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Brașovil, 10 Aprilie 1887.
Ne-ainfl totu bătută capitlu să puteniu gâe'i, 

că, ore eu ce felin (le promisiuni se voru apropia 
de rendiilu acesta agenții guvernului ungurescu 
de alegătorii români din Brașovă, spre a i înșela 
bnîși să voteze la viitbrele alegeri diet.ale pentru 
candidații ce se voru recomanda (lela 1‘eșta, dor 
cu t6tă ostendla ce ne-amu dată n’amu ajunsă 
la nici ună resultatu.

Și ’ntr’adevărfl, la 1878 totu mai era câte 
ceva, ce putb servi ca temeiu promisiuniloră în- 
șelâtbre, de pildă mai era de câștigată proeesulu 
pentru biserica din cetate.

Dbr acum?
Acum după ce acestă procesă l’au perdută 

Românii din cetate în amândouă instanțele, br 
fondurile bisericei se administrbză mai departe în 
tbtâ liniștea de cătră d-lă fișpană cu concursulu 
d-lui Langer Thomas, deu nu putemă sci ce ar
mai fi de câștigată. Căci dbră agenții stăpâni
rei nu voru fi mâncată bureți veninoși ca să le 
promită Româniloră brașoveni că d-lă Tisza le 
va da ună voivodu său fia măcară și ună fiș
pană din sînulft loră, ori că le va da o sub- 
vențiune anuală ca să-și facă o sc.61ă de indus
tria românăseă și să și pbtă clădi o biserică ro- 
mânescă în cetate ! De unde le-ară și pută da, 
când visteria statului e gblă și abia a mai pu
tută împrumuta guvernulă cele G0,000 de florini, 
cari se dice c? ar destinate spre a scote în 
Brașovu pe candidații săi la deputăția.

Nu mai este prin urmare nimica de câști
gată și fiindu așa agenții stăpânirei s’au uitată 
împrejură și au dată cu ochii de altă proprie
tate românăscă Ei ’și-au disă: dbcă nu mai 
avemă ce să le promit.emă alegătoriloru români, 
atunci să’ntbrcemă fbia și în locă de promisiuni 
să le venimă cu amenințări că potă perde și 
ceea ce mai au, punendu-le totodată în vedere 
că lucrândă în favbrea guvernului, voru depărta 
mânia distrugetdre a acestuia, care s’ar pute 
descărca în fiăcare moraentu asupra capului loră.

Lucrulă stă în adevără așa. In timpulă 
din urmă se șoptesce din ureche ’n ureche, la 
semnalulă dată de agenți, că scblele române din 
Brașovu ară fi amenințate și că bine să bage de 
sămă Românii ce facă și cum luerbză, căci asu
pra gimnasiului planbză dnliulă necuratu alu 
celoră cari ară voi, ca acbstă seblă să nu mai 
esiste ca seblă românescă.

Manevra acbsta alectorală e minunată al
cătuită, căci bine sciu agenții stăpânirii, că Ro
mâniloră din Brașovu li suntu scumpe scblele 
ca și ochii din capă.

Așadbr e vorba de a se practica la alege
rile viitbre metoda contelui Andrassy: „într o 
mână ovăsulă — adecă cele 60 mii din poveste 
—și într’alta biciulu,44 numai câtă au uitată cei 
ce voru să se folosbscă de acestă mijlocu că aici 
în Brașovă au de a face cu btnenl, cari țină la 
demnitatea loră de cetățeni și Români, br nu cu 
animale de sportă.

Românii din Brașovă țină multă la scblele 
loră, pentru că le-au ridicată prin multă muncă 
și sudbre; ei veghiază cu mare îngrijire asupra 
loră, vrendu a le feri de orice neajunsuri, și 
n-rațiă îngrijirei ce le-o dau, aceste scble înflo- 
reșcă și se desvbltă mereu spre binele fiiloră 
noștri și ală patriei.

Românii brașoveni au adusă în trecută și 
suntu gata a aduce și în viitoră cele mai mari 
jertfe pentru susținerea acestora institute de cul
tură. Dbr Românii brașoveni voru să’.și con
serve și să ’și desvblte scblele loră ca scble ro
mânesc!, cari să servbsăă și în viitoru culturei 
poporului românescu, și sciu forte bine că, pen
tru ca să pbtă prospera scblele loru, trebue să 
aibă și Românulă libertate în acbstă pătriă, tre
bue să fia și elu respectată ca cetățdnă egală 

îndreptățită și de aceea Românii brașoveni, sun- 
temă convinși, nu voru întră în cursa ce li se 
pune, nu se voră lăsa să’i scbtă din minți a- 
genții stăpânirei prin amenințările loră secrete.

Ce au a face alegerile cu scblele românesc! ? 
Nu cumva o se ajungemă să ni se (Jică și go
gomănia., să nu mai luămă parte nici la con
ferințe electorale ca să nu ni se închidă cutare 
ori cutare seblă ? Unde amu ajunge, dbcă s’ar 
lua în considerația în sînulă nostru asemeni a- 
menințărl ticălbse?

Dbcă alegătorii români din Brașovă ară da 
ascultare amenințărilor și s’ară face luntre și punte 
pentru candidații unguri, atunci cum credă ei 
că s’ar ușura și întări posițiunea scbleloră ro- 
mânesci? Nu li s’ar (Jice atunci, totu din partea 
stăpânirei: dbcă suntemă solidari și mergemă 
mână în mână, haide să avemă și șcble comune; 
cu at.âtă mai bine vă(juți voru fi la Pesta copii 
voștri, dbcă voră învăța tbte unguresce!

Să ne facemu dbr datoria și față cu șcbla 
și față cu națiunea nbstră și față cu patria. Să 
ne ferimă d’a deveni unblta intereseloră străine, 
și dbcă vre-unii dintre ai noștri, puși la cale de 
agenții stăpânirei, s’ar apropia de noi cu insinuări 
și amenințări nerușinate, ca cele amintite, să le 
dicemă: cu păcătoșiile vbstre ne-ațl mâncată bi
serica, voițl acum să ne mâncați și șcblele?

Convocare,
la conferința electorala a partidei naționale române 

flin Ungaria- si Transilvania,

Conformă îndatorire! luate asupră’și prin 
cercularulă său ală cincilea din 7 Martie n. 
ală anului c.: subscrisulu comitetă alesă în șe
dința conferinței electorale din 3 Iuniu 1884 con
vocă prin acbsta o nouă conferință electorală pe 
dina de 7 Maiu (25 Aprilie st. v.) la Sibiiu,

Convinsă pe deplină despre îinperibsa ne
cesitate de a se pune din nou în di seu sin ne 
s e r i b s ă și calmă ținuta u 11. e r i b r ă apa r- 
tidei nbstre față cu alegerile diet.ale destinate 
ase face pe unu periodă de cinci ani, comitet.ulu 
presupune, că celă puțină în cele 84 cercuri elec
torali, cari au fostă representate prin delegații 
loră în conferința din Iuniu 1884, până acum 
s’au organisată cluburile și că nu lipsesce alt
ceva, decâtă că acelea să-și albgă bărbați de în
credere câte doi de fiăcare cercă electorală, ca 
și în conferințele electorale anteriore.

