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Conferința (lin Sibiiu.
Raportă speciala ală .Gazetei Transilvaniei, despre conferința ge
nerală electorală a delegațiloră alegâtoiiloră români întrunită la 7 

Maiu 1887.

Ședința 1.

R a p o r t u I fi.
Comitetului electoralii permanentă ală partidei 

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

(Fine.)

încă numai câteva momente din existența sbici ulatâ 
a comitetului și vomă termina.

Conferința din 1884 decisese ca comitetulă să mai 
facă intre marginile trase de legi totCi ce va afla de 
lipsă și de folosii pentru apărarea causei nostre și lumi
narea opiniunei publice în țeră și în străinătate.

Mânei ândă comitetulă dela acestă conelusu alii con
ferinței a cretjutQ că va lucra pe deplină in spirituiă ei. 
deeă se va decide la elaborarea unui meinorială curată 
politică, destinată anume pentru politicii neromâni din 
palriă și din străinătate, in care se se descrie situa- 
țiunea politică de ne mai suferită a națiunei române 
din țările supuse coronei Sf. Ștefană. Decisiunea s’a și 
luată in acestă ințelesă in 3 Iunie 1884 precum s’a a- 
tinsă mai in susă. Care a fostă sortea acelui plană se 
pote cunosce din consultările comitetului trecute la pro 
locolă in epoce diferite. De o parte insă cestiunea opor
tunității, âră de alta greutatea de a se afla omulă care 
să dispună de timpă multă liberă ca să se supună la o 
lucrare atâtă de importantă din natura sa, pe lângă cele
lalte calamități atinse mai susă, a pusă pe comitetă in 
imposibilitate de a-șl ajunge scopulu pănă la deschiderea 
acestei conferențe.

O altă misiune, a cărei realisare o doria comite- 
tulă a fostă, ca să descopere fOte acelea cause, pentru 
care in multe cercuri și ținuturi seu curată romănescl 
seu locuite de Români in maioritate departe cumpănilOre 
și relative destulă de bine situați, lotuși numărulă ale- 
găloriloră români apare in listele electorale fără nici o 
asemănare mai mică decât'i s’ar pute presupune cu totă 
dreptulă. Comitetulă a crezută că acâstă aparițiune me
rită cu atâtă mai vârtosă atențiunea nOslră a luturoră 
cu câtă trebue să fimă cu toții bine informați, că numă
rulă mică de alegători se esplică de cătră adversarii ele
mentului nostru numai din lipsa de censă, adecă de a- 
veri materiale, âră apoi ei nu lasă ca să trâcă nici una 
din ocasiunile bine venite, ca să nu înfățișeze chiar și în 
regiunile cele mai înalte ale societății din Viena și din 
alte cetăți mari pe poporulă românescă pură și simplu 
ca pie ună poporă sărăntocă, masse crude compuse din 
sute de mii de proletari, cari trăiescă din mână în gură, 
și când se scâlă dimineța nu sciu dăcă voră avă ce 
mânca pănă de seră.

Spre a ne convinge de adevărata stare a lucruri- 
loră, aveamă să facemă studiu comparativă înainte de 
t6te între rassa română și intre cea maghiară ca dom- 
nitOre, nu însă pe la orașe și cetăți mari, unde lustruia 
și luxulă ia vederile, seduce, înșâlă, ca să nu poți dis
tinge intru nimică realitatea de miseria splendidă, ci la 
țără, la sate intre milionele propriului poporă. Apoi etă 
ce s’a descoperită la aceste două poporă. Starea ma
terială a Maghiariloră intru nimic nu este mai bună decâtă a 
Româniloră, cu aceea diferență numai, că Maghiariloră le 
cam place să se laude cu averea multă puțină, câtă po
sedă ; Românii tocmai din contră în cașurile cele mai multe 
tacă, fără o necesitate vădită nu vorbescă despre averea 
lord : nici că o posedă, nici că le lipsesce. Încolo amără
ciunea sufletescă pentru grelele sarcine și nenumăratele 
abusurl, cu Iotă patrocinarea rassei maghiare, este co
mună la ambele popâre, de aceea nici că se prea 
cărtă unii cu alții, mai curăndă se ineaeră Maghiarulă 
cu Maghiaro și Românulă cu Română, cam după cjică 
t6rea latină: Rara concordia fratrum.

Apoi dără de ce totuși alegătorii de naționalitate 
română suntă relative atâtă de puțini? Unele cause le 
cundscemă cu toții și anume: 1) falsificarea listeloră; 
2) în anulă penultimă lăsarea in adinsă ca dmenii să 
rămână in restanțe cu contribuțiunea directă pănă târ- 

diu după rectificare; 3) nespusa lene de a cerceta lis
tele și a reclama; 4} participarea ex lege a tuturoră pro- 
letariloră maghiari de pe la cetăți și orașe la alegeri fără 
nici unu censă; 5) desprețuirea pe față a dreptului de 
alegere din partea forte rujltoră Români, cari nici nu 
voră se aucjă despre importanța lui, și de<>ă totuși mergă 
la urnă, o Iacă pentru că Jl-a venită poruncă la sală ca 
să mergă, să alegă și ei domni, căci li se piătescă bine 
acelea dile, ca și cum ar fi arată cu patru boi. De alt- 
mintrea poporului nostru, ca și celoră mai multe din 
statulă acesta, nu-i place să mergă unde-lu chiamă așa 
muniții domni, elă e Stană pățilulă, fuge de doimi.

E tristă și fârte îng ijitoră acestă faptă, der luândă 
în socotință, că pentru controlarea coinpunerei esacte a 
listeloră electorale se cere ună numără cu multă mai 
mare de bărbați esperți și devotaț' acestei cestiunl de 
inle'esu publică și cari se fiă resoluți a întâmpina și su
porta Iote șicanele și persecuțiunile sistematice ale pu
terii; er de altă parte fiindă că eserciarea dreptului de 
alegere și prin puținii alegători induși în liste, — pe 
lângă procedura cea mai leală și legală, — e iinpede- 
eată în Iotă modulă, nu ne pote prtnde mirarea, că în 
locă de iubirea ce o are poporulă nostru pentru unu 
constituționalismă reală și onestă, față cu constituționa- 
lismulă falsă și neoneslă, Românii î.șl mamfestâză igno
rarea, ba chiar despreiuirea loiă

Etă aci o causă care face pe comitetă a reco
mande următoriloră săi luare de măsuri câtă mai efi
cace pentru instruirea poporului și luminarea lui asupra 
dreptului electorală nu numai peulru că, dăcă nu s’a fo
losită de acela pănă acum, mai curendă seu mai târziu 
tolă va veni o epocă unde va trebui să-lă deprindă în 
interesulă propriu și în ală țării întregi, dâră și pentru 
ca să nu trâcă cu fotulă pe nedreptulă de poporă sărăn
tocă, mai alesă după ce la to(T ne este cunoscută, că 
d. e. în vre-o 25 de comitate ale Ungariei superiâre, în 
o parte mare a Galiției și în alte câteva ținuturi pro- 
priulă poporă de diverse naționalități este cu multă mai 
lipsită și săracă decâtă poporulă românescă în oricare 
parte a țârei îlă vomă căuta, ără în câteva ținuturi se 
pâte măsura prea bine cu Sașii ardeleni și cu așa nu- 
tniții Șvabi din Bănală. Restulă ni-lă spună migrațiu- 
nile cu «jecile de mii din Ungaria in America, eră din 
Transilvania necurmatele treceri ale Maghiariloră, cunos- 
cnțl sub nume de Sficui, în România, unde în anii din 
urmă au începută să se așeeje nu numai în orașe, deră 
și pe la unele sale.

