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Conferința din Sibiiu.
Raporta specială ala .Gazetei Transilvaniei, despre conferința ge
nerală electorală a delegațiloră alegătorilora români întrunită la 7 

Maiu 1887.

Ședința II.

Ședința a doua s’a putută țin6 abia Luni, deărece 
eomisiunea de treizeci numai după trei ședințe, ținute 
Sâmbătă sera, Duminecă înainte și după amecjl pănă 
târcjiu pe la ărele 9, ’șl-a putută termina lucrările sale.

Observă aici, că discuțiunea în sînulă comisiunei 
a urmată de astădată in cea mai bună armoniă, pe care 
nimeni n'a încercată a o conturba. Dâr discuțiunea a 
fostă viu purtată asupra cestiuniloră de principiu, cari 
trebue să dea directivă lucrărei întregului partidă și să 
promoveze astfelă consolidarea lui. Pe lângă acâsta s’a 
mai discutată cu multă seriositate grava situațiune ac
tuală, față cu care s’a recunoscută din nou necesitatea 
unei strînse solidarități între noi.

Luni la 10 6re a. m. ședința a doua și ultima a 
fostă deschisă de președintele G. Barițu.

După cetirea și autenticarea procesului verbală ală 
ședinței prime s’au cetită mai multe telegrame de f li
citare sosite din Deva, Șimleulă Silvaniei, Orășliă, Oradea- 
mare, Timișdra etc. etc.

Notarulă Dr. Lucaciu, cetesce apoi scrisârea ce a 
adresat’o d. Dr. Alexandru Mocsonyi .Luminătorului', 
prin care declară în numele său și ală celorlalți trei 
membri ai familiei sale, că aderă fără reservă la con
clusele ce le va lua conferința din Sibiiu și că la tim- 
pulă său dănșii voră sta toți la postulă loră.

Pasagiulă, în care d. Alex. Mocsonyi accentueză ade
rarea la conclusele conferinței, a fostă primită cu repețite 
și însuflețite aplause, cari s’au repetată și la sferșitulă 
scrisărei.

D. V. Băbești, propune a se lua la cunoscință 
acăstă enunciațiune politică a Mocsonyesciloră și a se 
esprima încrederea față cu dânșii.

D. Slavici nu înțelege cum a venită să se cetăscă 
aici scrisârea de mai susă, care nu este adresată confe- 
renței, și adauge: să esprimămă încrederea, dâr ne pare 
fdrte rău, că nu vedemă aici în mijloculă nostru pe d-nii 
Mocsonyesci luptândă alăturea cu noi!

D. adv. Crișianu <Jice asemenea, că dorința tutu 
roră Româniloră ar fi, ca distinșii membri ai familiei 
Mocsony să nu stea la o parte, ci să vină în adunările 
nâstre și să pună umără la umără cu noi.

D. V. Damianu observă, că nu acăstă cestiune ci 
propunerile comisiunei de 30 suntă la ordinea (jilei. Deârece 
d-nii Mocsonyi s’au declarată de multă pentru pasivitate 
și în Ungaria, ună votă eventuală asupra atitudinei 
loră politice ar prejudeca concluseloră ulteriâre ale con
ferinței.

D. R. Patița se alătură la propunerea acâsta, ac- 
centuândă că, deși vederile politice ale Mocsonyesciloră 
întâmpină aprobarea tuturora, aici e cestiunea numai de 
atitudinea nâstră naționa’ă în generală, și de aceea păr- 
tinesce trecerea la ordinea cjilei.

D. preș. Barilii propune în fine de a se lua spre 
plăcută sciință scrisorea d-lui A. Mocsonyi, ceea ce se 
și întâmplă între strigăte de „să trăiescă'.

Urmâză la ordinea (jilei raportulă comisiunei de 30.
D. Vincențiu Babeșiu, urcându-se la tribună, îșl 

începe raportulă său spuindă, că acum a treia âră co- 
misiunea conferenței electorale generale a alegătoriloră 
români i-a dată onorifica însărcinare de a raporta adu- 
nărei despre lucrările ei în timpă de două cj’le. înainte 
de tâte accentuăză, că în împrejurările de față nu mai 
crede de lipsă de a reveni la argumentele ce le-a adusă 
în raporturile sale dela 1881 și 1884 cu privire la si
tuațiune. Cunâscemă cu toții fârte bine acăstă situa
țiune și d-nii delegați sciu prea bine, care suntă postu
latele nâstre.

In sînulă comisiunei s’a discutată din non cestiunea 
dăcă împrejurările ară cere vr’o modificare în programă. 
S’a aflată numai unuia singură în comisiune, care nu s’a 
pronunțata în contra programei, ci din considerațiunl de 
oportunitate a cerută numai, ca punctulă ântâiu despre 
autonomia Transilvaniei să se combine cu punctulă din 
urmă privitoră la dualismă și să se 4>că Ș* despre au

tonomia Transilvaniei, nefiindă la ordinea dilei, partida se 
va pronunța la timpulă său. Dâr propunerea acâsta n’a 
fostă sprijinită de nimeni în comisiune pentru că toți au 
fostă de convingere, că situațiunea de față cere să sus- 
ținemă și mai energică ca mai nainte punctulă ânteiu 
ală programului și că chiar intre Unguri s’a manifestată 
ună curentă, care vorbesce acji pentru susținerea, cu tâtă 
hotărirea, a acestui punctă din parte-ne, pe lângă aceea 
că acestă punctă este unuiă din punctele cardinale ale 
programului nostru.

Așader punctulă ântâiu l’amă susținută cu toții fără 
nici o reservă, amă găsită însă că trebue să se facă o 
modificare în punctulă 7. Aici adecă este vorba de ten
dințele de maghiarisare urmărite din partea organeloră 
statului și s’a constatată că dela 1884 încOce s’au ma
nifestată asemeni tendințe în modă pronunțată și din 
partea reuniuniloră și societății maghiare și de aceea s’a 
adausă la punctulă 7, că partida națională va lupta în 
contra tendințeloră de maghiarisare, „vină ele din ori și 
ce parte'. (Aprobări). Acesta este uniculă adausă ce vi-lă 
propune eomisiunea. încolo vă recomandă primirea în
tregului programă ca basă a acțiunei nâstre viitore.

Acuma se nasce întrebarea: ce voimă noi cu pro- 
gramulă nostru? Voimă ca în patria nâstră, care este 
tocmai așa a nâstră ca și a celorlalte popore ce locuescă 
într’însa, noi cele trei miliâne de Români, cari ne împli- 
nirnă tâte datorințele cătră densa, să ne elup'ămă drep
turile și putința de a ne afirma ca tactoră publică în 
stată, adecă ca o individualitate română națională de 
dreptă publică, de care să se țină sămă și atunci când 
e vorba de beneficii, nu numai de sarcini publice. (A- 
plause).