Alesă pbte fi în acbstă delegațiune ori care 
Română chiar și dbcă nu locuesce pe teritoriulu 
cercului respectivă, sub condițiune însă, că să fi 
fostă trecută nesmintită în listele electorali au- 
tenticate și — în urmarea disposițiuniloră mai 
nouă — să fiă provă(Jută cu certificată despre 
acelă dreptă ală său, fără care nimeni nu mai 
este admisă a representa pe alegători.

In plenipotențele, cari se dau delegațiloră 
de cătră cluburi, numele și connumele, posițiunea 
socială și domiciliulu să fiă scrise câtă se pbte 
mai esactă.

Dorința de a se alege numai delegați de 
aceia, cari voi eseu și potă participa la con- 
ferență, se înțelege de sine.

In fine comitetele cluburiloră suntu rugate 
a încunosciința pe subscrisulu comitetă centrală 
de urgență despre resultat.ulă alegerei delegați
loră prin adresa cătră presidiulă comitetului cen
trală electorală în Sibiiu strada Urezului (Reis- 
pergasse) Nr. 25.

Sibiiu, 17/5 Aprilie 1887.
Coinitetulu oentralu electorală alu partidei naționale 

române din Ungaria și Transilvania.

Din afară.
Din Dobrogea se scriu „Luptei44 din Bucu- 

resci următbrele: De mai multe §ile vină în 

Dobrogea prin Reni cete întregi de așa (Jiși re- 
fugiați bulgari, între cari însă se găsescă o mare 
parte de Ruși. Ei trăgeau la mănăstirile ruse 
de maici și călugări ce suntă în Dobrogea, și 
aci se înarmau și se pregăteau pentru o in- 
vasiă în Bulgaria. Reușindă a vorbi cu unii 
din așa (jise căpeteniele acestoră bande, am pu
tută afla, că ordinulă de a trece prin Dobrogea 
în Bulgaria l’au primită din Odesa, unde actu
almente se găsesce cea mai mare parte din refu- 
giații bulgari. Se (jice că din acbstă causă d. 
Hitrovo, ministrulă rusescă din capitală, în locă 
să se ducă directă la Petersburgă, s’a oprită la 
Odesa, unde a dată ordinile respective. Alaltă- 
eri, trei din aceste bande, de câte o sută bmeni 
aprbpe fiă-care, au încercată să trbcă în Bulga
ria pe la frontiera din dreptulă orașului Dobrici, 
din districtulu Varna. Sentinelele bulgare, prin- 
(Jendă de veste s’au întărită și cu salve de fo
curi au încercată să respingă bandele care la 
rândulu loră au începută asemenea să tragă fo
curi. Lupta a durată aprbpe o oră. Suntă 
mulți răniți din bande; trei patru au fostă luațl 
prisonieri, br restulu ne putendă învinge resis- 
tența soldațiloră bulgari s’au reîntorsă în Do
brogea. Se crede că nouă forțe sosindu-le din 
Reni, voră mai încerca o nouă invasiă.

Fbia francesă J„Paris“ publică sub titlulă 
„Să veghiămu !“ unu articulu, în care se (|ice, 
că brecine a adresată numitei foi o depeșe de 
cuprinsulă, că în Germania se facă vii miș
cări de trupe; acbstă depeșe însă a fostă o- 
prită. Acelbși comunicări să se fi trimisă și 
cătră autoritățile francese. S’ar părb așadbră, 
că Germania voesce să năvălbscă asupra Franciei.

SOIRILE PILEI.
Rezultatele asentărei in monarhia nășiră suntă pe 

ană ce trece totă mai rele. După cum comunică ânua- 
rulo militară statistică, in 1885 din 866,696 tineri ai ce- 
lotO trei prime classe de etate chemați la asentare, s’au 
găshl destoinici numai 110.591, pe când in 1884 s’au 
găsită 120.047, in 1883 s’au găsită 143,480. Cum ve* 
deinii, lucrulă merge totă mai rău. Singuri Boemii Jnu 
participă la aeăstă scădere a destoiniciei corporale. Res
pingerea dela asentare, ori ștergerea din liste provine din 
siarea nedesvoltală a corpului, ori din constituția slabă. 
Aceste defecte mergă crescândă: în 1881 au fostă res
pinși ori șterșl 462 dintr’o 1000, în 1882—478, în 1883— 
494, in 1884—525, in 1885—568. Sărăcia poporului, 
munca crescândă din fabrice și rachiulă suntă căușele 
care pricinuescă acâstă degenerare.

—x—
Cu tote măsurile ce s’au luată d’a se îinpedeca 

emigrarea din Austro- Ungaria în America, număruld e- 
migranțiloră sporesce totă mai multă. In timpă de 8 
luni espirate la 28 Februarie 1887 au emigrată 22,351 
persbne, in aceeași periodă a anului trecută însă numai 
12,188, prin urmare cu 10,172 mai mulți în ultimele 8 
luni, DeOrece timpulă emigrării începe abia acum și de- 
ărece, precum dice „Oesterr. Amerik. Zlg.*, organisarea 
gloteloră încă contribue, pbte, la emigrare, se aștâptă să 
sosescă in America ună însemnată numără de emigranți. 
Cei mai mulți dintre aceștia suntă meseriași, agricultori 
și 6menl, cari suntă gala a (ace orl-ce lucru greu. Cei 
mai mulți meseriași suntă din Boemia, cei mai mulți a- 
gricultorl din Ungaria, cei mai mulți (țilerl însă din Aus
tria. Comereianți și persăne, cari n’au avută în vechea 
loră patriă nici o ramură de câștigă, emigrâză esclusivă 
din Viena și din Pesta.

—x—
Societatea sodaliloră români din locă, amăsurată 

obiceiului său de pănă acum,' a arangială a doua (}i de 
PascI, 6 (18) Aprilie, o petrecere colegială cu jocă, pre- 
mersă de o producțiune de cântă și declamatorică. S’a 
jucată totodată de membrii societăței și o piesă teatrală. 
A asistată publică numărosă, care pește totă (Jicândă a 
rămasă pe deplină satisfăcută. Programulă însă a tre-
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buită să fiă schimbata In unele puncte, din causă că 
musica militară de răndulă acesta nu li s'a dată soda- 
liloră noștri, și așa a trebuită să fiă inlocuită cu musica 
ndstră (lăutari), cari au mulțămită deplină publiculă cu 
>Hora Transilvaniei», «Valurile Dunărei* și alte cântece 
românescl. Corulă sodaliloră a cântată pentru prima 6ră 
cu ocasiunea acăsta ,Int6rcerea Rendunelei», pocsiă de 
I. Neni(escu, compusă pe musică de d-nulă Iacobă Mn- 
reșianu. S’au mai cântată de coră .Luntrașulă* de 
Schipek, și „Iată <jiua“, de W. Humpel. Esecutarea loră 
a. fostă mul(ămit6re. D-lă V. Brăiliță a declamată satis- 
făcătoră poesia «Furnicele, albinele și muscele* de Gr. 
Grandea. Cea mai mare plăcere însă au sciut’o procura pu
blicului membrii societății prin joculă piesei teatrale: 
„Crisa de bani», comedia într’ună actă, de G. 1). 
Georgiană, deși am fi dorită să se alegă o piesă mai po
trivită pentru publiculă nostru. D-lă N. Jugănaru in rolulă 
lui Petrache și d. D. Oprescu in rolulă lui lorgu, ca comer- 
sanțl, d-nulă C. Navrea ca Lencuța soția lui lorgu și d. 
I. Saftu ca Lucsița soția lui Petrache, d-lă G. Filipă ca 
Năstase, amantulă Lucsiței, in costumă de roșioră, și d- 
C. Georgescu ca Ghiță, amantulă Lencuțti, în fine d-șora 
Maria Jugănaru, în costumă națională, ca Florica. fată 
in casă la Lencuța, ’șl-au jucată toți rolurile neașteptată 
de bine și' publiculă li-a răsplătită cu numerose aplause. 
Peste totă producțiunea tineriloră noștri sodall ne în
dreptățesc»' la frumăse speranțe pentru viitoră și nu pu- 
temă decâtă să-i felieitămă pentru zelulă și activitatea 
ce desvoltă. După producțiune a urmată danță, care a 
durată pănă dimineța.