Este fârte grea acestă deșteptare a poporului ca 
să-și cundscă drepturile sale și să scie a se folosi de ele, 
este și împreunată cu mari spese; dâră pănă când nu se 
va întâmpla acâsta, nu se pricepe cum să ajungă par 
tida nostră a șl organis < cluburile în realitate, ără nu ca 
fecțiune. (iiaristica nostră pote să facă în acâstă diree 
țiune servițiu esențială causei, însă numai sub condițiune 
dăcă ea va fi îmbrățișată și citită de cătră suma totală 
a inteligenței romănescl din Ungaria și Transilvania, âr 
acâsta nu-și va pregeta a se pune de aci înainte în con
tactă cu fruntașii loeuitoriloră, fără a-i păsa de sbieretele 
âmeniloră vrășmași declarați și jurați ai cullurei popo
rului românescă.

După Iote acestea comitetulă depune mandalulă 
său în manile onor, conferințe. Ve rogă totodată, ca să 
binevoiți a numi o comisiune specială pentru primirea 
acteloră, cercetarea rațiociniului, inventarea și luarea în 
semă a tipărituriloră câte s’au făcută cu spesele partidei 
nâstre, și așteptândă absolutoriu, se retrage mulțămindu-vă 
pentru paciența, cu care ați binevoită a ne da ascultare.

Sibiiu, 7 Maiu 1888.
Comitetulă electorală ală partidei naționale române. 

G. Barițiu, președinte. C. Brediceauu membru refer.

Urmândă punctulă 4 ală ordinei de cjb presidiulă 
provocă pre delegați a’și presenta credenționaiele spre a 
se preda comisiunei verifiealore, ce are să se alegă, de 
5 membri In acestă comisiune se alegă prin aclama- 
țiune d-nii: Ungureanu, Nichita, Simionașiu, Ios. Crișianu, 
Dr. Isacă.

Apoi se suspende ședința pănă îșl va termina co- 
misiunea lucrarea sa.

Redeșchitjându-se ședința, raportorulă comisiunei 

verifieatdre, d-lă adv. Crișianu, cetesce raportulă, prin 
care se propună spre verificare delegații deja presențl 
din 69 cercuri electorale. — Dechiarându-se toți de ve
rificați, se pune la ordir^a cailei constituirea definitivă a 
biuroului. — Deputatulă Truța propune ca, considerândă 
momentuositatea agendeloră și demnitatea adunărei, să 
nu se alegă numai 1 președinte și 2 notari, ci 3 preșe
dinți și 4 notari. Primindu-se acâsta, același propună
tori propune și adunarea aclameză pre d-nii: G Barițiu 
președinte I, V. Babeșiu președinte II, Dr. I. Rațiu pre
ședinte III, âr ca notari pre d-nii Dr. Lucaciu, Dr. 
Oncu, Dr. Isacă și Dr. Mihu.

Conformă proiectului 8 din ordinea de <Ji se pur
cede la alegerea comisiunei de 30 pentru formularea 
proiecteloră de concluse asupra cestiuniloră electorale a 
ținutei ulteriâre și a prop ineriloră, care ar fi venito din 
partea alegâtoriloră prin delegații loră. In acâstă comi
siune se alegă, pre lângă cei 7 domni din biurou, ur
mătorii 30 membrii: d-nii jGeorge Popă, Nic. Cristea, 
Iuliu Coroianu, Dr. Aur. Mureșianu, Coriolană Bredi- 
ceanu, Ioană Slavici, Dr. Corneliu Diaconovich, Emanuel 
Ungureanu, ioană Simionașiu, Dr. Nichita, Nic. Fekele 
Negruțiu, Ales. Micu, Patriciu Barbu, Simionă Câluțiu, 
Vas. Voina, lacobă Macaveiu, Eug. Brote, Ios. Crișiană, 
Ioană Papiu, Ioană Ionașiu, Dan. Liea, Ales. Filipă, P. 
Truția, Lud. Csato, Andreiu Medană, Ghiță Popă, Dr. 
G. Popa, Andreiu Gosma, Bas. Podâbă. Aug. Munteanu.

Primindă acestă comisiune actele dela comitetă, 
va ave să vină in ședința de mâne (Duminecă) la 10 
ore cu operatele sale.

In fine se cetesce regulamentulă casei, carele ca și 
la cele 2 ocasiunl anteriore se primesce în întregulă său.

Ședința apoi se ridică aprOpe la 2 ore după amecjl.
In decursulă ședințeloră s’au predată la birou mai 

multe telegrame, cari însă din lipsa de timpă nu s’au 
cetită astăzi.

Atitudinea politicii a Franciei.

Cu ocasiunea deschiderei esposițiunei mari
time din llavre la 8 Maiu n., ministrultî pre
ședinte francesft Goblet a rostitu unu discursu, 
în care a făcută amintire și de atitudinea poli
tică a Franciei.

„Dorința Franciei, dice elu, este d’a trăi în 
buna înțelegere cu celelalte țări și d’a-șl desvol- 
ta mărirea ei industrială și comercială în pace. 
I’oporulu, pe care-lfl ocupă astfelu de griji, nu 
p6te fi espusu bănuelei, că nutresce planuri a- 
gresive. “

La banchetă erășl rosti Goblet o vorbire, în 
care (Jise între altele:

„Timpulu încercăriloru p6te că n’a trecută 
încă, der că decă acestea voră veni, nu noi le 
vomă provoca. Francia voesce pace; suntemă 
însă firmă hotărîțl a nu-i sacrifica nici dreptu
rile ndstre, nici ondrea ndstră. Departe de a 
amenința pe vre-unu poporă, Francia e gata a 
primi t.ote simpatiile cu bucuria și cu reciproci
tate. Nu mai puțină însă ar fi Francia gata, 
dăcă nevoiă ar fi, să întâmpine cu fruntea susă 
atacu.tile nedrepte. Acestă atitudine singură co- 
răspunde demnității unei națiuni marl.“

Dela curtea serbâseft.
In timpulă din urmă s’a vorbită multă despre o a- 

propiată schimbare a politicei esleriore sârbescl, despre 
neînțelegeri în familia regală, ba s’a amintită chiar de 
posibilitatea unui divorță între regele și regina Serbiei.