Noi înțelegemă patriotismulă ca simțulă solidarității 
nâstre cu aceia, cu cari chemați suntemă a apăra cele 
mai mari bunuri ale neamului nostru pentru presentă și 
pentru viiforă. Der cum îlă înțelegă cei dela putere? 
Ei pretindă că aceste țări suntă proprietatea rassei ma 
ghiare, care singură constitue factorulă de stată, căreia 
prin urmare totă ce lociiesce pe acestă pământu trebue 
să’i fiă supusă pănă la nulificarea propriă. (Strigări: 
Niciodată!) Istoria insă ne dovedesce, că Românulă nu 
se pâte preface niciodată în Maghiară. (Strigări: Nu, nici
odată !) Cu atâtă mai puțină se va preface elă astădl, 
când a ajunsă la cunoscință de sine, a intereseloră, a 
forțeloră și a solidarității sale.

Cei ce credă că va veni timpulă când Românulă 
se va înmuia, amară se ’nșâlă. — Aici raportorulă aduce 
unele dovedi istorice pentru susținerea afirmărei sale și 
adauge că zadarnice voră fi tâte opintirile și absurdele 
silințe ale Maghiariloră pentru asimilarea elementului 
nostru; dâr este și abnormă și nenaturală pornirea loră, 
și celă ce cunâsce desvoltarea acestoră popore va recu- 
nâsce, că lupta naturală va trebui să ’nvinga. (Aprobări).

Dâcă Românii ar dori peirea Ungariei și a nați- 
unei maghiare, continuă d. Rabeșă, n’aru trebui decâtă 
să trâcă toți în tabăra loră, să-i sprijinescă și să’i îm
pingă înainte pe calea pe care au apucată; dâr acâsta 
Românii nu o voescă și fiindă că nu voimă să ’i spri- 
jinimă de a stărui înainte spre prăpastia, noi observămă 
pasivitatea pentru Transilvania, respective abstinența 
pentru Ungaria.

Nu voimă însă să rămânemă în neactivitale, ci 
vomă stărui să ne organisămă, să ne conservămă pu
terile înăuntru, și în acestă lucrare vedemă garanția 
mântuirei nâstre. (Aprobări.) Astfelă credemă că lucrăm 
și morală și înțelepțesce și leală. (Aprobări.) — Arată 
apoi motivele abstinenței proiectate a Româniloră bănă
țeni și ungureni, care culminâză în argumentulă, că ei 
voescă să ferâscă poporulă de urmările corupțiunei, te
rorismului și presiunei de totă felulă, și de aceea acolo, 
unde voră vedâ cu neputință continuare luptei pe cale 
onorifică și fără periclitarea moralului poporului, se 
voră abțină de participarea la alegeri, pice mai departe 
că s’a făcută propunere pentru abstinență absolută și în 
părțile ungurene, dâr majoritatea a susținută candidarea 
de deputați pe basa programului națională celă puțină 
în acele cercuri, unde nu le va fi cu totulă imposibilă 
de a’și validita votulă, și acâsta după lungi discuțiunl 
s’a și primită. S’a decisă a se face escepțiunl dâr acâsta

fnumai luându-se precauțiunl, că ele nu voră fi in dauna 
programului și partidului națională.

După ce s’a discutată atitudinea față cu alegerile, 
a venită la rândă cestiunea, cum să se esecute mai bine 
decisiunile nostre. S’a accentuată în prima liniă nece
sitatea de a așterne, din partes comitetului centrală e- 
lectorală, ună memoriu la Tronă, în care să se desfă- 
șure adevăratele motive ale pasivității Româniloră arde
leni și ale abstinerei Româniloră bănățeni și ungureni. 
Ceea ce a îndemnată pe comisiune a recomanda com
punerea unui asemenea memoriu, a fostă convingerea, 
că Tronulă este rău informată despre purtarea nâstră și 
despre motivele ei, precum și despre modulă cum sun
temă tratați în acestă stată. Ne-amă decisă să ’ncer- 
cămă și pasulă acesta, să aducemă la cunoscință Maies
tății Sale adevărata stare a lucruriloră, ca să vâtjă că 
ne aflămă intr’o crisă grea și să scie, care este dispo- 
sițiunea în sînulă poporului română și ce piedecl trebue 
să se delăture, pentru ca să se facă posibilă, ca acestă 
poporă în vreme dc nevoiă să desvolte acelă entusiasmă, 
ce se recere pentru apărarea monarchiei.

Vorbesce apoi de apărarea causei române în pressa 
europână și ijlice că s’a făcută și în acăstă privință ce 
s’a putută, dicândă că de aci înainte încă și mai multă 
suntemă datori a stărui să luminămă opiniunea publică 
europână despre situațiunea nâstră. Amintesce de în- 
temeiarea fâiei «Romănische Revue," care asemenea șl-a 
pusă de scopă informarea publicului străină despre stă
rile și năcazurile nostre. (Aprobări.)

In fine d. Babeșă vorbesce despre impresiunile ce 
le-a primită ca deputată națională în dietă alăturea cu 
cei doi colegi ai săi. Spune, cum la anumite ocasiunl 
denșii s’au încercată să descopere parlamentului nemul- 
țămirea și suferințele poporului română, dâr au întâmpi
nată desaprobarea tuturoră corifeiloră partideloră ma
ghiare, și când unuiă din deputății naționali români a 
constatată că naționalitățile nu se bucură nici chiar de 
scutulă legii, i s’a răspunsă că Românii nu suntă buni 
patrioți și gravitâză în afară. (Voci: Nu’i adevărată!) 
Din partea nâstră s’a făcută totă, spre a respinge aceste 
acusărî, er câtă pentru acusarea de gravitare în afară, 
deputății români s’au folosită de ună momentă pentru 
a șl manifesta patriotismulă loră, așa că d. prim-ministru 
s’a văzută constrînsă a declara, că naționalitățile peste 
totă suntă patriotice și fidele, și că elă are în prepusă 
numai câțiva agitatori. Dâr âre pentru aceștia numai să 
nu se esecute legile? Pentru agitatorii, cari nu esistă?

Stăruindă în resistența nâstră, încheiă d. Babeșă, 
cu încetulă vomă dobândi respectulă ce ni se cuvine.

D-lă raportoră dă apoi cetire următorului:

Proiectă de resoluțiune.
Representanții alegătoriloră români din mai tâte 

părțile locuite de Români de sub corâna sf. Ștefană adu
nați în conferință cu scopă, de a lua în considerațiune 
situațiunea patriei preste totă și a [națiunii române în 
deosebi și pe basa acestei situațiunl a se consulta și a 
se decide asupra atitudinii alegătoriloră români față cu 
alegerile pentru cea mai deaprâpe dietă din Buda
pesta —

constatândă, că situațiunea dela 1881 și 1884 încăce 
întru nimică nu s’a schimbată în mai bine, că de susă 
dela putere de locă nu s’a ținută sămă de interesele cele 
adevărate ale popâreloră, de postulatele bunăstării și 
prosperăriloră și în specială de durerile și trebuințele 
poporului română, căci din contră tendințele de năpăs- 
tuire și prigonire națională au devenită mai pronunțate, 
mai aprige și nesuferite;

constatândă prin urmare, că în fața acestoră triste ex
periențe Româniloră nu le rămâne altă mijloeă legală 
de apărare, decâtă resistența pasivă cu scopă de a con
serva, câtă mai pâte conserva în contra porniriloră de 
destrucțiune politică, morală și materială, după seriâsă 
consultare decidă:

1. A susțină și mai departe programa adoptată la 
1881 și respective 1884, cu ună mică adausă la punc
tulă 7, în care se (jice că — „Partida națională va 
lupta contra tuturoră tendințeloră de maghiarisare, ma
nifestate din partea organeloră statului", aci adăugândă: 
„său fiă din orl-care altă parte»; acestă adausă referin-
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du-se mai vărtosă la noua aparițiune la forțările de ma- 
ghiarisare prin reuniuni maghiare.

