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Brașovu, 4 Iunie 1887.
„Oile călbăjose au plecata la Trăscău", așa 

ne telegrafîază unO brava Moță din Câmpeni, 
dăr adauge cu cimoscință de sine, că cei cu sen
timente adevărată românesci au rămasă credin
cioși steagului partidei naționale române.

Ca să nu cretjă cetitorii noștri, că aci e 
vorba aievea de niscaiva oi cari, suferindă de 
câlbăză, au trebuită să fia duse la vr’unu vete
rinară în Trăscău, ca să le vindece, le spunemă 
că la Trăscău va fi mare alegere, la care „li
berii" cetățeni suntu duși ca oile, dăr nu ca să 
se vindece, ci ca să se învenineze de băutura și 
mâncarea infectată cu care îi va tracta candida- 
tulă guvernului, baronulă ungurescă Iluszar, pen
tru care „Mufti-pașa“ cu „nyilatkozat“-ulă a co
lindată pe la mai mulți „bărbați onorabili și de 
frunte," ca să le ’nchidă gura și să-i pună în 
neputință de a apăra poporulu în contra corup- 
țiunii și terorisării mișelesci.

Nu scimă câți dintre cei cu „nyilatkozat" ul 
se voru fi dusă la Trăscău și câți nu ; dăr ră
mâne ună faptă fdrte durerosă, că în țăra ves- 
tițiloră Moți de odinidră totuși s’au găsită și 
oi câlbăjite, cari să compromită bunulu nume și 
cinstea românescă a Moți lor ă.

Ce dici acuma, Moțule fruntașă, la efectele 
flecului de „nyilatkozat" ? P6te că cei mai mulți 
dintre cei ce l’au subscrisă nu se voru fi dusă 
la Trăscău, ddr lucrat’au ei ca nici alții să nu 
se ducă? Ori le a fostă târnă ca să nu iasă pe 
față „Mufti-pașa" cu subscrierile lorii și au tă
cută mulcom lăsândă oile să rătăcâscă fără păs
torii și să trâcă ele drepții câlbejdse, când în
șiși păstorii suntu cei contagiați pănă dincolo?

înțelegi acuma, Moțule fruntașă, de ce nu 
e permisă {nicidecum a se ierta greșelile în po
litică, fiă câtă de mici? înțelegi, că nouă nu 
ne era atâtă de cei ce au subscrisă „flâci.lă" de 
„nyilalkozat", câtă ne era mai multă de popo
rulu care a rămasă fără sprijinulă aceloră „băr- 
beți onorabili și de frunte?

De ce n’au ținută adunare cu alegătorii ro
mâni, ca să le comunice și să le esplice aces
tora, că drumulă mântuirei loră nu duce la 
Trăscău? Nu cumva le erau legate manile de 
promisiunea ce au dat’o în scrisă lui „Mufti- 
pașa ?“

Ne oprimă aci deocamdată, pănă ce vomă 
primi raporturi detailate despre păcătoșiile celoră 
din cerculă Trăscăului. Ne bucurămă însă de 
cei ce au rămasă credincioși steagului națională, 
cari nu numai că suntă precumpănitori, der suntă 
inima și speranța Moțiloră noștri. Da-va Dum- 
netjeu se’șl vecjă 0(lată curățită turma de oile 
călbejite, ca să nu mai pață nici cea mai mică 
rușine 6stea luptătoriloră munteni.

Să-și ia ca esemplu toți Românii din Ar- 
deală pe cei bravi din munți, și să se ferâscă 
a merge pe căile oiloru câlbăjite-

Mișcarea electorală.
Mâne in 17 Iunie n. se Iacă alegeri în comilatele : 

Alba inferidră, Bihoră, Ciucă, Huniădăra, Solnocă-Dobâ^a, 
Târnava mică, Cojocna, Maramureșă, Mureșă-Turda 
Târnava mare, Sâlmară, Turda-Aricșu, Odârh iu, Ugocea; 
în orașele: Clușiu, Oradra mare, Cinci Biserici, Sătmară, 
Neoplanta, Alba-Iulia, Sepsi-St.-Georgi, Gherla, Sarvașă 
Oderheiulu sâcuescO, Chichinda mare.