—x—
(n (}iua de Pasc! după călindarulă nou s’a dată în 

Clușiu o represenfațiune teatrală pentru copii, dăr în fa- 
vorulă Kulturegyletului, in casa industriașului „neaoșă" 
maghiară Anton Schimcsig. Venitulă a fostă — 2 fl.— 
Nu mai sciu „patrioții" cum să mai scotă bani pentru 
Kulturegylet.

—x—
Guvernulă românii a revocată, după cum află „Răs- 

boiulă*, măsura luată d’a opri aducerea lucrăioriloră din 
Bucovina pentru munca câmpului în Moldova. Se dice 
că prefecturile dela graniță au începută să libereze per
misiuni de trecere ceioră ce le ceru. Agricultorii erau 
amenințați d'o pagubă colosală, căci mii de pogăne ară 
fi rămasă nelucrate din causa lipsei de brațe.

—x—
Luni în 6 Aprilie v., pe când locuitorulă din Scheiu 

Ioană Vlaicu se afla la biserică -cu familia, servitorulă 
său Albert Andras i-a furată 34 fl 60 cr. și a dispărută.

—x—
MercurI diminăța în 8 Aprilie v., la curățirea la

trinei din casa Nr 413, s’a găsită cadavrulii unui copilă 
de curăndă născută, care fusese sugrumată de mumă-sa 
și aruncată în latrină. Mama ucigașe, servilărea Pallo 
Anna din Ciucă-Tușnadă, se află în mânile justiției.

—x—
De curăndă au trecută prin Dardanele spre Marea 

Neagră mai multe corăbii încărcate cu prafă de pușcă, 
una din ele cu destinațiune pentru România, alte patru 
pentru Odessa.

—x—
D. Halmagianu Ioană, locotenentă de infanteria în 

reservă, din armata austro-ungară. s’a primită în armata 
română, pe (Jiua de 1 Aprilie 1887, totă cu gradulă de 
locotenentă, Ia vacanța ce este în regimentulă 7 doro 
banțl și cu vechimea în acesta gradă dela 1 Noemvre 
1885 pănă acum câtă a comptată in reservă, scriu fia

rele din București. D. Halmageanu a servită in regim, 
de inf. Nr. 2 din Brașovă.

—x—
In a treia ședință a Congresului corpului didactică 

din România s’au discutată urmâlărele cestiunl: judeca
rea membriloră corpului didactică și aprobarea cărțiloră 
didactice. La prima cesliune s’a făcută următdrea pro
punere, care a fostă admisă de congresă: 1) Nici ună 
profesoră de orl-ce gradă, de ambele sexe, nu p6te fi 
îndepărtată, fără a fi mai ânteiu judecată. 2) Juriulă să 
fiă compusă din semenii de gradulă imediată superioră 
eșițl la sorți. 3) Să se s’abilăscă anume penalitățile pen
tru delictele comise de vre-ună membru.

—x—
Mercur! 8 (20) Aprilie, a doua aniversare a morții 

lui C. A. Rosetti, s’a făcută o procesiune la mormăn- 
tulă lui. Cortegiulă a pornită dela redacția «Românului'. 
In fața casei din strada Clemenței, unde s’a născută Ro
setti, d. N. Fleva a ținută ună discursă. De aci corte
giulă s’a dusă la cimitirulă Șerbană-Vodă. La procesiune 
a luată paite multă lume. Cu acestă ocasiune «Românul» 
de MercurI a apărută cu două fotografii ale răposatului 
Una înfățișeză pe C. A. Rosetti în vârstă de 20 ani ca 
ofieeră de cavaleriă, er cealaltă înfățișâză pe Rosetti in 
timpuri din urmă. Intregă cuprinsulă 4laru'ul privesce 
pe Rosetti: scrisori, discursuri, articull de cjiară eșite din 
până și gura lui, amărunte despre fapte și acte de ale 
lui etc.

—x—
Mai multe eleve și mai mulțl elevi ai scolei de pic

tură din Iași, au constituită, <Jlce „Noua Revistă", ună 
comitetă cu laudabilulă scopă de a aduna ună fondă cu 
care sâ se înlesnescă mijlâcele de traiu distinsului poetă 
și publicistă Mihailă Eminescu. Pentru acestă scopă s’au 
și împărțită deja mai multe liste de subscripțiune, și nu 
ne indoimă că admiratorii lui Eminescu, ală cărora nu
mără e forte considerabilă, se voră grăbi a’șl înscrie nu
mele pe aceste liste și a oferi în același tirapă obolulă 
loră. Comitetulă se compune din d-șărele Elena Var- 
lam, Louise Veilzecker, Maria Mihăilescu, Cornelia S. 
Emiliană și din d-nii Grigorie Scorpană, Ioană Ciucă și 
Ștefină Thoma.

—x—
După studiile făcute, tjiee «România Liberă", înve- 

țătorii rurali din România se grupâză ast-felă: 1289 
absolvenți normaliștl; 432 absolvenți de seminară cu 4 
clase; 142 absolvenți de clasele primare; 127 cu câteva 
clase normale; 89 absolvenți de gimnasiu ; 75 cu mai 
multă de 4 clase seminariale; 63 cu câteva clise gim- 
nasiale; 38 cu < âteva clase seminariale ; 33 cu mai multă 
de 4 clase liceale ; 24 n’au presintată certificatele. Invă- 
țătorele se grupâză astfelă : 13 S cu școlă primară; 91 cu 
câteva clase secundare; 85 absolvente de șeole centrale; 
51 absolvente ale Asilului Elena-Domna; 28 absolvente 
de șeole profesionale; 7 cu câteva clase centrale; 4 n’au 
presintată certificatele.

Câtriî aleg6torii români din comit. Timișiu.
Onorați concetățeni alegători!

