei și Erțegovinei, Germania n’a 
sciută nimicu pănă la congresu. Prin urmare 
nu Germania pdte fi învinovățită de nesuccesele 
Rusiei. Ocuparea Bosniei s’a pusă la cale în 
Peșta și în Viena, prin înțelegerea guverneloru 
austro-ungară și rusescu în 1876, încheindu-se 
apoi la 15 Ianuariu 1877 și ună tractată în a- 
câstă privință. Pe Germania n’a înteresat’o nici 
atunci și n’o interesdză nici aZb că cine stăpâ- 
nesce Bosnia și Erțegovina-

„Pester Lloyd“ desminte, că ar esista unu 
tractată austro-ungaro-rusu de felul u acesta, dăr 
negreșitu că înainte de a începe Rusia răsboiulă 
cu Turcia, a căutată sâ’și asigure spatele din 
partea Austro-Ungariei, care ar fi putută să in
tervină chiar cu putere armată în contra Rusiei. 
Prin urmare nu se pdte contesta o înțelegere 
verbală între Viena și Petersburgă, în sensulu 
ca Rusia să nu atace sfera de interese a Aus
tro-Ungariei.

Polemica acesta, care se urmâdă și aZi, a 
produsă o adâncă impresiune în Viena și „N. 
ir. Presse" nu’șl pdte înăbuși mâhnirea, că a- 
ceste destăinuiri și peste totă atitudinea cance
larului în aedstă afacere nu suntă nicidecum o 
dovadă despre tăria alianței austro-ungaro-ger- 
mane, căci ce alianță pdte fi aceea, când Ger
mania vine și declară, că e indiferentă pentru 
ea, cine stăpânesce Bosnia și Erțegovina.

Destăinuirile și declarările organului can
celarului au făcută, ca pressa rusă să fiă 
și mai înverșunată contra Austro-Ungariei. 
„Nowoje Wremja“ Zlce că nu mai așa se 
potă schimba lucrurile spre bine, dâcă tru
pele austro - ungare se voră retrage din pro
vinciile ocupate. Turcia va consimți bucurosă, 
a recundsee Bosnia și Erțegovina ca regată in
dependentă, pentru care se va găsi și ună prin
cipe, negreșitu că nu principe hessică nici habs- 
burgică.

Cum vedemă, polemica a intrată într’o fașă 
nefavorabilă atâtă pentru alianța austro-ungară- 
germană, câtă și pentru raporturile austro-un- 
garo-rusescl.

In camera din Pesta s’a și adresată guver
nului o interpelațiune de cătră deputatulă Iranyi, 
care cere să dea guvernulă lămuriri asupra 
acestei cestiuni, spre a se sci din care parte se 
spune adevărulu și ddcă dieta și delegațiunile 
n’au fostă amăgite, când li s’a [spusă că ocu
parea Bosniei și Erțegovinei este urmarea man
datului ce i s’a dată Austro-Ongariei de cătră 
congresulă din Berlină.

Vomă vede ce răspunde guvernulă în aedstă 
cestiune, care prin destăinuirile organului lui 
Bismarck a luată ună caracteră atâtă de acută 
și nefavorabilă pentru relațiunile celoră trei im
perii.
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SCIRILE PILEI.
,N. fr. Presse“ e informată din Bucurescl, că des- 

baterile, cari s'au urmată in sinulă guvernului română 
in privința convenției comerciale cu Austro- Ungaria s’au 
terminata și nu mai esistă nici o pedecă pentru Româ
nia d’a reîncepe negocierile. Causa, pentru care nu s’a 
începută până acum continuarea tractăriloră, ar li că 
s’ar putea întâmpla ca reînceperea negocierilor^ politico- 
comerciale in timpulă campaniei electorale din Ungaria 
să creeze dificultăți nu numai in ce privesce pe guver- 
nulă ungară, ci și in ce privesce obținerea unui resul- 
tată satisfăcâtoră. — Cum vedemă, tocmai după alege
rile dietale ar fi să reîncepă trădările.

