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BrașovU, 15 Maiu 1887.
Cestinnea alegersi nn_ui principe pentru Bul

garia și crisa ministerială din Francia suntu afli 
obiectele principale ale -disAiteiunei în prcssa ett- 
ropână.

Bulgarii nu mai ajung/i a ave unu prin
cipe, de când li s’a dusă prinț.ulu Alexandra. 
T6te stăruințele lorii de a face să înceteze pro- 
visoriulă periculoșii de față au rămasă zadarnice. 
Și care este causa?

Causa pentru care Bulgarii nu potil face 
unu paști înainte spre consolidarea țării lorii 
este atitudinea Rusiei. Nu mai încape îndoiâlă, 
că Rusia voiesce se țină încurcate lucrurile în 
Bulgaria și de aceea refusă de a consemți la o 
combinațiă seu alta, prin care s’ar face finită 
provisoriului.

Câtă pentru Germania, Austro-Ungaria și 
Italia se asigură, că aceste trei puteri s’au înțe
leșii de a sprijini candidatura ori și cărui prin
cipe, care va fi alesă de Bulgari și va dobendi 
totodată aprobarea Portei și a Rusiei. Francia 
stă la o parte gata fiiindă a sprijini pe Rusia 
în demersurile ei, er Anglia sprijinesce pe față 
nisuințele regimului actualii din Sofia.

Turcia din parte-i face mereu încercări de 
a înainta soluțiunea cestiunei bulgare, dâr aceste 
încercări reniânu de ordinară fără resultatiî, de- 
drece Rusia prin refusulă ei de a lua parte la 
acâsta soluțiune paraliseză tâte planurile guver
nului t.urcescă.

Toți din tâte părțile aștâptă să vâdă ce dice 
Rusia și cari suntu dorințele ei în privința can
didatului la tronulă Bulgariei, dâr Rusia tace și 
păstrâză despre tâte intențiunile ei presente și 
viitdre cela mai mare secretă, par’ că ar voi cu 
deadinsulu să împiedece sâu să amâne soluțiunea 
cestiunei bulgăresc!.

Astfelu se esplică trăgănarea alegerei de prin
cipe pentru Bulgaria, cu toți pașii întreprinși din 
partea regenții bulgare și a guvernului Sultanu
lui. S’a vorbită în dilele aceste de dorința ce 
ar avă-o prințulu Vogoride, nepotulu lui Aleco- 
pașa, să ajungă Domnii alti Bulgarilor!) și de 
audiența ce a avut’o la Țarulii în acestă afacere, 
dăr Rusia se ține și față cu acestă candidată în 
cea mai mare reservă și nu dă nici unu semnă 
ală voinței ei.

Mai însemnată decâtă cestinnea alegerei prin
țului bulgară este însă pentru momentă crisa 
ministerială din Francia.

Formarea noului cabinetă francesă întâm
pină mari dificultăți din causa neînțelegeriloră 
între multele partide republicane ale camerei și 
din causa presiuniloră situațiunei politice esterne. 
Președintele Grevy s’a adresată mai întâiu la 
Freycinet, unulu din cei mai distinși și capabili 
bărbați de stată ai Franciei, rugându’lă să com
pună noulă ministeriu. Freycinet a și primită 
misiunea, dâr n’a isbutitu a forma ună cabinetă 
și a repășită. După aceea s’a adresată Grâvy la 
președintele camerei Floquet. Dâr nici acestuia 
nu i-a succesă a compune cabinetulu său, cum 
se (jicea, „ministeriulu de împăcare11.

Floquet, se (}>ce! a întâmpinată mare oposi- 
sițiune din partea șefiloră partidei drepte, opor
tuniste și a centrului stângă din simpla causă, 
că nu este persână agreată de Țariilă Rusiei. 
„Avemă în lume ună singură aliată și și pe 
acela să lă supărămă ?“ esclamă unulă din orga
nele dreptei.

Acâsta împrejurare este caracteristică pentru 
actuala situațiune în Francia și totă atâtu de 
cai acteristică e lansarea cestiunei, că âre să între 
generalulă Boulanger, ca ministru de răsboiu, și 
în noulă ministeriu ori nu?

Generalulă Boulanger este erăși fârte rău 
văcjutu la Berlină și oportuniștii din camera fran- 
ceflă, cari dispună de vre-o 140 de voturi, stă- 

ruiescu multă ca să nu mai fiă chiămată la mi
nisteriu Boulanger. Cea mai mare parte a depu- 
tațiloră suntu însă pentru intrarea în cabinetă a 
fostului ministru de răsboiu, deârsce credtl că 
numai densulă este chiămată a duce la finită re
formele începute in armată și fiindil că sciu că 
Boulanger este fârte bine văfjută la Petersburgă.

Intr’o convorbire c’ună redactară ală 4ia" 
rului „Voltaire“ generalulă Boulanger s’a încer
cată a se apăra în contra învinuiriloră ce i s’a 
făcută.

„Țâra a durmită, (lise elă, 15 an! și eu 
am deșteptat’o -fâcendu să se renască în ar
mată spiritulă militară. De aceea țâra are în 
mine încredere. Ce sunt eu de vină dâcă so 
amestecă politica în administrațiunea mea și unii 
me credă absolută necesară pentru continuarea 
acestei opere, âr alții mă consideră ca omă pe- 
riculosă păcii? Răsboiulă nu-lă dorescă și nu-lă 
dorimă, dâr suntemă gata a ne bate dâcă amu 
fi atacați. “

După tâte aceste este clară, că soluțiunea 
crisei ministeriale francese nu pâte rămână fer’ 
de efectă asupra situațiunei generale politice.

Mișcarea electorală.
Agitațiunile pentru alegeri au începută cu iotă se

riozitatea. Guvernamentalii și oposiționalii unguri pro 
mită aleggtoriloră marea cu sarea. Cei dintem aducă 
osanale guvernului, cei de ală doilea îhî condamnă. Re- 
sultatulă are să fiă bălăi și spargeri de capete la a- 
legerl.

Din aceste agitațiuni vomă face cunoscută publicu
lui română numai momentele mai însemnate.

In Buda vechia oposiționalii au ținută la 22 Maiu 
adunare. David Csilleri propuse în unguresce aleggtori- 
loră să alegă ună deputată harnică, jcare să facă să nu 
mai domnăscă în ac.elă cercă miseria și clica. Și fiind 
că Budapesta e „neoșe maghiară", Di. Horn găsi cu 
cale să esplice in nemțesce, că ce a disă Csileri. Can- 
didatulă Eolvos arată cum la alegeri răsară Omenii gu
vernului ca ciupercile, îi scote la ivelă promisiunile și 
duzinele de bande de lăutari.

De altă parte și guvernamentalii an ținută adunare. 
Alexandru Orsz.agh, deputată, dise că e pentru stată in
dependentă ungurescă pe basa „ideii de stată maghiară*. 
Oricâtă de cultă și bogată ar fi acestă țeră —- dise elă — 
decă nu va fi maghiară, s’a sfârșită cu totu constilnțio- 
nalismulu și tolulă e perdută. Urmară apoi laude la a- 
dresa guvernului.