Brivitoră la neînțelegerile ivite în familia regală 
cari stau în legătură cu sgomotele ce se mențină încă 
despre o apropiată schimbare a politicei eslerne, cores
pondentul!} din Belgradă ală lui „Pester Lloyd" dă ur- 
mătârele amărunte:

„Intrigile diplomatice au găsită aci ună pământă 
primitorii. Următărea împărtășire, deplină demnă de 
credință și din celă mai escelentă isvoră, despre unele 
evenimente intime din timpulă celă mai recentă, esplică 
unele schimbări neașteptate și întâmplări surprinzător©.
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mătărele numiri făcute în capiiululă diecesană gr. cat. 
din Gherla: canoniculă costode Ștefană Bilțiu tu nu
mită canonică lectoră: canoniculă scolastică Michailă 
Șerbană, canonică custode; canoniculă cancelară Deme- 
triu Coroianu, canonică scolastică; canoniculă preben- 
dată Vasiliu Popii, canonică cancelară ; profesorulă se- 
minarială Eusebiu Chertița, canonică prebendată.

—x—
In 26 Aprilie st. v. Rîșnovenii au făcută o primire 

frumăsă nou alesului loră preotă Ioană Hamsea, care 
sosi in ijiua aceea din Sibiiu, ca să-și ocupe po-uulă său 
de preotă. Tenărulă pieotă a fostă întâmpinată -am 
la ună milă depărtare de Râșnovă de ună banderiu de 
100 de călăreți sub conducerea lui (1. Proca jun., și 
mai multe căruțe. In mornentulă întâlnirei d-lă invăță- 
toră N. Iiie ținu o vorbire de bineventare, la care tână- 
rulă preotă mulțămi pentru primirea, ce i se face, apoi 
incunjurându-i trăsura 10 tineri in costumă națională, 
purceseră toți Ia casa paroehială. Aici poporală adu
nată ilă salută cu strigăte de „să trăiescă,*  er preotulă 
le mulțămi din nou pentru primirea căldurăsă și le pro
mise, că va lucra totă viâța sa pentru binele și feri
cirea credincioșiloră săi. — Tenărulă preotă a absolvală 
și drepturile la universitatea din Pesta și Viena.

— x—
Funcționarulă de cale lerată Bela Bay și soția sa 

au intentată lui „Pești Hirlap" procesă de pressă pentru 
vătămare de onore. Numita făiă scrisese, intr'o comuni
care, că Bala Bay nu se trage dintr’o familiă nobilă, ci 
că mai nainte s’a numită Berele Benjamin. De asemenea 
advocatulă și deputatulă dietalu Dr. Moriz Horvath a in
tentată procesă de pressă lui «Fiiggetlensăg*,  care a <jtsă 
că Dr. Horvath e de o moralitate destrămată, jocă ferbăl 
și amestecă cărțile după interesulă său.

—x —
Ministrulă de instrucțiune ungurescă a trimisă in- 

spectoriloră școlari o ordinațiune, prin care se face cu
noscută, că cărțile de invățămentă ce se înlrebuințâză 
adi în scdlele elementare, poporale, civile și comerciale 
superfore se mai potă folosi pănă la o altă disposițiune, 
deărece pănă acum cărțile înaintate spre a fi judecate, 
din causa marei loră mulțimi, nu s’au putută resolva.

—x—
Același ministru a luată o nouă mesură asiatică, 

oprindu folosirea urmălăreloră charte și cărți: 1. Noți
uni de Istoria Româniloră11 de M. C, Florentin in Bu
cureștii; 2) „Mapa Europei" de C. N. Remniceanu și e- 
dată de George loanidă, Iibrară in Bucurescl; 3) Bilder 
aris der serbischen Geschichte11 (Panciova 1885); 4) „Die 
Erde, aur der wir leben“ (Belgradă 1886).

Ministrulă Trefort a mai „pricopsită*  pe preoții gr. 
or. de pe lângă Turda, Constantină Micu cu 80 fl., Gri- 
gore Roman și Avramă Popovici cu câte 50 fl. —„Fru 
măse esetnple de înfrenare și abnegațiunel*

Esamenulă de calificațiune în limba maghiară pen
tru învățătorii români și sasi, cari voescu a’și procura 
atestate de calificațiune în limba ungurăscă, se ține la 
30 luniu n. a. c. în preparandia de stată din Clușiu. 
Taxa de esaminare e 5 fl., er pentru atestată l fl., și 
se plătescă înainte la anunțare. Cei ce voescă a se 
anunța să presinle pănă la 7 Iunie n. petițiunea tim
brată, a!estatulă de boteză, de calificațiune și de servi
ciu inspectorateloră școlare respective, de unde se tri
mită direcțiunei preparandiei.

—x—
In adunarea principală estraordinară a biserieei 

ev. reform., ce s’a ținută în tjilele trecute in Clușiu, 
s’au presentată nu mai puțină ca 130 procese de 
despărțenia.

—x—
Deunăcjtle cu ocasiunea săpărei fundamentului pen

tru palatulă forestieră pe piâța Trencin din Clușiu, s’au 
descoperită trei morminte străvechi. Cosciugurile cons
tau din lespezi de pătră, care mai nainte serviseră ca 
morminte romane și probabilă că au fostă făcute în tim- 
pulă migrațiunei poporeloră. Pe unulă din aceste mor
minte zăcea o pătră mormânlală romană, înaltă de 2 
metri și lată de 58 centimetri, pe a cărei părți supe
rfore se vădă într’o adâncime in drăpla și în stânga 
busturile in reliefa: ală unei femei și ală unui birbată, 
dedesubtă se află inscripțiunea ce arată pâlra mormen- 
tală ca fiindă a unei feefore romane, care a murită in 
etate de 17 ani.

—x—
Ună cerculară ală episcopului din Raab declară, 

că preoții dela țâră numai atunci potă primi ună man
dată de deputată, decă renunță la oficiile loră preoțesci.

—x—
Agricultori vechi și esperțl suntă îngrijațl, că in 

vâra acăsta voră fi călduri neobicinuită de mari, fiindă 
că brăscele, de mai multă ca 30 de ani, au începută 
de astădată a ocăcăi abia după Sf. George.

—x—

Representantulă unuia din statele mai mici in Serbia 
are, pe lângă plâcutulă său postă, și o soțiă forte fru- 
nfosă. Regele Milană — care de altfelă și e!0 are o 
soțiă de totă frumăsă — dete frumăsei soții a ambasa
dorului mici atențiuni. Ambasadorul^ rusă Persiani și 
șefulă partidei serbesc-I rusofile RisticI hotăriră să esplo- 
ateze aceste nevinovate dovedi de politeță ale regelui 
Milan cătrâ frumăsa damă pentru scopurile loră politice. 
La 15 Aprilie n. RisticI avu o audiență la regina Nata- 
lia și se pare că i-a șoptită ceva, căci numai așa se 
păte esplica, că in de Rasei, la paiață, regina Na- 
talia nu numai că a ignorată in modă bătătoră la ochi 
pe respectiva damă, ci șl-a întorsă chiară capulă, când 
aceea trecu pe lângă ea. In acea (ji intriga lume di
plomatică și ofiefosă din Belgradă nu vorbea decâtă de 
acestă evenimentă, căruia ii urmă in paiață o a doua 
scenă plină de iritațiune și după care regina Natalia de
clară categorică, că va pleca împreună cu prințulă de 
cordnă pentru mai mult timp la Crimea ori in Caucas. Re
gele Milană, care in fața situațiunei politice nu putea fi 
învoită cu acestă plană, rug^ a doua cji de Rasei pe 
d-nii Persiani și RisticI — ceea ce face a se crede că 
suntă Întemeiate sgomotele despre influința ce ar eser 
cita-o aceștia asupra reginei — să intervină ca mijloci
tori in acâstă afacere și să înduplece pe regina a re
nunța la intențiunea sa. Cum și-au împlinită cei doi 
diplomațl misiunea loră, nu se scie; der faptă este, că 
la recepțiunea din (jiua următore regina Natalia a dis
tinsă pe soția ambasadorului cu o salutare ,totă așa de 
grațiăsă, cum obiclnuia a o face mai nainte. La călă- 
toriă însă n’a renunțată regina."