In Biserica Albă candidatulă Dr. Michail Bolit (Jise 
în discursulă său programă intre altele:

.înainte cu aprdpe 15 ani s’a întrupată cu Un
garia fosta graniță militară, Speranțele, ce și le-au pusă 
foștii grăniceri în regimulă constituțională ungară, nu 
s’au inplinită. Deputății din fosta graniță militară au for
mulată cătră dieta ungurescă, la 11 Maiu 1874, în 11 
puncte gravaminele și dorințele graniței militare, der eo- 
misiunea de anchetă propusă nu s’a formată. Cum se 
pare, guvernulă ungurescă avea 6re-care sfiâlă d'a se 
ocupa cu gravaminele și dorințele formulate de granițele

militare, fiindă că acelea erau intrețăsute cu cestiunea 
naționalitățiloră. Deak ijisese, că pretențiumloră Sârbiloră 
se pote corespunde, îndată ce granița militară se pro- 
vincialisăză și se ințrupesce cu Ungaria. Când întruparea 
s’a tăcută, se crease deja legea de naționalitate seu art. 
de lege XLIV din 1868. Precum acestă lege n'a putută 
mulțumi naționalitățile Ungariei, așa n’a putută mul
țumi nici granița militară. Deputății naționaliști au pre- 
sentato, încă la crearea acestei legi, ună proiectă de 
lege diferită în modă esențială. Și acestu proiectă de 
lege in totă casulă a corăspunsă baseloră naturale, et
nografice ale Ungariei, căci acela vrea să scie apărată 
și garantată naționalitatea in autonomia municipiiloru 
pe basă națională. Și in faptă, cestiunea naționalitățilorCi 
in Ungaria nu e cestiune de dreptă publică în ințelesulă 
unui eventuală sistemă federativă, der nu e nici numai 
o cestiune de limbă, ci o cestiune admi nistrativă în în- 
țelesulă, ca fiăcare municipiu să’șl primescă tipulă său 
națională și ca municipiile, unde e necesară, să se și 
arondeze. Și ca cestiune administrativă s’a și resolvată 
în parte cestiunea naționalitățiloră în tirapulă proviso 
nului din anii 1861 —1867. Rassei maghiare, care e 
in majoritate relativă, avea să i se acorde in centru totă 
ce are să dea Ungariei ca stătu tipulă ungurescă, der 
in periferii, in municipii avea să se satisfacă naționali
tățile, pentru ca să se simță acasă aci în patriă. Der 
câtă de departe sunlemă de aceea, decă nu se esecută 
nici chiar legea de naționalitate care nu mulțămesce na
ționalitățile ?*.

„Deputății naționalitățiloră in dietă abia potă is- 
buti din timpă in (impă să marcheze posițiunea și nisu- 
mțele naționalitățiloră, și să arate călcările legei de na
ționalitate, altcum și așa destulă de avară. Financele 
sunt rău administrate. S’au cheltuită miiione pentru re- 
gularea rîuriloră, și adl stă o mare parte a Bănatului 
sub apă. Cetățenulă ungară e împovărată cu dări. Dă
rile directe nu se mai potă spori, atâtă suntă de mari, 
suntă mai mari ca în ori ce parte din Europa. Unga
ria își permite în admimstrațiunea sa luxulă unui mare 
stată, mai multă deeâtă cealaltă jumătate a monarhiei. 
Monarhia noslră întreține o armată mare, nepotrivită cu 
raporturile sale financiare, care înghite milione. Și spre 
ce scopă? Față cu raporturile de putere ale Germaniei, 
Rusiei și Franciei manarhia nostră p6te fi mai puțină 
chemată a da aeestoră raporturi de putere o direcțiune 
deviâtore. Frin alianța nostră cu Germania amă ajunsă 
intr’ună raportă de dependință binișoră apăsătoră. Cu 
Rusia nu suntemă în stare să cnncurămă în peninsula 
balcanică. In Orienta suntemă pretutindenea conside
rați ca apăsători. Pentru ce s’a ocupată Bosnia și Er- 
țegovma, care au înghițită milione? Scopulă visată, d’a 
ne măsura cu Rusia, niciodată nu se pote ajunge. Decă 
cumva Germania și Kusia s’ară înțelege, atunci ar tre
bui să. deșertătnă Bosnia și Erțegovina. Ceea ce amă 
ave să obținemii in peninsula balcanică, este croirea u- 
nui raportă amicală cu acele popdre in interesulă co- 
inereiului și industriei nâstre. N’avemă trebuință să fa- 
cemă acolo cuceriri materiale, pentru ca să găsimă piețe 
pentru industria noslră. Naționalitățile Ungariei, care 
au rudenii de rassă in peninsula balcanică, au ună în
doită interesă ca să se urineze o astlelă de politică 
pacinică,"

In Ilatzfeld candidatulă guvernamentală Hyeronimi 
lău a „fericirile" cu care ne-a năpădită d. Tisza; numai 
cu economia a găsită că o ducemă rău. Impedecarea 
importului producteloră agricole și economice din Româ- 
nia, ițise elă, esercită ună forte păgubitoră efectă asupra 
industriei năstre agricole-economice. România fabrică a 
cum însăși spirlă din porumbulă (cucuruzulă) său și 
prin acăsta înlătur t de pe multe piețe spirtulă ungurescă. 
Morile nâstre au fostă nevoite se-șl reducă fabricațiunea 
tiindă că nu le stă la disposițiune grâulă celă eftină ro
mânescă Prin măsuri prohibitive nu se potă înlătura 
relele economice-agricole. Incheiă apoi «jicendă, că na
țiunea ungurescă e destoinică a’șl împlini în acâstă pa
triă chemarea sa: Ungaria să fiă țâra libertății individu
ale. a bunăstărei și a fericirei. — Dovadă emigrările și 
suferințele naționalitățiloră.