Apropiându-se finea sesiunii actuale dietale, se 
apropiă d’odată și timpulă proximeloră alegeri de depu- 
tațl dietidi. Amă vădută, că miscamintele electorale deja 
s’au începută în țâra intrâgă, deja tâte partidele politice 
din țâră au începută cu pregătirile loră, s’au întrunită 
in conferințe și s’au consultată. Nu se pole deci, ca noi, 
alegătorii român) din acestă comilată, să rămânemă in- 
dărăptulO compatrioțiloră noștri. Din contră: chiar decă 

alegătorii de alte naționalități nu s ar fi pregătită, ar 
tăcă și rămână în nepăsare — nouă nu ne este permisă 
a face una ca asta, pentru că ale ndstre dureri suntă 
mai numerâse ca ale altora. Pe noi nu ne atingă numai 
năcasurile comune: politice, financiare și administrative 
ale țării, ci încă și cele naționale speciale!

Onorați alegător)!

Trei ani au trecută aprâpe dela ultimele alegeri de 
deputați dietall, nu amă putută uita cu desăvârșire aus
piciile și promisiunile sub cari s’au făcută acele alegeri 
și sub cari amă votată noi atunci; deci aslătjl să ne adu- 
cemă aminte de acelea și să le comparămă cu resulta- 
lele și productele sesiunii actuale dietale. Cu câtă mai 
esactă ne va fi judecata, cu cât mai drepți vomă fi in 
judecata nostră, cu atâlă mai aspră va trebui să ne fiă 
sentința. Pe cine voimă a condamna? A condamna nu 
voitnă pe nimeni, dăr voimă să ne orientămă pentru 
acțiunea și ținuta nâstră in viitoră, și acăsta n’o putemă 
face decâtu pe basa esperințeloră din trecută, privindă, 
câtă se pote mai adencă, in viitoră. Viitornlă însă ni se 
pare fărte ingrijitoră atâtă pentru patria îmregă, a cărți 
fii suntemă și noi, câtă și pentru comitatulă nostru, a 
cărui sarcini speciale alegătorii și concetățenii români le 
portă in parte mai însemnată.

Interesele speciale naționale ale popor; țiunei ro- 
mâne din coraitală formeză ună deosebită momentă ală 
ingrijiriloră nostre. Pe acestă terenă nu ni se ’vesce 
ună viitoră mai puțină ingrijitoră, căci trebile din tji in 
4'> din ană in ană, iși iau o pornire totă mai neîndes- 
tulităre și ingrijitore pentru noi. Credemă deci că po- 
porațiunea română intrâgă, confrații alegători români 
toți, câți se află in acestă comilată, adecă ală „Timi
șului», consimțescă pe deplină cu noi, subscrișii, ca să 
ne intrunirnă într'o conferință electorală în scopulă: d’a 
ne înțelege, d’a consulta și d’a lua posiția față de ale
gerile viitore dietale. Sperândă că acăsta întreprindere 
a nostră va internpina consămțământulă generala ală 
alegătoriloră români din acestă comitată, ne luămă voiă 
a convoca: 0 conferință generală de alegetori români 
cari adereză la programa națională, din comitatulă în- 
t regii ală Timișiului

Loculă intrunirei conferinței este orașula Timișâra 
in sala hotelului „Principele de Coronă Rudolfă", ăr ijiua 
intrunirei este: Marți în 21 Aprilie st, v. '(3 Maiu 

st. n.) a anului cur. ora 10 înainte de ame»jl. Obiectele 
de pertractare voră fi: 1. Salutarea și constituirea con
ferinței. 2. Propuneri cu privire la ținuta alegătoriloră 
la alegerile procsime dietale. 3. Propuneri cu privire la 
instituirea unui comitetă centrală electorală, pentru in- 
tregulă comilată. 4. Propuneri cu privire la alegerile 
de delegați la conferința electorală ce se va convoca 
eventuală de comitetulă centrală din Sibiiu. 5. Propu- 
neri diverse, reterităre la alegeriie viitore. 6. încheierea 
conferinței.

Vă invitămă respectuosă, frațiloră alegători, ca la 
acestă conferință să luați parte câtă se pdte mai mare. 
Nu cruțați ostenelele călătoriei, nu vă lăsațl a fi seduși 
intimidați de unii și de alții, ba de nime, căci nime 
n’are dreplulă și puterea d’a vă opri său abate dela 
propria-vă voință. Venițlaconfrați alegători, căci nu vă 
chiămămă la vre ună rău, nici la lucru ilegală, ei ca să 
guslămă cu toții din libertatea electorală prea, câtă a- 
tâta, ni o dă legea, și alții ni-o conturbă VenițI cu 
toții, ca prin activitate curată, leală și constituțională să 
ne manifestămă părerile și dorințele. La revedere 1 

Timișăra, in săptămâna Patimiloră 1887.
Mei. DreghicI protopopule Timișorii, Ales, loano- 

viciu protopopulă Jebeliului, Paulă Miulescu protopopule

FOILETON U.

Chiuituri seu hore de jocu de pe 
lângă Oltu.

culese de I. Georgescu.

Badeo mumă-ta cea bună, 
Ml a (Jisă mie, că-să nebună; 
Eu cu nebunia mea
Nu intru in cas’ la ea, 
C’acum într’o dimineță,
Am amjit’o d’acasă, 
Cum a dată cu pumnu’n măsă, 
Să’i duci o noră frumâsă;
Una cu cosița năgră, 
Să-i fiă mume-ti dragă, 
Ală meu pără’i gălbioră, 
Nu potă fi mume-ti noră.

♦♦ * 
Mori mândro să moră și eu, 
Să fimă într’ună copârșeu, 
Să ne’ngrope ’ntr’ună mormăntă, 
Să ne trăeă de urită. 
Să ne’ngrope’n delă la cruce, 
C’acolo’i dragostea dulce.

** •
Num’odat’am fostă la nuntă, 
Ș’am vin’tă cu cretința ruptă; 
Num’odat’am fostă la jocă, 
Ș’am vin’tă fără de cojocă.

* 4

Lungu’i drumulă Clușiului, Și timpă lungă să-lă porțl pe cale.
Dăr mai lungă ală dorului, Și din preță vei mai lăsa,
Drumulă Clușiului se gată, Numai de l’ai putea da.
Ală dorului niciodată. * 1• •«* * Vină bărbații din Aradă,
Măi bădiță dela Deva, Nevestele zacă în pată :
Trimete’mî și mie ceva. — Scălă mândro, hai la sapă,
Trimete’ml ună zlotișoră, — Ba eu nu, că’să rău beteagă.
Să boteză ună finișoră; — Scălă mândro, hai la vină!
Să i pună numele Ioană, — Stai bărbate, să mă schimbă
Când îmi va fi doră de tine, C’acolo la făgădău
Să-mi strigă finuțulă pe nume.

•
Este ună tânără șt-ună birău.

**« *
Trimisu ml-a bădița, Ciobănașii la oi am fostă,
De trei ori păn’acuma, Oile nu mă cunoscă.
Să i grijescă pălăria Ciobănașă la oi m’așl duce,
Și să-mi portă omenia. Oile nu le sciu mulge.
Eu îndărătă i-am trimesă Place-mi vera cașulă măle,
P’ună firă verde de ovăsă : Dăr la oi să nu mă seăle.
Pălăria n’am grijitu Plaee’ml cașulă de ciubără,
De tini bade m’am lipsită.

•
Der la oi mă ducă de pâră.