O telegramă din Belgradă impărtășesce, că regina 
va pleca in filele acestea la Crimea singură, fără moș- 
tenitorulă tronului. Foile rusescl se bucură de acăsta, 
mai alesă „Nowosti“, fiindcă „regina Natalia, ale cărei 
simpatii pentru adevărata ei patriă Rusia, pentru apără- 
torulă independenței tuturoră poporeloră slave, suntă cu
noscute, preferă a inspira aeră rusescă pe admirabilulă 
țărmă ală mării in Crimea ori intre munții caucasicl.“ 

Se tjice că d-nii Persiani si RisticI ară fi sfătuită 
pe regina, ca să nu renunțe la călătoria sa, cu scopă 
ca să o facă a ceda ori, mai târijiu, a se reintorce din 
Rusia numai când politica esternă a Serbiei va lua o 
schimbare favorabilă combinațiuniloră politice ale aces- 
torl doi diplomațl.

SOIRILE DILEÎ.
In telegrama ce amă primit’o erl sera din Sibiiu, 

despre conclusele conferinței, s’a strecurată o regreta
bilă erăre. In comitetulă esecutivă e alesă și d-iă Dr. 
Rațiu, ceea ce in graba d’a se tipări telegrama s’a tre
cută cu vederea. De asemenea s’a slrăeurată o erăre 
de țipară in Nr. de ieri ia raportulă comitetului electo
rală permanentă, pag. 2, șiră 25 de josă în susă de 
pe cofona 1, unde este a se ceti: fiăcare în posiținnea 
loră, in locă de: oposițiunea loră etc., ăr la șirulă 28 
de josă de pe cofona 2 este a se ceti: După așteptare 
de cinci luni, în locă de: cinci biserici etc.

—x—
Maiestatea sa monarchulă a dăruită din cutia sa 

privată 1000 fl. pentru a se ajutora nenorociții din Ciu- 
gudă, cari la 1 Maiu au fostă bântuițl de incendiu.

—x—
Duminecă sera s’a serbată in Sibiiu printr’ună ban

chetă jubileulu de 50 de ani ca publicistă ală d-lui G. 
Barițu. Cu acestă ocasiune i s’a dată jubilantelui prin 
d-lă Dr. Lucaciu ună albumă cu o adresă și cu subscrieri, 
o pănă de aură din partea femeiloră române din Pesta 
și ună libelă cu suma de 2400 fl., in scopă d’așl publica 
d-lă Bariță memoriele și lucrărde sale istorice.

—x—
Lui „Kolozsvar“ i se telegrafiâză din Pesta, cu data 

7 Maiu, că alegătorii români din cerculă electorală ală 
Recașului ară fi protestată contra participărei la confe- 
rența națională electorală din Sibiiu, deărece ei ară sta 
pe basa programului din Budapesta, adecă a răposatului 
»Viitoră“, și s’ar țină de partida liberală, adecă maghia- 
rănă. — Asta de sigură șl-a scos’o >Kolozsvar“ din 
mânecă și așteptămă ca „Luminătorulă* 1 să’i dea meritata 
desmințire.

—x—
In loplița română a eruptă Vinerea trecută ună 

focă vehementă, care prefăcu in cenușă o parte însem
nată a satului. Totă in acea <$i s’a pusă focă casei lui 
Vasiliu Crișiană din Luna săsfecă, care fu prefăcută în 
cenușă împreună cu alte două case și câteva clădiri eco
nomice. In 4 Aprilie au arsă in comuna curată româ- 
născă Mărgău de lângă Huedină 90 case împreună cu 
tăte clădirile economice. In comuna Curtici de lângă 
Aradă au arsă în 8 Maiu 150 case împreună cu tăte 
clădirile economice din jurulă loră.

—x—
Maiestatea Sa monarchulă, la propunerea ministru

lui ungurescă de culte și instrucțiune, a aprobată ur-

Doi călugări armeni din Asia mică însoțiți de un 
interpretă veniră acum câteva luni in Ungaria și primiră 
dela ministrulă de interne concesiune să colecteze bani 
pentru mănăstirea loră. In Cașovia insă fură arestați 
călugării, ca unii cari ară inspira îngrij rl și aduși sub 
escortă la Peșta, unde suntă și acjl arestați la polițiă. 
Se aștâptă din Cașovia actele polițienescl in acâstă a- 
facere. — Ce îngrijiri voră fi mai inspirată „palrioților**  
și acești călugări din Asia mică ?“

—x—
Teatru ungurescă. Astă sără se va juca, în hala 

festivă din Grdveră, marea operetă în 4 acte ,Buvbs 
Vadăsz.«

Mișcarea electorală a Serbilord.
Duminecă în 8 Maiu n. partida națio

nală serbescă a lui Jasa Tomity șl-a ținută 
în Neoplanta conferența sa, la care au luată parte 
vr’o 600 de persdne, jumătate din Neoplanta, ju
mătate din împrejurime. Președinte fii alesă nte- 
diculă comunală Krista Mihajlovici din Becea 
vecină, pe care Ungurii îlu facă ,..socială-demo- 
crată“, dr vicepreședinte comerciantulă Popovicl 
din Neoplanta. Singurulă vorbitoră a fostă Tomity. 
Etă, după „Pester Lloyd“, resoluțiunea ce s’a 
primită de conferență:

Menținerea programului din Beclcherecă, se
pararea Bosniei din sfera puterei năstre și con
ducerea politicei năstre esterne în spirită slavă. 
Mai aeparte nu se primesce învoidla eu nici ună 
partidă ungurescă din țâră, ci se dă votulă nu
mai pentru candidați sârbi ori români.

Adunarea a decursă în ordine.

Ardealulfl.
Sub acestă titlu a scrisă ună conte ungu

rescă ună șiră de articull în „Kolozsvar". In- 
tr’unulu din ei se ocupă și de Români. Decă 
publicămă în esență descânteculă contelui privi- 
toră la Români, o facemă ca să putemă repro
duce observările, ce le face făia germană din 
locă „Kronstădter Zeitung“. Etă caro ce d* ce 
contele ardeleană:

Aceștia (Românii) suntă vârîțl între Slavi și Ma
ghiari, și Austria, Ungaria și Germania suntă nu numai 
aliații loră naturali, ci aceste state garantâză așa tjicând 
esistența loră. Din ficțiunea, că ei suntă locuitori stră
vechi ai Ardeiului, Românii deducă drepturi po’itice ne
întemeiate, ba chiară private. Nimenea nu-i pOte împe- 
deea a’și dobândi o posițiune, care *-e  impună respecta 
și sâ tragă in cumpănă, dâr înăuntrulă statului modernă 
nu potă pretinde o posițiune deoseb tă. Economia loră 
degpășune, rămasă îndărătă, împedeeă o desvoltare pro
gresivă a agricuiturei.