2. A susține politica de resistență pasivă in modă 
absolută pentru Românii dm Transilvania.

3. Cu privire la Românii din părțile ungurescl- 
bănățene în fața continuelor^ experiențe de abusuri ofi
ciale la alegeri, de nedreptățiri la compunerea bstelorO, 
de influințări violente și de formale presiuni prin dire- 
gătoriile administrative, de corupțiuni cu bani, cu mân
cări și beuturl, amenințări și răsbunărl contra acelora 
ce au curagiulă de a se opune acelora nelegale și ne
morale mijlăce:

considerândă, că prin aceste mijloce poporulă se 
demoraliseză sistematicesce și în loch de iubire, inimile 
se umplu de disgustă și dispreță pentru instituțiunile li
berale și chiar pentru scopurile statului și ale societății culte, 
precum acelea se urmărescă de susă dela putere prin care 
greșita atitudine a puterii, patriotismul^ și t6te virtuțile 
cetățenescl neîncetată se subsapă și ruineză în poporă 
ceea ce neapărată trebue să nască cele mai periculose 
consecvențe pentru viitorulă patriei, pentru pacea, pro- 
gresulă și cultura poporeloră;

considerândă, că specială și imediată în ce privesce 
asemenea modă de procedere la alegeri, prin acela se 
face imposibilă libertatea electorală, expresiunea adevă
ratei voințe a alegătoriloră, și prin urmare falsulă se 
introduce în vieța publică a țării, se falsifică adevărata 
situațiune a administrațiunii și a opiniunii publice, se as
cundă tOte relele dinaintea chiar acelora, cari chiemap 
și putincioși ar fi de a le vindeca*;

considerândă, că este una dintre cele mai sacre dato- 
rințe patriotice și morale a inteligenței și respective con- 
ducătoriloră poporului de a feri, — precum prin votă 
onestă și seriosă poporulă de asemenea distrucțiune și 
cădere, totă așa și patria și Tronulă și cultura printr’o 
ținută rațională a poporului — de asemenea periculă; 
din tote aceste considerațiunî, abstracțiune făcendă, că 
după esperiențele câștigate în timpulă eeloră din urmă 
câteva periăde legislative, sub actualulu guvernă ală țării, 
dieta ungară nu ne oferă nici o garanțiă de controlă în 
ceea ce privesce aplicarea legiloră votate de ea și sanc
ționate de Corănă ;

conferența enunță și pentru acele părți abstinența dela 
alegeri, și chiar dela mișcările electorale pentru dietă, 
autorisândă comitetulă centrală ca dintre acele puține 
cercuri electorale din părțile ungurene și bănățene, în 
cari interesele programei și respective ale partidei nOstre 
ceră admiterea de candidature și alegeri de partida nos- 
tră, la inițiativa acelora, in înțelegere cu comitetulă cen
trală, să pătă face escepțiune.

4. Acăstă atitudine recomandată de conferență po
porului română și cu motivele ei esactă și specială es- 
puse și esplicate printr’ună memoriu în numele acestei 
conferențe prin mijlocirea unei deputațiunî să se aducă 
la prăînalta cunoscință a Coronei, în scopulă de a fi a- 
prețiată cum merită ea, dăr nu cum o denunță contrarii.

5. Pentru esecutarea programei și a concluseloră 
acestei conferențe se numesce ună comitetă centrală de 
11 membri, însărcinându-se acela a face între marginele 
legiloră totă ce va găsi de lipsă și folositoru, atâtă cu 
privire la cele mai deaprăpe alegeri pentru dietă, câtă și 
față cu alegerile municipale și păte totă întru apărarea 
causei române naționale și pentru luminarea opiniei pu
blice în țeră și străinătate, în care privință se recomandă 
cea mai viă și neadormită activitate.

Raportorulă V. Băbești recomandă acăstă resolu- 
țiune adunărei, declarându-o ca ună progresă în atitu
dinea nășiră, și o răgă ca, dăcă se pote, să o primăscă 

în unanimitate. (Aplause îndelungate. Voci: Primimă!)
Președintele G. Barițti-, După ce s'au desvoltată aci 

părerile cumisiunei și textulă resoluțiunei, ve rogă să vă 
pronunțați, dăcă-lă primiți ca basă a desbaterei generale 
ori ilă primiți en bloc. Este careva contra? (Voci din 
tăte părțile: Ilă primimă în totală! Nimenea nu se ri
dică contra.) Așader, dăcă sunteți de acordă, ca să se 
primăscă en bloc, enunță că adunarea primesce cu una
nimitate și en bloc proiectulă presentată de comisiune. 
(Aplause îndelungate și însuflețite.)

Președintele pune la ordinea cailei alegerea viitoru
lui comitetă centrală electorală centrală. Se suspendă 
ședința pe câtva timpă.

După redeschiderea ședinței, d. P. Iruța raporlăză 
mai ânteiu despre socotelele comitetului trecută și pro
pune să 1 se dea absolutoriu. — Se primesce.

Totă d. P. Iruța raporteză mai departe despre 
propunerea comisiunei în privința constituirei noului co
mitetă, accentuăndă greutatea ce s’a ivită la combina
rea personeloră. In fine citesce lista membriloră pro
puși, cari suntă următorii d-nl: George Barițiî, Pincențiu 
Băbești, Dr. linti Rații, George Popa, Dr. Aurel Mure- 
șianu, Iuliu Coroianu, linii Slavici, Dr. Neculae Oncu, 
Dr. Vasilie Lucaciu, Nicolae F. Negruțti și Eugen Brote
— Truța propune primirea acestei liste cu adausulă ca, 
in casă de abtjicere seu altă vacanță. comitetulă să se 
potă întregi elă însuși. (Voci: Se primesce!) — Preșe
dintele pune la votă lista și se primesce cu unanimitate.
— Se decide mai departe, ca autenticarea protocolului 
să o facă biuroulă.