In Moldova nouă candidatulă Asbolh, contrarulă 
d-lui Vincențiu Babeșă, întorcăndu-se din Șasea, pe lângă 
alții a fostă întâmpinată cu o vorbire și de preotulu gr. 
cat. Murgu și a luată parte și la banchetă. — Bine, 
slugarnice părinte, pentru asta’țl dă neamulă românescă 
pânea de tote dilele?

In Dobrițină oposiționaluhl Mezei vorbi despre 
unitatea națională ungurescă, despre egalitatea de dreptă 
care e basa esistenței societății naționale ungurescl. 
— Și crede »patriotulă“ că, neimpărtășite fiind0 națio- 
nalilățile^de egalitatea de dreptă, va avea bucuriă să 
vâ(|ă perindă acestea? Tristă și deșertă ilusiune 1

In Clușiu candidatulă guvernamentală Hegedtis 4<se 
între altele în discursulă său programă : „Se pdte plânge 
cineva în Ungaria despre aceea, că nu păte scrie și nu 
pote spune ce-i place, și ce-i dietâză de o parte mintea 
și consciința, de alta, pasiunea și cutezanța? "Nu e liber- 
tafe de pressă, de reuniuni și de întruniri? (Așa e când 
e vorba de pressă, de reuniuni și de întruniri ungurescl. 
Alta e însă măsura, în care naționalitățile ;se potă bu
cura de acestă libertate. — Red.) Nu cunoscă altă pro
gramă deeâtă desvoltarea statului .maghiară", a națiu- 
nei maghiare, a culturei maghiare, (Oho, jupâne „pa
triotă*, mai suntă și Români, și Sași, și Sârbi, și Slo
vaci etc. p’aicl, nu numai Maghiari; și ei vreau să’șl 
desvolte naționalitatea și cultura, pe care nu-o veți pută 
împedeca nici cu t6te măsurile asiatice ce s’ară lua con
tra loră. — Red.)

Din comitatulă Teruavei mari, luniu 1887.
Pe 17 luniu a. c. se voră săvîrși alegerile pentru 

dieta ungurâscă și în comitatulă Târnavei mari. Din cele 
4 cercuri electorali, după câtă sciu, numai în unulă au 
fostă conchiămațl alegătorii TomânI în conferență, pentru 
a-șî trimite representanții loră la conferența generală 
din Sibiiu, er în celelalte cercuri, cu tăte că acestă co- 
mitafă este eminamente românescă, nu s’a aflată intre 
Români aici unulă cu atâta tragere de inimă pentru bi
nele poporului nostru, ca să stărue celă puțină pentru 
punerea în praxă a apelului comitetului centrală ală par
tidei naționale române din Sibiiu.

Cu adevărată, rele semne suntă acestea pentru 
vieța socială a Itomâniloră din acestă comitată, și nu e 
mirare, decă alegătorii români din aceste trei cercuri 
electorale, in lipsa eonducătoriloră din sînulă său, voră 
fi trași, duși și impuși la urnă prin ademeniri, presiuni 
și corupțiunl, ăr fruntașii cărturari ai poporului nostru 
își voră bate peptulă strigândă fariseesce: Nu, eu nu 
sunt de vină, n’am fostă la alegere.

Nu e destulă din partea inteliginței năstre ca ea 
să nu ia parte la alegeri, căci ei îi este concredută pă- 
zirea poporului și pentru rătăcirea acestuia este respon
sabilă inteligența, acea inteligență, care din sînulă popo
rului a eșită și de pe spinarea lui trăesce. Câtă curagiu, 
câtă lumină și câtă mângâiere sufletăscă nu voră fi văr
sată acele vorbiri poporale și deșteptătdre ale delega- 
țiloră români reîntorșl dela conferența din Sibiiu [in su
fletele sdrobite și amărîte ale alegătoriloră loră, arătân- 
du-le binele și relele ce voră să urmeze peste nămulă 
nostru, decă nu vomă fi solidari cu conclusele conferenței 
înlregei națiuni românesci din acâstă țâră, și câți 6re nu 
se voră fi întorsă la vieță din ușa mormântului. Se 
pare că inteligența română din aceste trei cercuri prea 
puțină s’a gândită la așa ceva.

A rămasă deră, ca cei chiămațl bareml acum, în 
ora a ună-spre-ejecea, să-și facă datorința loră de Ro
mâni. In cerculă Agnita se corteșesce cu multă neru
șinare, mai cu semă se pescuiesce pe Valea Buiei pen
tru deputatulă oposițională Halasz Gedeon de ună 6re- 
care Maurer Bela. Totă cam așa ceva are să se în
tâmple și în celelalte două cercuri. Altmintrelea încă de 
multă folosescă și lipiturile guvernuluitdte ocasiele pen
tru a seduce pe poporă. Mnr.