Inlr’altă cercă ală Budapestei intr’o adunare a o- 
posiț:onalilo,’ă vorbi candidatulă Pazmandi; „N’avemă 
o Curte deosebită, nici diplomațiă a nostră și comuni- 
cămă cu Europa prin Viena; Cetinge și Belgradă suntă 
în Europa mai cunoscute decâtă Budapeșta. Tisza ne-a 
aliată cu o aîtă națiune ca să nimicimă pe singurulă 
nostru amică, pe Turcia. Administrația e rea, organtle 
subalterne facă ce le place, Ună omă a plătită pedepsă 
634 fl. 54 cr., fiindcă s’a găsită ună epure la elă“. 0- 
ratorulă e radicală și aderentă ală democrației francese, 
e pentru introducerea votului secretă.

In Oradea mare guvernamentalii au oferită d-lui 
Tisza candidatura, cu osanale și fanfare, de aceea d. 
Tisza [11-a dată o masă — der nu la toți ci numai de- 
putațiunei, — la care s’au ținută și toaste. D-na Tisza 
a lăculă onorurile casei. In comitetulă electorală de 
peste 160 membri nu e mai nici ună Ungură, ci vr’o 
150 Jidovi,, restulă alte neamuri cu nume maghiarisate 
ori nemaghiarisate și următorii Români, ală căroră nume 
sună pe unguresce așa : Duma Laurân, Maroz«an, Beles, 
Nestor, Netyo, Pojnâr, Pânfya, Român, Razei, Rednic, 
Vela.

Cerculă electorala Banatu-Comloșu a candidată pe 
secrelarulă de stată Wekerle. In depulațtune — ne 
spună foile unguresc! — suntă pe lângă Unguri și Ger
mani, Șerbi și Români. Lui Wekerle i s’a vorbită în 
ungutesce și nemțesce.

In Biserica albă e candidată de partida naționa
listă serbescă Dr. Michail Polit.

Cojocna a fostă surprinsă, pentru prima dată, de 
visita fișpanului și ll-a pusă aleggtoriloră la inimă, sg" 
alegă candidată tiszaislă, decă voiescă să se facă vred
nici de încrederea și bunăvoința cercului centrală ală co
mitatului, ll-a promisă că statuia se va îngriji pe vii- 
toră mai bine de scola de stată de acolo.

In (Jlușiu guvernamentalii, mai toți funcționari, au 
ținută adunare și adv. Bokros li-a spusă, că numai par
tida «liberală" e în stare sg realiseze problemele statului, 
și că Tisza ,va scote națiunea din deficite."

Și acum, ca sg le arătămă aeeloră Români, cari 
își dau votulă Unguriloră, cum îi taxeză chiar aceștia, 
le reproducemă din organulă tiszaistă „Nemzet" urmatd- 
rele rendurl, pe care bine sg și le însemne:

„Cea mai mtserabilă corupere e aceea, când se 
face de nai nainte terguială, când se pune preță pe 
consciință și se face tergă ca asupra recoltei ori a lânei 
oiloră Rușine pentru asemenea speculanți de mandate, 
der mai rușine pentru alegetori, cari se privescă pe sine 
insuși ca marfă de vendare, cari n’au convingeri, cari 
in tocmai ca mărfurile din prăvăliă suntă obiecte de 
ven4are. Ce potă sg aștepte asemenea alegători? Din 
partea opiniunei publice numai dispreță, dispreță chiar 
și din partea acelora, cari i-au cumpărată.»

In cerculă românescă Iosașt în comit, Aradului nu 
mai candideză părintele Gurbană, ci Românulă guverna
mentală G. Konstantiny, care a mai fostă deputată ală 
losașiloru. In comitetulă electorală ală acestui candi
dată suntă Jidovi, Unguri și Români, ală căroră nume 
sună pe unguresce astfelă: Kolozsa (Coloja), Gyermân 
(Germană,) Koczoj (Țoțoiu), Kernacz Onyika (Cârnață 
Onică), Zsurkucza (Jurcuță), Zsolgya (Joldea), protop. 
Groza Ianos, Birta Peter, Popescu Izidor, Rob Miklos, 
Feher Leontin, acești trei din urmă funcționari.

In Bistrița și Sighișâra suntă câte doi candidați 
sasi, câte unuia guvernamentală și câte unulă dm parti- 
dulă poporala săsescă.

Afacerea cu „protestulii" din Recaști.
In Nr. 93 alu fâiei nâstre, precum îș! voriî 

fi aducendil aminte cetitorii noștri, amil datu 
după o fâiă ungurâscă scirea, că alegătorii din 
cerculă Recașului aru fi protestată în contra 
participării la conferința din Sibiiu, accentuândil 
că ei arii sta pe basa programei răposatului 
„Viitorii11, și amă adausil, că aștepfămă să dea 
„Luininâtorulă" lămuriri cu privire la acestil 
pretinsă protestă. Etă acum ce lămuriri dă nu
mita foia, Nr. 36 dela 9 (21) Maiu a. c:

Causa cu protestată trimisă conferinței din Sibiiu 
s’a petrecută în acestă modă:

In 7 Maiu, când, se tjice, s’ară fi ținută în Recașă 
conferința .aleggtoriloră români ce aderăză la programa 
din Budapesta*, care însg astăzi e sdrență — n’a fostă 
nici o conferință electorală in Recașă. Nimeni n’a fostă 
invitată, nimeni n’a luată parte, nimeni n’a cetită con
vocare pentru acea conferință! Va sg tjică, este neade- 
vgră că în 7 Maiu, când s’a (elegrafată conferinței din 
Sibiiu, ar fi fostă în Recașă ori ce felii de conferință de 
alegători, și prin urmare ună neadevgră chiară criminală 
este cutezată afirmare, că cineva ar fi protestată din 
Recașă.

Ce s’a petrecută însă în cjiua de 7 Maiu în 
Recașă ?

Adevărată e că în <}iua de 7 Maiu s’a ținută în 
Recașiu ună concertă pentru „Kultur-egylet11 și acestă 
concertă a fostă aranjată și cercetată și de câți-va Ro
mâni, despre ce s’a cetită și raportată și în organulă 
guvernamentală de aici „Delmagyarorszâgi lapok*. Nu
mele arangialoriloră și participanțiloră români nu-lă spu, 
nemă — de rușine și de scârbă. Este deci probabilă, 
că la acestă concertă se voră fi conțelesă „matadorii" 
presențî, ca sg protesteze și să telegrafieze la Sibiiu.
Mai departe etă ce ni se raporteză verbală, referitoră la 
numilulă protestă și ni - se descoperă ca „date positive 
și de totu esacte, pană la minuțiositate.“