*• •
Nevăstuță tinerea,

• •
Bade dorulă meu șl ală tău,

Măritai’acum de-abia, Face podă peste pârău.
De țl-e bărbatulă urilă, Să trecă totă doi cu doi
Scote mi-lă Vinerea’n tergă, Și noi badeo amendoi.
Și strigă în gura mare, Să trăeă totă trei cu trei,
C’ai ună bărbată de văntjare, Și noi ca nisce copii.
Și la preță nu-i așa mare, ** •
Num’ună zlotă și trei parale, Iacă badea trece valea,

Și urifa-i ține calea. 
Treci badeo nu te’ndoi, 
Cu urita nu vorbi.

*
* •

Mândro dragostile nâstre, 
Multă au fostă bune și prâste, 
Pe deasupra cu durere, 
La inimă cu plăcere.
Pe deasupra cu urită, 
La inimă cu doră multă.

• *

Sci badeo cum te-ai jurata, 
Când ședeai la noi pe pata, 
Că n’ai altă mândră’n sată ? 
Iată, badeo, te-am aflata: 
Tu iubescl pe pitulata, 
Și cu vorba te-am ajunsă, 
Că inbesel pe sublă ascunsă 
De-ași fi sciută c’aeuma, 
Pe min’ nu puneai mâna.

♦* *

Badeo dorulă dela tine, 
Peste multe dălurl vine, 
Și nu-10 păte opri nime. 
Nici crâșmarulă eu crâșma, 
Nici poștarulă cu poșta; 
Numai eu cu inima.
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Ciacovei, Voiea Hamsea protopopule Lipovei, Pavele Ro- 
tariu advocate, Em. Ungurianu advocate, in Timișăra; 
V. Pope adv. în Ciacova, G Lazaru adv. tn Vinga, V. 
Papp adv. in Aradule nou, Vlad. Spatariu adv, în Ver- 
șețe. Ioane M. Roșiu adv. în Biserica-Albă, I. V. Bar- 
cianu col. prim la «Luminatoriulă14.

Preoți: Ales. Cratiunescu in S. Chineze, I. Damsea, 
los. Grădinarii! in Seceaul, I. Istinu in Jadanl, Atanasiu 
Paulisiane in MuranI; Luciane Șepețană in Chiseteu, S. 
PopovicI in Vo.vodințî, Bazare Pascu in Medveșiu, Aur. 
Popoviciu în Chișioda. Georgiu Piglea in Izvini. SimeonO 
Sciopu în Costeiu, P. lancu in Obadă, Atan. Mercea in 
Parța, I. l’elle în Bence>ulă române, Ioană lladane in 
Lalasin ți.

Invețătorl: Ioane Doboșianu in Siagă, loachimil 
Boncea in (ihiroda, Sim. Moldovană in Chișoda, Teodoră 
Popa in Chelina u. Vas. Vaianțu in Ui fini, At. Tuducescu 
în Lipova. B. Miu și N. Craiovanil in Giroeă, Dim. Di- 
mitrescu in biriteză, G org. PulicI in Fenlacă, Damasch. 
Gherga in Helinti. Eut. Milosav in lanova, Sief. Mihujlo- 
vici in Lalasinți, Nieolae Mireca in Ciacova, Vasiliu Ciuta 
in Jebeliu.

Comercianțl, proprietari și plugari: Davidă P. Si- 
inone in Lipova, Nicol. Posta in Lipova, P. Eogarasi în 
Lalasinți, Nicol. Banco in MuranI, Alex. Chișodianu și 
Martine Gruescu in Ghiroda; Nicol. Ratieil in lanova, 
lovană BojinU, Petru Piitnică și Stoimir Sirbu din Vlai- 
coveti. Petru augustină in S. Chineză, lovană Smoliană 
in llodoni, Mat. Mateescu, Giga Murariu și Danila Ce- 
reguti in Ligedft, Ioană Brebană in Ghiladă, D.mitrie 
Gherda și Nica lllină in Cernegyhâz, losimO Fanu și 
Ioană Crestescu in Sirbova, Georgiu Magdi, loanu Bandu 
in Mehala ele. etc.

Exportil de vite și de spirtil din România.
„Botnba“ spune, că. în cursulu săptăniânei 

trecute a plecată din portulu Brăila vaporulu 
numită „HomerJ sub pavilionulu englesu încăr
cată pe bordu eu 120 boi, 2 buhai și 20 viței. 
Exportarea s’a făcută de casa comercială D o- 
tnenico Petricioni pentru Italia. Vaporulu 
englesă „Wynnstay11 cu 125 boi. Exportarea 
s’a făcută de casa comercială C i r i o din Nea- 
p o 1 totu pentru Italia.

Totă în cursulă săptSmânei trecute s’a ex
portată prin portulu Brăila cu vaporulu „Dapline41 
ală comp, aust.-ung. „Lloyd“ următdrea canti
tate de spirtă pentru Triestu, de cătră următorii 
fabricanți: L. Predingeru barile 73, în cantitate 
de litri 51,324; F. Siborovski barile 20 în can
titate de litri 14,134; Dima Stefănescu barile 30 
în cantitate de litri 21,526; și C. Zappa barile 
76, în cantitate de litri 53,737. Totală barile 
199, în cantitate de litri 140,737.

Despre bețiil și bețivi.
(Fine.)

Chiar unii din filosofi au cădută victimă beției. 
Plato in legile sale admite beția, der numai sub condi 
țiunea, să se alegă ună rege de bețiă, care să rămână 
întotdăuna treză.

In Roma, unde mai lăr^m in perioda de demora- 
lisare beția ajunsese la ordinea dilei, le era feineiloră 
romane băutura strictă interzisă. După cum ne spune 
Plinius, a declarată Romulus pe ună ăre-care Egnalius 
Mecenius de nevinovată, eu tole că șl-a ucisă femeea, 
pentru că bea multă. Și regele Faunus a bătută pre 
soția sa cu vergi alâtă de multă, pănă ce a murită, din 
causă că beuse vină, ceea <e era contra obiceiuriloră. 
Femeile romane trebuiau in liăeare cji să sărute de mai 
multe ori pre bărbații, seu pre nemurite lorii, pentru ca 
aceștia să se încredințeze, ori de nu mirosă ele a vină, 
și așa să se fi născută: «sărufatulă ambeloră sexurl« - 
Moise a oprită beutulă numai preoțiloră, cari erau în
vățătorii poporului și cari trebuiau să meargă cu esemplu 
bună înaintea tuturora. — Christosă, care a alesu pen
tru sf. taină vinulă a voită de sigură să arate prin acesta 
că vinulă trebue să se bea numai la sf. taină și chiar 
atuncea numai câte puțină Mohamed a oprită tuturora 
Moslemdoră a bă vină. — Jidovii insă trebue in fiăcare 
ană odată — la serbarea Purimului — să bea atâta, 
pănă nu mai cunoscă diferența între «blestemată să fiă 
Haman* și «binecuvântată să fiă Mordehai».

Inscripția ce a pus’o Dante deasupra porțiloră Ia
dului: .Lasciate ogni speranza. vo; ch’enlrate» (LăsațI 
tătă speranța, voi ce intrați) nu se potrivesce nicăirt 
mai bine, decâtă deasupra cârciumeloră, in cari se îm 
bală intr’o 4> mal rnulțî, decâtă se înecă in mare in- 
tr’ună ană. Tăte încercările, câte s’au făcută, de a 
pune capătă beției, și tăte esemplele înspăimâniătăre sla- 
t irite pentru a îndrepta pe bețivă, n’au avută nici ună 
succesă. Teologii, medicii și iuriștii s’au apucată de 
lucru, dăr inzadară, pentru că pântecele n’are urechi, 
ca să pătă aucji ce-i spună mii de glasuri.