Din nordulă Transilvaniei, 14 Iunie 1887.
In cerculă Lăpușului a escelală între guvernamen

tali protopopulă gr. or. Samoilu Oupșia cu ocasiunea 
candidaturei baronului Carolă Bornemisza în detrimentulă 
programei naționale dela Sibiiu. In Lăpușă însă clubulă 
nostru electorală a ținută o conferință la care au luată 
parte vre- o 100 alegători români.

In cerculă Ileandei protopopulă gr. cat. Ioană Ghel- 
ner dela Valea Groșiloră a dată dovedi despre o mare 
miseriă sulletăscă și purtare antinațională. Cei câte 
30 arginți — prețuia vendărei lui Iuda — pe cari 
i-a împărțită preoțiloră români cuscrulă ministrului 
Pauler, adecă candidatulă Ludovică Sim6, au orbită 
atâtă de multă pe preoții slabi de ângeră, intre cari 
din cei de încai e și protopopulă Ghelner și preotului 
Vasile Hozan din Todora română, încâtă aceștia călcân- 
dușl sufletulă și consciința au dată concursulă loră amin
titului candidată. Acesta 11-a și dată apoi ună bancheta 
— din fondulă de diposițiune — la finea căruia slăbă- 
nogulă Chelner și consoții l’au purtata în spate pe vii-
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torulă deputata Simo, ai căruia cai, mânați de judele 
regescă cercuală Bardocz din lleanda, spăriindu-se au 
dală peste preolulă gr. or. Vasile Coronă și invețătorulă 
N. Oniga din Gâlgău, i au strivită la pămentă și acum 
zacă răniți in spitalulă din Deșiu. Ș

Conferința alegStorilorfi români 
de partida națională rămână din cercurile electorale din 

ținutulă Deșiului.

Din nordulă Iransilvaniei, 14 luniu 1887.
ErI, in 13 1. c., la 4 6re d. a. s’a ținută in Deșiu 

conterința alegătorlloră români sub pre.ședința d-lai ad 
vocală Gabrielă Mânu, — purlândă protocolulă d-lă dr. 
Teodorii Mihali, — liindă presenți d-nii Aug. Munteanu 
advocată, Ioană Papiriu Popă, protopopulă gr. cat. din 
Iclodă, Ioană Velle, protopopulă gr. cat. din Deșiu, Ioană 
Goronă, preolă în Cusdriora, Ambrosiu Popă, preotă în 
Beteagă, Teodoră Cotuțiu, preotă gr. or. în Diugă, Ma- 
teiu Popă, preotă în Ocna Deșiului, Petru Cherebețiu, 
preolă in Câscău, Mihailă Cherebețiu, preotă in Bogata 
română, Ioane Olteană, preotă în Suciu de susă, Gri- 
gore Popescu, preotă în Suciu de josă, Ioană Cheres- 
teșiu, preotă în Sântă-loana, Constantină Juga, preolă în 
NegrilescI, Ioană Boca, invățăloră în Caianulă mică, dr. 
Dumitru Ciuta, advocată, Petru Mureșiană, eancelistă, 
George Linulă, juristă, și Androne Petri, învățătorulă. De 
ceilalți presenți nu-mi aducă aminte.

Ne-a inspectată comisarulă de poliții Lud. Fenyo. 
Observai că protopopii Vasile Cassa și Alexandru Bene, 
deși au fostă in Deșiu și invitați apriată — n’au voită 
a lua parte la adunare. De asemenea n’a luată parte 
nici protopopulă gr. or. Teodoră Hermană din Deșiu — 
pote imitândă pe socrulă său Cupșa.

După cuvenlulă de deschidere ală d-lui președinte 
Mânu, care invită pe d-nii delegați dela conferința gene
rală din Sibiiu să raporteze despre aceea, se sculă d-lă 
Munteanu, carele ținu o vorbire fritmosă și instructivă, 
accentuândă, că siluațiunea Româniloră dela 1884 întru 
nimică nu s’a întorsă mai spre bine, ci in defavorea 
nostră ni s’a înăsprită sortea in accstă stată ; desvoltă 
programa Sibiiană, cu deosebire punetulă 7 ală aceleia, 
(jicendă între altele, că pornindu-se contra nostră gona 
raaghiarisării nu numai din partea societății, ci și a gu
vernului ungurescă, să ne silimă cu toții să validitămă 
esecutarea acelei programe.

Acestă dare de semă a primit’o adunarea cu una
nimitate și aplause generale de »să trăiâscă«.

Au vorbită în acestă adunare d-nii T. Cotuțiu, Dr. 
Mihali, I. Olteanu, 1. Goronă, A. Munteanu și I. Che
restegiu, toți la însemnătatea obiectului și forte nimerită, 
cu deosebire d-nii delegați ai conferinței generale din 
Sibiiu Aug. Munteanu și Teodorii Mihali.