Președintele G. Barițiî îșl esprimă bucuria) pentru 
ună resultată atâtă de fericită ală adunărei, care a adusă 
tote conclusele în unanimitate. Aruncându-șl privirile în 
trecută, nu păte să nu’șî aducă aminte de acele timpuri, 
când o asemenea adunare nici că se putea pomeni. Der 
omnipotența spiritului timpului a spartă barierele ce erau 
puse desvoltării nostre și a frântă puterea vechiului des- 
potismă, sub care nu ar fi fostă cu putință întrunirea 
acestei adunări. Decă, pe lângă spiritulă timpului, avemă 
să mulțămimă cuiva acăstă schimbare, suntemă datori cu 
recunoștință M. Sale împăratului și Regelui nostru, care 
a făcută să se spargă acele bariere. (Aplause desă re
petate.) Acesta s'a simțită datoră a o accentua cu acestă 
ocasiune urândă «să trăiască Maiestatea Sa și înalta!] fa
milia domnitOre». (Adunarea se ridică și erupe în stri
gări de „să trăiască" 1)

D. P. Iruța după unu resultată atâtă de frumosă 
ală conferinței, dobândită în deplina înțelegere, propune 
a se aduce omagiele de recunoscință pră demnului Pre
ședinte ală adunării (Aplause) și totodată și celorlalți 
membri, cari l’au ajutată in conducerea acestei conferințe. 
Rogă pe președinte ca pe ună iubită părinte de a primi 
asigurarea sincerei alipiri a tuturora, cari totdăuna ilă 
voră însoți, când îi va chiăma a’șl împlini datoria pen
tru scumpa nostră națiune. In fine mulțămesce și mem
briloră fostului comitetă pentru tote ostenelele Ioră.

Conferința s’a încheiată intre repețite strigări de 
„să trăiască» !

O scrisore a d-lui Alexandru Mocsonyi.
„Luminătorulu" publică următbrea scris6re:

Stimate d-le Redactorii!
Conferința națională din Timișăra a alesă pentru 

conferința din Sibiiu 10 representanțl, între aceștia 4 
membrii ai familiei mele. Cunoscută e stimațiloră mem
bri ai conferinței, cari m’au distinsă pe mine, resp. pe 
noi patru, cu onorătdrea încredere, că noi de mai multă 

ca ună deceniu nu luămă parte activă la viăța politică 
a patriei; cunoscute li suntă și motivele, cari ne decidă 
la o astfelă de abstinență politică, —le-am arătată de re
pețite ori atâtă prin cercuri private câtă și în publică; 
nu mai puțină cunoscută e st. membri ai conferinței, 
că aceste motive, durere, nici astăcjl n’au încetată a fi 
decisătdre — căci ele zacă în neschimbata situațiune a 
nâstră politică. Contrastulă diametrală între tendințele 
politicei de stată, astăzi domnităre, carea merge întru a 
crea ună stată națională-maghiară din Ungaria poliglotă, 
și intre tendințele politice ale poporului română, cari 
tindă a asigura individualitatea națională și a o validita 
ca ună factoră politică ală Ungariei, precum și contras
tulă, care consistă între aceste, pre câtă de naturale totă 
atâtă de îndreptățite tendințe ale fie-cărui poporă cu con
știință de sine, și intre nulificarea politică a Români- 
loră din Ungaria și Transilvania, produsă prin regimulă 
de astăzi în modă artificială — aceste două ponderdse 
contraste suntă cari imprimă ominosulă țipă deplorabilei 
și nenaturalei situațiuni, in care se află astăzi națiunea 
română în acestă patriă. Fiăcare Română vede și simte, că 
națiunea sa este eschisă dela o participare conformă dreptului 
eternă și importanței sale la binecuvântările vieței constitu
ționale. Fiecare Română a trebuită să facă durerăsa 
esperiență, că națiunei sale în constituționala Ungariă o 
luptă seriosă, legală, parlamentară, pentru bunulă ei 
dreptă și legitimele sale interese, — i s’au făcută impo
sibilă, parte prin legi, parte prin aplicarea loră. Ună 
poporă de aprope trei railiăne de suflete trebue să se 
mulțămâscă a vede cum interesele sale naționale vitale 
se represintă prin 3, 4* ,rei deputațl, între 450/ adecă 
cam după ună milionă de poporă ună deputată na
țională !

Ună poporă care, in butulă împărțirei artificiale a 
cercuriloră electorale, în circa 70—75 cercuri constitue 
majoritatea impoporațiunei, trebue să se mulțămescă a 
vedâ, cum representanții delegați ai alegătoriloră români 
in adunarea loră generală — ca și pănă acum — așa 
și astădată prin constituționalismulă Ungariei și astă<]I 
condamnați voră fi, în presăra marei lupte electorale, în 
mijloculă unei situațiuni critice, ce amenință interesele 
vitale ale națiunei, cu inima sângerândă, dăr cu brațele 
încrucișate, a constata in fața țărei și a Europei artifi
ciala nulificare politică a poporului ală doilea, după a sa 
importanță, între popdrele regnicolari ale corănei St. Ște
fană, și prin urmare a pronunța formalminte passivitatea 
impusă națiunei, a renunța la o luptă electorală fără 
electă. Conferința din Sibiiu de sigură nu va lipsi nici 
la acăstă ocasiune a țină strînsă cu îndatinata unanimi
tate la acele postulate naționale, cari se receră pentru 
libera validitare politică a individualității naționale a Ro- 
mâniloră din Ungaria și Transilvania, și ărășl va enunța 
in modă solemnă conclusele sale corăspuncjătăre. Insă 
asta este totă, ce astăzi ea pdte să facă; asta este una 
din cele puține libertăți constituționale, de cari și popo
rulă română pănă acu a putută și, voimă să sperămă, 
că și astădată va pută face ună usă neconturbată. Intre 
astfelă de impregiurărl, credemă că amă făcută totă ce 
adl putemă, decă dechiarămă mai dinainte că: aderămă 
fără reservă la conclusele prevetjibili ale conferinței din 
Sibiiu. Așa pricepândă lucrulă, credemă, că nu vomă 
greși, decă în actulă de alegere ală conferinței din Ti- 
mișora nu priviină atâtă ună mandată pentru conferința 
din Sibiiu, câtă mai vârtosă o nouă dovadă a acelei în
crederi, de carea familia mea din partea poporului ro
mână ală comitatului Timișă totdeuna s’a bucurată și de 
carea totdeuna cu mândriă se păte făli. Permite-ml deci, 
stimate d-le redactoră, ca, după tăte aceste, să esprimă 

FOILETONU.

Hori poporale
de prin părțile sătmărene, culesej 

de I. Kovâry.
De când te-ai dusă băiețele 
N'am mai pusă la gâtă mărgele, 
Nici în degete inele 
Și ’n cosițe floricele.
De când s’a dusă bădița,
Mi-i pustiă ulița,
De când s’a dusă dumnealui, 
N’am dată gură nimerui.

♦* *
De-aicI păn’ la badea meu 
Nu-i nici deală, nu-i nici părâu, 
Numa singură dorulă meu, 
Nu-i nici deală nu’i nici cărare 
Numa dorulă meu celă mare. 
Dorulă meu, bade, și-ală tău 
De s’ar face podă mereu, 
Ca să trecă doi cu doi 
Și tu bade păn’ la noi!

♦♦ *
Ochi mierii, sprîncene negre 
Iubi-v’așI — draculă vă crede, 
Că sunteți în patru părți 
Și iubiți pe câți vedeți.

♦ ♦

Pentru badea mlerițjlQ
N’așă trece nici păriulă;
Pentru badea ocheșulă
Crișulă rece și l’așă trece 
Și-așă. gândi, că n’a fostă rece.

*• •
Tufă de păsulă verde,
Trece badea, nu mă vede.
Las’ să treacă,
Nu mă vadă,
C’a veni și-aceea vreme,
Când m’a cere
Și n’oiă mere.1)

4»♦ *
Nu te ținea, lele, tare,
Nu ești mândră, numa-țl pare; 
De te-ai căta ’ntr’o fântână
Ai fugi o săptămâna.