La Spartani era dalina — spre a pută feri pre 
cei tineri de patima beției — că Heloții imbătațl pe spe
sele statului se primblau pe st rade. Cu tăte acestea e 
lucru constatată, că aslfelă de esemple n’au avută nici
odată urmări bune, ci totdeuna au fostă imitate spre 
dauna poporațiunei.

Basedov, ună spirită din cele mai mărețe din ul
tima jumătate a secolului trecută, ună reformatoră cu
noscută pe terenulă creșcerei și instrucțiunei publice, 
venia in aceeași haină înaintea aucjitoriloră și discipu- 
liloră săi, în care se tăvălise cu o di înainte beată pe 
strade, dorindă aslfelă, ca auditorii săi să se ferâscă de 
acâstă’patimă. Elă singură insă nu se putea feri, ci 
făcea ca ciobotarulă, care fiindă încă trează, vede pre

ună bețivă într’ună șanță și se desparte de densulă 4i- 
cândă: ,Ah! Duminecă mă voră vedă și pe mine așa!« 

George Buchanan, unulă din cei mai renumițl băr
bați, și cela mai mare poetă latină din secolulă ală 16, 
era celă mai strașnică bețivă. B. Garaffe ne spune, că 
din causa vinului a căpătată idropieă, și că se (Jicea 
despre dânsulă, că elă nu pătimesce de „aqna inter- 
cule44, ci de „vino intercute". Cu tote că era așa de 
bolnavă, elă bea totă atâtă de tare ca și atuncea când 
era sănătosă. Medicii, cari ilă consultau din poronca 
regelui din Scoția — elu fusese instructorulă regelui 
— i-au spusă, că decă nu se va lăsa de bețiă, nu va 
trăi mai multă decâtă 14 dile. După primirea scirei 
acesteia, i-a rugată elă pre ei, ca să țină ună consiliu 
și să-i spue câtă va mai trăi, decă nu va bea, Medicii 
i au răspunsă, că va trăi vr’o 5—6 ani de sigură. Atunci 
ițise elu mâniosă: „Cărați-vâ de lângă mine pâcăloșiloră 
cu ordinațiunile văstre cu iotă! Să scițl, că mai bine 
vreu să trăescă numai două săptămâni, și să bău câtă 
îmi place, decâtă (> ani fără să beu:44 După aceea po
runcește să-i aducă o bute mare de vină și să i o pue 
lângă pată, cu scopulă ea să-i vadă fundulă încă înainte 
de ce va muri.. Elă șl-a ținută cuventulă; căci indală 
după ce a golită butea a și murită, injurăndă și blăstă- 
inundă pe toți de lângă densulă.

Sultanulă Muradă IV. s’a învățată a bă dela ună 
bețivă, pe care ilă alungase afară, și care spre marea
sa mirare ilă întrebă in bețiă, ori nu i-ar vinde Stam-
bululă cu tronulu său. Din acestea a conchisă Sul
tanulă, că ună oină beată e mai fericită, decâtă
ună rege.

Shakespeare a dramatisată în comedia: «Infrânarea 
indărătniciloră" idea acesta forte bine. Ințelesulă co
mediei e următorulă: Ună lordă. care se intOrce dela 
venâtore, află înaintea unei cârciume pre ună cârpaciu 
mortă beată, și ca să facă o șagă, poruncesce să-fă ducă 
la sine acasă, să-lă îmbrace in straele sale cele mai 
scumpe și să lă pue in patulă său celă mai frumosă. 
Când s’a tredită bețivulă la lordă acasă, iși frecă numai 
ochii, și nu pute înțelege cum de vine elă îutr’o odaiă 
și într’ună pată atâtă de frumosă. De odată vină câțl-va 
servitori imbrăcațl in livree. întrebă, ce poruncesce? 
și-lă numesce: ilustritatea Văstră. După multă trudă 
ie succede servitoriloră a-lă convinge, că elă e de nas- 
cere nobilă, că e lordă, și că de mulți ani a pătimită 
de o bălă de creeii. Ltu insă totu nu-i vine a crede. 
De aba când a intrată soția lordului și-lă întrebă, cum 
a dormită, numindu-lă soță. a începută a crede că elă 
e inir'adeveră lordă. Intr’aceea se gătesce masa. Elă 
se află acuma in elementulă său. Se îmbată acum așa 
de tare, încâtă lordulă poruncesce să-lă ducă înapoi, 
cum și de unde l’au adusă. Bețivulă se trezescc erăși și 
se bucură de visulă celă frumosă, ce l’a avută.

Proverbulă: ,lumea-i a bețivului44 e forte adevă
rată. Bețivulă pote (ace ce vrea, fără ca să fiă legală 
de obiceiurile convenționale usitafe in societatea ome- 
nâscă; pote dice ori cărui ceea ce a gândită când era 
încă trează.

Der precum păte spune bețivulă ori cărui adevă 
rulă verde in ochi, totă așa păte vede ori și care, ce 
inima, ce caracteră are bețivulă, căci atunci aruncă elă 
masca, pe care o portă indecomună. Tote nenorocirile, 
ce le-au causată vinulă și berea în decursă de atâtea 
sute de ani, apară in comparațiă cu urmările cele gro
zave și triste ale colosalei consumări de rachiu, forte 
mici. Spre nenorocire să bea in patria năstră mai multă 
decâtă s’ar cădea. Care s’a încurcată odată in rețelele 
acesteia, e perdulă pentru totdeuna.

Urmările beției iau o dimensiune inspăimântătăre. 
Spitalurile, casele de nebuni și temnițele se Implu din 
ce in ce totă mai multă. Sărăcia se lățesce într’ună 
modă strajnică; crimele contra vieței și a averei apro- 
pelui se comită din di in di mai desă. Sărmanii copiii 
bețivului! Și ei decadă și devină cerșitorl, căci au moș
tenită patima acesta dela părinții ioră. Darea pentru 
băuturi cresce din 4' in di mai multă decâtă ori ce dare 
Totă averea se duce la cârciu marii, pănă ce bietulă oină 
nu mai are nici unde iși pune capulă. Și totă cresce 
și se măresce băla acesta. Ucideri și sinucideri suntă 
la ordinea ijilei. Și tote acestea suntă urmările ra
chiului.

Gând beția a începută a se lăți totă mai multă, 
atunci s’au formală și constituită societăți de cumpătare, 
și apostolii acestora mergeau în larga lume cu sf. bibliă 
în mână și vorbiau și arătau urmările rele ale beției. 
Dăr nici asta n'a ajutată multă. Dără ni-i cunoscută 
istoriora următOre.

