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Vrendu să resumămu cuprinsuliî articuliloru 

acriși de d’arele ungurescl asupra conferenței 
ndstre generale electorale, ajungemu la urmfttd- 
rea conclusiune :

Suntu amărîte foile ungurescl în genere, că 
votulu conferenței românescl dela Sibiiu esprimă 
cea mai adencă nemulțămire a poporului română 
cu stările actuale create în urma pactului dela 
1867 ; sunt cu atâtă mai amărîte, cu câtă sunt 
convinse, că nemulțumirea esistă de faptă și este 
generală; suntu amărîte pentru că vădă, că cu 
totă terorismulu ce l’au eserciată Ungurii dela 
putere de două-^eci de ani încdce adunarea cea 
mare a representanțiloru alegătoriloru români 
nu s’a sfiită de a da espresiune vină și una
nimă acestei nemulțămirl.

N’au fostă așaderă în stare Ungurii dela 
putere cu tdtă mâna liberă, ce li s’a dată spre 
a sparge rândurile Româniloră, să facă să dis
pară din mijloculă acestui poporă consciința in
dividualității și a drepturiloră sale naționale și 
astăzi, după 20 de ani de regirnă arbitrară un- 
gurescă și după 10 ani de absolutismu parla
mentară tiszaistu, nu se aude din mijloculă po
porului română din Transilvania și Ungaria, de- 
câtă o singură voce, care protestdză solemnelă 
în contra sistemului de față asupritoră.

Trebue să-lă d6ră pe orl-ce Unguru acdsta 
unanimă manifestațiune a nemulțămirei poporului 
română, pentru că ea dovedesce, că cu tdte unel
tirile comise dela 1867 contra lui, cestiunea ro
mână și în deosebi cestiunea ardelenescă se află 
încă și a<Ji în stadiulă periculosă de odinioră și 
guvernele ungurescl, câte s’au succedată de două
zeci de ani încdce, n’au fostă în stare a face 
nimicu spre resolvarea ei într’ună felă său altulă.

Și este clară, că pe câtă timpă nu voră fi 
resolvate aceste două mari cestiuni precum în 
genere cestiunea naționalitățiloru, tdte opintirile 
Unguriloră dela putere de a imprima statului 
caracterulu națională ungurescă, zadarnice și efe
mere voră rămână.

Acăsta o sâmtă Ungurii instinctivă, guver
namentalii ca și oposiționalii, și de aceea răsună 
din coldnele foiloră loră amărăciunea, ce le-o 
causăză nesuccesulă politicei loră față cu Ro
mânii, amărăciune destulă de rău mascată prin 
insultele și acusările obicinuite făcute la adresa 
conferinței române.

Foile oposițiunale ne dau, ce e dreptă, să 
cundscemă, că oposițiunea maghiară până la ună 
punctă dre-care ar sprijini nemulțumirea Româ- 
niloră cu sistemulu actuală de guvernare, puindă 
lângă ea nemulțumirea ei propriă, dăr ne asi
gură totodată, că acăsta îi este peste putință, din 
simpla causă, că nemulțumirea ndstră nu are același 
isvoră cu nemulțumirea ei, ci resultă din voința 
și nisuința n6stră de a trăi în acestă stată ca 
individualitate națională deosebită cu drepurl na
ționale deosebite, ceea ce oposițiunea maghiară 
niciodată nu pdte admite.

Mai resultă din vocile foiloră ungurescl asu
pra conferenței ndstre și ună altă faptă, care 
trebue să ne dea nouă Româniloră fdrte multă 
de gândită.

Politica de resistență passivă a Româniloră 
ardeleni și politica cea mai nou de abstinență a 
Româniloră din Bănatu și Țăra ungurăscă supără 
multă pe fiarele ungurescl, dedrece printrînsa se 
manifestă nemulțumirea generală a poporului ro
mână și dedrece prin adoptarea ei conferența 
ndstră a protestată în contra stăriloră forțate și 
despotice actuale; dăr câtă pentru modulă cum 
s’a esecutată din parte-ne acăstă politică pănă 
acum, ele ni-o spună cu tdtă francheța, că dăcă 
totă așa se va urma și în viitoru, pe Unguri și 
mai alesă pe guvernă acăstă passivitate nu-i va 
împiedeca în continuarea politicei loră.

Ungurii ne Zică : Ne pare rău că nu vă 
putemă câștiga pentru idea statului națională 
maghiară, dăr orl-ce ați decide voi în Sibiiu, 
noi vomă trece peste decisiunile vost.re la ordinea 
Zdei și dăcă nu voiți^să ne dațl concursulu 
vostru, vomă lucra, ca și pănă acum, făr’ de 
voi spre realisarea planuriloră ndstre, er voi nu 
ne veți pute împedeca în acestă lucrare și cu 
atâtă mai rău va fi pentru voi, dăcă în asemeni 
împrejurări veți fi dușmanii noștri declarați !

Cu alte cuvinte, principiulă politicei ndstre 
îi genăză pentru că elă esprimă puterea de re
sistență a elementului românescă, dăr modulă 
cum amu esecutat’o păna acum nu le însuflă 
mari îngrijiri, ci își promită că și în viitoră a- 
titudinea ndstră le va oferi numai titlulu de a lovi 
în limba și în naționalitatatea ndstră fără de cru
țare, continuându-și opera de „contopire11 și de 
„anihilare11 cu îndoită energia.11

Amă Zisă, că trebue să ne dea multă de 
gândită aceste enunciațiuni ale pressei maghiare, 
căci dintrînsele ne putemă convinge despre două 
lucruri de cea mai mare gravitate :

întăiu resultă din declarațiunile foiloră ma
ghiare, că partidele maghiare fără deosebire nici 
că se gândescă a face din propriulu loră în
demnă celă mai mică pasă cu scopă de a ușura 
situațiunea politică a poporului română din Tran
silvania și Ungaria;

ală doilea resultă din declarațiunile loră, că 
partidele maghiare își întemeiază și pentru vii
toră speranțele pe nelucrarea ndstră, pe lipsa 
de solidaritate strînsă în acțiunile ndstre de apă- 
rere, și pe lipsa de energiă în manifestarea vo
inței ndstre, și își facă ilusiunl, că decă nu le-a 
succesă în douăZeci de ani, le v? succede pdte 
în treiZecI de ani a sparge cu desvăârșire rân
durile ndstre.

Acăsta este impresiunea generală ce amă 
primit’o cetindă espectorările foiloră unguresc! 
asupra conferenței ndstre, la cari vomă reveni 
și în specială.

Voci (lin presați asupra conferenței ndstre.
In ală treilea articulă „Ellenzăk11, vor- 

bindă despre conferența ndstră din Sibiiu, re
produce sub titlulă: „Decl arațiune de răs- 
boiu românească11 conclusulă conferenței 
ndBtre privitoră la punctulă 7 ală programei 
de acțiune, unde se Zice: „Partida națio
nală va lupta Jcontra tuturoră tendințeloră 
de maghiarisare fiă manifestate din partea 
organeloră statului, fiă din ori care altă 
parte11. Cu privire la acestă punctă fdia opo- 
sițională maghiară din Clușiu se esprimă astfelă:

Problema acesta formâză fără ’ndoelă cea mai in
teresantă parte din intrâgă programa din Sibiiu. Intere
santă este intru atâtă, incâtă din punctă de vedere na
țională românescă, tocmai nisuința acâsta este care mai 
multă are prospecte de a fi pusă în practică. Față cu 
noi însă este de interesă într’aiâla, încâtă acestă direc
țiune pe față declarată trebue să ne facă să potențămă 
veghiarea și activitatea precum și puterile nostre, pe carî 
le-amă chiămată la luptă cu scopă de a mântui ma- 
ghiarimea.