Adecă îndată după conferința națională din Timi- 
șora, vice-comilele a depeșată d-lui C. Tisza, atragen- 
du-i deosebita atențiune la împrejurarea că; „și cerculă 
Recașiu este representată in conferința națională,,. C,
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Tisza numai decâtă a chiămată la sine pe „ilustritatea 
sa“ d-lă Dr. Gali și l’a interpelată in causă: .hat hogy 
van...............barâtom'. — „Iluslriiatea sa< a plecata de
la Tisza d’adreptulă la gara căiloră (erate, și d'aci in 
cerculă sâu Recașiu. Ce va fi făcută, ce va li vorbita 
cu d-la pretore și cu marele sâu partisanta, între patru 
ochi, — nu se scie; dâr resultatele acestei grandi6se 
consultări se manifesteză prin următorele fapte compli
nite și documentate :

Etă vorbescă aceste două epistole adresate nouă, 
pe cari noi aici le cităma fără subscrieri, ca să cruțămă 
pe sărmanele victime de ulteriori persecuțiuni, er în o- 
riginala le voma transpune onoratului comiteta centrala 
din Sibiiu. Și adecă una domna ne scrie :

„Prâ stimate domnule advocata și redactoră! Er 
avusei onăre cu d-la pretore cercuală din Recașiu, C. 
Lâzâr, care, după ce și-a permisa a-mi întreba elevii 
mai vârtosă din „Istoria patriei" și din limba ungară 
(maghiară, Red.), m'a chemata la o parte, in chilia mea, 
cu cuvintele: »am se vorbesc-a ceva cu D-ta." „-- Pof
tiți, Spectabile, vă stau la disposițiune, răspunseiu eu. 
In odaiă ml-a fosta prima întrebare: D-ta și ipopa ați 
fost la conferință in TimișoraJ, și ați ceruta, frumoși 6 
meni, să-mi represinte și cercula meu la Sibiiu. Ve<p, 
asta ar trebui să țl-o îndrepți, și să te decsiarl acu în 
scrisa, că consimți cu principiile d-lui Gali. De altcum, 
ml-a tjisa d-la pretore, voia vorbi încă și cu popa. Spu- 
ne-ml insă, cum ai îndrăsnita să mergi la astfelă de 
conferință?" — „Spectabile! Ca învățători nu vă pota 
da nici una răspunsa positivă, căci — o sciu bine — 
pota să am vorbe și neplăceri eu domnii. Ca orna pri
vată insă, vl-o mărturisescă, am mersa să cauta pe vo
itorii noștri de bine, căci, <Jeu, M sta nemâncata la 
vorbele d-lui Rotariu, care nici elă n’a ceruta alta pen
tru Români, de-câta bunătăți adevărata constituționale 
și dreptate. Vă dechiara, iota ca oină privata, am 4,s0 
mai încolo: stimeza multa persona d-lui Gali, însă — 
dăcă am fost la conferința naționala, una n'o pota face: 
să fiu trădători". Am scrisa astea pre stimata D-niei 
Văstre, domnule redactori etc. etc.“— — —

Altă epistolă, adresată nouă '
„Stimate d-le redactori! „In datuli de 26 Apri

lie v. (8 Maiu n. Red.) a fosta la mine uni individa 
(Pretorele, după inf. nostră. Red.) după cJlsa lui, cu uni 
protoeoli, der a fosta protesta contra conferinței din 
Timișiora, și mă întrebă indată: cu cine țini, cu Gali 
seu cu Apponyi? — pe acesta din urmă eu nu-li cu- 
nosci. Eu, la aucjulh numelui celui din urmă, respundi 
cu Gali, cugetânda: mai bine cu Gali, deeă nu-i altuia, 
decâtă cu, Ungurulă acela. Respectivulă, la răspunsula 
dată de mine, Z'ce indată: subscrie protocolula, că țini 
cu Gali. — Chiar pe timpulă acela a sosită dspele meu, 
când nici întunerică tare, nici lumină nu era de aprinsă 
— der până am cerută eu dela preotesa lumina, res
pectivulă imi dă să subscriu proteslulă la întunerecă. 
L’am subscrisă eu și uica (unchiulă) meu .... invăță- 
toră. Uica meu, după subscriere, se duce in cancela
ria mea, unde preotesa a fostă chemată pe cassarulă 
corn, ca să-lă subscrie și elă, și celesce subscrierile și 
protestulă. Atunci a vă()ut ce amă făcută noi. Dăr a 
fostă târziu.

Protestulă încă în sera aceea s’a spedală, și noi 
am rămasă mâhniți după îndepărtarea ospelui, uimindu- 
ne de celaina făcută cu noi! — La conferința din Ti- 
mișăra scriitorulă plecase (dăr a intârdiată. Red.) der 
noi suntemă fideli programei naționale. La ajutorulă 
nostru in orice timpă poți conta, noi cu trupă cu su- 
fleta suntemă pentru D-ta, în ... . (comuna resp. Red.) 
intrăgă. „Una vă rogă. ... (să nu i se publice numele 
Red.) alt-cum eu ’să independentă, cu forța nu mă pote 
nimeni face să voteză pentru ună candidată carele nu 
convine intereseloră poporului. Până' la revedere pe 
câmpulă luptei" etc. etc. —

Etă dăr, cum stă causa cu protestulă. Este evi
dentă și motivată cumcă s’a comisă o formală crimă, 
o înșelăciune spre a storce autorisare de protestă, der 
conferință de alegători n’a fostă, n’a protestată. —■

SOIRILE DILEI.
La finele lui luniu — spună foile ungurescl — va 

sosi în Clușiu archiducele Albrtcht, unde va petrece 
câteva <Jtle, ca să inspecteze trupele din ^garnisdna de 
acolo.

—x—
Ună călătoră dela Blașiu ne comunică următorele: 

„Escelența Sa Metropolitulă Vancea a luată cele mai 
energice măsuri pentru îmbunătățirea sorții tineriloră teo 
logl internați in seminară; s’a pusă in atingere imedietă 
cu teologii, dela cari îșl primesce informațiunile, le as
cultă fote plângerile și numai decâtă ia măsurile de lipsă 
pentru încunjurarea neajunsuriloră. Tinerii suntă fârte 
îndestulițl și prin acăsta și puținele inconveniente de pănă 
acum au începută a înceta cu desăvîrșire. — In 1 Maiu 
au fostă (-hirotoniți d-nii: fonă Peteanu, lână Petrană, 
Alesandru Bighiană și Ioană Burzu."

—x—
MinistrulH ungurescă de comunicațiune îd înțelegere 

cu celă de interne a ordonată, ca căile ferate să dea bi
lete de drumă directă la America numai aceloră persăne, 
cari au pașapârte în totă regula Cu acăsta crede mi- 
nistrulă că „va mai împuțina» emigiarea.

—x—
Ministrulu ungurescu de comunicațiune dase în 

anulă trecută o ordinațiune maghiarisafore, care stabilea

Inundări.
Ni se scrie de lângă Clușiu, cu data 25 Maiu, că 

in urma ploiioră din 20, 21 și 22 Maiu, Someșulă a 
esundată. Două din trei părți ale hotarului ținătoră de 
comuna românâscă Juculu nobilă snntti inundate de apă. 
Tâte sămănăturile, atâtă cele de fomnă câtă și cele de 
primăveră suntă imolite. Apa curge prin comună c> și 
Someșulă; s’au dărîmată pănă acuma trei case și D-^eu 
scie câte pagube voră fi mai avută bieții dmenl. Astăzi 
polă să vină esecutorii, căci din acâstă comună nu voră mai 
ave ce lua, cum au luată anulă trecută.