** *
Pânce-să‘) bade cam negruță, 
Nu-să la totă ciufulă’) drăguță; 
Păn ți-am fostă, bade, ție 
Ți am cătată la omenie,
Dela omeniă ’n josă 
RămânI, bade, sanătosă
Ca un i mără putregăiosă,

>) mere=merge.
2) pânce=pentruce.
’) ciufă=urîtă, blăstemată, prăpădită.

Și eu rămână sănălăsă 
Ca o viorea frumosă.

*• *
Bată-te, bădiță, bată 
Voia mea cea supărată, 
Da mă bală și pe mine 
Pânce prindă vorbă cu tine.

** •
Bade cu clopulă1) la mână 
De dragosfe-i pace bună, 
Pune, bade, clopu ’n capă 
De dragoste nu-i bănată.

*♦ * 
Mâncată-să, Ddmne, de rele 
Ca holda de păsărele, 
Și-să mâncată de streini 
Ca holda de boi bătrâni, 
Nici lăsată, nici mâncată 
Numa earbă judecată.

*** 
Trandafiră cu frunza dâsă, 
Dulce-i gura de mirâsă, 
Der nu-i dulce cum să fiă, 
Ci ca strugurulă din viă.

** «
Am avută o cărărușe 
Pănă la mândra în ușe, 
Dăr s’a pusă ună blăstămată

’) clopă=pălăriă.

Cărărușea ml’astupată 
Totă cu spini și cu nuele 
Supărarea mândrei, mele, 
D’apoi supărarea mea 
Că nu potă mere la ea!

* ♦ ★
Dragostea din altă sală 
Ca pânea de cumpărată, 
Când o cumperi că te bucuri 
0 mănânci și nu te saturi

« ♦
Măgherană de pe fântână, 
Am drăguță ea o lumină, 
Umblă două să mi-lă iee 
D-<|eu să nu li-lă dee, 
Umblă două să-lă sărute 
D-4eu nu le ajute.

•
Tuturoră lumea li i dragă, 
Mie-mi e cerneală năgră; 
Tuturora lumea li-i bună 
Dăr mie-mi e mătrăgună. 
Tuturoră le pare bine, 
C’a picată reulă pe mine, 
Dăr nu-i pară nimerui 
C’a pica pe pruncii lui, 
Si n’are de ce-i părea, 
Și pe elă păte cădă.
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in prețuitulâ d-tale organă, atâtă in numele meu câtă 
și în numele celorlalți trei membri ai familiei mele mul- 
țămita năstră adâncă semțită Româniloră timișanl și să-i 
rogă totodată a fi încredințați, că îndată ce va fi sosită 
momentulă pentru o seriăsă acțiune politico-națională — 
ce păte că se va întâmpla mai curendă decâtă cum o 
credă unii — fie-care dintre noi va sta la postulă său.

Primesce. d-le, încredințarea distinsei mele stime. 
Budapesta, 5 Maiu 1887.

Alesandru llocsonyi.

SCIR1LE DILEI.
Ni-se scrie dela Deșiu, cu data 8 Maiu c.: Ilus- 

tritatea Sa d-uulă Episcopă din Gherla Td/iă Szabo a 
dăruită și în anulă acesta pentru edificarea bisericei 
nostre din Deșiu suma de 300 fl. v. a., cart împreună 
cu ajutărele de mai ’nainte dau frumăsa sumă de 1500 
fl. v. a., primiți din partea P. S. Sale în scopulă edi- 
ficărei ncuei năstre biserici. Astfelă deși în anulă tre
cută prin edificarea școlei s’a subțiată capitalulă bise
ricei, totuși acela erășl s’a sporită la suma de 3500 fl. 
v. a. Atotă-puterniculă DumneZeu să-i dăruiască P. S. 
Sale mulțl ani fericiți! Dorindă in fine, ca fapta nobilă 
a P. Sale să-și afle mulțl imitatori, representanța bise
ricei năstre ii aduce prin subscrisulă ilustrului părinte și 
păstoră cele mai ferbinți mulțămiri. — Petru Mureșianu 
Sireganulu, curatore bisericescă.

—x—
Cornițele supremă ală Brașovului contele Andreiu 

Bethlen a suferită o grea lovitură, murindu’i uniculă 
băetă ce-lă avea. Condolențele nostre întristatei familii 

—x—
In 7 Maiu n. studenții universitari Ludwig Szabo 

și Emst Weidlich s’au duelată în urma unui schimbă de 
cuvinte în cafenea. Weidlich fu omorîtă.

Vorbirea
ce a ținut’o d-lă Georgiu Popii din Băsescl. cu o- 

casiunea alegerei celoră doi delegați pentru adunarea 
generală electorală din Sibiiu, înaintea unui mare nu
mără de inteligință și poporă din cerculă Cehului.

Onorați alegetorl și iubiți frații
Dați’mi voiă, ca înainte de tăte să-mi esprimă cea 

mai mare bucuriă, pentru că Domnia - Vostră la invi
tarea mea și a confrațiloru mei v’ațl înfățișată într’ună 
numără așa de mare, încătă deși casa mea este destulă 
de spațiăsă, aceea nu este destulă de mare, ca se încă- 
pemă inlr’însa și așa suntemă siliți a ne sfătui sub ce- 
rulă liberă in marea curte și pomposulă paiață ală lui 
Dumnedeu Sântulă. Asta este cea mai mare dovedă, că 
Onorată Domnia-Văstră vă interesați de sortea patriei, 
de sărtea Domniiloră Văstre și a fiiloră Domniiloră V6s- 
tre, dorindă de a vă sfătui și consulta despre folosirea 
dreptului celui mai prețiosă intr’o țâră constituțională, 
despre dreptulă de alegere de deputațl Ia dieta țărei. 
Deci eu vă salută pe on. Domnia Vostră din adenculă 
inimei cu ună „bine ați venito, scumpii mei frați!»

Asta a mea salutare cătră Domnia VOstră este a 
fratelui cătră frați, a Bomânului cătră BomânI; fiindă 
însă noi Români și Creștini se cuvine să vă salută și de 
astădată ca înainte cu trei ani și cu „Christosă a în
viată 1“ precum o face asta lumea mare creștină în Zilele 
astea. (Publiculă: Adevărată c’a înviată 1)

Venerabilii preoți, bunii noștri frați și părinți su
fletesc!, totdeodată credo, că în sărbătorile Sf. PascI v’au 
tălcuită, v’au învățată despre marea însemnătate a sân- 
teloră cuvinte „Cristosă a înviată." Așa ca eu să nu 
facă abusă de paciința Domniiloră Văstră, mă mărginescă 
numai la resumarea acelei învățături pe scurtă în câ
teva cuvinte. „Christosă a înviată" are înțelesuiă, că 
omenirea prin însuși Fiiulă lui Dumnezeu Isusă Cristosă 
este răscumpărată și mântuită din păcatulă strămoșescă, 
însămnă, că pătțindă poruncile lui Dumnezeu: „Iubesce 
pe Domnulu Dumnedeulă teu din iâtă inima și sufletulu 
tiu11 și că „ce ție nu-ți place altuia nu face“ — vomă 
învia și noi pentru viăța veclnică și fericită; însămnă că 
a învinsă dreptatea lui DumneZeu asupra nedreptății, 
asupra infernului.