Declararea de răsboiu a Românimei, precum se 
vede, în prima liniă este îndreptată contra reuniunei de 
cultură ungurescl din părțile ardelene. In contra nisuin- 
țeloră Româniloră trebue așadără in pritna liniă să între 
in luptă acăstă reuniune, și la declararea loră de răs
boiu trebue să răspundă, că este gata a-lă purta.

Luptă de cultură trebue să se încingă aici față cu 
adversarulă, care s’a pusă in mișcare. Conferența din 
Sibiiu a dată în modă oficială losinca și putemă fi pre
gătiți la aceea, că conducătorii politici ai poporului ro
mână voră urma cu credință îndrumarea, său mai bine 
cjisă, porunca ce li-s’a dată și voră păși în plină arma
tură pe arena de luptă în contra „tendințeloră de ma
ghiarisare, manifestate din ori și ce parle<.

Noi dăr primimă lupta. 0 primimă eu acea tare 
hotărîre, că în acăstă luptă' vomă pune putere contra 
puterei și cu deplină curagiu vomă apăra causa Ma
ghiarimei față cu adversarii ei, cari o atacă acum 
pe față.

Scopulă nostru este, ca în aceste părți ale patriei 
să apărămă căușele maghiarimei contra cunoscuteloră 
pericule. Problema ndstră este, ca aceia, cari după 
rassă se țină de națiunea ce constitue statulă, să nu fiă 
desbrăcațl de caracterulă loră și să nu pără din su- 
fletulă loră consciința, că facă parte din rassa, ce cons
titue statulă. Scopulă acesta voimă a-lă duce în depli- 
nire esclusivă cu armele culturei.

Politicii poporului română d’că: constituirea în reu
niune culturală a membriloră societății maghiare e peri- 
culosă pentru interesele naționale românescl. Acăsta și 
noi o ificeiră și o și credemă, dăr numai întru atâta, 
încâtă lupta ndstră nu păte amenința interesele naționale 
românescl, pe când nisuințele loră amenință directă ma
rele interese ale Maghiarimei.

Lupta așaderă este neegală, pentru că noi stămă 
pe basa dreptății, în timpă ce Românii denegă nisuin- 
țeloră nostre dreptatea și se apără contra unoră nisu- 
înțe, carî cu privire la ei conțină numai periculă închi
puită. Declararea de răsboiu așa deră s’a făcută pe te- 
meiulă unoră cause, cărora le lipsescă elementele peri- 
culului, și astfeliu nu potă servi ca basă apărărei, even
tuală atacului.

Când s’a constituită »Kulturegylet“-ulă, s’a dată 
avisulă, că reuniunea va nisui cu mijloce paclnice să 
conserve pentru Maghiarime acele elemente, cari după 
rassă facă parte din ună trupă. Nici unuia dintre fac
torii constituitori și susțiitorl ai reuniunei nu i-a ve
nită vre odată prin minte să declare răsboiu naționali- 
tățiloră de altă rassă din patriă, numai apărarea națiunei 
ndstre contra naționalitățiloră a fostă alăsă ca problemă. 
Și anevoiă va pute descoperi careva o astfelă de direc
țiune, care să-lă pdtă îndreptăți a afirma, că nisuințele 
năstre de maghiarisare ar fi de natură periculăsă pentru 
naționalități în lucrările de pănă acum ale reuniunei.

Așa-dără, când Românimea pornesce răsboiu contra 
nisuințeloră maghiarisătăre de natura acăsta, documen- 
teză numai, că ea in adevără este ună astfeliu de de
mentă, față cu care nu esistă numai o causă obiectivă, 
ci și o necesitate motivată de a ne apăra.

Prin urmare, dăcă la înființarea >Kulturegylet“-ului 
amă putută avă încă îndoăla, că ăre suntă ori nu mo
tivate tendințele năstre, acum declararea de răsboiu a 
Româniloră ne păte convinge, că amă lucrată fdrte în- 
țelepțesce, când amă clădită cetatea de apărare pentru 
causa Maghiarimei.

Nu ei trebue așaderă să se apere contra »tendin- 
țeloră de maghiarisare din ori care parte", ci din contră : 
noi trebue să primimă atacurile îndreptate contra lucră- 
riloră năstre de apărare și acăsta ne impune nouă obli
gațiunea, să folosimă isvărele de putere ce ne stau la 
disposițiune cu ună zelă multă mai mare, ca pănă acum, 
când încă nu era provocată ună asemenea răsboiu de
clarată.

După acăsta „Ellenzăk11 dă espresiune nedu- 
merirei sale, că dre cum și prin ce feliu de mij- 
ldce voru lupta Românii contra tendințeloră de 
maghiarisare pornite din partea statului, după ce 
ei au repășită de pe terenulu vieței politice și 
au abZisu de întrebuințarea activă a drepturiloră 
politice; atrage atențfunea conducătoriloră politici 
ai poporului română, ca să nu ducă acăstă „luptă 
nemotivată11 și în viăța de tdte Z’lele Ș’ să nu 
facă pe poporu se crădă, că „Kulturegylet1!-ulu 
ar pută în orl-ce privință să amenințe interesele 
de rassă religionare său confesionale ale popo
rului română. In fine repetă „Ellenzăk11, că sco
pulă „Kulturegylet“-ului nu este maghiarisarea 
Valachiloră, ci păzirea elementului maghiară de 
valahisare și ne asigură, că cu câtă va fi mai 
mare „acțiunea11 ndstră contra acestoră tendințe 
ale „Kulturegylet“-ului, cu atâta vomă întimpina 
mai mare reacțiune din partea loră și prin acăsta 
le vomă pune în mână o armă, ală cărei tăișă 
numai pe noi ne pdte vulnera.
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Răsboiu în curendfl?
„Telegrafului1- din Bucuresel i se scrie din Odesa, 

eă acolo in <|iua de 2 Maiu olicerii de stată ‘majorii au 
datd ună prândh generahilui-adjmanth Dragomiroff. La 
prântjo intre alții au fostă: comandantul^ corpului 2 de 
artileriă generalii Rerberg, șet'ulă statului-major generalii 
Vrevsky, secretarul^ cancelariei guvernorului MosololT, 
contele Roscovteff, comandanții polcurilor^ Mollinsky 
Lublinski și Podolsky, contra-amiralh Zelenoi. guveruo- 
rulă-generalh Vonder Roop și contra-amiralh Novicolf.

D. Dragomiroff rostindă una discursh de ocasiune 
a <|ish intre altele următorele cuvinte:

„Sunt de părere, că in curendh armata rusă va 
avea din nou a culege laure nemuritore de pe câmpulCi 
de bătaiă. In curândă, d-loră. cu toții vomă ti erășl 
chemați a areta lumei întregi, că mai sunth virtuțile sol
datului rusă și că strigătulh nostru za verii Tarea i o- 
tecestvo! (pentru religia, Țară și patria) este ună strigăt 
de morte pentru inamicii Rusiei. Mire e rolulă in acestă 
viitorh resbelil a victoriosei nOstre marine. Închină der 
pentru marina de pe Marea Negră acestă cupă/“

După discursulh generalului Dragomiroff s'au mai 
rostită alte multe discursuri, s’a vorbita despre Bulgaria, 
unde „o mână de necunoscuțl usurpatori* voiescă să 
facă pe poporală bulgară se rătăeescă de pe calea de
semnată lui de destină.

Generaluiă Dragomiroff așteptă la Odesa sosirea 
d-loră: generală Koreakoff, generală Zabotnik și alțî mem
brii a comisiunei pentru inspectarea torlificațiuniloră din 
Sevastopolă, Kercî, OciacoiT. Comisiunea va merge apoi 
la Bender, Oiviapolă și Mohileu de pe Dnistru.