De asemenea Sebeșulă și Berinulă s’au revărsată 
pe intregă șesulă pricinuindă pagube mari. Poduri și 
punți au fostă duse de apă. Secașulu a inundată fâna 
țele și sămănăturile. In Oreștiă locuitorii au căutată 
scăpare pe coperișele caseloră. Casarmele suntă iso- 
late de orașă prin apă. Comunicația pe calea ferată 
între Orășlia și Deva e întreruptă. Multe comune dim- 
prejurulă Orăștiei suntă inundate. Partea de josă a 
Devei e asemenea inundată.

In Șagă, comit. Timișârei, apa a ruptă o parte din 
cimittrulă română, ducendă mai multe sicriurl. Coșteiulă 
e amenințată de apa Begei. Intre Parată și Celeza e 
o mare câtă ve<ji cu ochii. Petrumanulă e sub apă, 
Macedonia a suferită multă, Celeza e nimicită cu totulă. 
La Hancia, rupendu-se canalulă teresiană, au fostă inun
date 1000 de jugăre, Unipulă e în apă, Uifalău și 
Uilaca suntă amenințate. Mureșul» a inundată o parte 
din Lipova.

împrejurimea Mirisleului nu numai pagube din 
causa apeloră a suferita, ci fote fructele și strugurii 
suntă nimiciți de grindina ce a căzută in mărimea oului 
de porumba.

1 Septemvre n. c. ca ultimă termină de a-șl însuși limba 
ungurescă acei funcționari ai căiloră ferate, cari la tre
cerea acestora in mânile statului au fostă ținuți in ser
viciu. Minislrulă amintesce acum din nou acea ordina
țiune cu observarea, că terminulă nu se va mai prelungi.

—x—
Comandantulă de corpă br. Schonfeld se află în 

Brașovu, unde a venită să inspecteze garnisăna de aci. 
—x—

Mâne, Sâmbătă, va avă locă petrecerea tragerei la 
țintă a oficeriloril garnisind de aici în casa de dare 
la semnă (Schutzenhaus) sub Tâmpa. Petrecerea se va 
începe la ărele 4’/a după ametji.

—x—
Ministrulu ungurescu de agricultură, induslriă și 

comerță a concesă, ca în comuna Cața din comit. Târ- 
navei-mari să se țină tirgă de țlră in totă anulă la 7 
Maiu și 16 Septemvre n. In comuna Cristuru a concesă 
același ministru să se țină tergu suplimentară la 31 Maiu 
n. c. în loculă târgului de țâră ce avea să se țină la 9 
Maiu n.

—x—
In comuna Ernia de lângă Tergu-Mureșului o ță

rancă a născută trei copii gemeni.

La 1 Iulie va apără în Parisil la Eelix Alean o 
nouă revistă medicală întitulată: „Archives Roumaines de 
Medicine et de Chirurgie", dirigâes par Georges Assaky. 
Arhivele române voră apără de șese ori pe ană in fas
cicule de 89 pagini. Ele voră avea de scopă să țină 
publiculă învățată in curentulă lucrăriloră profesoriloră 
și mediciloră din România. Printre colaboratorii acestei 
reviste voră fi între alții și d-nii profesori d-rl Felix, Ma- 
nolescu, Istrati și dr. Buicliu

—x—
La 23 Maiu n. a fostă prinsă ’in curtea palatului 

imperială din Viena unu nebună, care îmbrăcată in cos
tumă fantastică venise in reședința impărătescă ca să ’șî 
validiteze pretențiunile sale asupra tronului ungurescu. 
Acestă „pretendentă" e ună țăsătoră din Frankstadt in 
Moravia, anume Pospieth, De acolo a venită pănă la 
Viena pe josă. împodobită cu însemnele corănei, cu co
ronă, cu sabiă și cu sceptru, Iote făcute de elă din hârliă 
grosă și din lemnă, cu ordine de cotillon, se duse la pa
iață, er de aci ajunse directă — la clinica psichiatrică.

—x—
In comuna Vulcanii din comit. HuniădOra nisce hoți 

maseați au călcată pe bog tulă locuitoră Ionă Bruzană 
și i-au furată 300 fl. Hoții l’au torturată atâta pe elă 
câtă și pe mama lui cu ună vătrară Înroșită in focă 
pănă ce 11-a spusă unde suntă banii.

—x—
Poliția din Clușiu a condamnată pe ună proprie

tară de birji, care a fostă desă pedepsită pentru bețiă, 
să nu mai aibă dreptulă a duce călători timpă de cjece 
ani. In acestă timpă numai servilorulă condamnatului 
să se suie pe capră pentru ducerea călătoriloră. Magis
tratul a aprobată sentința.

Teușă, 24 Maiu 1887.

Onor. Domnule Redactoră !
Văcjândă că din I6te părțile se publică prin (jtare 

tristele evenimente produse de catastrofa revărsârei riu- 
riloră, cugetamă că se va afla careva, care să descrie pe 
largă și nefericirea ce a cășunat’o revărsarea valei așa 
numită a Joagiului, — care isvoresce in nordulă comunei 
Buciuma, curge pe la Mogoșiu, Remețiu, Joagiu, Stremță 
și Teușă, unde se și varsă în Mureșă; neaflândă însă 
pănă acum nimică însemnată, îmi permită a Vă relata, 
că acestă vale a făcută, ca și altele multe, forte mari 
stricăciuni.

In Joagiu a dărimată case, mori și edificii econo
mice inundândo și devastândă totă ce-i sta în cale. — 
Chiar așa în comuna Stremță, mai nimicindă și podulă 
celă nou făcută de curendă de călră comitată cu vre-o 
câte-va mii.

In Teușiu a năvălită acâstă vale cu o furiă nees- 
plicabilă și ne mai pomenită, a distrusă gaturi de mori 
făcute cu mii de florini — a nimicită o parte din dru- 
mulă țării — a dărimatil mai multe case și edificiurl 
economice, inundândă și nimicindă */s parte a comunei 
și a olarului Teușă, nimicindă grădini și sămănăturile 
totală; dauna cășunată de acâstă vale este nedescripti- 
bilă, a măturată sălci, plopi și pomi de 30—40 ani ea 
și când nu ar fi fostă pe acelă locă. — Mie mi a nimi
cită o grădină, care este cea mai mare din câte grădini 
suntă in Teușiu pre lângă acâstă vale — arangiată forte 
frumosă, plină de legumi, pomi și oltoi tineri, ml-a 
nimicită preste 8 jughăre arate și sămânate cu cucurucjă 
și altele. La multe case intra apa pe ușe și eșia pe te
reștri afară. Părinții ișî rădicau copilașii din apă ca des
perați suindu’i prin poduri, vitele le-au scosă la ogdră, 
omenii părăsindu-.și casele s’au mutată la alții, unde au 
căpătată adăpostă. Tristețea și desperarea este mare. 
Șesulă celă frumosă spre ostuiă comunei ndstre este iotă 
inundată, nu se vedea in 21 și 22 Maiu alta decâtă totă 
o apă din drumulă țării pănă in Mureșă, care încă a 
eșită.