Sute și mii de ani a trebuită să aștepte omenimea 
Pănă ce a sosită Christosă mântuitorulă și dătătorulă 
ue viăță veclnică. Este, iubiți frați, ună semnă bună, 
ună omen bună, cum coceau străbunii noștri, că împre- 
urările suntă astfelă întocmite, că noi convenimă de nou 

în aste sfinte <Jile ale mântuinței, să sperămă tare, că 
nu este departe nici mântuința năstră cea lumăscă.

Sute și peste mii de ani așteptămă și noi Românii 
după Mesia politică, care să ne dea mânluință și vieță 
fericită pe acestă pămăntă.

Eu, ca unulă dintre cei mai mici învățăcei ai 
politicei năstre de mântuință, voiu să vorbescă despre 
căile și mijlăcele, care urmându-lețși de cari folosindu-ne 
vomă câștiga mântuință; și ca contrarii noștri politici să 
nu pătă, după cum le este firea și voința Ioră, a’mi da 
mie in gură alte cuvinte decâtă cele care le-am rostită, 
tractândă despre materia politică, voiu vorbi din scrisăre.

Ni se cuvine nouă Româniloră, ca buniloră pa- 
trioțl ce suntemă, să ne dămă sămă înainte de tăte de 
datorințele nostre, și numai apoi, dăcă vomă vedă, că 
noi acelea le împlinimă, să ne ocupămă și cu dreptu
rile năstre civice, ce ne este datoră statulă a ni-le da 
în schimbă pentru împlinirea datorințeloră.

Datori suntemă înainte de tăte a nutri și păstra 
credința năstră eretjită din moși și strămoși cătră Au-

gustulă nostru Monarchă, Maiestatea Sa Impăratulă și 
Regele nostru apostolică Francisca losifă I., căruia din- 
preună cu gloriosa casă domnităre ca supuși credincioși 
și leali să-i aducemă ca totdăuna și de astă-dată oma- 
giulă nostru și să Zicemă din adenculă sufletului nostru, 
că bunulă Dumnezeu să-lă trăiască! (Strigăte prelungite 
cu entusiasmă de repețite ori: Vivată! să trăiască!).

Datori suntemă a respecta și înplini legile țărei 
făcute prin dietă și sancționate prin Maiestatea Sa Re
gele Apostolică în urmarea cărora suntemă datori: a ne 
da darea de sânge și de bani, adecă a ne da fii noștri 
în armata Maiestății Sale, ca cătane în armata comună 
și a honvediloră și la porunca Maiestăței Sale, datori 
suntemă și noi ca glotașl a lua arma in mână pentru 
apărarea patriei în contra dușmanului, vină acela din 
ori-ce parte a Inmei.

Datori suntemă a ne plăti darea, adecă a purta 
povara și greutățile țărei și atunci când noi și familia 
năstră răbdămă neajunsuri. Datori suntemă să iubimă 
pre toți patrioții și concetățenii noștri, deși nu suntă de 
o limbă și naționalitate cu noi. Datori suntemă a res
pecta cu iubire frățescă drepturile acelora. Datori suntemă 
in puterea legei a ne supune guvernului Maiestăței Sale, 
prin urmare și tuturoră deregătoriiloră, c ri lucră in ese- 
cutarea legiloră patriei.

Datorințele aci registrate suntă numai cele mai de 
căpetenia, cele mai principale, din care mai provină o 
mulțime altele și noi acelea tăte le împlinimă, de multe 
ori cu cea mai mare abnegațiune, detrăgendă cele mai 
de lipsă dela noi și familia nostră, le implinimă așa cre- 
dinciosă, că nimenea nu păte fi în dreptă a susține și 
a dovedi contrariulă față de noi.

Mai rămână datorințele cătră sânta năstră biserică, 
scolă, comitată, comună și multe suntă datorințele năstre, 
deră noi ca patrioțl buni acelea tote le împlinimă.

Trăgendă semă de datorințele năstre, să vedemă, 
ce drepturi avemă, cari trebue să ni le dea statulă con
stituțională în schimbă pentru împlinirea datorințeloră?

Statulă este datoră a ne apăra țera și vetrile nostre 
strămoșesc!, ane apăra persăna și averea năstră; a aduce 
legi, sub scutulă cărora să putemă duce o vieță pacmică, 
Cu atâta este datoră și celă mai absolutistică stată ce- 
tățeniloră săi. (Va urma)

[Din comitatulu Făgărașului, Aprilie 1887.

Domnule Redactoră! Restaurarea amploiațiloră co
munali din acestă comitată s’a efectuită preste (olă lo
cuia, der nici într’ună cjiartl nu am văzută nici o co- 
respondință referitore la acestă obiectă. Omenii nepreo
cupați voră presupune păte, că aci au decursă tote 
lucrurile așa de bine și neteda, încâtă opiniunea publică 
nu mai trebue să ia actă despre nici ună incidență.

Am cetită din alte comitate multe plânsori de ale 
Româniloră, ce le îndură dela stăpânitorii idilei. Cum în 
cutare comitată municipiulă a votată dare pentru »kul- 
turegylet», cum în cutare cercă pretorele a denumită pe 
primarii comunali din propria autoritate, cum din cutare 
comună locuitorii, cari au făcuta oposițiune, au fostă 
ferecați în lanțuri și trimiși la răcăre; tăte acestea le-am 
cetită și am admirată îndelunga răbdare a Românului, 
care nu’șl perde «cumpătula*, nici când vede, că i se 
face cea mai mare nedreptate.

Oltenii noștri suntă nisce ămenl, cari ținu la drep
turile lorO. Se păte observa acesta din atitudinea loră 
atâtă întru căutarea dreptului privata, câtă și la alegeri. 
Nu sciu ce păte să fiă însă causa, că în ce atinge res
taurarea amploiațilora comunali — deși pe unele locuri 
s’au întâmplata incidente regretabile — se observă tă
cerea pescelui.