—x—
Inspeetorulă generală ală armatei archiducele Al- 

brecht și șefulă statului majoră generală ală armatei 
loc. feldmareșală Beck voră sosi in dilele acestea în 
Deva, ca să inspecteze terenulă pentru manevre.

— x —
Ni se scrie din Făgărașă cu data de 6 Maiu 1887: 

Amăsurată convocărei făcute in pressă, clubulă alegăto- 
riloră români din comitatulă Făgărașului și a ținută a- 
dunarea sa in 1 Maiu, in sala hotelului »Stadt Parisă» 
din Făgărașă. D-lă vicară foraneu Alesandru Micu des
chise adunarea la orele 3’/* P- m. salutândă pe cei de 
față prin câle-va cuvinte căldurose și bine potrivite; d sa 
arătă scopulă intrunirei și se trecu după acesta la ese- 
cutarea programei. S’a constituită mai intâiu biuroulă, 
s’a alesă după aceea ună comilelă centrală cu reședința 
in Făgărașă. Membrii acestui comitetă suntă locuitori 
din Făgărașă, cu escepțiunea a vre o trei preoți din co
munele cele mai apropiate. Ca delegați ordinari pentru 
conterența națională din S biiu s’au alesă: pentru cer 
culă superioră electorală d-nii: Alesandru Micu vicară- 
și Hiiariu Duvlea advocată; ca delegată suplentă: Dr 
Nicolau Moțocă, advocată. Pentru cerculă electorală in- 
ferioră s’au alesă d-nii Br. D. Ursu și Bisiliu Staneiu. 
căpitană in pensiune; ca suplentă: luliu Dană: admi- 
nislratoră protopopescă. Olteanuliî.

— x—
fn Nr. 83 ală foiei ndstre amă publicată ună ra

portă despre conferența^ preoțiloru și învețătoriloru din 
tractulă Betlânului, ce s’a ținută la 4 Apiilie a. c. în 
Mintiulu română de lângă Năsâudă. In cestiunea acâsta 
mai primimă ună raportă, din care aflămă, că respectiva 
conferență preoțescă a luată, intre altele, măsuri ener
gice pentru cultivarea pomiloră la poporulă nostru; ti
nerilor nu li-se va da voiă să se căsălorăscă, dâcă nu voiă 
dovedi, că în grădinele loră posedă lină anumită numără 
de pomi altoiți, cum d. e. peri, meri ele.; afară de aceea 
s’au luată măsuri pentru îmbrățișarea literaturei stir- 
pirea vițiiloră ; s’a însărcinată fiă care preotu a-și face 
istoriculă paroc-hiei sale și s’a regulată datorința invă- 
țătoriloră în raportă cu crdinea din școlă. S’a lăsată în 
sarcina d-lui preolă 1. Boteanu compunerea regulamen
tului pentru fiitorea bibliotecă a tractului Betlănă și 
Ciceu-Cristură și după ce acestă regulamentă va fi apro
bată, se voră face ulteriorii pași pentru înființarea ei. 
Baportorulă arată in fine starea poporului nostru din Min- 
tiulă română, atâtă pe terenulă culturală, ’câtă și ma
terială in colori fărte înfloritore. E ună poporă sirguin- 
ciosă și morală, iubesce biserica, uresce cârciuma; casele 
loră suntă in forte mare parte de petră și frumosă clădite, 
grădinile bine cultivate. Omenii suntă la trupă bine tă
cuți, inalți de statură, bruneți la față, cu ochi ageri, 
frunte lată și inimă deschisă. Foporațiunea e curată ro
mână; au începută însă și in acestă comună a se viri 
Evreii; se află astăcji 22 Evrei.

—x—
Mercur! in 11 Maiu n. corpulu oficerescă din gar- 

nisona de aci va avă prima împușcare de plăcere, in 
casa de tragere la semnă (Schutzenhaus). Tdte persb- 
nele, care au fostă invitate în sesonulă de ernă trecută, 
suntă ospeți bine văi^uți și la aceste petreceri. Incepu- 
tulă la 4*/jOre d. a.