De altă parte „Kreuzzig" e informată din Varșovia, 
eă magazinele de rgsboiu in provin :iile vestice se um 
piu. Mai alesă in Varșovia și Chiev s’au contractată 
liferărl mai mari. O cale ferată s’a și dată in adminis
trația trupeloră de căi ferate.

Țarulă a plecată să visiteze pe Cazacii de Don. 
unde succesorulă tronului va li proclamată șefă ală 
Cazaciloră. De acolo va asista Țarulă la pornirea unei 
nouă corăbii de răsboiu pentru Hota Mării Negre și apoi 
va visita Livadia.

SC.liULE Di^EL
Cetimă în „România Liberă": „Impb'ătesa Aus

triei luându-.șl rămasă bună dela M. L. Regele și Re
gina a voită să lase tuturoră ună suven ră. Darurile 
făcute suntă atâtă de delicate cât suntă de bogate. Dotn- 
nei Slăniceanu, Impgrătesa i-a dată potrelulă ei in smalth 
montată pe brățară de mare prtță. Domnișorei Romalo 
ună solitară de totă curățenia; d-șoreloră Bălăceanu și 
Davila bijuteiii; domnului directoră generală ală căiloră 
ferate ună inelă in petre scumpe; controlorului căiloră 
ferate, mecanicului și șefului de gară diverse scule pre- 
țiOse. Personalulă trenului a primita o gralilicațiune 
de 1000 lei in aură. Diverse decorațiunl au mai fostă 
acordate ingineriloră căiloră ferate.'

„Democratulă< din Ploesci spune, că din Transil
vania vină și trecu prin Ploeștl spre Dobroyea mulțime de 
muncitori tirani, Unguri și llomăni. Cei ce rămână pe 
la Ploesci pentru lucru, întrebați fiindă de o așa mare 
emigrare, spună că nu mai au cu ce trăi pe la locurile 
loră. Românii adaogă pe lângă marea sărăcia ce bân- 
tue Transilvania, care’i face a părăsi țăra, și vieța rea 
ce o ducă cu stăpânirea ungurâscă, pe care n’o mai 
potă suferi.

—x—
Mmistruhl ungurescă de eomunicațiune a prelun

gită încă pe ună ană concesiunea dată fișpanului Mihail 
Horvath spre a pregăti lucrările pentru construirea unei 
căi ferate dela Făgărașu la Sibiiu și dela Făgărașu 
prin valea Oltului la Homorodu.

—x—
In filele din urmă a cădutu grindină în mai multe 

părți ale Ungariei, causăndă uneori pagube însemnate. 
In iȚlele din 10 pănă 13 Maiu n. au fostă bântuite de 
grindină comitatele Eisenburg, Zala, Raab și Oedenburg, 
causândă mai virtosă in comitatulăJjEisenburgului pagube 
însemnate atâtă în grădini, câtă și pe câmpă. In comi- 
tatulă Caraș-Severină a fostă unu mare orcană și a că
zută și grindină fiindă lovite de aceste tempestățl mai 
alesă comunele Moldovanulă-vechiu și nou și Pardium- 
nat. In comuna Moldovanulă-vechiu paguba se urcă la 
30.000 fl. A mai căzută grindină in comitatele Timișă, 
Tiei-scaune, Bereg și Neutra.

—x—
Societatea Sodaliloru români din loch va arangia 

Duminecă, în 10 (22) Maiu, unii maialu in Stejerișh, la 
care prin acesta este invitată on. publică română. In- 
vitațiuni separate nu se voră trimite. In casă de ploaie 
maialulh se va amâna pe Dumineca viitore.

•—x—
Istoria Ungariei in legătură cu Istoria Universală 

pentru șeoJele poporale, de Silvestru Moldo van ii profe

sorii, Brașovă, editura lui H Zeidner, 1887. Cuprinsulă: 
Poporele vechi, Emigrațiunea popOreloră și venirea Un- 
guriloră, Regii Ungariei din familia lui Arpad, Întâmplă
rile mai însemnate afară din Ungaria intre anii 1000— 
1301 d Chr.), Regii Ungariei din familii deosehite (1301 — 
152(5), Întâmplările mai însemnate afară din Ungaria 
(intre anii 1301—1526 d. Chr.). Regn Ungariei din fa
milia Habsburgică (austriacă) și principii Transilvaniei. 
Regii ereditari din familia Habsburgică, Întâmplările mai 
însemnate afară din Ungaria (între anii 1526 pănă in 
dilele ndstre.) Acestă materială e cuprinsă în 66 pagine. 
e tractată intr’o limbă de iotă uș<5ră și în modă bio 
grafică; pe ici colea suntă întrețesute și fapte din istoria 
Româmloih, întru câtă permite cadrulă unui manuală 
de istoria pentru școlele poporale și planulh ministerială, 
Autorulă ’șl a dată tOtă silința sg dea băiețiloră o bună 
și folosităre carte, ceea ce i-a și succesă.

—x—
Incepândă sesonulă de băi la Mehadia, mediculh 

balneară Dr. G. Vuia a sosită acolo spre a da con 
sultațiuni, ca și în anii trecuțl, în decursulă sesonului.

—x—
Cu începutulă lui Iunie voră intra în vigore in 

mersulă trenurilorh următorele schimbări: Trenulă de 
persbne nr. 306 plecă la 11 Ore 10 min. sera din Vi
ena, la 7 bre 40 min. dimineța din Budapesta, la 11 
ore sera din Olușiu, și sosesce la 9 ore 46 min. in 
Brașovă. Trenulă mixtă nr. 316 care, in legătură cu 
trenulă de persone intre Budapesta și Clușiu, plecă din 
Clușiu la 7 bre 8 min. dimineța, sosesce la Brașovă la 
9 6re 52 min. sera. Din Brașovă, trenulă de persone 
nr. 307 plecă la 7 Ore 20 min. sera, sosesce la Clușiu 
la 5 bre 21 min. diminâța și de aici in legătură cu tre- 
nulă accelerată, care plecă din Clușiu la 6 Ore 1 mm. 
dimineța, sosesce la 2 ore 15 min. după amâcjl la Buda- 
Pesta, er la 8 bre sera la Viena. Trenulă mixtă nr. 315 
plecă din Brașovă la 4 Ore 1 mm. dimineța, sosesce la 
Clușiu la 5 ore 56 min., unde, are legătură eu trenulă 
de persbne care plecă din Clușiu la 6 ore 37 min. sera, 
sosesce la Budapesta la 6. 33 mm. dimineța, la Viena 
la 2 Ore 50 min. după amctji. Trenulă accelerată nr. 
302 inspre București plecă din [Brașovă la 5 ore 37 
min. dimineța și sosesce la București la 11 ore 50 min. 
înainte de atneiji. Trenulă mixt. nr. 318 inspre Bucu
rești plâcă din Brașovă la 1 oră 55 min. după aroetjl 
și sosesce la București la 9 ore 35 min. sera. Trenulă 
accelerată nr. 301 plecă dm București la 4 ore 40 min. 
după amOdi și sosesce la Brașovă la 10 ore 12 min. 
sâra. Trenulă mixtă nr. 317 plecă din București la 7 
ore 30 min. dimineța și sosesce la Brașovă la 2 bre 
32 min. după amedî.

—x—
Afiămă cu plăcere, că săptămâna viităre trupa ita

liană de opere a d-lui Francesco Mici Labruna, care a 
fostă la Iași, Galați, Brăila, l’loiesci, Graiova, în trecerea 
sa prin Brașovă va da ună ciclu de vre o cinci repre- 
sentațiuni în «hala festivă' din Groverh. Succesele ce 
le-a obținută acestă trupă in orașele pe unde a fostă, 
ne face să eredemă, că va isbuti a fi și aici fbrte bine 
sprijinită, cu atâtă mai multă, cu câtă prețurile de in
trare voră fi cele obicinuite. Intre operele ce se voră 
juca amintimh: «Trovatore*, .Faust* ,Traviata«, »Aîda“, 
.Ballo in maschera", .Borza del destino", „Norma", 
„Ernani“. Lista de subscripțiune a abonamentelorh va 
fi depusă in cofetăria Elena George Bozianu.