Causa acestei tăceri este a se căuta în idolența ă- 
meniloră noștri față cu Ziaristica, precum și în pră marea 
lipsă de interesă față cu ori ce propășire pe terenulă 
culturei. Cunoștințele ce și-le câștigă inteligența năs
tră dela sate în seminare șt preparandii suntă mai mult 
numai o pregătire pentru ulteriora desvoltare. Eșindă 
ei însă la sate, nu numai că nu se desvăltă, ci în mare 
parte îșî perdă mai cu totulă chiară și cunoscințele câș
tigate deja, pentrucă nu cetescu mai nimicit. Chiară și 
acele diare, cari se prenumără pe spesele comunei, ră
mână adese-orî neoetite de nimeni, er prenumerațl la 
Ziare între preoți și învățători suntă forte puțini față cu 
cerințele timpului de aZt De aci provine că mulțl, chiar 
și dintre preoți, nu suntă în stare să jscrie nici chiară 
ună simplu raportă despre evenimentele mai însemnate 
din jurulă loră, nu sciu ce se petrece în lume, nu cu- 
noscă terenulă politică pe care se află și nu sciu prin 
urmare apăra interesele poporului, nu sciu să-și câștige 
autoritate și respectă înaintea străiniloră. Apoi dăcă 
preoții și învățătorii nu cetescă nimică și mergă înde- 
rătă în locă de a înainta, ce progresă putemă să aștep
tămă dela poporă? Copii țăraniloră noștri învăță la sată 
a scrie și a ceti, dăr fiindcă profesiunea lor este econo
mia câmpului, copilulă eșindă din anii de scălă nu mai 
prinde condeiulă în mână, de cetită ar ceti bucurosă, 
dăr n’are cărți, n’a cetită păte niciodată nisce istoriăre 
frumăse și alte scrieri potrivite pentru elă și de aceea de
vine nepăsătoră față cu cartea și la urmă îșî uită cu 
totulă chiară și a ceti. Uniculă mijlocă mântuitoră con
tra acăsta ar fi întemeiarea de biblioteci poporale.

Nu se păte cere ca fiă-care preotă și fiă-care învă- 
țătoră să dispună de biblioteci bogate, der e neapărată 
de lipsă, ca în fiă-care centru, în fiă-care cercă, să-și 

fundeze toți împreună câte-o bibliotecă comună româ- 
născă. Pentru poporă însă numai voință să fiă, căci 
nisce biblioteci portative se potă face fărte ușoră și cu 
spese puține, ăr folosulă loră nu se păte trage la în
doială.

Pentru preoți însă în prima liniă se cere să cetăs- 
că Ziare, și încă Z'arele năstre politice românești; nu 
este iertată sub nici o împrejurare, ca în casa fiă-cărui 
preotă și invățătoră să nu fiă celă puțină ună singură 
Ziară românescă, căci dăcă aceștia nu voră fi în curată 
cu cele ce se scriu în diarele năstre naționale, nu potă 
cunăsce adevăratulă periculă ce amenință pe poporulă 
nostru, nu cunoscă stratagema dușmaniloră și nu suntă 
în stare să apere interesele poporului.

După premiterea causei, voiu să mă întorcă la e- 
fectă, să vă enumără câteva cașuri de volniciă săvîrșite 
în detrimentulă poporului nostru, fără ca inteligența năs
tră să-șî facă datoria, spre a face să se respecte drep- 
tulQ poporului :

In comuna Arpașulă superioră, după câtă sunt 
informată, s’au opusă ămenii, ca să nu mai restaureze 
de primară pe ună numită Dateșă, care a întrată în 
ceta mamelucescă, ăr de afacerile comunei nu îngrijesce 
aprăpe cu nimică. La ună pretinsă rivală ală aceluia, 
Vizante, i s’a pusă focă, i-au arsă tăte superedifica- 
teie și vr’o oplă vite în grajdă. Să înțelege, că compăti
mirea și indignarea Iocuitoriloră a crescută față de ase
menea fapte barbare. La Z>ua de alegere pretorulă Al- 
duleană Mețiană însoțită de câțiva gendarml a eșită în 
comună, ca să facă alegere. Poporulă dela mică pănă la 
mare a strigată, că Dateșă ca primară nu le mai tre- 
buesce. Mulțl au străbătută și în casă și era să se în
tâmple incidente regretabile, decă nu era gendarmeria 
să-i împedece. Pre lângă totă protestulă Iocuitoriloră, 
Dateșă fu întărită ca primară din partea pretorelui, ăr 
după alegere au fostă citați ca vr’o 100 locuitori la 
Arpașulă inferioră, unde pe vre-o 50 de inși dintre ei 
i-au legată în lanțuri și i-au trimisă la Făgărașă pentru 
a fi arestați.

Acesta s’a întâmplată într’ună cercă, unde e pre- 
tore de Română, și încă neoșă, fără ca să dea cineva 
publicității acăstă volniciă administrativă.

In Scoreiu de asemenea s’au restaurată totă cei 
vechi, măcară că și aci au protestată alegătorii contra 
alegerii, fiindă-că actualii primari nu au nici ună me
rită pentru poporă.

In Sărata, contra protestului alegătoriloră, s’a res
taurată totă ună individă, care de asemenea nu are 
nici ună merită pentru poporă. S’au mai întâmplată și 
în alte comune asemenea acte de volniciă, dăr cei inte
resați vădă că tacă. Păte că tăcerea de multe ori e 
mai bună.

Altcum acum, când e lumea bancheteloră, să nu 
ne mirămă, că și ca primari potă ajunge numai de aceia, 
cari au bani să benchetuăscă cu egalii loră. Numai unde 
lipsescă astfelă de indivizi se lasă voiă liberă ale
gătoriloră.

Voindă a fi drepți, trebue să observămă, că ac- 
tualulă pretoră din cerculă Arpașiului, ca omă nou, s’a 
lăsată a fi sedusă de drăia de argați ce’lă încungiură. 
Să sperămă însă, că dăcă va fi mai muită timpă în 
fruntea cercului, va repara greșelele comise.

Observatorului.

SCERI TELEGRAFICE.

(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

AGRAMtT, 11 Maiu. — Dieta e convocată 
pentru ultima sesiune pe Ziua de 23 Maiu n.

BERLINU, 11 Maiu. — Impăratulă cu greu 
va visita Gasteinulă, fiindu că înalta posițiune 
muntosă nu mai e suportabilă pentru sănătatea 
împăratului.

PARISU, 11 Maiu. — Proiectulă de lege 
asupra mobilisării ce se va face ca probă în 
Octomvre prelimindză cheltuelile cu cinci mi- 
lidne.

SOFIA, 11 Maiu. — După reîntdrcerea re- 
gențiloru și a lui Stoilow se va convoca Mar»a 
Sobraniă, spre a reînoi plenipotențele regenți- 
loră.

BERLIN, 11 Maiu. — Proiectului de vamă 
pe cereale și legea de închidere a granițelorii se 
Zice că voră fi în curendă presentate. Sa vor- 
besce, că vama pe săcară se va spori la 5, vama 
pe grâu la 6 mărci.

ME*» Numere singuratice din „ Gazeta Transilva- 
niei“ ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Uuraait* bara» da Vieafc Bursa <le Bueuresci.
din 10 Maiu

Rentă de aură 5°/0 . . . 100 20
Rentă de hftrtiâ. 5“/0 . . 88.45
Imprumutulil căilorO ferate 

ungare.......................... 149.75
Amortisarea datoriei căi- 

lord ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.50

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 114 G0 

Bonuri rurale ungare . . 104 80 
Bonuri cu cl. de sortare 104.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

znișQ............................  104 75
Bonuri cu ci. de [sortare 104.75 
Bonuri rurale transilvane 104 60

st. n. 1887.