D4că Ungaria ar înceta odată ca stată, atunci mor- 
mântulă națiunei maghiare ar fi totodată mormântiilă 
Româniloră din țările ungare. Căci în t<mpă ce Românii 
suntă ineungiurațl de Slavi pretutindenea, unde nu se 
atingă cu Maghiarii, în Rusia esislă vederea, că de Slavi 
se țină iote poporele, care aparțină credinței grecescl, și 
de aceea au să (iă unite cu Rusia, Acăsta ar cruța na
ționalitatea Româniloră totă așa de puțină, ca și pe a 
Maghiatiloră Românii au deci interese comune de esis- 
tență cu Maghiarii.

Deărece unele naționalități ale Ungariei aparțină 
astorfelă de familii de popăre, care formăză in afară de 
Ungaria la granițele ei state independente, e «neapărată 
necesară a avă aci (in Ardeală) o administrațiune drâptă, 
cu îngrij re și indestulităre pretențiuniloră de a<JI și a 
promova in modulă celă mai activă interesele economice 
ale poporului, ceea ce pănă acum nu este și nu se face 
în Ardeală.

Raportulă nostru cu România mai alesă trebue să 
fiă, departe de orice slăbiciune și cedare, cu considera- 
țiune, amicală și prevenitoră, așa ca și România să-’șl 
pdtă pune în noi cea mai deplină încredere. Postula de 
ambisedoră în București și este de aceea de cea mai 
mare importanță. Tendințe de espansiune n’avemă.

La acestu vechiu descântec!! ungurescă ob
servă „Kronstădter Zeitung“ în articululă său 
de fondu din Nr. 97 :

Ăsta’i simburele celoră tjise de autoră asupra Ro- 
mâniloră. E (am puțintelă, abia îi atinge în trâcălă. Și 
totuși Românismulă este pentru Ardeală de o însemnă
tate cu totulă estraordinară Spre a pune în lumină clară 
stările și perspectivele in Ardeală, după părerea năstră 
ar fi trebuita sâ fiă împărtășită Românismulă din Ardeală 
de o mai amârunțită aprețiare. ’ȚI face impresiunea, ca 
și cum autorulă n’ar avă la stomaeă cestiunea română, 
ci ar fi voită sâ’i fugă din cale. Asta insă e o greșâlă, 
dâcă vrea să clarifice și să amelioreze stările ardelene.

Dâr Intru câtă autorulă se ocupă cti acâstă cestiune, 
e după a nășiră părere în ărecare rătăcire. Deja carac-
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teristica Românilorh nu ni se pare corectă. Autorulă ii 
numesce „ună poporă nespusă de talentată, der și nes 
pusă de înapoiată, care lotuși progreseză mereu și vâ- 
(Jăndă cu ochii». Asta nu prâ e nimerită. Talentulă nu 
e tocmai o însușire distinsă a Româniloră (Aci observămă 
că autorulă acestoră rânduri din „K. Z ' nu prâ cunâsce 
bine însușirile poporului romănă. căruia to mai talentulă 
nu'i lipsesee; ună poporă netalentată, ori câtă silință și 
zelă ar avă, nu pote progresa cu așa pași uriași, într’ună 
timpă atâtă de scurtă. — Red. • Gaz*),  der in schimbă 
e din abundanță inloeuită printr’o zelâsă nisuință după 
progresă culturală. Acâsta o va afirma oricine, care a 
avută ocasiune a observa școlari români in șcâlă. Cum 
că poporulă română progreseză mereu și văcjendă cu 
ochii, asta’i pre puțină <jisă. Progresulă e tocmai ui- 
mitoră și vrednică de admirată. Abia ar putea privi in- 
dârâtă ună poporă din lume la ună progresă atâtă de 
uriașă in desvoltarea culturală, ca Românii in periodulă 
dela 1848 până at|I.

*) Amă publicat’o deja in suplimentulă Nrului de 
erl ală lăiei năstre, în tâtă întregimea ei.—Red.

Nici aceea nu pulemă admite, că Românii ară nisui 
la o posițiune deosebită. Ceea ce nisuescă Românii, 
este tocmai contrarulă, egala îndreptățire națională, anume 
de limbă. Asta nu e nicidecum o posițiune deosebită. 
Antorulă nici nu dă măeară a se ’nțelege,că ce ’șl infăți- 
ăeză elă sub o astfelă de posițiune deosebită.

O conclusiune cu totulă falsă ni se pare a fi și 
aceea, când autorulă admite că peirea națiunei maghiare 
ar atrage după sine și peirea Româniloră din țările un
gare. Mai ănteiu nicidecum nu este numai o cucerire 
prin Rusia, care — precum admite autorulă—ar pute li 
singura causa a peirei națiunei maghiare. Se polă cu
geta și alte răsturnări, care ar puie ave ună astfelă de 
resultată. O rusificare a tuturoră raseloră de popore, 
ce locuescă acum în Ungaria, peste totă abia e de te
mută. Mai puțină decâtă oricare au să se temă de așa 
ceva Românii. Ună poporă compactă, împănată numai 
LI colea de alte rase de popore, in numără de 10 mi- 
liâne ca Românii, în tjiua de ac|i nu se lasă așa ușoră 
a se desnaționalisa.

De aceea și e lucru îndoiosă, că Maghiarii și Ro
mânii au interese comune de esistență. Nendoiosă e din 
contră, că tdte naționalitățile ce locuescă într’ună stată 
oau i mulțime intrigă de interese egale de vieță. Der 
acestea nu se dobândescă prin aceea, că o naționalitate 
caută să apese pe cealaltă, ci prin aceea, că tote inte
resele comune se promovăzâ cu puierl comune, pe când 
singuraticeloră naționalități li se lasă in sâma loră a’șl 
apăra propriele ioră interese de cultură după propriele 
loră puteri. Dăr pentru acăsta nu e de ajunsă o admi- 
nistrațiune dreptă, cu îngrijire și îndestulitâre pretențiu- 
niloră de a<|I, cum opinăză autorulă, ci numai ună sis
temă de guvernare, care satisface principiului arătată 
mai susă.

Guvernulă insă e fdrte departe de aceea. Din con 
tră elă face așa, ca și cum și-ar fi pusă în capă să ’șl 
crăscă în Români pe cei mai înverșunați inimici. Sub 
mania de maghi-arisore au să sufere Românii tocmai așa 
ca celelalte naționalități nemaghiare ale Ungariei, ba a- 
deseorl în măsură și mai mare. In unele părți ale țării 
suntă tractați tocmai ca heloții, nu ca cetățeni egală în
dreptățiți ai țărei. Renunțarea la mania de maghiarisare 
este singurulă mijlocă, d’a face pe Români ărăși cetățeni 
mulțămiți' ai țărei. _________

Invitare. — P. T. Domniloră acționari ai institu
tului de credită și economii .Arieșana’ din Turda.