—x—
Viceșpanulă comitatului Alureșă-Turda aduce la 

cunoscința generală că, ia încuviințarea ministrului de 
justițiă, în urma curățirii arhivei de hârtii netrebuin- 
cibse, se nimicescă următbrele acte: 1) actele fosleloră 
oficii de cercă și ocolă c. r. din anii 1849—1861; 2) 
actele administrative și judiciare ale fostului cercă supe- 
rieră ală comit. Turda din anii 1852—1869; 3) actele 
fostei suprefecluri a Mureșului, ale prefectului și suprefec- 
tului din anii 1861 — 1871; i) Scrisorile private ale ad- 
vocațiloră Daniilă Bartha, Ștefană Benkb, Samuilă Gott- 
scbling, precum și ale familiei Klemencsics din Jedd și 
Ladislau Marosi din Akasfaleni. Celă ce crede a avă 
vre ună dreptă asupra vre-unui ar.tă din acestea, să-și 
validiteze acestă dreptă printr’o petițiune pănă la 1 
Iulie a. c., căci in casă contrară se voră nimici tote 
aceste acte.

—x—
In comuna Densuși, comit. Huniădorei, s’a des

chisă dela 6 Maiu n. ună oficiu poștală, care va între
ținea prin curieră in fiă-care di comunicațiune cu Hațe- 
gulă. La acesta oficiu se pritnescă spre espedare și se 
împartă scrisori, pachete, mandate poștale pănă la 300 
fl ele.

—x—
Ni se scrie: In Nrulă 73 ală „Gazetei», la cânte- 

culă >Nu am pâne nici am sare“ s’a făcută observarea 
că cuvăntulă „zo/ă“ e câștigulă muncei țăranului,— deci 
vină a împărtăși, că noi altcum cunoseemă acelă cuvântă; 
pe la noi se <Jlce »am avută multă zdlă pănă ce am pu
tută scâte la capătă», va să dică trudă, ostenâlă, fră
mântare, seu tantae molis erat etc. Der în cânteculă 
numită nici că are loeă cuventulă „zilă“; strofa: „Da 
nu’i potă cu straița gâlă, Și mai nici fără de o zâlă*, 
pe la noi se cântă: Și mai nici fără de-o ți61ă“. Bă
nățenii <jică .nu am ți6e“, adecă îmbrăcăminte, vest
minte, deci nu „zdlâ" ci cuventulă „țiolă“ are locă în 
strofa respectivă a cântecului; că n’are »de mâncată, sâu 
merinde» din destulă esprimă cuvintele „straița gilă', 
deci n’a fostă de lipsă să se pună și unu altă sinonimă 
• z6lă“. — Așa a esplicat’o celă ce ni-a trimisă acelă 
cântecă, precum s’a observată in foia nâstră.

Liferăn pentru armata bulgară. Camera de co- 
merță și industria din Brașovă a primită dela gerantele 
c. r. din Sofia următdrea îneunosciințare:

„Am onore a împărtăși camerei de comerță și de 
industria spre mai departe incunosciințare, că pe basa 
unei publicațiuni, ce s’a făcută astădi de cătră ministe- 
riulă de răsbciu bulgară, acesta infenționeză a ține lici
tația în decursulă anului curentă (probabilă în luna 
luniu) cu oferte pentru liferarea următoreloră articole de 
ecvipamentă :

Postavuri: 45.200 metri posfavă sură pentru man
tale, 94.400 metri postavă verde inchisă, 2000 metri 
postavă civilă inchisă pentru uniformă, 490 metri pos 
tavă civită inchisă pentru pantaloni de călărită, 5950 
metri postavă sură-albastru pentru pantaloni de călărită, 
1450 metri postavă roșu, 90 metri postavă albă, 90 
metri postavă galbenă.

Pândăriă: Pândă pentru cămăși 334.410 metri, 
pânijă pentru căptușeli 401.400 metri, pănejă de fla
mandă 22.793 metri, pânejă grosă (Rahentuh) 72.550 
metri. Corturi (inel, garnituri) 3000 metri.

Cisme și pălării: 29 020 păr. cisme gata, 29.020 
păr. cariinbi de cisme, 58.040 păr. căpute, 59.040 păr. 
tălpi, 58 040 păr. jumâtăți de tălpi.