Speranța ni o punem însă în atot-puternicul D-^eu, 
care ferindu-ne de grindină și alte calamități, pentru 
acelea realități și producte rămase neînecate, singură ne 
va putea mângâia, dându-ne rode binecuvântate in pro
ductele rămase și atunci doră totuși nu amă fi siliți a 
recurge și apela la ajufore publice.

O faptă demnă de înregistrată am să mai aducă 
on. publică la cunoscință.

In urma apeleloră publicate in (Jiare referitore la 
atâtea incendiuri, în 8 a. 1. c. înaintea St. Biserici am 
făcută puporului adunată cunoscute durerâsele întâm
plări cu atâtea comune și orașe nimicite prin incendiu 
— li-amă făcută cunoscută ce datorință avemă cei nea
tinși de acestă nefericire față cu deapropele căzută in 
nefericire. Am apelată la mame, muieri, tineri și bă
trâni să contribue care cu ce va putâ bareml pentru 
comuna cea mai apropiată de noi Ciugudă, nimicită mai 
de totă prin flăcări in l Maiu a. c.

Poporenii cu lacrăml in ochi depărtându-se dela 
Sf.-Bisericâ au promisă că voră contribui. Multă nu am 
întârziată, și venindă acasă am făcută 4 liste in patru 
părți ale comunei, prin cari liste:

1. D-nii Ștefană Bretoiu cu Ioană Roșiu au colec
tată 5 HI. cucuruZă. 2 fl. 82 cr. 40 bucăți vestminte 
bărbătescl și femeescl. 2. D-nii Vasiliu Rață cu lacobu 
Popa au adunată 7 HI. bucate, 92 cr. 67 bucăți 
vestminte. 3. D-nii lomalyan cu Jacobă Lucaciu au co
lectată 3 HI. și 94 litre cucuru^ă, 15 I. mazăre, 2 fl. 
90 cr., 28 bucăți vestminte. 4. D-nii Ioană Boea cu 
Gregoriu Fostocă au colectată 2 HI. 24 litri cucurucjă, 
21 cr., 5 bucăți vestminte. Suma totală 18 HI. 53 1., 
6 fl. 84 cr. 140 bucăți vestminte.

Aceste ofrande adunate pentru incendiații din Ciu
gudă — în 15 a. 1. c. punându-se pe trei căruțe ale 
marinimoșiforă cetățeni din Teușiu și ducându-se 4 âmeni 
fruntași le-au acvirată la loculă destinată și le-au pre
dată spre a se impărți intre nefericiții Ciugudenî. Dela 
antistia comunală iocaiă au obținută urmâtorulă Re
vers u:

Reversă,
Prin care antistia comunală subscrisă recunosce, 

cum că a primită din partea locuitoriloră din comuna 
Teușă: 87Va feldere de cucuru^ă, 1 felderă de grâu cu
rată, 4 feldere de făină de cucururjă, s/4 feldere de ma
zăre, 140 bucăți vestminte bărbătescl și femeescl, și în 
urmă 6 fl. 84 cr. v. a. bani gata, vecturate in nefericita 
nâstră comună Ciugudiu.

Esprimându’și"totă odată in numele nefericițiloră din 
Ciugudiu mulțămita adâncă pentru mărinimositatea bine 
făcătâre a locuitoriloră creștini din comuna Teiușiu.

Antistia comunală.
Ciugudiu, 15 Maiu 1887.

In absența d-lui notară Petru Stanciu, jude.
Radu, adj. noi. L. S.

Spre incheiare nu potă a nu aduce și pre acâstă 
cale mulțămita mea, in genere tuturora braviloră cetă
țeni din Teușă, cari deși mai storșl prin edificarea unet 
mărețe scoie de fete, totuși la ună cuvântă s’au grăbită 
și de astădată a alerga cu dinarulă, spre alinarea mul
tora suflete desbrăeate flămânde și fără nici una adăpostd 

In specială aducă mulțămita domniloră colectanțl, 
cari nimică nu au întrelăsată punându-șl fotă ostenâla 
spre ajungerea acestui măreță și binefăcătora scopă.

Asigurându-vâ, un. D-le Redactora de deosebitulă 
meu respectă

sunt cu distinsă stimă
[ Stef. Crișanu.

Clușiu, 8 Maiu 1887. 
Numai cartea ne pote pre noi Românii mântui. 
De câte ori nu au(|imă insulte dela compatrioții 

noștri maghiari, că suntemă ună poporă, ce fugimă de
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carte și urimă cultura, vrândă ei prin acâsta să ne des
copere lumei, ca pe nisce omeni nevrednici și fără apli
cări bune și frumâse. Acâsta trebue să ne amărască și să 
ne indigneze cu atâlă mai vârtosă, căci vedemă că chiar 
cei ce ne stropescă cu tină suntă totodată cei ce ne 
pună nenumărate pedecl In calea desvoltărei nâstre na
ționale. Der noi, Românii, orl-ce ară face dușmanii, totO 
ne vomă desvolta, totă vomă învăța, și vomă învăța ro- 
mănesce, căci Români suntemă și e dulce limba ce o 
vorbimă, ca sârele sub care trăimă și mur’mă.

Ungurii nu ne cunoscă, nu ne cunoscă limba, nu 
trecutulă, nu nimieă. Și apoi celă ce ne bafjocoresee e 
ocrotită de stată, iubită de mai mari și admirată de 
ignoranți. Ci.i i s’a dată ocasiune să vorbâscă în deosebi 
cu tinerimea maghiară — viitorimea Unguriloră — dela 
facultățile mai îna’te, cu durere se va convinge, că ei 
batjocurescă totă ce e românescă, — batjocurescă dulcea 
nășiră limbă din carea ei nu sciu decâtă acestea două 
cuvinte, scrise câtă se păle de pocită de foile loră: «sze 
treaszke !*.

Intregă aparatulă publică maghiară e pusă în miș
care pentru împedecarea culturei românesc!. Școlile năstre 
poporale ținute din sudorea poporului — care ișl dă și 
celă din urmă cruceră, ce-i rămâne după jucuțelă, suntă 
uitate cu totulă de stată și când protopopii și preoții 
noștri se adresăză la superioritățile civile spre a face 
ceva pentru școla românăscă — ele trăgănescă lucrulă, 
căci nu se potă împăca cu gândulă. ca și Românulă să 
'nvețe și încă românesce. — Mai adaugă apoi ori cine 
împedecarea învățăturei prin introducerea limbei maghiare 
în școlele poporale și se va mira că Românii inveță și 
câtă învăță.

'Iote celea espuse se potă aplica și la șcăla din 
Clușiu-Mănăștur, unde în diua de js. George am par
ticipată și eu la esamenulă șeolariloră și ală cărei re- 
sultată pe scurtă voiu să-lă descriu.