Adunarea a luată la cunoscință și adereză la otă- 
rîrile conferinței generale, cărora întru Iote se va con
forma, — avisândă pe fiăcare participantă și pe eeia- 
lalțl alegători români din municipiu, ca să se efeptuescă 
resistința pasivă: se nu alegemu dopntațl la dieta ungu- 
răscă din Budapesta. Ștreganulu,

Din comitatulu Aradului, 15 Iunie 1887.
Domnule Kedactoră! In comilatulă nostru se pe- 

trecă în fața alegeriloră dietale, puse pe 18 ale lunei cu
rente, lucruri, care merită a fi cunoscute și aprețiate de 
publiculă română. Cele două partide maghiare din co
mitate, cea guvernamentală și cea oposițională moderată 
au pactată una cu alta, aslfelă ca din cele 7 cercuri 
electorale din comitată guvernulă să alegă în 4 cercuri,

ăr oposițiunea moderată în 3. Der cercurile electorale, 
pe spatele cărora s’a făcute acăstă tocmelă au începută 
a se mișna. Așa în cereulă Șiria-Pancola Românii au 
candidată pe protopopulă Georgiu Popoviciu, er despre 
cerculă Boroșneului se dice, că ar li candidată pe pro
topopulă Constantine Gurbană. Protopopule G. Popo
viciu a pășită după tâte formele ca candidată și ca ade- 
rinte ală programei naționale din Sibiiu, și despre Gur- 
bană se dice, că va păși totă cu acăstă programă, (a 
doua edițiă? — Bed.)

Pe pactulă domniloră nu s'au supărată numai Ro
mânii, s’au supărată și Nemții din cerculă Sănt-Anei, 
lucru ce nu s’a mai aurită în părțile acestea, ca Șvabii 
să se pună in luptă cu stăpânirea și cu grofii. In acestă 
cercă se candidase contele Zselinsky, aer Nemții țărani 
din comunele Sânt-Ana și Aletea au candidate pe ună 
țărână dintre ei cu numele Kreitler, care a primită can
didatura și a pășită cu flamura guvernului în lupta e 
lectorală. Audindă de acesta grofulă Zselinsky, și ne- 
voindă să se espună rușine! de-a pica față c’ună țărână 
și-a retrasă candidatura; er alțl țărani șvabi au candi
date pe ună țărână cu numele Witman, care a pășită 
cu flamura oposiției moderate.

Cu pasivitatea enunciată la Sibiiu lucrulă stă așa, 
că rănă acum numai o conferință din cerculă Chișineu- 
lui s’a pronunciată pentru pasivitate, der și de acolo se 
scrie în jurnale, că au mersă raulți Români, da au îm
biată cu candidatura pe grofulă Wenkheim; in celelalte 
cercuri din comitată Românii au intrată toți în lupta 
electorală.

Mai amintescă, că și partida guvernului a pusă doi 
candidați români, și adecă pe advocatulă Ioană Beleșă 
la Radna, er pre |unulă Constantini la Iosășelă. Celă 
dintâiu este Română și are greșela că a intrată in tabăra 
stăpânirei, er despre ală do.lea nimeni în comitată nu 
scie că ar fi Română.

Intr’aceea interesulă Româniloră este concentrată 
in cerculă Siriei, unde protopopulă Georgiu Popoviciu are 
cele mai bune șanse de reușită.

Despre sfârșită vă voiu incunosciința la timpulă său. 
Și pană atunci însă dică că decă Românii din cotnita- 
tulă Aradului ară fi mai cum nu suntă, multe lucruri 
bune s’ar pute face, și chiar din zăpăcela ce esistă în 
aceste alegeri se vede, că decă Românii au pierdută in- 
fluința în acestă comitată vina o portă numai ei.

Speranța.

Uneltiri electorale în Sfilagiu.
De sub Meseșulu Ardealului, in Cirișeriu.

Stimate d-le Redactoră ! Corteșiile pentru alegerea 
deputațiloră la dieta din Pesta curgă și in comilatulă 
Sălagiului, ca undele apeloră eșite din albiă în totă țâra 

Promisiuni mari, bani și horlncă, vorbe dulci și a- 
măgităre, se dau cu botulă (donița) in fotă minutulă.

C’ună cuvântă, alegerile din comitatulă nostru, în
tocmai ca in anulă trecută, nu voră fi altă decâtă acte 
și fapte de volniciă și cea mai spurcată corupțiuue îm
preunată cu terorismă 1

Numai acuma ve<|I, ce bine și ce ințelepțesee a ho- 
tărită marea conferință din Sibiiu a partidei române in- 
dependinte atunci, când și pentru părțile ungurene a de
cisă abstinență; numai acuma vecjl că a te espune ale
geriloră maghiare efectuite în celă mai vițiosă modă nu 
ar însemna alta, decâtă a te desbrăca de totă demnitatea 
omenescă, său a’țl espune viâța morții și a’țl lăsa fami
lia pradă sărăciei și nenumărateloră esecuțiunl, cari nu
mai acuma, pe timpulă alegeriloră, deveniră suspinse.