Mostre din obiectele de mai susă se potă trimite 
pănă la 13 Maiu st. n. comisiunei de licitația ce pre 
sideză in ministerială de râsboiu bulgară.

Sojia, 27 Aprilie 1887.

Ultime soiri.
Parisă, 8 Maiu. — Astăcji a circulații sgo- 

motulu despre încheerea unei alianțe între Francia 
și Rusia. Prin acâsta bursa a fostu favorabilă 
iufluențată.

Bruxelles, 8 Maiu. — piarulu „Le Nord“ 
dice că la Petersburgu se constată cu îngrijire 
că, cu t.6tă aplanarea incidentului dela Pagny, 
relațiunile între Francia și Germania suntă fdrte 
încordate. Neînțelegeri ulteridre ar putea aduce 
grave complicațiunl.

Constantinopolă, 7 Maiu. — Superiorulu (ka- 
tolikos) din Eclmiadzin a dată ordinii clerului 
sâu sâ împiedece introducerea limbei rusesc! în 
învfețăinentulu religiosă în scdlele armene, după 
cum a dispusă guvernulă rusă. Totodată elă a 
adresată o scrisdre guvernatorului generală din 
Caucasu, Korsakoiv Donkulow, în care dice că dis- 
posiția guvernului rusă este regretabilă și că a 
se preda învâțămentulu religiosă în șcdlele ar
mene într’o altă limbă, er nu cea armeană, ar 
fi una din cele mai grave sguduiri a religiunii 
Armenilor ti. Densulă deci nu e în posițiă a per
mite să se esecute aceea disposițiă. De aseme
nea elă stăruesee, ca să i se ceară consimțămen- 
tulă său pentru numirea preoțiloru meniți a preda 
religia în șcdlă, precum și pentru manualele de 
religia, ce s’ar introduce în școle.

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

HAVRE, 8 Maiu n.. — Corabia francesă 
„Cpampagne“ s’a lovită după amâcji, din causa 
negurei ce acoperea marea, cu vaporulă „Viile 
de Rio“. Acesta din urmă se cufundă imediată. 
50 de emigrant! și marinari s’au nenorocită.

MADRIDtT, 8 Maiu.— Camera deputațiloră 
a acceptată introducerea Curțiloră judecătoresc! 
cu jurați.

HAVRE, 8 Maiu. — La deschiderea espo- 
sițiunei maritime, ministrulă președinte Goblet a 
declarată, că poporulă francesă nu nutresce nici 
ună plană agresivă și doresce pace. P6te că 
timpulu cercăriloră încă n’a trecută, ddr dăca 

acestea voră veni, ele nu voră fi provocate de 
Francia.

BUCURESCl, 8 Maiu. — Ună comunicată 
oficială accentudză, relativă la incidentulă din 
Iași, că în adevăru s’au autjitu fluerătur! când 
trecea regele pe stradă, din care causă s’au a- 
restată trei individ!. Primirea din partea popo- 
rațiunei însă a fostă cea mai simpatică. Inciden
tală deci nu are nici o însemnătate.