—x —
Astă sără se va repeta în edificiulă teatrului de 

aci representațiunea teatrală de asâră în favorea reuni- 
unei femeiloră ev. din locă. Prima representațiune de 
erl a reușită de totă bine. Cu deosebire s’au distinsă 
prin joculă loră escelenth d-na Gmeiner și d-șOrele Miess 
și Hiemesch, er dintre domni frații Schmidt și Neustădler. 
Costumele și decorațiunile n’au lăsată niniică de dorită.

—x—
In România se inființâză pe lângă fiecare corpă 

de armată scole pentru copii de trupă. Corpulă II deja 
caută locală pentru 80 de copii. Regimentele de geniu 
au deja scble cu câte 24 copii de trupă. Acești copii 
au sâ formeze cadrele armatei.

Sinodulti archidiecesanft din Sibiiu.
Sibiiu, 19 Aprilie 1887.

In ședința a șâsea dela 17 1291 Aprilie se presenfă 
rugarea mai multora parochienî din Hermană pentru de- 
lăturarea alesului de preotă Alex. Dogariu. — Se predă 
comisiunei petiționare.

La ordinea dilei se pune in desbatere referatulă 
comisiunei financiare relativă la rațiociniulh fondurilorh 
și fundațiunilorh archidiecesane pe anulă 1886. Inlrândh 
sinodulă in desbaterea. specială a raportului, partea. în 
care se arată starea fondurilorh preste iotă cu finea a- 
nitlui 1886, arătându-se la tbte fondurile unh crescg- 
mânth, afară de fondulh seminariului, la propunerea co
misiunei: se ia spre știință, cu adausulh ca in inventa- 
rulă fondului seminarialh sg se inducă și fundațiunea 
.Cristuriana».

Referitorii la fondulh seminarialh comisiunea ob
servă, că ajutorulă anuală de 1000 fl. dela stată nu s’a 
ridicată pe 2 ani, adecă pe anunl 1884 șt 1885, 6r aju- 
lorulă de pe anulă 1886 se află încă în dtposită la 
cassa archidiecesanâ, pentru aceea comisiunea propune: 
consistorială arcludiecesanh se îndrumă a iace la lorulă 
competentă pașii de lipsă pentru eliberarea suinei neri
dicate și asigurarea ajutorului anuală de 100 fi. și pe 
viitorh, er suma, ce se află In depositd, fără amânare 
sâ se transpună la destinațiunea sa.

Cu privire la partea din raportă, unde se notifică 
vinderea a 52.500 (I. bonuri rurale transilvane și cumpă
rat ea de scrisuri fonciare în valdre de 53,700 fl. comi
siunea propune: a se aproba conversiunea realisată, 
fiindă in modă evidentă in folosulh fonduriloră e- 
fectuiiă.

Presidiulii pe scurtă arată rentabilitatea acestorh 
convertiri, și asigură, că s’a tăcută cu tbte posibilele 
preeauțiunl așa, că peliculă pentru asigurarea averei fon
duriloră nu pole fi. Dep. 1. cav. de Pușcariu e de pă
rere, ca o sumă prea mare sg nu se investeseâ in hârtii 
de valore, ci mai bine în moșii, fiindă acestea învestiri 
cele mai sigure. Dep. E. Brote spune, că scrisurile 
fonciare suntă cumpărate dela institutele cele mai solide 
din Ungaria, și suntă cu multă mai sigure chiar deeâtă 
hârtiile de stată, der totodată și mai rentabile. In a- 
cestă sensă vorbesce și Dr. 21. Brote. Dep. V. Dă- 
miană, provocându-se la disposițiunea stat. org. susține 
că spre atarî convertiri se recere autorisarea sinodului, 
și crede, că în casulh de față e vorba de îndemnisarea 
acestorh operațiuni. Dep. Hania vorbi contra propunerii 
acesteia. Sinodulh pritnesce propunerea comisiunei fi
nanciare.

Partea din raportulh consistoriului, referitOre la spo
rirea averei bisericescl prin cumpărarea de realități ca 
porțiuni canonice pentru unele parochii mai sărace, des
pre scărirea împrumuturilor!), despre numărulă proce- 
selorh și starea, in care se află aceste procese la pro
punerea comisiunei se ia spre sciință. De asemenea 
partea din raportulh consistorială despre supererogatele 
făcute în anulă 1886 in sumă de 16,800 fl. 51/, cr. 
fiindă motivate, se ia spre sciință și se incuviințâză a- 
ceste supererogate.

Referitorii la fondulh tipografiei archidiecesaDe co
misiunea financiară, conslatândă că comisiunea adminis
trativă n’a ținută in anulă trecută nici o ședință, că 
ajutore'e votate vgluvelorQ preotese nu s'au împărțită, 
gr membrii din comisiune, alară de secretară, totuși 
’șl-au luat lefurile, propune ca aceste lefuri sg se restitue 
fondului și pe viitorii să nu se tnaf plâtescă, câtă vreme 
comisiunea nu va funcționa regulat și nu se voră da aju- 
tOrele votate văduvelor preotese. In considerarea deficitului 
la »Tel. Rom.- se îndruma consistoriul a da nou ordin sin- 
gurateceloră parochii de a prenumăra acestă jurnală pe 
spesele respectiveloră comune bisericescl. In fine avândil 
in vedere, că in rațiociniulh tipografiei, din cause pănă 
acum ne-viuie, nu s’au putut induce și Iace evidente pre- 
tensiunile tipografiei, și in considerare cutncă pentru 1n- 
cassarea acelora liscalulh comisiunei nu a făcută nici 
ună pasă, sg se indrumeze numiluih fiscală, ca sub răs
punderea lui personală să inacționeze restanțiile pro
venite din vinderea de cărți și prenutnerațiunea la »Te- 
legrafulă Româna", ăr consisloriulh arcbidiecesanh se 
insârcineză a’șl achita datoria sa la fondulh tipografiei, 
precum și a depune docunientulh despre cauțiunea •Te
legrafului Română* la cassa epitropiei între valorile fon
dului tipografiiei

Dep Ilannia găsesee că tipografia stă rău Pre- 
sidiulă cjice că propunerile comisiunei suntă drastice și 
nepractice. Era cu cale să se raporteze despre acăsta 
atunci când comisiunea financiară va relaționa despre 
rațiociniile comisiunei tipografice. Raport. Patița tjice c.l 
sinodulă nu pole aproba tote rațiociniile lără observări. 
Dr. II. Pușcării propune, și se primesce, ca acestă obiectă 
să se ia deocamdată dela ordinea tjilei și să se refereze 
deodată cu raportulh comisiunei financiare asupra ce
lorlalte obiecte ale tipografiei.

Cu privire la fondulă șcOlelorh sărace, comisiunea 
află 500 II neimpărțițl și propune să se’mpartă acei 
bani la șcOlele mai lipsite, in specială șcOlei din Dobra, 
Dep. Cosma tjice că aci e de prisosii orice discuțiune, 
âr dep. Crainic tjice, că acea șcălă, care e în centru, 
’șl-a tăcută totdeuna datoria și merită a fi sprijinită

(Va urma.)

Archiducele Albrecht în Lugoșft.
Lugoșu, tn 15 Maiu 1887.