Avemă ondre a vă aduce la cunoscință, că în adu 
narea generală constituantă ținută la 23 1. c., desbă ân 
du-se și primindu-se statutele institutului nostru de cre
dită și economii, acesta s’a dechiarată constituită.

Dreptă aceea, ca să putemă corăspunde §-lui 159 
din legea comercială și ca institutulă să-și pOtă începe 
câtă mai curendO activitatea, cu provocare la § 9 ală sta- 
tuteloră, venimă a vă invita cu totă respectulă, ca să 
binevoiți a trimite câni mai curăndă, der până In 24 
Maiu st. n. a. c. nesmintită, vărsămăntulă ală doilea de 
2O°/o de acțiune subscrise de d-v. — la primirea căruia 
vi se va și trimite îndată titlulă provisoriu, prin care 
se voră chita tote plătirile deja făcute.
Direcțiunea institutului de credită și economii Arieșana. 

D. St. șuluțiu, 
directoră esecutivă.

Ultime soiri.
Athena, 7 Maiu. — Guvernulă s’a înțelesu 

cu guvernulă României pentru a lăsa să sub- 
siste convențiunea comercială expirată, până la 
încheiarea unui nou tratată.

Scutari d’Albania, 7 Maiu. — Unu bata- 
lionu de soldați turcescl a foștii atacată 4>lele 
acestea, în marșulă său, de cătră Miridiți. Lupta 
a fostă însă neînsemnată: perderile trupeloră 
suntă de doi morțl și câțiva răniți.

Berlină, 7 Maiu. — piarele din Berlină 

vădii în oprirea de a se represinta opera lui 
Wagner „Lohengrin11 la JParisă, o umilire mo
rală pentru cabinetulă francesă. „Gazeta Na- 
țională“ dice în acăstă privință că trebue sc se 
v6<|ă în acdstă interzicere ună semnă de slăbi
ciune din partea guvernului francesă și că nici 
o putere n’ar putea să se gând6scă să contracteze 
vr’o alianță cu ună stată, ale cărui cercuri diri
ginte se supună jugului ce le impune populația. 
„Gazetei de Voss“ îi e tAmă ca populația să nu 
se crăcjă încuragiată să continue demonstrațiile 
contra Germaniei.

Viena, 8 Maiu. — Generalulă Kaulbars a 
plecată erl la Petersburg după o ședere de 5 
ijile aici. In acestă timpă elă ă avută dese în
trevederi cu generalulă Werder.

Viena, 8 Maiu. — Contele Andrassy a so
sită aici Sâmbătă și sa dusă imediată la con
tele Kalnoky. Se dice că călătoria contelui An
drassy a fostă determinată de revelațiumle făcute 
de „Gazeta Germaniei de Nord“ și că a cerută 
o audiență împăratului spre a solicita dela Ma
iestatea Sa documentele ofidale în acdstă ces- 
tiune. Contele Tisza, președintele consiliului un
gară, trebue să sosescă aici Mercurl.

Viena, 8 Maiu. — In cercurile politice se 
crede că principele de Bismarck are intențiunea 
de a trage pe Austria într’o acțiune politică an- 
tirusă, cu scopulă de a paralisa politica de liber
tate de acțiune a Rusiei, care împedică realisarea 
planuriloră Germaniei.

Berlină, 8 Maiu. — Camera deputațiloră a 
primită legea prin care se împartă mai multe 
departamente ale Prusiei apusane precum și ale 
provincii Posen cu scopulă de a paralisa agita
țiunile poloneze, cari tindă la. restabilirea unui 
regată Polonă.

Belgradu, 8 Maiu. — Regina Serbiei va 
pleca, însoțită de principele moștenitorii, la 12 
Maiu directă pe Dunăre-Tumu-Severină; în săra 
acelei dile va sosi în Bucuresci unde se ve opri 
două (jde) după aceea va merge la Iași unde va 
sta o di, după care se va duce la Odesa unde 
se va opri trei dile, și apoi va pleca la Jalta în 
Crimeea.

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

VIENA, 10 Maiu. — Regele a primită la 
amdtjl pe contele Andrassy în audiență.

BELGRADU, 10 Maiu. — Regina plecă 
la 12 Maiu cu prințulă de cordnă în Crimea, 
unde va sta șăse săptămâni.

BUCURESCI, 10 Maiu. — Regele s’a în- 
torsă aseră din Iași.

SIBIIU, 10 Maiu. — Conferința Româ
niloră a acceptată en bloc și fără desbatere 
resoluțiunea*)  pre-ientată de Babeșă. In înțelesulu 
acesteia: programulă din anii 1881 și 1884 se 
menține neschimbată, dăr se lărgesce într’acolo, 
că Românii voră lupta nu numai contra ten
dinței de maghiarisare intenționate de puterea 
statului, ci din oricare parte, pentru Ardeală se 
esprimă absolută pasivitate, pentru cercurile elec
torale bănățene și ungurene de asemenea se es
primă pasivitate, cu escepțiune de acele cercuri, 
unde interese naționale ceru să se pună candi
dați naționali, care escepțiune trebue să o per
mită comitetulu contrală în înțelegere cu respec
tivele cercuri; presentarea unui memorandu, care 
să întemeieze acăstă atitudine, la treptele Tro
nului printr’o deputațiune. S’a alesă comitetulă 
centrală de 11 membri și apoi se încheiă con
ferința cu strigăte de „să trăiască11 la adresa Ma
iestății Sal° și a membriloră dinastiei.

DIVERSE.
Hoțiă la spovedaniă. — Se scrie din Lyonă <Jia* 

rului »L’Indâpendance Belge": O femeiă tenâră și fru- 
m6să se totă presinta de câte-va <jile pe la confesiona
lele diferitelor^ biserici ale orașului, și după ce îngenun- 
chia cu multă evlaviă, îșl mărturisea păcatele pănă în cele 
mai mici amănunte. Spovedania se termina însă mai 
tofdeuna cam în termenii următori, întrerupțl de suspi- 
nurl: „Suntă fiica d-lui Ch. de L., dela Lons-le Saunier; 
,ml-am părăsită familia ca să urmeză ună seductoră 
,care m’a abandonată la Lyonă fără nici ună mijlocă
• de existență Fi-veți, părinte sfinte, atâtă de bună de 
„a adăoga, pe lângă absoluția ce vă ceră în genunchi
• și cu lacrămile in ochi, o mică sumă, care să-mi permită 

• a mă întorce Ia familia mea?" Confesorii, muiațl pănă 
la lacrime de nenorocirile penitentei, îi dedeau care câte 
5, cere câte 20, care câte 30 franci. Ba unulă dintre 
sfinții părinți a mersă pănă la 70 franci. Dintre toți, 
s’a găsită însă unulă, care a scrisă d-lui Ch. de L... la 
Lons-le Saunier spre a se informa, dâcă pocăita s’a în- 
torsă la staululă părintescă, la care d. Ch. de L... se 
grăbi a răspunde că trebue să fi fostă victima unei în
șelătorii din partea vre-unei aventurieră. Bietulă popă, 
amărîlă la sufletfl , depune o plângere la parchetă, de 
unde nu înlârcjiară a da de urma adevărului și a hoției. 
Ea se numesce Francisca Ioană, divorțată de soțulO său, 
trăindă acuma cum păte. Interogată, văduvița recunăsce 
că a primită bani dela confesori, cu simpla diferență 
că a primită „pentru altă motivă âr nu pentru celă 
pretinsă de cătră sfinții părinți/ Tablou!