E sperare că Românii SălăgienI voră observa câtă 
numai se păte conclusele conferinței.

Ispitele și tentațiunile însă vină din <ji in 4' l0,â 
mai vehemente. — Partida gnvernamentală cu cea din 
stânga eslremă se întrecă în a cumpăra sufletele și a 
ademeni votisanții în tăte cercurile electorale, dâră mai 
tare ca în cerculă Zelăului doră nicăiri. — Aci și par
tida guvernamentală și cea stângace numai cu ajutoriulă 
Româniloră sperâză a învinge. Preoții și inteligenții din 
tote puterile se silescă a lumina și deștepta poporulă și 
a’lă face ca votulă său cu nici ună preță să nu-lă vândă 
nimănui, ci să șâijă acasă și să șl caute de treburi, — 
durere insă, că deși puțini, dâră și între inteligenții noștri 
suntă, cari uitându’șl sânta chemare nu numai neglegă 
causa română, ci facă chiară causă comună cu antago- 
niștii noștri.

Unulă dintre acești uitați de sine, amețiți de să
răcia spirituală și bătuți de Dumnezeu, e și sermanulă 
scriitoră din Zălău Popă Szilagyi, ună_nepotă nedemnă 
ală fostului cândva episcopă de Oradea-mare I. Popă Szi
lagyi de Băsesci.— Acestă Română slabă, de voia depu
tatului guvernamentală G. LOrinczy, provătjută cu 1-200 
fi. v. a. a luată asupra sa nedâmna misiune de a cu- 
triera satele române de sub Meseșă și Rezu spre a ade
meni pe bietulă poporă a vota pentru guvernă. Noi nu 
ne tememă de corteșiile lui, căci nedibăcia și sărăcia lui 
spirituală e mai evidentă ca sorele, deră ne pare rău că 
ună nepotă de episcopă și, cum au^imă crescută în gim- 
nasiu română, ’șl pote uită de sine într’atâta, câtă să se 
tavâlâscâ in porcăria ce se numesce politică de alegere 
și să se dejosâscă a fi ună corteșă netrebnică!

Noi, cești din provincia, multă ne mirămă, că Pre
ședintele tribunalului St. d. E. Kaixler, cunoscută omă a- 
tâtă de rigurosă, cum de lasă pe ună scriitoră oficială 
de stată de sub mâna sa la atarl corteșii infame în 
dauna oticiului de care cum se vede nu e pre demnă. 
— Au nu esistă ordinațiune strictă, că a corleși cu co
ruperi nu e iertată nimărui, au dără D. Pap. Szilagyi 
nu a cetită articolulă V din legea dela 1878 § 185? 
Atragemă atențiunea celoră coinpetențl și în specie a 
Esc. Sale ministrului de justițiă T. Fabinyi la spurcatele 
corteșii elecluite săptămâni întregi de acestă nedemnă și 
negru Română.

Din părțile năslre de sub Meseșă mai avemă incă 
și câțiva preoți gr. or. cari nu s’au înfățișată la nici o 
adunare electorală, — dâr cari pe lângă tote acestea 
fură avisațl despre tote conclusele conferinței partidei 
nostre. — Ce atitudine voră observa aceștia? Numai 
alegerea ne va documenta. — La timpulă său nu vomă 
cruța a-i arăta și pe acești domni publicului română ca 
să scie cu cine are de a face.

Ondre la cei bravi, hulă și batjocură veclnieă la cei 
miserabill și mișei.

Scimă, că partida guvernamentală rnai in tote cer
curile se basâză pe Români, nicăiri insă mai iminentă 
ca în cerculă Zelăului.

Cu ce dreptă și cum potă avă fruntea de a spera 
in votulă românescă in astfeliu de timpuri, când drep- 
tulă Românului (jilnică ilă calcă în piciOre, nu price- 
pemă 1

Au dâră cugetă ei, că poporulă alegătoră cu inte- 
iigință cu totă e atâta de lașă și pocită în trebile poli
tice șl atâtă de prostă in cele ale alegeriloră, incâtă să 
nu vâcjă mai departe ca virfulă nasului.

Când veijl atâta efrontăriă și aceea, că nădrăgarii 
de maghiari cum vină a-țl cere votulă in folosulă loră 
propriu, te miri de atâta cinismă. — Inzadară li se

FOILETON U.

Vulturelu.
(Poveste.)

(Urmare.)