Onorată Redacțiune! Locuitorii din orașulh Lugoșă 
se bucură de rara norocire și visită a unui înaltă 6spe 
militară. Erl in 14 I. c. pre la 7 bre din sără Alteța 
Sa ces. reg. Archiducele Albrecht, însoțită de locot. feld- 
marșalh Beck și majorulh Br. de Malowetz, adjutantulă 
său, a sosită în bubuitulh a 72 salve de lunuri dinspre 
Soborșinh preste Făgeth cu trăsura la Lugoșă. La ba- 
racele honvedilorh situate afară de orașh, ^unde înălțimea 
Sa a descălecată și s’a inquartirată, îlh ascepta mulțime 
imensă de publică, 13 generali in frunte cu comandan- 
tulă de armată Degenteld din Timișdra, și ministrulă hon- 
vetjilorh Br. de Fehârvâry. Apoi Ilustritatea Sa Dr. Vic
torii Mihâiyi Episcopulh Lugoșului cu capitululh și cu 
intrâga preoțime unită din loch, viceșpanulh comitatului 
Carașh-Severină lakabffy, președ. trib. reg. Ziros, preș, 
sedriei orfanale Antonescu și subalternii loră, oficialii 
dela inspectoratul^ și perceploratulă de dare, derută gr. 
or. din loch in frunte cu administratorului prolopresbite- 
ralh Pocreanu, preoțimea rom. cat., directorulh gimnasială 
Bilmann și alțî nenumgrațl. Inaltulh beliduce dându-se 
josh din trăsură conversă pe rândh în moda simpatica
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cu șefii deputațiunilorh. și apoi mul(ămindu-le pentru 
cordiala primire, defilândă, respective primindă in revistă, 
defilarea unei companie de honvedî. se retrase intre fre
netice strigări de „»6 ;tră6scă“ și ,6ljen“ în locuința-i 
pregătită din barace.

Invingătorulă dela Custozza deși in Augustă a. c. 
implinesce ală 70-lea ană ală etății sale, totuși este încă 
vtgorosă, în putere și dispune de ună spirită Jviu mi
litară.

AstădI a dală ună prândă de 80 persâne, intre 
cari se numără Episcopulă Mihalyi, vice-coniitele lakablly- 
adm. Protopresbiterală gr. or. Pocreanu și popa rom 
cath. Pataky, — ceilalți au fostă totă că ane. — înăl
țimea Sa, după ■ utn se vorbesce, va petrece aici vr’o 
cinci d'le, ea s6 inspecteze terenulă de prin prejură. 
Mâne voră lua drumulă de inspectare câtră Tapia, Har- 
mad>a și cătră Criciova, de unde cfttră sără ăr se voră 
reintârce la Lugoșă. Ministrulă de honvedî Fehervâry| 
cu treiiulă dela 9 ore săra 
torcendu-se la Budapesta.

Arehiducele a dispusă 
pective dormitoriula său, să 
naționale române de casă, ceea 
câtă cu bucuria potă constata i 
rele insu-ml l’ain vădută, t ,. ..
cătrințe, oprege, chițele și alte mai multe producte cas
nice eșite din mâna țăranceloră nâstre române, ceea ce 
păte servi numai spre fala nămului nostru românescă.

Alteța Sa adl diminăță la 8 6re împreună cu Beck 
și ministrulă de honvedî a ascultată și liturgia tacită la 
biserica rom. cat. din locă. Am de a observa și aceea 
că înălțimea Sa cu ocasiunea primirei sale la barace in 
14 săra la 7 ore, după cum diseiu în fruntea scrisârei, 
In urmă după ce se intorse dela conversarea sa cu capii 
deputațiuniloră, mulțămi in specie în modă simpatică 
llustrităței Sale d-lui Episcopă Mihalyi pentru primire 
stringăndu i mâna cu afabilitatea-i cunoscută.

a

ca
fiă

părăsita Lugoșula rein-

locuința de dormita, res- 
; împodobită cu producte 

ce s’a și intămplata, așa 
că dormitoriula seu, ca- 

este infrumsețata cu tepete,

Rodna
(Fine.)

A doua 4i, Duminecă la 1 
nină, vedeama venindă de prin 
onorațiorii, ici călări, colo’n trăsuri, pănă după 9 ore. 
Atunci intrarăma in biserică, care era îndesuită de po- 
poră. Nimeni nu voia in aceea d1 a absenta dela bi
serică, nici chiar streinii.

Era impunătorii a vede la săntula altarO ala Dom
nului pe venerabilulă părinte Moisila, înalta, cărunta, ca 
una patriarchO ala vechiului testamenlă, celebrândd în 
mijloculă părințiloră preoți: Groz° din Maieră, Baiu din 
flva mare, Filipoiu din Kodna nouă, Sohorca din Sân- 
georgiu și fiitorula nostru parochă.

Tâtă inteligința de aci fu de față, împreună cu totC. 
poporula, care nu absenteză nicl-odaiă in Dumineci și 
sărbători, necum dela slujbă, der nici dela vecernia, 
De asemenea au fosta de față demnele și domnișOrele, 
fără deosebire de naționalitate.

După îndeplinirea servițiului divina, venerabilulă 
părinte vicariu Moisila predică despre chiămarea preo
tului și iri'ă atâta de pătiundătoră, incâta pute să vedă 
oricine că din inimă sumă eșite cele dise și nu numai 
din minte.

După aceea introduse pe părintele Domide in noula 
posta, îi dede cheia și lăsă a se ceti prin părintele Șo- 
horca decretula episcopesca, prin care părintele Domide 
e întărită în noula posta.

Iu fine ii mai improspetă venerabilulă părinte Moi
sila in memoriă chiămarea preotului, apoi se ivi tinărula 
părinte in ușa împărătescă a altarului și rosti o cuven- 
tare, carea ar trebui să O invețe de-a rostula fiăcare 
preota și după ea să-și conformeze conduita sa. Pro- 
mi-s’a solemnela părintele Domide în fața poporului și 
Înaintea lui Dumnedeu, că iși va da nisuința să fiă una 
adevărata păstora sufletesca și demna următora ala fiă 
iertatului său antecesora, și a storsa șiroie de lacrăml 
cu acestă predică rostită din „vistoria inimei celei bune*, 
lacrăml a storsă părintele Domide nu numai dela femei 
— ca mai debile — ci și dela bărbați, și toți i-amd 
admirata curagiula cu care ni se dă cu tolulă nouă, 
abnegațiunea cu carea promite că va lupta pentru noi. 
Și noi fi crederea bucurosa, că va fi așa, după 
cum trebue să fiă, ba suntema convinși, că nu ne 
înșelăma în speranțele nâstre, nu ne puterea înșela, 
căci suntema convinși, că va fi preotula adevă
rata și invățâtorula nostru, cu noi va fi in bine și in 
rău, cu noi la bucurii și dureri, cu noi in luptă față cu 
declarații dușmani ai bisericei și națiunei, cu noi pănă 
la ultima respirare, fără de noi nicâirl, noi fără elo nici 
în una loca.! Și ătă ce ne indămnă să ne punemil tâtă 
speranța, tâtă încrederea in dănsnla; etă pentru ce față 
de dănsulă suntema cu totula fără reservă:

E de aci din opidulă nostru, e fratele, neamula și ' 
amiculă nostru; a studiata la scolele nâstre, la seole ro- , 
mânescl in Năsăuda, unde a fosta fota primula eminenta. , 
Așadără ela numai Româna buna pâte fi, căci încă mai I

veche, 2 Maiu 1887.

Maiu st. n., fiind Ci 4' *6- 
satele vecine preoții și

1887.
nici unulă nu ne-a înșelata din cei eșițl din acestea 
scole.