DIVERSE.
Diplomația și jocu de cărți. — »W. Tagblt.“ is- 

torisesce următdrea istoriă din viâța însărcinatului de a- 
faceri portugesă din Viena: De aprope șâpte ani func- 
ționeză ca trimisă ală Portugaliei la curtea din Viena 
vicontele Valmor, ună diplomată fârle cinstită și iscusită. 
Din causă de bolă își ceru in Maiu anulă trecută ună 
concediu mai lungă și pleca în Portugalia. In loeu’i 
veni contele Selir, consilieră de legațiune, ca însărcinată 
de afaceri la Viena. Povara afaceriloră apăsau chiar 
dela începută pe nobilulă conte. Nu trecu multă și 
contele Selir fu mai puțină ocupată cu representarea in- 
tereseloră Portugaliei, decâtă cu favoritulă sâu—jocă de 
cărți, pile și nopți întregi jertfea elă ia macao în cer
culă soțiloră sâi de aceleași înclinări. Elă juca și câș
tigă mereu câtva limpă. Insâ jocului nu prea este
credinciosă și de vr’o câteva luni ilă urmărea cumplită 
nenoroculă. Elă perdea constantă și cu câtă se instreina 
noroculă de elă, cu atâtă mai multă contele voia sâ-lă 
forțeze. Îndoirea sumeloră puse in jocă ii păru mijlo- 
culă celă mai potrivită pentru revanche. Nu reuși. Con
tele perdu de 11 ori dearendulă sume îndoite și resul- 
tatulă fu o perdere de 60,000 fl. — ună restă neplătită. 
Ace-da se întâmplă in dilele din urmă ale lunei lui Martie. 
Contele Selir luă banii de unde putu căpăta și ceru în 
28 seu 29 Martie ună concediu de vr’o câteva dile. Con
cediul espiră, insă contele nu se mai reinlorse. Trecură 
săptămâni fără a se da de altă urmă a Jeontelui decâtă 
de anunțările creditoriloră ce se grămădeau continuu. Se 
adresară la ambasadă, der dreptă răspunsă funcționarii 
dedeau din umeri, semnă sigură că contele nu avea să 
se mai reintârcă. Creditorii contelui se adresară în Lis- 
sabona la famiiia dispărutului amică. In curândă sosi 
ună răspunsă forte surprinețătoră : Familia voi să plătescă, 
in locă de 60,000 fl. datoria jocului, numai 10,000 fl. 
in rate anuale de câte 1000 fl. Acâstă propunere fu 
respinsă nu fără amară ilaritate și numele contelui Selir 
fu înscrisă pe tabla cea negră, ca numele celui mai de 
rendă vagabondă de bursă, care nu-și pote plăti dife
rențele Acesta este istoria nenorocire! și sfârșitului în
sărcinatului de afaceri portugeză. In curândă va trimite 
guvernulă portugeză ună nou însărcinată de afaceri la 
Viena, punendă capătă acestei regretabile stări ce dom- 
nesce momentană la ambasada portugeză.

Monstru. — pilele acestea femeia Profira a locui
torului N. Maximă din cotuna Dolina plasa Târgului, jud. 
Iași, a născută ună copilă de gen masculină, eu capulă 
in pieptă, fără gâtă, cu ochii in frunte, cu umerii pă
roși și avendă in creștelulă capului o bortă, er de aci 
in josă spre spinare numai o rană. Elă a murită după 
trei ore dela nascere. Mediculă tiindă încunosciințată, 
cadavrulă s’a depusă in spirtă spre conservare pentru 
museu.

Epidemia dueluriloru. — O adevărată epidemiă de 
dueluri seceră in momeniulă acesta, garnisâna Strigoniu 
din Ungaria. Cineispredece oficeri s’au bătută in duela 
cu locuitorii orașului in cursulă sâptâmănei dinainte de 
1 Maiu n. Doi din ei au fostă omorâți. Și, curiosă este, 
că tâte duelurile acestea s’au făcută pentru una și aceeași 
femeiă.

Frica de socre — Nu se mai sferșescă cu bietele 
sdere! Printre mijlâcele întrebuințate de către principele 
de Bismarck, pentru triumfulă candidatureloră oficiale 
dela 21 Februarie, „Le Matin“, eitâză unuia despre care 
nu s a vorbită pănă acum nici măcară de organele cele 
mai bine informate. Etă acela mijlocă iscusită: Ună 
placată imensă afișată în mii de esemplare, cjicea: 
,Sciți ce nenorociri ară aduce pe noi triumfulă adver- 
sariloră d-iui de Bismarck? Nici mai multă nici mai 
puțină decâtă: ântâiu pe Francesi și ală doilea pe Mus
cali. Der nu e numai atâtă. Muscalii fiindă adi aliațl 

i Turciloră, acești din urmă ne-ară inunda țera și n’ar 
întâi<Jia d’a ne impune obiceiurile loră. Și fiindcă Turcii 
suntă polygami, polygamia s’ar introduce și în Germania. 
Resultă dâr că, de nu veți vota dupâ pofta inimei can
celarului nu veți întârzia d’a avea și voi ca Turcii, 
mai multe s6cre.'i Numai astfelă, — afirmă „Le maten“ 
— votulă fu decisivă.