** *
Decretulu împăratului chineză, tînărului Kuang-su, 

prin care a făcută cunoscută poporului că ia în mână 
frînele guvernării, sună astfelă: Prin voința cerului m’am 
urcată pe tronă acum 13 ani și de atunci împărătăsa 
regentă, avendă în vedere etatea mea, s’a învoită a di- 
rige afacerile importante ale statului, așa că m’am pu
tută consacra studieloră. Mai bine de (fece ani împără- 
tesa neobosită a alesă bărbații înțelepți în serviciulă 
statului și pe cei incapabili i-a înlăturată. Totă ce a 
făcută a fostă pentru binele poporului și tâtă națiunea 
a fostă în pace. Niciodată istoria n’a relatată despre o 
administrația mai strălucită decâtă a fostă a Maj. Sale; 
poporulă și miniștri statului o sciu acâsta. Acum împâ- 
rătesa a dispusă, că, dtorece educația mea s’a terminată, 
să apucă în personă f înele guvernului. Când am aflată 
de acestă disposițiă, m’a cuprinsă ună tremură, ca și 
cum mă aflam departe de Oceanulă fără mală. Dăr 
Maj. Sa. binevoiesce a’ml da pentru câțiva ani încă sfa
turile sale cu privire la afacerile mai importante. Astfelă 
ascultândă ordinele împărătesei, am adresată, o petițiă 
cerului, pământului și străbuniloră mei, spre a le face 
cunoscută, că în propria mea personă voiu lua în mână 
domnia în diua a 15-a a primei luni din anulă ală 13-a 
ală urcări mele pe tronă. Condusă de sfaturile Maj. 
Sale voiu consacra solicitudinea mea orl-cărei afaceri. 
Prinții și demnitarii voră trebui să fiă loiali și se voră 
sili a mă informa despre trebuințele poporului. Domnia 
imperiului mi s’a transmisă mie singură de cătră ceră și 
străbunii mei și consideră ca a mea fericirea poporului 
meu, a demnitarilor^ și funcționariloră mei. Apoi decre- 
tulă aduce la cunoscință o serie favoruri și ceremonii. 
Se dă și ordinulă de a se restaura templele deiloră mari 
și ai munțiloră. de a mănține eultulă funebru la mor
mintele împărațiloră și în templulă lui Confuțive; se dis
pune o amnestiă, liberarea dela serviciu a soldațiloră in 
etate de 70 ani, etc.

* * ♦
Bigotism criminală. In diua de 19 curentă nisce lo

cuitori din comuna Gârbovăță, jud. Mehedinți, denun
țară subprefectului M. dejosă Dumbrava, că la Ionă Bală 
Horcă din aceea comună s’ar afla ună cazană de furată 
A.jutorulă sub prefectului, făcendă perchisițiă numitului, 
găsesce in locă de casană: palma unei mâni de copilă 
uscată; o șapcă, doă lumânări mici de ceră, și un comă 
de vită mare plină cu prafă de pușcă. Gercelândă a- 
jutorulă, i s’a declarată că cu aceste lucruri s’a servită 
numitulă Horcă, care este depusă în prevenția, la tâlhă
riile ce făcea. Se dice că elă întrebuința acele obiecte 
în modulă următoră: punea șapca pe capă, eu lumină
rile stinse in mână, cu cornulă de prafă la brâu și cu 
palma uscată in șină, acolea casa aceluia pe care 
voia se’lă prădeze. Acele lucruri s’au ridicat și nain- 
tată onor, parchetului. In loch de bigotismă este o 
crimă fiindă o mână de copilă. Se nasce întrebarea: 
de unde are acelă criminală mâna de copilă?? Desgro- 
pal'a vre-ună copilă mortă și ’i a tăiată mâna? Omo- 
râtul’a in momentulă nascerei și în urmă l’a îngropată? 
Acelă individă este criminală că a comisă tâlhării: este 
și omucidă?

Ce înghite Parisulu ? — Buletinulă municipală din 
Parisă spune jcă acestă orașă a consumată, în anulă 
1886, 12 milione Kilograme pește, 303,864 boi, 188,595 
viței, 1,970,536, oi, 352,001 porci și 381,206 kilograme 
carne de cală, de măgară și de catir, etc. Carnea de 
catîr se vinde cu 70 bani kilogramulh.

0 copilă fenomenă. — In miculă orășele Varzo, 
lângă Lago Maggiore, o familie de țărani are o fică abia 
de doi ani și jumătate, care cântăresce 62 kilograme; 
trunc-hiulă corpului ei este de ună metru, sînule plină 
ca ală unei femei bine desvoltate; celelalte părți ale cor
pului suntă însă tăte în disproporție cu trunchiulă.

Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei'1 ă 5 cr. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GBOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobfi Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Oorsulc la burta do Vioua
din 7 Maiu st. n 1887

Reutâ de aurfl 5'/0 . . . 100 20 
Rentă de b&rtii 5* , . . 88.40 
(mpmmutulâ ctUloril ferate

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

lorfi ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) ... 9740

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 127 20

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . .114 60

Bonuri rurale ungare . . 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișb............................... 104 50
Bonuri cu ci. de ^sortare 104 75
Bonuri rurale transilvane 104 '10 Londrs 10 Livres sterliuge 126 97

Bonuri croato-slavone . . 100 — 
Despigubire p. dijma de

vină ung.......................... 99.—
împrumuturi cu premiu

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

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

ungare .......................... 876 —
Act. băucel de credita ung. 281.50 
Act. băncel de credita austr.278 50 
Argintula —. — Galbinl

împărătesc! .... 5 98
Napoleon-d’orl .... 1005 
Mărci 100 îinp, germ. . . 62 27

Bursa de Biieuresei.

Cota oficială dela 23 Aprilie st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%). . 91— 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 941/,

> convert. (6°/0) 88— 88’/a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 37—
Credit fonc. rural (7°/0) 104’/, 1051/,

>> H (5°'o) • 88\'a 89-
> » urban (7°/0) 101 >/, 102—

. (6»/0) . 94>/a 95Va
’ . ’ (5°/o) • 85— 85’/a

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

• • » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.75 16.75
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovâ

din 9 Maiu st. n. 1887.