— „Rău eu dragă n’am visată, 
„Ci de alta’s spăriată;
>Tu nu scii ce-a fostă pe-afară 
„ErI așa de cătră seră:
• Babe nostră s’apucată 
,Apă multă a cărată, 
.Mai multă ca totdeuna 
„Nu numai ca păn’acuma, 
„Păn’a umplută cea căldare 
,De pe cuptoriulă celă mare. 
„Eu văcjendă că ce făcea, 
„M’am dusă, dragă, păn’ la ea 
„Și o-am întrebată ce vrea?
• Ea ml a disă că de n’oiu spune 
„Cătră nici ună omă din lume, 
„0 să-mi spună apoi și mie 
„Dâr nu-mi spune bucurie;
„Eu am disă că nu-o voiu spune 
.Cătră nici ună omă din lume,
• Atunci ea ’ncepu așa: 

„£că ce mi-i voia mea: 
„Mâne colea pănă’n i)orl 
sCând ceriu-i curată de nori,

„Taică-tâu plâcă de-acasă
♦ Cătră cea pădure dâsă 
„Ca să facă venătdre
♦ După pasări sburătdre, 
„După cerbi și căpridre;
♦ Atunci eu mă voiu scula
♦ M’oiu spăla și m’oiu găta
♦ Și-oiu aprinde ună focă mare 
„In cuptoră sub cea căldare 
„Păn’ va ferba apa tare; 
„Atunci lină și ’ncetinelă 
„Voiu lua pe Vulturelă
„Din culcușu-i micuțelă,
♦ Apoi decă l'oiu junghia 
„In căldare l’oiu băga 
„Și l'oiu ferbe acolo bine
♦ Ca să lă mâncă cu orecine !...

„Hai dâr dragă ne sculămă
♦ De acasă să plecămă
♦ Unde-omă putea să fugimă 
.Și mai multă să nu venimă 
.Păn’a fi și ea la casă 
„C’asta mâncă-a taie ose!...«

Cu-asta pruncii se sculară 
Se ’mbrăcară, se gătară 
Nesimțiți apoi plecară...

Baba, care se sculase 
Foculă de și-la ațîțase,

Singură ’n cucnă ședea 
Și tare se bucura 
Cum mânca-va adl ună pică 
Carne dulce de pruncă mică . 
După-ce apoi vedea 
Apa ei cumeă ferbea 
Merge lină și ’ncetinelă 
După miculă Vulturelă...
Ea in casă se băgă 
De pătuță s'apropiâ 
Gândindă cumcă Vulturelă 
D6rme cu Niță lângă elă. 
Mergendă ea in pată căută 
Dâr amară se spăriă 
Când vădu că pruncii nu’să 
Căci fugit’au și s’au dusă... 
Ea se umflă de mânie 
Mai crepa acuș: de vie 
Cum de Nițu o-a-’nșelată 
Și fugindă s’a depărtata 
Cu micuțulă Vulturelă 
Soțulă său celă frumușelă... 
Ea începe a se mustra 
Singură dicendă așa: 
„0 sermana vai de mine'...

,Bată-te bată pe tine
♦ Nițule, credința ta,
„Cum vendușl tu vorba mea!, 
„Ce-o să (jicâ'âcuma eră
„Ală tău tată de cu seră

„Când acasă va veni
„Și pe voi nu v’a găsi?.. 
„M’a’ntreba că ce am făcută, 
„Va gândi că v’am bătută ..< 
Apoi, frate, s'apuca
Trei slugi iute trimetea 
Pruncii numai să-i găsâscă 
Și-acasă să-i pornescă...
Slugile la drumă porneau 
Și-alergau, frate-alergau
In tropotulă cailoră
După urma prunciloră...
Multă vreme nici trecea
Până cei trei slugi vedea
Lângă cea pădure mare 
Doi prunci mici lâng’o cărare,
Cari stăteau lângă pădure 
De pe-o tufă mâncândă mure... 
Slugile tare-alergau
Cătră dânșii se grăbeau
Dâr pruncii ’napoi căutară
Și pe sămă mi-I luara...
Atunci Niță, celă frumușelă, 
pice cătră Vulturelă;
— „Vulturelă nu mă uita
„Și nici când nu mă lăsa;
„Nu te despărți de mine 
.Nici la rău și nici la bine!..B

__________ (Va urma.)
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spune, că dela Română nu au titlu de a spera nimică, 
inzadarO li se asigură, că noi ea partidă română inde
pendentă nu volămă, și că ei de noi ca ataii nici că 
vrâu a sci, ei totuși se imbultjescă și se îneredă, 6re in 
ce....? pdie în puterea pretorelui Nago Domokos ca oină 
și oficială altcum forte onestă, in puterea administrativă 
și polițiană, prin caii cu sila voră să aducă pe Români 
la votă; și sâ nu ascundemă nici slăbiciunea năstră, să 
mai încrede in puterea și promisiunea unoră Români 
slabi de ângeră, și mai aleș i — se tjice — in ceea a 
unora notari de română cu ajutorulă cărora au să ca
pete celă puțină 3—400 de votisanțl pasiviști.

Ciudată lucru, ca poporulă alegătoră română de 
sub munte să servescă ea marfă de vândută și ca fuscelă 
la scara de mărire a cutărora notărășei?!