flCT' Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei'1 ă 5 cr. se potă cump&ra în totungeria 
lui I. GliOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Ouraulb U burat de Vlene Bursa <le Bucuresei. Cursuiu plejei Brașovu
din 7 Maiu st. u. 1887

Rentă de aură 5’/? . . . 100 20 Bonuri croato-slavone . . 100 —
Despăgubire p. dijma de 

vinQ ung........................ 99.—
Imprumutulă cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 124 50 
Renta de hărtiă austriacă 80 25 
Renta de arg. austr. . . 82 25
Renta de aură austr. . . 111 50 
Losurile din 1860 . . . 135.20
Acțiunile băncel austro-

I ungare ........................  876 —
Act. băncel de credită ung. 281.50
Act. băncel de credită austr.278.50 
Argiutulă —. — GalbinI 

împărătesei ................5 98
Napoleon-d’orI .... 10.05 

cu cl. de [sortare 104 75 Mărci 100 împ. germ. . . 62 27

Rentă de hărții 5°'o . . 88.40
Imprumutulă căiloră ferate

ungare........................  149 75
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . .

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . .114 60

Bonuri rurale ungare . . 104 50
Bonuri ‘ ”
Bonuri

mișă
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 30 Londra 10 Livres sterlinge 126 97

97 40

cu ci. de sortare 1C4.75 
rurale Banat-Ti-
.............................. 104 50

Cota oficială dela 23 Aprilie st. v.

Cump.

Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5°/0)

91 —
94—

» convert. (6°/0) 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35—
Credit fonc. rural (7%) . . 104!/a

> >> >> (5°/o) • 88*;,
» • urban (7°/0) . . 1011/,
> • . (6°/o) • 94>/a
> . « l5°/o'1 . 85—

Banca națională a României 500 Lei------

Bancnote austriace contra aură. . 2.01

Ac. de asig. Dacia-Rom. —
« > » Națională —

Aură contra bilete de bancă . . 15.75

—=Din fca ie 5 Maiu=—
costă. în Strada. Teatrului TVr_ 7

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

precum și totfi felulU de carne cu 4 cr. mai eftinfl 
ca în alte măcelarii. 3-3

MS*" A vi sil.
De orece numai până la Sf. Mihaiu a. e. mai 

portu negoțuln meu, vAndu tote mărfurile pe jumă
tate prețulu, multe și sub acestu prețu.

totă stima
Pentru câtu mai numerosă clientelă se r6gă cu

F. T. WAGNER.

1887.

vend.

92—
94*/.
88*/a
37- 

105*/,
89— 

102—
95*/,
85’/,

16.75
2.02

din 9 Alaiu st. n. 18 87.

Bancnote românescl . . • Cump 8.57 Vend. 8.60

Argint românesc > 8.50 . 8.54

Napoleon-d’orI . > 9.99 . 10.03

Lire turcescl . . » 11.35 . 11.40

Imperiali . . . > 10.35 . 10.40

Galbeni .... > 5 93 » 5.97

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

>n n 5°/0 • 71 98.— » 99.—

Ruble RusescI . » 111.— > 112.—

Discontulă 9 a > 7—1 0°/9 pe ană.

TARIFA

Anunciuri în pagina a
Pentru inserțiunl și reclame

Pentru repețiri

voiri

IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6. 
pagina a III linia ît fi. — cr 10.

se acordă ui mătorele raliate:

Pentru repeți •I de 3— 4 ori .............................. • ion|0
n n 5— 8 H .............................. • 15°!.

h V n 9—11 n .............................. • 20°;o

n 12—15 H .............................. . 30°o

V h 16—20 n .............................. • 40°|o

Dela 20 de repețiri în susă .............................. • 50“ o

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se făcu în-
și reduceri și peste cele înseninate mai susti.Mersiilu trenuriloru

Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886
pe linia Predealfi-Băulapesia și pe linia Tehișfi-Aradîi-Budapesta a calei ferate orientale de statft reg. ung.

Predealil-Budapesta

Bucuresc!