După facerea esamenului de maturitate șl-a făcuta 
la milițiă anulă de voluntară, unde dimpreună cu vărulă 
și colegulă său de studii Pamfiliu Grapini, adl preotă 
cooperatoră în Rodna nouă, făcu esamenuhl de oficerd 
pentru armata c. r. prin ce documenta, că nu fuge de 
muncă, că Românulă pe tâte terenele scie să fie omă 
și prin urmare multă onore a făcută neamului românescă. 
lmplinindu-șl anulă de voluntară merse dimpreună cu 
vărulă său Pamfilie la teologia, după absolvirea căreia 
veniră ambii la vetrele părintescl, unulă ca preotă coo
peratorii în Rodna veche și altulă în Rodna nouă. In 
timpulă câta a foștii cooperatoră lângă părintele Lupșiai 
a dată dovedile cele mai strălucite despre ceea ce pote
și ce vră să facă, prin ce moralininte ne-a 
obligată să-lă rugămă să rămână la noi pe

silită, 
veciă.

ghiară, 6 biografii, 1 descriere, 2 scițe, 2 meditațiunl și 
3 articlii diverși.

Din acestă materială s’au compusă 43 numeri din 
fâia societății .Stăua Mării."

c) Membriloră societății pentru câștigarea cunos- 
cințeloră de lipsă le-au stată la disposițiă frumâsa bibli
otecă și archivă.

In bibliotecă avemă 838 cărți, cari suntă: religidse, 
filosofice, istorice, didactice, juridice-politice, lilerare-bise- 
ricescl, noveletice etc. Biblioteca în cești doi ani din 
urmă ni s’a mărită cu 79 cărți românesel și 3 maghiare. 
Deși în cești 2 ani ni s’au înmulțită cărțile cu 82, to- 
tușă raportulă din anii trecuți arată ună numără mai 
mare de 902 opuri.

Diferința ce se pare a fi se nasce de acolo, că a- 
tuncl, dăcă ună opă costa din 4—5 volume avea totă a- 
țâța numeri, — în ăsta ană însă înlăturându-se acâsta

" volume
ne-a 

___ Etă 
de ce amă rugată așa derâ pe venerabilulă ordinariată 
să ni-lu dăe, etă de ce avemă o speranță atâtă de 
clătită în densuhl I

La orele ll‘/a se termină slujba, la care au luată 
parte vre-o 700 de omeni. Inteligența, domni și domne, 
intră în casa paroehială spre a gratula d-lui Domide- 
Nu trecu însă */, de dră și ătă că totQ poporală, ce fu
sese la biserică, veni înaintea casei parochiale, in frunte 
cu notariulă Zaharie Popă, care, în numele poporului, 
ură mulțl și fericiți ani noului parochă, ăr părintele Do
mide respunsî cu afabilitatea-i cunoscută și spre mângâ
ierea tuturoiă. Când rosti vorbele: ,ală vostru sunt,[ 
căutați mă dtua și nâptea, ușa mea nu va fi închisă îna-1 
intea nici unuia din voi, de năcasurile vostre nu mă voiu 
ascunde, de bucuriile vâslre nu voiu fugi, puneți-vă în
crederea în mine, precum ml-o pună eu în voiu, sinceri 
să ne fitnă unulă altuia și să ne conducemă cu bună
voință.atunci nu i se mai audi glasulă, poporulă 
erupse in numărose strigări de „Să trăăscă", apoi se duse 
la ale sale în ordinea cea mai bună.

Cu acestă ocasiune părintele Domide ne invită Ia 
ună prândă comună, prândă, la care au participată peste 
80 persone, câte adecă avură locă in cele trei odăi mari 
ale casei parochiale. Intre alții au fostă de față d-nii: 
Gregoriu Moisila vicariulă din Năsăndă, dislinsulă bota- 
nislu Floriană cav. de Porcius, vice cap. ere. și membru 
ală Academiei române; apoi d-nii: Kovacsy, jude la ju
decătoria cercuală din locă, Solymosi, sub-jude iotă aci, 
Issip, protojude la pretură, Kirschner, sub-jude la pretură, 
l)r. Alexi, profesoră în Nâsăudă, învățătorii dela scâla de 
stată și dela cea română din locă, preoții, cari ajulară 
la servițiulă divină; apoi părintele Zapva, preolă rom. 
cat., părintele Grapini din Rodna nouă, mediculă din locă, 
apotecariuiă etc.

După terminarea mesei, la carj s’au rostită mai 
multe toaste, ne luarătnă adio dela scutnpulă prietină și 
demnulă parochă.

In fine mai amintescO, că d-lă Domide a primită 
cu ocasiunea introdueerei sale în parochiă numărâse te
legrame de felicitare, mai virtosă din Năsăudă și alte 
părți, ceea ce e o dovădă, că d-sa se bucură de simpa
tiile și încrederea tuturora

Dea Dumnedeu ca loto comunele să aibă preoți ca 
ală nostru, preoți cu carte și cu omeniă, preoți cu în
vățătură și caracteră. Er scumpului nostru păiinte l)u- 
mide ii dicemă și pe astă cale: La mulțl ani fericiți in 
mijloculă nostru 1 Fi demnulă și iubitulă nostru păstoră 
și învățătură, ăr noi vomă fi blânda ta turmă, care nu 
te va părăsi nici ună minulă, convinși fiindă că numai 
la pășunea cea punâ ne vei conduce! Să trăescl, părin
tele nostru, otnulă nostru 1 i. p, r.

ne-

t _ „ ~~ .«uov/vi MO QLUIUj Vil
lunci, dăcă ună opă costa din 4—5 volume avea totă 
țâța numeri, ■ _ 1 .^.uv imului aiiuu-5.
incorectitate, ună opă costătătoră ori din câte 
s’a luată sub ună numără.

Archiva încă ne dispune de {ună numără 
șelă de d'are române, germane și maghiare.

B) Starea personală fi materială.

frumu-

Conformă statuteloră, societatea nâstră are și 
membri fundatori, cari solvescă odată pentru totdăuna 
10 fl., membri onorari pe cari ii proclamă de atarl 
membri ordinari pentru meritele loră literare — și în 
fine mai are membri binefăcători toți aceia, cari ajută so
cietatea nâstră cu ori ce cărți și diare. Din Raportulă 
generală ală Vlll-lea se vede că societatea nâstră atunci 
a avută 26 membri fundatori, 11 onorari, 113 bine
făcători.

In cești 2 ani membru fundatoră ală societății 
nostre s’a făcută Cl. D. Dr. Ioană Popă, profesoră de 
S. Teologiă, ăr de membru onorară a fostă proclamată 
M. On. D. Ioană Papiu, deja membru fundatoră, 
meritele D-Sale literare-bisericescl, cărora li s’au 
misă diplomele de atarl membri.

pentru 
și tră-

C) Starea financiară a societății. 
Societatea nostră are în bani gata 587 fl. 
Dațî inprumută pe Ia persOne private 902 fl. 14 cr. 
Acesta ni-e in scurtă raportulă cu care dătorl amă 
nn nnWie«. Dăcă ajutoiulă Iui Dumnedeu nu ne 

va lipsi, suntemă în deplină credință că raportulă viitoră 
va îndestuli mai multă pe toți aceia, cari pârtâ interesă 
față de societatea „Alexi-Șincai.“

O plăcută datorință a ne fi aflămă, a esprima pe 
acestă cale mulțămitâ publică tuturora aceloră on, d-nl 
Redactori, cari nî-au trămisă d*arele gratuită.

In legătură cu acestă raportă aducemă la cu 
cința onor, publică și constituirea noului birou ală 
cietății:

In 28 Aprilie st. n. membrii ordinari s’au întrunită 
in o ședință electorală sub presidiulă on. d-nă Dr. lână 
Popă ca conducătoră fiind de față și magnificența sa d-lă 
Coroiană canonică și supraveghietorulă societății și și-au 
alesă de membri in birou pe an. scol, viitora 1887/8 pe 
următorii:

De președinte pe E. Brană cl. de an. Uf, de vice
președinte pe Ioană Chișâ cl. de an. III, de secretara și 
not. coresp. pe Vasiliu Popă cl. de an. I, de casară pe 
P. Salca cl. de an. II, de not. ală ședințeloră pe Ioană 
Vereșă cl. de an. II, de bibliotecară pe Gavrilă Timișă 
cl. de an. 11, de archivară pe Ioana Anca cl. de an. I, 
de controloră pe V. Comană cl. de an. II.