La 2 ore p. m. a sosită d-lă protopopă Gavrilă 
Popă. După ce ună copilă l’a primită cu o poesidră, d-sa 
a dată frumose învățături copiiloră, 11-a spusă să-și iu- 
bescâ leg'a și nemulă, căci numai așa le va ajuta Dum- 
netjeu, care o pretinde dela noi acesta. £r când copii au 
cântată „Răsunetul^, lui Andreiu Mureșianu, lî-a adusă 
aminte șeolariloră de celea ce se cuprindă în acâstă mar- 
seilleisă românescă, legându le de inimă, că să nu’lă uite 
nici odată și să învețe și pe alții.

Răspunsurile copiiloră au fostă precise din tâte stu- 
diele, cu deosebire insă in cetită și istoria copii din 
Mânăstură au arătată progresă escelentă. I se înveselea 
omului inima când autjia pe copilițe vorbindă despre 
Rea-Silvia, er pe copii despre Romulă și Remă, precum 
și de întrâga pleiadă a renumițiloră noștri strămoși. Și 
-n urmă, când Marina Hodre, o copilă de 11 ani, rosti 
poesia: «Eu sum fiică de Română*, ori și^ce Română a' 
fi fostă mândru autjindă pre acestă copilă cum atestă că 
română ea, și ca română voiesce să moră.

Lui Haller (primarulă Clușiului ? — Red.), în creerii 
căruia s’a concepută minunata idee a kulturegyleturiloră, 
nu de multă i-a mai trăsnită prin multe o idee, și adecă 
de ce nu? Ungurii nu trebue decâtă să gândăscă pentru 
ca să și facă îndată, căci' Iote li’să iertate loră în diua 
de astăcjl- E întrebare numai, decă ce facă e 6re bine 
făcută și nu voiă avea să se plângă 6re când de acesta?! 
Vră adecă Haller să se impreune sătulă Mânăstură cu 
Clușulă, fiindă in imediată apropiare unulă de altulă. 
Maghiarisarea Mănăsturului e scopulă lui Haller, seu, 
după cum ar dice elă, remaghiarisarea, căci, vecji 1 6mne, 
Mănăsturenii încă au fostă Unguri cândva, der s’au ro- 
manisată fiindă Clușulă, celă din apropiere orașă, româ- 
nescă! Așa’să argumentele Unguriloră tâte. J6ce-’.șl men
drele Ungurii, noi să ne căutăm de trâba nâstră, săjert- 
fimă câtă numai putemă pentru nemulă și limba nâstră, 
Mănăsturulă totă sală românescă va rămâne, căci Mă- 
năstureanulă, întrebată fiindă (că ce e, îți răspunde că 
e Romană, nu Română. Gândesce adecă, că prin acăsta 
va pricepe celă ce’lă întrebă, că elă scie din cine se 
trage și e fălosă pe acea sciință a sa.

Sciindu le omulă acestea nu pâte decâtă să se bu 
bure când vede, că școlarii din Mânăstură sciu carte ro
mânescă și isloriă adevărată, nu schimonosituraj lui 
Hunfalvi.

Merită onore și laudă rn. on. domnă parochă ală 
Mănășturului și tînărulă și străduitorulă invățătoră Petru 
Suciu, cari văcjăndă periclulă din cătrău vine, s’au ni- 
suită, și sperămă că se voră nisui și de aici înainte a 
da o bună directivă învățământului in șcOla din Mă- 
năștură. _________ Staticotu

Regalele banei rendaeli
pentru folosirea Casei aflat ore pe Postovariu, primită în 
adunarea generală la 18 Maiu 1887 de secțiunea „Brașovă* 

a Reuniunei carpatine transilvane. (Karpathenverein.)

1. Iutrarea in încăperile II și III., întocmite pen
tru mânere peste năpte, e permisă membriloră secțiune! 
necondiționata, âră celorlalte persâne numai după pre- 
senlarea unui biletă de intrare sâu a unui avisO de per
misiune.

2. Legitimarea, că ești membru ală secțiunei, se 
face prin presenlarea cariei de membru.

3. Biletele de intrare, precum și biletele de dor
mită se scotă dela ingrijitorulă casei, cele dinlâiă cu
10 cr., cele din urmă cu prețurile ficsate in punctele
11 și 12.

4. Avisurile de permisiune se dau din partea di- 
recțiunei secțiunei gratis pe numele unei persâne sâu a 
unei societăți condusă de o personă, care anume trebue 
nominală.

Acestă persână garanteză, că persone, cari nu Iacă 
parte din societate, pe basa avisului de permisiune nu 
voră intra in încăperile II. și HI.

5. La cerere biletele de intrare, avisurile de per
misiune și biletele de dormită totdeuna trebue arătate.

6. Celă ce este îndreptățită a intra în încăperile 
menționate, este preferită și la lolosirea verandei față 
de persâne, cari n’au îndreptățire de intrare; escepțiune 
facă cașurile de ploi torențiale, baterea petrii și ninsori 
vijeliose.

7. Cei ce au dreptulă de intrare au și dreptulă 
de a cere, ca ingrijitorulă casei să le servâscă din mân 
nările și băuturile disponibile cu prețurile fixate în ta
rifă, asemenea au dreptă a pretinde purtare omenosă.

Nemulțămirile referitore la ingrijitorulă casei suntă 
a se petrece în cartea pentru streini.

8. Celă ce întră in încăperile II și III este obli
gată a se înscrie în cartea pentru streini, care se află 
la ingrijitorulă casei.

9. Este strictă oprită a face necurățenia în casă și 
imprejurulă ei, a face stricăciune casei seu aparateloră 
și mobdeloră aflătore Intrensa; interzisă este purtarea 
necuviinciâsă cătră cei presențl, asemenea conlurbarea 
seu vătămarea acelora.

Decă ingrijitorulă casei admoniază in astă privință 
pe cineva, acela este obligată a-i da ascultare necondi
ționată; la din contră se pote dispune imediată înde
părtarea oponentului.

10. Intemplându-se a fi cineva dată afară din casă, 
nu i se înapoiază tacsele de intrare și cele pentru dor
mită, nici nu se altereză prin acelea eventualele preten- 
siuni de despăgubire ale secțiunii, ale îngrijitorului case 
seu ale altoră persâne.

11. Mânerea peste nopte in încăperea II (pe prt- 
ciuri) e concâsă gratis membriloră secțiunii și persone- 
loră provăcjute cu avisurî de permisiune, eră toți ceilalți 
suntă datori a plăti tacsa de intrare și peste acesta lacsa 
de dormită de 20 cr.

12. Pentru mânerea peste nopte in încăperea III 
pe o saltea voră plătii membrii secțiunii dreptă bani de 
dormită 10 cr.. tote celelalte persone peste eventuala 
tacsă de intrare încă o lacsă de dormită de 30 cr.

13 Ca rămasă peste nopte se consideră petrecerea 
fie câtă de scurtă in decursulă timpului dela 8 âre sâra 
până ia 5 ore dimiuâța.

14. Strămutarea salleleloră din încăperea III într’altă 
locă este interzisă.

Direcțiunea Secțiunei.

Lista de subscripțiune,
deschisă de „Gazeta 'Transilvaniei1 pentru comunele ro
mâne din Ardelă nenorocite prin incendiu și inundare.