Pre ună hamală ilă inspirase ună oratoră, care 
vorbia contra beției, într’alâta, încâtă se decise și elă a 
face parte din societatea băuturiloră de apă! înainte de 
ce se apucă se subscrie, ilă întrebă elă pe oratoră, ce 
capătă pentru subscrierea sa? Respuntjendu-i acela, că 
răsplata sa va fi consciința sa curată, numai celă vetjl 
că aruncă condeiulă din mână strigândă : „Ce, nici mă 
cară ună pahară de rachiu nu vreți se-ml dațl?“

Totă in'r’o astfelă de adunare, când numai de 
abia începuse apostolulă a vorbi, strigă ună bețivă: „Nu 
ilă ascultați! elă ne îmbată cu vorbe găle!“

In timpulă de față voră să pue capătă beției, a- 
ducând’o in combinare cu codicele penală. Dăr de ore 
ce, pe omă in bețiă nu-lă păte nimeni trage la răspun
dere pentru faptele sale, voră să-lă facă responsabilă, 
că fiindă încă treză, s’a apucată să bea. Cu greu să 
păte insă afla o b.isă juridică pentru o astfelă de lege: 
căci dâcă a devenită beția maniă — și numai de astfelă 
de bețiă pote să fiă vorba — dâcâ înculpatulă se allă 
intr’o stare, în care nu pote da contă de faptele sale, 
atunci ilă poți pedepsi totă așa de greu, ca pe unulă 
ce pătimesce de cleptomaniă seu de piromaniă.

Dr. M.-g-r,

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

BERLINtJ, 22 Aprilie. — Camera deputa- 
țiloră a intrată erl în desbaterea proiectului bi- 
sericescă. Gneiat propuse s6 se desbată în comi- 
siune. Windthorst ceti o declarațiune de cuprinsul 
că, centrulă, în urma scrisorei Papei, acceptă 
proiectulă precum l’a alcătuită camera senioriloră. 
Vircliov combătfi proiectulă, dr Bismarck inter
veni pentru proiectă punendă cestiunea de ca- 
blnetă. Desbaterea s’a amânată pe a<|I.

PARIStJ, 22 Aprilie. — Ună comisară 
specială francesă la gara Pagny a fostă, precum 
se dice, sedusă prin vicleșugă în localitate, ata
cată de agențl polițienesc! germani și dusă la 
Metz, unde casulă a produsă iritațiune.

BERLINU, 22 Aprilie. — Cousiliulă fede
rală a primită legea pentru împrumută și cre- 
ditulă suplimentară. Bugetulă cere 172 milidne 
mai alesă pentru scopuri militare.

DIVERSE.
Despre pleșuviă. — Capetele pleșuve devină o tră

sură din ce in ce mai bătătăre la ochi a civilisațiunii 
moderne, 4‘ce „Phrenological Jurnal’. Acestă fenomenă 
trebuesce atribuită, fără ’ndoială, activității nervăse ce 
caracteriseză timpulă nostru, căci elă este văzută cu de
osebire în centrurile mari de poporațiune, unde comer- 
țnlă și cultura intelectuală ajungă la gradulă celă mai 
inaltă. In acele centrurl, jumătate din bărbații de pa- 
trudeii ani este mai multă său mai puțină pleșuvă, și 
încâtă privesee femeile de aceeași vârstă, suntă mai nu
merose acelea cari, desfăcute de pârulă streină, ar putea 
sâ arate pe craniulă loră ceea-ce Scriptura numesce 
„gloria« loră. Unii fisiologiștl mergă pănă a afirma, că 
nu e departe timpulă, când Englesii, Francesii, Germanii 
și Americanii voră fi aprope toți pleșuvi.

Căderea pârului iși are mai totdâuna causa sa in 
o nulrițiune necomplectă a foliculei pilăse, și acâstă a- 
nemie locală păte să se datorescă unoră cause nume
rose. In unele cașuri, spre pildă în frigurile tifoide, se 
produce imediată, și vetp 4’ cu 4* cum se manifestâză 
pleșuviă; der de ordinară atunci papilele nervăse ale 
pielei părose, a cărei neacțiune adusese acea lipsă de 
nutrițiune, iși recapătă repede energia proprie, și pârulă 
cresce erăși. Unele boale de piele, aceea, eczema, ery- 
sipela, polă de asemenea să determine o pleșuviă tim- 
purară sâu permanentă. In generală ori ce micșorâză 
energia constituțională este de natură a rări părulă. 
Adesea se vedă femei, cari iși nutrescă copii, că devină 
mai multă seu mai puțină pleșuve în timpulă periodei 
alăptării, și cari n’au trebuință de câtă de puțină odihnă, 
de câteva tonice și de o alimentare intărităre pentru a-șl 
recăpăta părulil. Cu tăte acestea, nu se pare că ple- 
șuvia vârstei este necesarmente asociată cu slăbire sim- 
țitore a forțeloră vitale. In forte multe cașuri este o 
particularitate ereditară, care se ivesce pe la vârsta de 
35 pănă la 40 ani și se desvoltă gradată.

Der causa directă, — nesuficiența de nutrițiune a 
pielei părose — este totdâuna aceeași. Această nesu- 
ficiență devine 6re cum constituțională, așa că bulbulă 
pilosă stirșesce prin a se desființa cu desăvârșire; capi- 
tarele sale au dispărută, însăși folicula nu se mai mar
chează nici prin cea mai mică depresiune pe pelea pă- 
rOsă, și asta ii și dă acea lucire așa de mare, că mulți 
6menl ar putea-o crede artificială.

In generală se admite, că pleșuviă nu se ivesce 
câtă timpă pielea părdsă conține o proporțiune indestu- 
lătore de țesătură grasă; asta ar explica faptulă, că fe
meile nu’șl pierd așa de timpuriu părulă ca bărbații. 
Pe lângă tâmple și la regiunea posteriără a capului, la 
punctele unde se atașază mușchii, se găsesce mai multă 
țesătură grasă decâtă pe creștetulă capului, de aceea 
părulă este incă desă prin acele părți, pe cândă sinci- 
putulă a rămasă pleșuvă.

Dâcă pierderile țăsăturii In grăsimea pielei părăse 
concurgă de a produce pleșuviă, atunci se pote admite 
că ori ce tinde a ’i păstra consistența normală trebue 
să se ajute la păstrarea părului. Trebuesce deci să se 
îngrijâscă acea țăsătură, când dă semne de bălă, și mai 
alesă de pityriasis, care se manifestâză prin formarea de 
epidermă a unoră solsulețl asemănători tărîței ce se nu
mesce de obișnuită mătrâță. Acâstă mătrâță se păte 
opri, șii precauțiunea păte să fiă de ajunsă pentru a îm- 
pedica căderea părului.

Unu ginere de o sută de ani. — Acesta tipa rara 
e părintele John White, preotă reformată din Greenwend 
în America. lohn Wilhe e preotulă Negriloră din acelă 
orașă. După ce a propovăduită credința creșlinâscă în 
timpă. de 85 ani și a îngropata, cu multe lacrimi, două 
soții, a luată acum o a treia, pe d-șăra Edie Smith, în 
vârstă de 65 ani.

EditorO: Iacobfl Mureșianu.
Redactoră responsabila Dr. Aurel Mureșianu
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Ouraulu Ia huria de Viena
din 21 Aprilie st. n. 1887.