După cetirea și aprețiarea acestui raportă din par
tea societății, avemă onâre a-lă espune și aprețiării st. 
publică română.

Gherla 1887 Maiu 16 st. n. 
Emiliu Branu, Vasiliu Popii,

presidentă. notară corespondentă.

.v . ----— gata jo/ ii,
Dați inprumută pe Ia persâne private 902 fl 35 cr.

fosta on. publică. Dăcă ajutoiulă lui Dumnedeu nu ne

cunos- 
.4 șo

DIVERSE.
Bigamiă. — Tribunalulă din Derby a judecată nu 

multă pe o femeiă, cu numele Mary Ana Rileyi, acu- 
5 :5. Ea a recunoscută că era vinovată.

Primulă ei bărbată o tratase crudă,

de
sală de bigamia

Ala IX-lea raporta generala
ală societății literare bisericesc! „Alexi Șincaiană."

Onorată publică româno! Nu numai datina de pănă 
acum, ci și datorința ne îndămnă la publicarea acestui 
raporta. Datorință — căci datori suntema și vrema a 
fi — a da sămă on. publică română despre modesta lucrare 
a osla.șiloră Domnului adunați sub slăgulă ilustriloră 
„Alexi-Șincai." Uniți sub stăgulă acestora străluciți doi 
lucăfâri Inaintâmă și noi incetulă cu incetulă pe o cale în 
care sperămă a alia mulțl și scumpi lesaurl, de cari la vre 
mea trebuineiosă de sigură vomă avă lipsă. Trei scumD) 
tesaurl cercăma în calea pe care înaintămă: tesaurulă 
sciințeloră teologice, tesaurulă sciințeloră literare și te
saurulă perfecțiunei in arta oratorică; căci acești trei 
scumpi tesaurl credemă noi a ne fi de lipsă, ca la vre 
mea trebuineiosă să pntemd contribui după putință la 
promovarea culturei poporului nostru.

2

, niiiuiu ei namatu o tratase crudă, apoi o părăsise. Și 
in a doua căsătoria a fostă nefericită. In fine cei doi 
bărbați s’au ințelesă să o dea in judecată pentru bi- 
gamiă. Președintele tribunalului observă, că dăcă a 
fosta vre-unâ casO, în care bigamia să fiă scusabilă, 
apoi e acesta. In aceste împrejurări consciința nu-i per
mite să condamne pe nefericita femeiă decâtă numai la 
o inchisâre de cinci minute. Cu alte cuvinte femeia era 
ichitată.

- ... .IC
mea trebuineiosă să putemă contribui după putință la

Etă in scurtă raportulă nostru generală de pe acești 
ani.

A) Starea spirituală fi literară.

a) Membrii ordinari a avuta societatea

30 ședințe ordinare și 5 estraordinare. 1.. ___
cetită operate, critice și s’au deprinsă membrii cu

, . ............«..e poesii
alese.

b) Comitetula revisoră redacționară a ținuta 54 
ședințe, a pertractata și scrutată valdrea a 88 operate, 
dintre cari 20 au fosta predice și catechese, 28 poesii, 
20 disertațiunl, 6 traduceri din latină, germană și ma-

scol. 1-85/6 46, ăr în anulă scol. 1886/7 57. 
nuto 30 ședințe ordinare și 5 estraordinarp 
s’au , .,___
frumosa artă a oratoriei, perorânda mai multe

i în anula
S’au ți-

In ședințe

* * ♦
0 operațiune fericită. — »Românulă« scrie: Suntă 

vre-o două săptămâni de când sosise la Viena junele 
Nicolae K, in verstă de 20 ani, fiiulă unui cultivatoră 
din România. Sărmanulă june era orbă din nascere și 
tote încercările medieiloră de a’i procura vădulă remaseră 
zadarnice. In fine luă holărîrea să facă o ultimă încer
care, ducăndu-se la Viena ca să consulte oculiștii corifei 
ai facultății. La clinica spitalului centrală junele Nicolae 
se supuse operațiunei și operatorulă isbuti, prin înlătu
rarea unei pelițe, care acoperise pupila, a deschide rade- 
loră luminei calea d’a pătrunde în ochi, procurândă 
pacientului celă puțină parțială puterea vădului. Iși pâte 
închipui cineva bucuria junelui română, când după ter
minarea operațiunei vădu pentru prima oră in viăța lui 
Inmino a.lol A =- » . • • ■ se jjgpfjpjg culumina d>le>- Acum însă va trebui a
încetă cu noua lumină și a învăța ca pruncii a apreția 
obiectele vădute.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
BedactorO responsabila Dr. Anrel Mureșianu



Nr. 101. GAZETA TRANSILVANIEI 188 7.

Cursul* Ia borna de Vleua Bursa <le Bueuresci.
din 18 Maiu

Rentă de aură 5°/0 . . . 101 65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 87.90
împrumutul^ căiloră ferate

ungare.......................... 150 70
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ost* ung.
(1-ma em isiune) ... 97 50

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

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . .115 50

Bonuri rurale ungare . . 104 80 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.................................104.75
Bonuri cu cl. de ,’sortare 104 60 
Bonuri rurale transilvane 104 70

st. n. 1887.

BGnurI croato-slavoue . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.......................... 99 25
împrumutul^ cu premiu

ung.....................................119 60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122.60 
Renta de hărtiă austriacă 81 30 
Renta de arg. austr. . . 82 35
Renta de aură austr. . . 112 — 
Losurile din 1860 . . . 135.75
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................... 880 50
Act. băncel de credita ung. 284 75 
Act. băncel de credita austr.284.25
Argintula —. — Galbinl

împărătesei ...................5.97
! Napcleon-d’orl .... 10.07 

Mărci 100 împ. germ. , . 62.35 
Londra 10 Livres sterlinge 127.—

Cota oficială dela 5 Maiu st. v. 1887.

Cump. vând.
Renta română k5°n). 92— 92>/.
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 95—

> convert. (6°/0) 86— 88>/a
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 105»/a 106—

>» » (5°/o) 89— 89*/»
» • urban (7°/0) . . 102>/t 103—

» (6»/o) - 95— 96—
’ (5%) • 86— 86>/a

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

< • » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.25 15.75
Bancnote austriace contra aură. 2.02 2.03

Cursuiu pieței Brațovu
* din 19 Maiu st. n. 1887.

Bancnote românescl . . - Curr p. 8.63 Vând. 8.65

Argint românesc . . . a . • • 8.55 . 8 60

Napoleon-d’ori .... 10 — » 10.06

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

Imperiali..................... 10.36 » 10.40

Galbeni......................... 5.91 » 5.95

Scrisurile fonc. >Albina» 6% • » 101.— » 102.- -

n 9 n 5»/0 • fl 98.— » 99.—
Ruble Rusescl .... » 111.— » 112.—

Discontulă . . . > 7- 10°/B pe ană.

Nr. 206/1887.

La administrațiunea fonduriloru scolastice centrali din districtulă 
Năsăudului este de ocupată unu postă de practicantă pentru ajutoră la 
resolvirea pieseloră și la ținerea arcliivei.

Cu acestă postă e împreunată salariulă de patru sute florini v. 
a. pe ană. Dela concurinte se recere ea să doveddscă cu documente 
valide după lege că:

1. A absolvată facultatea de drepturi ordinarniinte.
2. Că scie limba română , maghiară și germană în graiu și în 

scrisă. Candidații de advocați voru fi preferiți.
Suplicele cu documente cu totă se voră adresa la : „Comisiunea 

administrătore de fondurile scolastice centrali din districtulă, Năsăudu în 
Năsăudu, pană la 15 Iuniu 1887 la 6 6re după amddi, cari se voră tri
mite mai târdiu nu se voră considera.