Predealu

Timișă

Brașovă 

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

8ighiș6r» 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușă 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Ui6ra 
Cueerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Răv 
Mezfl-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe 
Oradia-mare j

(
(

Trenă Tren Trenă Trenă
O' accelerat omulbnfi omnibun 

persone I

7.30

1.45

2.32

7.14
7.43

8.24
8 51
9.14
9.51

11.08
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

8.22
8.48

Budapesta—B’redealiî

Trenfi Tren Trenă Trenă 1 Trenfi
de pers. ,accelerat omnlbu.i( de omuibus

- ■ - 1 persone

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Răv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbgu 
Nedeșdu

Clușiu (

5 40
9.34

11.26

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-pesta

Viena ) 
i

10.55
1.23
3.24

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.6
12 16
12.50
1.21
2.021
3.061
3.38
3.54
4.0b|
4.50
7.28

8.00
Nota: Orele de nâpte suntă

Tipografia ALEXI Brașovtt.

Hidra 
Vințulă de 
Aiudă 
Teinșă 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mic. 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișbra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Srașovfi

Timișă

susă

Predealu

Bucuresc!

cele dintre liniile grâse.

(
(

(

2.—
3.58|“7A8
5.28--------

(
(

4.12 6.58 9.14 1.38 — I
— — 9.24 2.06
__ — 941 2.17 —
— 7.33 10 19 2.40 —
_ 8.04 11.38 3.24 —
__ — 12.18 3.47 —
— — 12.54 4.07 —
_ 8.58 1.57 4.33 —
— 9.28 3.11 5.15 —
_ — 3.40 5.31 —
— — 4.15 5.55 —
— — 4.36 6.07 —
_ — 4.58 6.24 —
— 10.28 5.26 6.43 —

11.00 __ — — 7.08
11 19 — — 7.36
12 30 - — — 9.06

1.01 _ — — 9.53
1.06 _ — — 10.—
1.13 _ — — 10.C9
1.20 _ — — 10.19
1.41 — — 10.48
2.C0 — — 11.14
2.35 — — 12.12
2.48 _ — — 12.30
3.20 — — 1.12
3.36 — — 1.32
4.00 _ — 2.18
4.35 _ — 3.03
5.12 — — — 3.49
5.37 — — — 4.28
7.02 _ — — 6.16
7.43 _ — — 7.06
8.11 - — — 7.46
8.41 _ — — 8.25
9.21 __ — — 9.15
_ 1.55 —— —
— — 2.53 — —

__ _ 3.28 — —
9.35

1

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Teiușfi- ‘AE adfk-ftiKlapesla Budapesta- Aradft-Tehtșd.
1

Trenfi 
ouinibuB

Tre ifi 
omn.bus

Trenfl de 
peraono r Trenfi de 

peradne
Trenfi 

de peraone
Trenfi 

omnibuf

11.24 — 2.40 Viena 11.10 12 10 1 ___

Alba-lnlia 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 ui" uOrt ( 4.10 5.45 —

Orăștia 1.01 5J8 Ai adik 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-1 ipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4 08 7.40 Conopă 6 C9 7.37 __
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6 28 7.55 ___

Soborșin 530 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 953 Gurasada 8 34 9.41 ___

Kadna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9. 8 ___

Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 ___

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 —
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —

Arad A 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

( — 1 — 5.12 j Vințulă de josă 12 18 12.29 —
Budapesta — 1 - 1 fl.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — 1 6.05 Telușii . 1 29 1.41 —

AradA-Tiu»iș6ra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenfi Trenfi de Trenu Trenfi de Trenfi Trenfi
omnibup pereânc mixt persone oînnlbm mixt

Arad ft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu 11.58 ___ 3.25
N6meth-Sâgh 6.44 — 6.58 Ilațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6.41
Timișâra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradd Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenfi de Trend de Trenfi Trenfi Trenfi Trenfi
pers 6 ne peraâne omnibufl de pers. omnibua mixt

Timiș6ra 6.25 ___ 5.00 Petroșeni 10 07 - 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 ___ 8.20]
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
A radii 9.27 — 8.17 Siwerla 1.53 — 10.31