Au mai încursQ dela domnii :
Simeonă Damiană.......................................10 fl.
Safrano & Trandafilides.............................. 5 fl.
Nicolae N. Bidu.........................................5 fl.
Ioană Dușoiu..............................................5 fl.
Frații S. Mihalovits...................................... 5 fl.
C. I. B............................................................ 5 fl.
D. E. N........................................................... 5 fl.

Suma 40 fi.
Adăugendă la acâsta suma din nr. 106 

ală „Gaz. Trans.' .... 760 franci și 10 fl.
(Va urma). Totală 760 franci, 50 fl.~"v. a.

Le mulțumimă generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițiloră, dorindu ca nobilulă lorii 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

Convocare.
In urma decisiunei luate de câtră comitetulă elec

torală centrală al îi alegâtoriloră români din orașulă și 
comitatulă Brașovă in ședința sa plenară de Vineri 8/20 
Maiu a. c. se convocă alegătorii români din cele patru 
cercuri electorale ale comitatului Brașovă la o conferentă 
electorală pe 4>ua de Viueri 22 Maiu (3 luiiiu) a. ’c, 
(Vinerea dinainte de Rosalii) la ora 1 după amâcjl in 
sala otelului Nr. 1 in Brașovă.

Obiectele conlerenței voră fi;
1) Raportă despre constituirea comitetului centrală.
2) Raportulă delegațiloră trimiși la conferența ge

nerală electorală a alegâtoriloră români din Transilvania 
și Ungaria, ținută in 7, 8 și 9 Maiu nou a. c. despre 
resultalele acestei conferențe.

3) Propuneri eventuale privitâre la organisarea a- 
legâloriloră români din comitatulă Brașovă și la esecu 
tarea hotăririloră conlerenței generale electorale a parii 
dei naționale române față eu viitârele alegeri dielale.

Brașovă, 14 (26) Maiu 1887.
In numele comitetului centrală electorală: 

Or. Aurel Mureșiauu, Ștefană Bobancu,
președinte. secretară.

Primimă spre publicare următdrea: 
Convocare.

Conferința electorală a partidei naționale române, 
ținută in Sibiiu la 7, 8 și 9 Maiu a. c. a hotărită in 
unanimitate: a se susține și mai departe programa adop
tată la 1881, și respective la 1884; propriamente a se 
susține politica de passivitate pentru alegătorii români 
din Transilvania, in modă absolută.

Deși > presupunemă, că alegătorii români despre 
memorata hotărire, prin graiulă inteliginței .locale, suntă 
d ja incunosciințați și orientați, totuși avendă în vedere 
sfințenia dreptului de alegere și dorindă, ca cu ocasiunea 
alegerei de deputată, ce ne stă la ușă, fiăcare alegătoră 
sâ potă fi pusă în deplină cunoscință de causă, amă 
aflată consultă a convoca pe 23 Maiu (4 Iunie) a. c. la 
11 6re înainte de ametjl, o conferință electorală a ale
gâtoriloră partidei naționale române din cerculă electorală 
Deva, in cancelaria advocatului Francisca Hosszu-Longină, 
pentru ca delegații conferinței generale din Sibiiu sâ-șl 
facă cu graiu viu raportulă loră despre decursulă și 
hotăririle acelei conferințe, dându-se prin acâsta alegâ
toriloră partidei ocasiunea de a se informa despre mo
tivele speciale, cari au îndemnată conferința generală a 
lua conclusulă amintită de passivitate.

Dreptă aceea, alegătorii români din cerculă elec
torală Deva suntă invitați a participa Ia conferință.

(Urmâză subscrierile convocatoriloră).

TELEGRAMĂ PART. A ,GAZ. TRANS.*

BRADU, 26 Maiu. — Alegătorii români 
din cerculă Baia-de-Crișiu au candidată, atj1 26 
Maiu, deputată dietalu pe Petru Truța cu 
programa națională.

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

PARIS, 26 Maiu, 9’/« 6re s^ra. — La o- 
pera comică a isbucnitu ună incendiu. E te
mere, că s’au nenorocită numâroși dmeni.

PARIS, 26 Maiu. — Floquet a refusată 
misiunea de a forma cab'netulu, dedrece nu e 
în stare a forma ună ministeru de împăciuire 
democratică. Grevy a conferită sâra cu Frey- 
cinet.

PESTA, 27 Maiu. — F6ia oficială publică 
rescriptulă regescă, prin care dieta e convocată 
pe t|iua de 26 Septemvre n. c. Regele s’a în- 
torsă aseră la Viena.

POJUNtT, 27 Maiu. — In urma spunerei 
mincindse a unei servitdre în serviciulă unui co
merciantă jidovă, cumcă era s6 fiă omorâtă, o 
câtă de poporă a vrută să dărîme casa aceluia. 
Poliția a restabilită ordiuea cu ajutorulă patru- 
leloru din scdla militară și de dragonl. Inspec- 
torulă de gardă Schwingenschlogel a primită o 
împunsătură de cuțitu în partea de susă a șol
dului. S’au făcută mai multe arestări.

PARIS, 27 Maiu. — Camera a votată 
200,000 franci pentru jertfele incendiului dela 
opera comică. Numărulu jertfeloră e de 200.

BRUXELLE, 27 Maiu. — Comitetulă cen
trală ală lucrătoriloră a adresată guvernului unu 
ultimatum, în care cere convocarea adunărei na
ționale constituante pe basa sufragiului universală. 
Atunci va urma imediată liniște. In casă când 
guvernulu pană Luni a doua cji de Rosalii nu 
va satisface cererei, lucrătorii voră trece la acte 
de violență.

DIVERSE.
Regatulu femeiloru. — Femeile din statulă Texas 

(america) voră ave ocasiă anulă acesta să probeze lumei 
abilitatea loră în sferile administrative. Unulă din orașele 
principale ale acelui stată, anume orașulă Stokton, va 
ave ca primară o femeiă, și intregă consiliulă municipală 
va fi compusă numai din femei; nici ună bărbată nu 
s’a presentată la alegeri; candidații femeiloră au fostă 
aleși cu aclamațiune. Noulă consiliu comunală se va 
ocupa cu stabilirea unui apeductă cu alegerea celui mat 
bună sistemă; elă va mai studia cestiunea subvențiuniloră 
acordate companiiloră drumuriloră de feră. După cum 
se vede, nu le lipsesce femeiloră ocasia să probeze ap- 
titudinele loră.

Unu orașu care se mută. — America este de si
gură țera escentricTățiloră. Astfelă ună iflară americană 
povestesce că orașulă Baxtes-Springs, din Kansas, făcuse 
ună împrumută; când cupânele obligațiuniloră ajunseră 
la scadentă, locuitorii, nevoindă să plătâscă, îșl luară 
totă ceea ce posedeau, bine înțelesă și casele loră, con
struite de lemnă, și se strămutară în afară de orașă, 
care de faptă a<)I nu mai esistă.

Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei^ â 5 cr. se potă. cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, ți în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.



Nr. 107. GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

Ouraulo la burta de Viena 
din 26 Maiu st. n. 1887.

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 13 Maiu st. v. 1887.