Din ședința comisiunei administrătore de fondurile scolastice cen
trali districtuali.

Năsăudă, 9 Aprilie 1887.
Președintele: Secretarulă:

Ionu Ciocanii. loachimfi Mureșianii
L â t t a m :

Besztercze, 1887 9/5.
Bl*. BănfFy Dezso, ioispân, kir. biztos. 3—3

„Albina/ institutu de creditfl și de economii.

Publicațiune
în sensulu art. de lege XXXVI, din anulu 1876 §. 29.
1. Suma scrisuriloru fonciare puse în circulațiune

cu ijiua de 30 Aprilie 1887 face
a 6°/0..................................................... fi. 916,900
a 5°/o..................................................... „ 60.000 fl. 976,900.—

2. Pretensiunile institutului de împrumuturi hipote-
care, cari servescu de acoperirea acestoră scrisuri fon- 
ciari suută de................................,...........................fi. 995,159.92

3. Valdrea liipoteceloru luate de basă la susă nu
mitele împrumuturi hipotecarl este de..................... fl. 4,510,370.—

4. In sensulu $. 97. din statute „fondulu specialii”
pentru asigurarea scrisuriloru fonciare e de . . . fl. 306,134.15
acesta e indusă în contă separată, și este plasată în efecte publice.

Sibiiu, în 1 Maiu 1887.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită cjiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu"itu și să arate și post.aultimă.

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

pe linia Bredealii-BtitlapeMa și pe linia TehiMă-Aradă-Budapesta a calei ferate orientale de statâ reg. ung.
II

Predealîî-Buda  pest n Budapesta— - Predealit

Trenă Tren Trenă Trenă Trenă
de pers. laccclerat

l
omnlbaa do

persăne
oinuibua

BucurcscI

Predealu

"imișil

Brașovă
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfalpu

Sigbișăra 

Elisabetopole
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelfl

Aiuda
Vințulâ de susil 
Uiâra
Cacerdea 
Gbiriafi 
Apahida

Ciușiu S

Nedeșdu 
GhirbBu 
Aghiriștt
Stana
HniadinS
Ciuda 
Bncia
Bratca
Răv 
Mezfi-Telcgd 
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

i
Oradia-mare j;

P. Ladăny
Szolnok
Buda-peat*

Viena >'

Tren Trenă I Treuft 
.accelerat omnibus ,omnibu«

Trenu 
de 

persâne

—

.11111 I —
7.47 1 l‘.

8 24 5 02
8 51
9.14

- 5 43
— ii. 15

9.51 — 7.06
11.03 — 8 52
11.29 — 9.19
11.26 _ 9 31
12 00 _ 10.16
12.29 _ 1057
12.44 11.19
1.05 _ 11.31

11.52
1.34 — 12.31
1.46 — 12.18
2.09 _ 1.22
2.39 — 2.18
3.01 — 2 48
3.08 — 2 56
3.14 3 64
3.53 451
5.10 _ 5 28
5.30 — 5 56
— 6 03 —

6.21 —
— ■
—

7.14
—

— 7.43 z

— •
8.22

— 8.48| —

—
9.13

--- 1

_ 9.18' 10.55
- 10.38| 1.23,
— 12.20 3 24|
— 2.15 1O.0&
— — 2.15
— 8.00 6.06

7.30 Viena | ll.ltil - 1 —
1.14 1 Budapesta 7.41 2.- | 3.10

- Szulnok 11 05 3.58 | 738
1.45 P. Lailâny 2 02 5.28 540

Oradea mare 4.12 6.68 9.14
2.32 Vărad-Vclencze — — 9.24

Fugyi-VâsArhely — — 941
Mezo-Telegd — 7.33 10 19
R6v — 8.04 11.38
Bratca — — 12.18
Bucia — — 12.54
Ciucia — 8.58 1.57
Huiedin — 9.28 3.11
Stana — — 3.40
Aghiriș — — 4.15
Ghirbău — — 4.36
Nedeșdu — — 4.58
Clnșiu k — 10.28 5.26

11.00 __ —
-- Apahida 11 19 — —
_ iihiriș 12 30 — —
— Cucerdea 1.01

1 06
— __

Uiora 1 13 — —
__ Vințulfi de Bust 1.20 — —

AiudO 1.41 — —
Teiuijă 2.00 — —

8.00 Qrăciunelfl 2.35 — —
8.36 Blaști 2.48 — —
9.O:.‘ Micăsasa 3.20 — —
9.32 ypța mit 3 36 — —

10.11 mediaș 8 4.00 — —
10.5 iîlisabctopola 4.35 — —
12 16 Igișbra 5.12 — —
12.50 4așfaleu 5.37 — —

1.21 Homorod 7.02 — —
2.02 Agostonfalva 7.43 — —
3.06 Apatia 8.11 — —
3.38 Feldiâra 8.41 — —
3 54 drașovt f

9.21 — —
4.05, — -— 1.55
4.50 Timișă — 2.53
7.2s Predeal* ' 3.28
— BncurescI — — 9.35

6.20
9.34

11.26

8.03
11,4f

2.31
1.38
2.06
2 17
2.40 —
3.24 —-
3.47 _
4.07 _
4.33 —
5.15 —
5.31 —
5.55 —
6.07 —

6.24 - -
6.43 —
— 7.08
— 7.36
— 9.06
— 9.53
— 10.—
— 10.09
— 10.19
— 10.48
— 11.14
— 12.12
— 12.30
— 1.12
— 1.32
— 2.1W
— 3.03
— 3.49
— 4.28
— 6.16
— 7 06
— 7.46
— 8.25
— 9.16

— —

Nota: Orele de nopte sunta cele dintre liniile grâse.

'tCeiușA-&ra<IA-Bu<la|iesta Budapesta-AradA-TeiușA.

Trenă 
omnlbud

Treiă 
omrlbua

Trenă de
porsdne 1

Trenă de 
persdne

Trenă 
do perdăn

Trenă 
omaibti

TeiușA 11.24 —
1

2.40 Viena 11.10 12.10
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulfi de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —

Șibotfi 12.52 — 4.50 Si/1 ’nok 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Ai atlA 4 30 6.— 704
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 GlogovațO 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișii 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-1 ipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 _
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 _
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopfi 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9.58
Paulișd 7.28 10.42 Braniclca 9.19 10.17 _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 _
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 _
AradA 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 _
Szolnok 8.42 — 4 52 Șibotd lli43 12.— —

( — — 5.12 Vințulfi de josfi 12.18 ,12.29 —

Budapesta _ — 8.20 Alba-Iulia 12.36 12.46
Viena — 6.05 TefușA . 1.29 1.41 —

A r» d fi Sfanerla (Piski) Petroțenl

Trenă Trenă de Trenu Trenă de Trenă
orarii bm pemăne mixt penâne omnlbui mixt

AradA 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou t>.19 — 6.33 Streiu 11.58 _ 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegfi 12.46 — 4 16
Vlaga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58.
Merczifaiva — — — Banița 3.05 — 6.40
Ttuaișidra 9.02 — 9.08 IPetroșeui 3.37 — 7.12

Timiștâra-Arad A Petroșent—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă
persânc peraâne omnlbnn de pers. omnlbuB mixt

Tlmișăra 6.25 ___ 5.00 Petroțeni 10 07 6.10
Merczifaiva — — — 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
Nâmeth-Săgh 8.36 — 6.23 Hațegfi 12.42 — 9.01
A radulă nou 9.11 — 8.0t Streiu 1.22 — S.52
Aradir 9.27 — 8.17 Siaserla 1.&8 — 10.81