Bancnote românescl . . . . Cun p. 8.57 Vend, 8.60

Argint românesc . . . ... ’ 8.50 A 8.54

Napoleon-d’ori . . . . - * 9.99 > 10.03

Lire turcescl................. r t - * 11.35 » 11.40

Imperiali..................... > 10.35 • 10.40

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

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

n * » 5°/o. „ 98.— > 99.—
Ruble RusescI .... • - T * 111.— > 112.—

Discontiilă . . . « 7— 10°/, pe ană.

ijr & xl-$ i Jft i$r ■>

Turnătoria si fabrica de mașini a iui SC1LICI
9 9

Societate pe acții în Budapesta.
Biuroulu centralii: VI. WaitziieiTiiig 57. — Despârțementulu pentru mașini agricole: VI. Aeussere Weitznerstr. 1696—1699. 

recomandă escelentele sale Garnituri de treieratu eu vaporii, de încăldittl 
cu cărbuni, lemne și cu paie, Garnituri de treieratu eu vîrteju. (Gopel) 
Mori pentru ciirățitidu eerealelovu (Sisteniii Backer & Vidatsj Pat. 
pluguri Sehliek pentru 2 fi 3 brazde, recunoscute de escelente. Prețuia 
dela f. oS în susii. Plug url-Bagol pat. Sehliek cu aparat a pentru
ridicata afară, Pluguri-Bayol, cari se conducă de sine fdupă Sackf 
Pluguri originale Sehliek- și IVcZflte pentru una brazdă.

Cele mai noue mașini de semenatu patent. „Triumph.
Mai departe se află gata Mori de măcimită, mori pentru porumbii. Mașini pentru preparare de nutrcțu. Teas- 

pentru uleiuri. Mașini pentru topită și curățirea (le Harnic, cânepă și llosu, sisteinulu nostru propriu. Pre- 
țiurile cele mai efline. Comlițiunile de plată cele mai favorabile.

Iiisie de pretura la cerere gratis și franco.
♦%*  •- ■ ,Ă 1- r*l  fc*  -4*  4*  & <<■ rț(?' '^t

2—6
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iMersulu trenuriloru
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia i*re<leaiii-Buiiftjtesta  și pe linia Teiiișsl- Iradâ-SSiidapeNta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealie-ISiidapeNta

Trenti Tren Trenft Trenii 
accelerat omul bus omnibu.h 

peraone

BucurescI

Predealu

7.30
1.14

fimișfi

Braijovti

Feldidra
Apatia
Agostonfalv»
Homorodfi
Hașfaleu

f\.
(

(
(Sighișiiri 

Elisabetopole 

Mediașâ 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneld 
Teintjft 
Aiudd 
Vințula de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Ctoțin
Nedeșdu 
Ohirbfiu 
Agbirișfi 
Stana 
HuiedinS 
Ciacia 
Bucia 
Bratca 
R4v 
Mezd-Telegd 
Fngyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

sus£j

i
<

Oradia-mare
f 
f

1.45

2.32

Budapesta l*redeaiâ

Trenă Tren Trenu I Trenu Trend
de pers, accelerat omnibus de lomuibus

| peradne |

P. Ladăny
Szolnok
Buda-peita

Viena l

1 46 ___ 12.48
2.09 — 1.22
2.39 — 2 18
3.01 — 2.48
308 — 2 56
3.14 — 3 64
3.5? — 4 51
5 10 _ 5 28
5.3( — 5 56
_ 6 03 —
— 6.21 —
— — —
— — —
— — —
— 7.14
— 7.43 —
— — —
— — —
— 8.22 —
— 8.48 —
— — —
— — —
__ 9.13 —
_ 9.18 10.55
_ 10.38 ) 23
— 12.20 3 24
— 2.15 16.05
— — 2.15
— 8.00 e.o:

No (a

Viena
Rndaposta
Szolnok
P. I.adaay 
Oradea mare

VArad-Velencz.e 
Fugyi-Vusârhely 
Mezo-Telegd 
Rdv
Bratca 
Bucia
Ciiicia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbdu 
Nedeșdu

Olcțiu

Apahida
Ghiriț

i'.ucerdea

Uiora
Vințula de 
aiudă 
Teluțd 
Grăciunelo 
Elașo 
Micăsasa
Clipea mie
MediașO 
VJisabetopolo 
‘igișOra 
iiașfaleu 
Jomorod 

Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Rrațuvfi 
TimișO

SU«0

Predealu

BucurescI

Orele de nâpte suntO cele dintre liniile grâse.

1

(

( 
(

| 11.10|
7.4(

11 Oft 3.58t
2 02 5.28
4.t2 6.58
—
— —

7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58
— 9.28
— —

—
— —
_ —
— 10.28

11.00 _
11 19 _
2 30 _
1.01 _
1 06 _
1 13 _
1 20 _
1 41 _
2.C0 _
2 35 _
2 48 _
3.20 _
3 36 _
4.00 _
4.3
5 12
5.37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —
9.21 —
— —
— —
— —

1 — — 1
-1

3.10 6.20j h.uj
9.34 11.4

11.26
1.38
2 06
2 17
2.40
3.24
3.47
4 07
4.33
5 15
5.31-
5.55

—6i07
6.24
6.43

2.31

1.55
2.53

Tipografia ALEXI BrașovO. Hârtia diD fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

'VeitiMt't- c Budapesta- kradft-Teiușd.

- -------------

Trenu 
omnibua

Tre jfl 
omr.bufl

Trend de 
persine

Trend de 
peraone

Trend
de per.tour

Trend 
omnlbu

....

11.24 — 1
2.40 Viena 11.10 12 10 —

Alba-Iu lia 11.39 — 3 14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josit 12 30 .—. 4 22 1 11 20 12.41 _
Șibotii 12.52 4.50 Sz" 'nok 4.10 5.45
Orăștia 1.01 5.18 Ai a'Iii 4 30 6.— 704
Simeria (Piski) 2.03 — 5 47 GlogcvațO 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 8.35 Gyot-uk 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3 23 — 702 1 Pauiiș 5 19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7 18 Radna-1 >pova 5 41 7.10 8 36
Gurasadti 4.(.8 — 7.40 Conopă 6 i 9 7.37 _
Zam 4 25 — 8.11 Berzova 6 28 7.55 _
Soborșin 5 3) — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9 53 Gurasada 8 34 9.41 _
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9.T8 _
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10 17 _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42
Glogovața 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 __
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 _
Szolnok ' 8.42 — 4 52 Șibotii 11.43 12.— —
_ _ (| — 1 — 5.12 | Vințulă de josb 12 18 12.29
Biuc&pewla — - 1 a.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 _
Viena — 6.05 | Teimșft . 1 29 1.41 —

Hliaaerla (Piski) Petroșeni

Treuft Trecfi 4e Trenu Trend de Trend
omnibnp j p orgdnfc mixt pe rad ne nmnihng mixt

Arad 6 5.48 6.05 ^imerfa 11.25 2.42
Aradulft nou n 19 — 6 33 Streiu 11.58 _ 3.25
Ndinoeth-SAgh 6 44 — 6.58 Hațegti 12.46 — 4 16
‘ungă 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifolva 7.47 — 7.65 Crivadia 2.24 _ 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 40
UTiBaiIșiftira 9.02 — 9.08 Fetroșenl 3.37 — 7.12

Timfițidra-ArRdA Petroșeul—Simeria (Pisk:0

Trenft df Trenfl de TrenO Trenfi Trend'perene pernâne omnlbna de pers. omnibus mixt

Timiștiru 6.26 5.00 Petroșenl 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 _ 8.20
Nămeth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 _ 9.01
Aradulit nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Arndf« 9.27 — 8.17 Himerfa 1.53 — 10.31