Rentă de aură 5°/0 ■ • • 102 12 
Rentă de hârtiă oQ/0 . . 87.90 
[inprumutulă căiloră ferate

ungare..........................150.50
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.—

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

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 115 — 

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................104 75
Bonuri cu cl. de jsortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 70

; Bonuri croato-slavone . . 104.75 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................99.50
Iinprumutulă cu premiu

ung..................................102.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 20 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aură austr. . . 112 40 
Losurile din 1860 . . . 135.70
Acțiunile băncel austro-

ungare........................983 —-
Act. băncel de credită ung. 284.75 
Act. băncel de credită austr.281.70 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesc) ................5 98
Napoleou-d'orl .... 10.09 

' Mărci 100 împ. germ. . . 62 37 
Londra 10 Livres sterlinge 128.15

Cump. vend.

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

> convert. (6°/0) 86»/< 871/.
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . . 106— 106VS

> „ >> (b°/0) . 901/, 91—
> » urban (7°/0) . . 1031/4 103«/4
> • » (6»/0) • 96— 97—
> ’ (5°/o) • • 868/4 87’/4

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

« » » Națională ------ ------
Aură contra bilete de bancă . . 14.25 14.75
Bancnote austriaee contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 27 Maiu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . Cun p. 8.70 Vând. 8.73

Argint românesc . . . 8.60 8.65

Napoleon-d’orl .... 10 00 . 10.07

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

Imperiali..................... 10.35 » 10.40

Galbeni.......................... 5 93 » 5.95

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

î » 8 » 5°/o • n 98.— » 99.—

Ruble RusescI .... » 111.— » 112.—

Discontulă . . . » 7--IO’/d pe ană.

DOI TAURI TARIFA
frumoși, albi, de doi ani, mari, de rassa 

cea mai bună

suntu de vendare
în Cernatultl Săcelelorti.

aniintiiriloru
•) 1 i

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

Doritorii să se adreseze la
VASILE PASCU

3 în Cernatu (Hoszufalu).

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
fășia sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Dăcă se ivescu iregularități la primirea diarultii onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtu 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTH. „GAZ. IRANS “

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori • • 10°|o

h „ » 5- 8 H • . 15°0

n „ „ 9-H M • . 20° 0

n „ „ 12-15 n ■ • 30°|o

V „ „ 16-20 îî • . • 40°|o

Dela 20 de repețiri în susă • • 50°|o

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

și reduceri și peste cele însemnate mai susu.

Mersulu trenurilor!!
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Tei ușii-Aradxi-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

BucurescI

Bredealii-Budapesta

Trend Tren Trenă
d*1 accelerat omnibun

persone

Trenă 
omnibtla

PredealA

Budapesta—î*redealii

Timișă

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

( 
(

Sighiștira 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de 
Ui6ra 
Cncerdea 
Ghirisfi 
Apahida

Clușln 
Nedeșdu 
Ghir’oSu 
Aebirișă 
Stana 
Hoiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

susfl

(. 
t

7.47
8 24
8 51
9.14
9.51

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

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradia-mare

P. Ladâay 
Szolnok
Bnda-peata

i

(
9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

Viena 1 | d.Oo

7.30
1.14

1.45

4.16
5.02
5 43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19
11.31

11.52
12.31
12,48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4 51
5 28
5 56

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de nâpte suută

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

VArad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Agluriș 
(ihirbgu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Uhiriș

Cncerdea

Uiora
Vințulă de 
Aiudă
Tejușă 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mic.
Medrașă 
Klisabetopole 
8igiș6ra 
Hașfaleu

| Homorod
I Agostonfalva 

Apatia 
Feldiora

Srașovă

Timișă

susfi

Predaalu

BucurescI

cele dintre liniile grâse.

(

(

(

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibnH

1 Trenă 
| de
persdne

TrenG 
omnibus

ll.iol — — —
7.40 2.— 3.10 6.20 8.00

11.05 3.58) 7.38 9.34 11.40
2 02 5.28 5 40 11.26 2.31
4.12 6.58 9.14 1.38 —
— — 9.24 2.06
— — 9.41 2 17 —
— 7.33 10.19 2.40 —.
— 8.04 11.38 3.24 —
— — 12.18 3.47 —
— — 12.53 4.07 —
— 8.58 i.57 4.33 —
— 9.28 3.11 5.15 —
— — 3.40 5.34 —
— — 4.15 5.55 —
— — 4.36 6.07 —
— — 4.58 6.24 —
— 10.28 5.26 6.43 —

11.00 _ — — 7.08
ț 1 19 __ — — 7.36
12 30 _ — — 9.06

1.01 _ _ — — 9.53
1 06 _ — — 10.—
1 13 _ — — 10.69
1.20 __ — — 10.19
1.41 _ — — 10.48
2.00 — — 11.14
2.35 _ — — 12.12
2.48 . — — 12.30
3.20 — — 1.12
3 36 _ — — 1.32
4.00 — — 2.18
4.35 __ — 3.03
5.12 — — — 3.49
5.37 — — — 4.28
7.02 — — — 6.16
7.43 _ — — 7.06
8.11 __ — — 7.46
8.41 __ _ — 8.25
9.21 — — — 9.15
— .— 1.55 — —
— — 2.53 — —

— — --
_ 3.28 — —

9.35 1 -

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Teiușft- k -Budapesta Budapesta- Arad ft-Teiușft.

TrenG Trenă Trenă de TrenG de Trenă Trenă
omnlbua omnibua peradne peraâne de persdne omnibua

Teiușft 11.10 12.1011.24 — 2.40 Viena —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă
Șibotă

12.30
12.52 ___

4.22
4.50 S/*flnok l

11.20
4.10

12.41
5.45

—

Orășiia 1.01 — 5.18 Aradfs 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclea 3.23 — 7.02 Pauliș.'i 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-' îpova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 —1 7.40 Conopă 6 69 7.37 _
Zam 4.25 — 8.11 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 —
Conopă 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 Branicica 9.19 10.17 __
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10.42 —
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Arad fa 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok (

(.
8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29
Budapesta — 8.20 Ălba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena ___ 6.05 Tefissșft . 1.29 1.41 —

Aradfi-’I<iurfș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenu Trenă de Trenă
omnJhnn persâne mixt persone om ni hm mixt

AracSth 5.48 6.05 .Simeria 11.25 2.4i
Aradulă nou c.19 — 6.33 Svrc-iu 11.58 _ 3.25
Năiaeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 
Merczifalva

7.47 — 7.55 Crivadia
Banița

2.24
3.05

— 5.58
— — — — 6 40

Timișâra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Tin>iș6rt«- Arad A Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de TrenG de Trenă Trenă Trenă
peredne peraGne omnlbna de pera. omnlbnA mixt

Timișâra 6.25 5.00 Petr osteni 10 07 6.10
Merczifalva 
Orczifalva

— — — Banița 10 48 — 6.53
7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37

Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 _ 8.20
Nămeth-Sâgb | 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 __ 9.01
Aradulă ținu 1 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
ArwilA | 9.27 — 8.17 Simeria 1.63 — 10.31