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

vinii ung........................ 98.75
Imprumutulil cu premiu 

ung.................................. 120.50
| Losurile peutru regularca

Tisei și Segedinului . 124 40 
Renta de hărții austriacă 81 60 
Renta de arg. austr. . . 
Renta de aurfl austr. . . 
Losurile din 1860 . . .
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................ 876 —
Act. băncel de credita ung. 288 
Act. băncel decreditil austr.284.10

G albiul 
................. 5.96 

_.x_ . . _,_r_______ .... 1004
Bonuri cu cl. de [sortare 104 25 Mărci 100 imp. germ. . . 62 20 
Bonuri rurale transilvane 104 40 , Londra 10 Livres sterllnge 126.8o

Rantâ de aură 5’/, . . . 102 25 1
Rentă de hârtii 5% . . 88 75
Imprumutuli cftilortt ferate 

ungare........................  150 25
Amortisarea datoriei căi- 

lord ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.70

Amortisarea datoriei câi- 
lorâ ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 127 20

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) . . . .116 —

Bonuri rurale ungare . . 105.—
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.25
Bonuri rurale Banat-Ti- ....K....... .

miști..............................104 50 Napoleon-d’orl

Argintuld — 
| împărătesei

Bursa <le Bii«*ui*es<*i.

82 60
113 —
134.25

Cota oficială dela 8 Aprilie st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%). 89*/, 90*/a
Renta rom. amort. (5o/0) 94— 95—

> convert. (60/0) 86— 87 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35’/a 36’/,
Credit fonc. rural (7°/0) . 102’/, 103—

> ii ii (5°/o) 86*/a 87—
» • urban (7°/0) 99’/, 100—
» » (6’/o) • —— —
> • (5"/0) . 83’/, 84’/.

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

< * » Națională —— —
Aură contra bilete de banca . . *16.75 17.—
Bancnote austfiace contra aură. . 2.00 2.01

Cursuiu pieței Brașovu

din 22 Aprilie st. n. 1887.

Bancnote romănescl . . Cuinp. 8.50 Veud. 8 53

Argint românesc . . . • . > 8.45 . 8.49

Napoleon-d’orl .... 3 9.97 . 10.02

Lire turcescl................. * 11.41 » 11.44

Imperiali..................... » 10.41 . 10.44

Galbeni.......................... > 5 91 . 5.95

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

n 1 » 5°/o • li 98.— » 99.--

Ruble Rusescl .... . • » 112 — » 113.—

DiscontulO . . . » 7— lO°/o Pe ană.

ABONAMENTE TARIFA
se potu face cu începerea dale 1 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămtl
și posta ultimă.

Prețulă abonamentului este
Pentru Austro-Ungaria:

a

ușorii

ni se trimite esactfl arătându - se Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia â fl. — cr 10.

Pentru repețirl se acordă, următorele raliate

pe trei luni
„ ș£se luni
„ unii anii

3
6

12

75

fl. —
fl.

fl. —

Pentru România și străinătate:
10pe trei luni 

șese luni . 
unu anii

franci
20
40

11

77

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Pentru repețirl de 3— 4 ori 10”|o

H ij 5— 8 n

n

îl

5?

Dela 20

H 9 — 11 n 2o°;0

i i n 12—15

15 55 16—20 55 40°|o

de repețirl în susu 50"l„
Pentru anunciuri

voiri și reduceri și peste
ce se publică 

cele însemnate
pe mai multe luni se 

mai susu.
facă în-

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

pe linia Predealii-Budapesia și pe linia Teiașft-Aradft-Biidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Bredealii-Buda pesta ■Budapesta— Pretiealii

Trenă 
de 

pemone
Tren , Trenă 1 Trenă 

accelerat .ouinlbus omnibiiH
Trenă 

de pers.
Tren 

accelerat
________

TrenG Trenă 
omnibus de

persâne

Trenă j 
omnibus 
■=■—d

I

BucurescI

Predealu

Timișâ

Brașovfi
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorod ti
Hașfaleu

Ruilnpe.Mta- rad ii-'S'ei ușiirffeibiwft» X ruilîli-Biitiagiestu

Trenă 
oînnibns

Tre m 
omr tbns

Trenă de 
pernone

Trenă de 
peraone

Trenu 
dc persone

Trenă 
omnibu»!

'Feiiișfk 1J .24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 _ _
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Iknilapest» 8.20 905 —
Vințulă de joșii 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotâ 12.52 — 4.50 S*.' ’ikok 4.10 5.45 —
Orășfia 1.01 — 5.18 Ar <lfit 4 30 6.— 7.04
Sjmeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glog» vată 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 PaulișJ 5.19 6.51 8 17
Iiia 3.55 — 7.28 Radna-1 <pova 5.41 17.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 619 7.37 — 1
Zam 4.25 — R.ll Berzova 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 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 9. 8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42
Glogovațil 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Arad Ci 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ț 8.42 — 4 52 Șibottt 11.43 12.— —

— 1 — 5.12 1 Vințulft de joșii 12 18 A2.29
Bîiaapenta — 1 — 8.20 | Alba-Inlia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 | Telușăt . 1 29 1.41 —

A r a di Cl -T i mu J ș 6 r a Kleaeria (Piski) Petroșeni

Trenă TrenG da Trenu Trenă de Trenă TrenG
omnlbuo perudnc mixt pereâne amnibna mixt

Ara<lft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulft nou 19 — 6 33 Strein 11.58 — 3.25
NCmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hnțegt) 12.46 — 416
Vinga 7.1 s — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 641
Tfnaîșdra 9.02 — 9 08 PetroHenl 3.37 — 7.12

Timișifira-A rudă PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenfl Trenă Trenă Trenă
persâne perndne omnibus de pers. omnibus mixt

Tinaiftâra | 6.25
5.00 Petroșeni 10 07 6.10

Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orezifalva | 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 1205 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegtl 12.42 — 9.01
AradulO nou 9.11 — 8.01 Streiu 1,22 — 9.52
Aradfi 9.27 — 8.17 1.53 -r 10.31

II 10|
7.40 

11.05
2 02
4.12

(
(Sighițdr* 

Elisabetopole 
Mediașfi 
Copia mică 
Micăsasa 
Blsșiu 
Crăciuneld 
Teinșft 
Aiudfl 
Vințulă de 
Ui6ra 
Cucdrde» 
Ghirisfi 
Apahida

Cluțin
Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana
Huiedind 
Ciucia
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susO

( 
(

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
3.5p
5.10
5.30

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

8.00

Oradia-mare

P. Ladăiiy 
Szolnok
Buda-peita

( 
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

MW

10.55
1.23,
3.24
10.05
2.15
6.05

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăuy 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
Rfev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Cluțiu

Apahida
Ohiriș
Cncerdea

(

1 
t

6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

3.10
7.38
5 40

9.14
9.24
9 41

10 19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.36
2 06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.4-1
2.31

Uidra 
Vințulă de 
Aiudâ
Teiuițfi 
Crăciunelfi
ESlașâ 
Micăsasa
Copșa mic
Mediașd 
Klisabetopolo
Sigișfira 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfaivt 
Apatia 
Feldidra

Srasovh

Tiniișii

3UH0

r 
k ( t 1.55

2.53

Predealu

BucurescI

(
(

Notat Orele de n6pte suntfi cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI Brașovtt.

3.28
9.35

7.08
7.36
9.06
9.53

10.-
1O.< 9
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
349
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI