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

vinu ung.........................99.—
Imprumutula cu premiu

ung.................................. 119.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 — 
ReDta de hărtiă austriacă 81 20 
Renta de arg. austr. . . 82 35
Renta de aură austr. . . 11190 
Losurile din 1800 . . . 135.40
Acțiunile bănccl austro- 

ungare ........................  876 —
Act- băncel de credită ung. 282 25 
Act. băncel de credita austr.279.— 
Argintată —. — GalbinI

împărătesei ................5 98
Napoleon-d’or! .... 1005 

[ Mărci 100 împ. germ. . , 62 27 
Londra 10 Livrea sterlinge 126 97

Cofa oficială dela 24 Aprilie st. v. 1887.
Cuinp.

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

» convert. (6%) 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35—
Credit tone, rural (7°/0) - . 104%

> 11 11 (5°/o) • 88*/,
» » urban (7%) . . 101%
» • » (6%) . 94%
> • (5%) . . 85—

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

♦ » > Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 15.75
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

vând.
92—
94%
88%
37 —

105%
89— 

102—
95%
85%

16.75
2.02

Cursulu pieței Brașovă
din 11 Maiu st. n. 1887,

Bancnote românesel . . . . Cump. 8.60 Vene . 8.62

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°/0 . « 101.— > 102.- -

» • » •>% • » 98.- > 99.—
Ruble Rusescl..................... . » 111 — * 112.—

Discontulfl ... » 7—10% pe ană.

'*

„IToutăți pentru sesonulu de vară!
Toilete pentru mirese, promenada și casa se confecționdză. la

TARIFA

I8
'âsznai & Keresztesi

Grand Magazin de mode și confecțiuiii pentru dame
Brașovu (Piața mare.)

Unde a sosită de curendă în mare alegere cele mai nouă materii 
de lână pentru rochii, fabricate indigene și străine, Crepu și Cachemirti. 
Mătăsăriă de Lyonu: Merveillieu, faile și catifele negre precum și în trite 
culorile. Postavuri pentru confecțiunî de dame și bărbați, 
latu, Toii, Zephier și Oxforduri.

ChifonurI de Benedictu Schroll, ȘirtingO, Julett
(țării de bumbacă americane în tote lățimile. Pălării de

Salinii de spă-

și Gradl. Pân- 
pae și garnisell 

potrivite, adecă: flori, pene, dentele și nnfl bogată asortimente de panglici 
in culorile cele mai fine și frumose. Celâ mai nou „Jersey» Talii-Trico și 
Corsete in mare alegere. Cele mai nouă umbreluțe și umbrele, mănuși de 
piele și de mătase. Asemenea toifl felulti de dentele, perdele de Jutte și 
Tunis, cuverturi pentru paturi și mese, covore lungi și dinaintea canapelei 
cu prețuri e ft i n e.

Mostre se triniitu la cerere gratis și franco.

XX 
8 

AX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX

anunturiloro si insertiuniloru.
1 ■) 1

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

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori . . io°|0

n H 5— 8 H . 15°|0

H V V 9—11 H • 20°|o

H M H 12—15 ,1 • 30°|o

V n h 16—20 . 40°|o

Dela 20 de repețiri în susu . • 50%

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

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

pe linia Predealii-ISnidapestft și pe linia Teiușii-Arndii-Bnidapesta a calei ferate orientale de statfl reg. ung.

Predeal îi-Butiapesin HSiidapesta—JPretlealfi

Bueuresci

Predealâ

Timișfl
BrașovO

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

( 
(

( 
(Sigbișdr» 

Elisabetopole 
Mediaș ii 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelrt 
Teiușft 
Aiudfl 
Vințulă de sună 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 
Nedeșdu 
Ghirbăn 
Aghirișă
Stana 
Huiedină
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v
Mez6-Telegd 
Fugyi-Văsârhflv 
VArad-Velințe

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

Trenfl Tren
accelerat omnibtifl -omnibu» 

persane

Trenă Trenfl

1.45

Trenu Tren Trenfl 
de pers, accelerat omnlbus

Trenfl 1 
de od 

persane [

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

I

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

4.16
5.02
5.43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12,48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4.51
5.28
5 56

10.55
1.23
3.24
1005
2.15
6.05

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Lailany 
Oradea mare

Vârad-Velencze
Fugyi-Vâsărhely
Mezo-Telegd 
Răv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Agbiriș 
Gbirbău 
Nedeșdu

Clașiu

Apahida
Ghiriș

Cncerdea

Uiora
Vințulă de
Aiudă
Teiușă
Crăci unelti
Blașă 
Micăsasa
Copșa 
Mediașă 
Elisabetopols
Sigișăra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașov ii
Tirnișu

sasă

Predealâ

Bueuresci

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

(
(

( 
(

8.00
11.40

( 
(

(
(

MO
11.05

I H io|

2 02 6.28 540 11.26 2.31
4.12 6.58 9.14 1.38 —
__ — 9.24 2.06
__ — 9.41 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 5.34 —
— — 4.15 5.55 —
— — 4.36 6.07 —_ — 4.58 6.24 —
— 10.281 5.26 6.43 —

11.00 _ — — 7.08
11.19 _ — — 7.36
12 30 ■ — — 9.06

1.01 _ — — 9.53
106 _ — — 10.—
1.13 _ — — 10.09
1.20 _ — — 10.19
1.41 _ — — 10.48
2.00 __ — — 11.14
2 35 _ — — 12.12
2.48 ■ — — 12.30
3.20 _ — — 1.12
3.36 — te 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

Tipografia ALEXI Brașovfl. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zernesci

Budapesta-Aradft-Teiușâ

Tr«n4 '
omulbus

Teiușft- liradA-Budapesta

j Trenfl Treifi Trenfl de Trenfl de Trenfl Trenfl
omnlbua omrlbufl persane persane de persdne otnnlbn*

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —

Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 905 —
Vințulă de josfl 12.30 — 4.22 11.20 12.41 ___

Șibotfl 12.52 — 4.50 Stolnok 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 5.18 A rad A 4.30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 6.47 Glogovațti 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5.07 6.38 7.58
Branicica 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 ConopO 6C9 7.37 __
Zam 4.25 — 8.11 Bărzova 6.28 7.55 ___

Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8.01 9.12 —
Conopfl 6.27 — 953 Gurasada 8.34 9.41 ___

Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8 55 9.58 ___

Paulișfl 7.28 — 10.42 Branicica 9.19 10.17 - -

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9.51 10.42 ___

Glogovațfl 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 11.07 —

Aradft 8.28 te 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 ___

Szoluok ( 8.42 — 4 52 Șibotfl 11.43 12.— —

— — 5.12 | Vințulfl de josfl 12.18 12.29 —

Budapesta __ — 820 Alba-Iulia 12 36 12.46 ___

Viena — — 6.05 Teiușâ , 1.29 1.41 —

Aradft-Timișftra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenfl Trenfl de Trenu Trenfl de Trenfl
nmnlbnn persâne mixt persâne omnlbru mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulfl nou 6.19 — 6.33 Streiu 11.58 ___ 3.26
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegti 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 49
TiBffiișdra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timișftra-Aradft Petroșani—Simeria (Piski)

Trenfl do Trenfl de Trenfl Trenfl Trenfl
pernâne peraine nmnthnn de pers. omnibua mixt

Tlmișdra 6.25 __ 5.00 Petroșani 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 Hațegfl 12.42 9.01
Aradulfl nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Aradfi 9.27 — 8.17 Simeria 1.59 te 10.81