Ore ce va cjice la asta brava preoțime din valea 
Banului, Cizeriului și a Priei? Ore să sufere ei o ast- 
felă de batjocură și rușine pe nepătatulă loră nume și 
renume națională? Noi cei de sub polele Meseșului nu 
credemă!

Vomă vede insă, care din noi va fi Juda ventjăto- 
rulă și care apărătorulă dreptății și adevărului.

In 12 1. c. avurămă o altă conferință electorală 
erășl in Stirci, unde delegații dăndu-șl seină de conclu
sele conferinței din Sibiiu, inteligența in numără frumosă 
și poporulă adunată cam la 200 din tote comunele au 
primită de ale sale tote hotăririle, și in presența d-lui 
pretore Nagy Domokos și inspectorele de dare Zeitler pa- 
lam et publice au tjisă că de astădată voră remânea 
a casă.

Mare merită are in asta M. O. D. Teodoră Popă, 
prtp. in Ortelecă ca președintele adunărei. Acesta, ună 
oratoră bună in espunerile sale, sciu să încânte mulți
mea de alegători incâlă cu-o gură și inimă se dechiarară 
de aderenți. Onore acestui bărbată inlrepidă. Nu potă 
subtrage insă lauda nici pentru ceilalți inteligenți presenți, 
cari mai din tote satele se ’nfâțișarâ la acesta memora 
bilă conferință.

Nu potă insă să nu condamnă din inimă fapta 
candidatului guvernamentală și a argațiloră lui, cari în 
unire și in presința inspectorului de dare venită la cor- 
leșită, cu numele paremi-se Ziitler, pOte numai să ne 
conturbe adunarea, venindă de dirnineță în Stirci (con- 
ferența nâstrâ a fostă pusă pe 2 ore p. m.j, cu vre o 
8_io ferii de horincă (rachiu) la casa notariale s’a in- 
cercată a îmbăta poporulă. O faptă asta, care și preto- 
re|e — fiă-i «Șisii spre onore — o a reprobat-o aspru 
și cumcă imbătarea nu a succesă e pură și simplu me- 
ritula poporului, care sciindă de adunare, dintre ei au 
băută, deră nu s’au înțepenită ; eră cei puțină mai șu- 
meni strigau pe uliță: să trăiăscă stânga, deși le-a dată 
de băută drepta.

Spect. d. Zeitler ca inspectoră dedare, apoi M. sa 
J. Kerekes ca inspector școlară și alți oficiali cum de cu
teză a să amesteca in lina corteșiiloră? și cum de nu 
respecleză legea și asprimea ei? Si cu a cui permisiune 
jșl neglegă 4''e întregi dela oficiu? noi cești din provin
cia nu putemă pricepe, deră ni-se umple sufletulă de in
dignare, vătjendă că la omenii guvernului tote-să iertate 
ără nouă nimică. Ore astfelă de corteșiri să se intim- 
ple cu scirea Escelențieloru sale a ministriloră de resortă ? 
tare amă dori să ni se respundâ!

Astea insă-’să calea — valea — der partida gu
vernamentală șl-a propusă a nu respecta nici cea mai 
primitivă libertate a alegătoriului română, și a liotărîtă 
ca pe alegetonulă roinânâ se-ltt ducă la votă cu forța.

Spre acestă scopă au și planulă gata. Voru usa de 
puterea administrațiunei .polițiane ; presiune de susă, 
presiune de lături și de desuptă, au înființată și voră mai 
înființa depourl de pâne, horincă și slănină ș. a. în Că- 
țelulă românescă, și alte locuri potrivite; în fiâcare co
mună și-au cumpărată câte ună omă care siringă ale
gător i; acești omeni au tipărite numele tuturora alegă- 
toriloră; și au adunată cam la o sută de cară; voră 
merge gendarmii, honvetju, polițianii parte spre escortare 
parte spre inlimpinare; și ca nu cumva să-i păcălescă 
stângacii, voră începe a aduce pe Români de Duminecă, 
adecă din 19 1- c., voră continua in 20 1. c. ea apoi în 
21 în (jiua alegerii să-i aibă in Zălău. Spre acestă 
scopă în Zălău să închiriară și se gătescă temnițele și 
alte cortele; apoi ca mergăndă cătră casă încă să nu 
aibă neplăcere, îi voră petrece cătanele pănă la ună 
timpă. înainte au se capete votanții câte 1 fi. v. a. 
după alegere ără altulă. In locă voră avă de băulu și 
de mâncată apoi de drumă ca orbii voră mai căpăta 
câți va creițari 1

Cam acesta e planulă infernală ală partidei gu
vernamentale poreclite >liberale«. In țăra constituțională 
ungară astfelă de planuri se potă țese <Jiua la amătji 
fără pică de genare!

Atâta cinism și atât forță brută ’i-s’ar pără in- 
posibile; durere însă, că asta la noi nu e așa, ci e cea 
mai spurcată realitate!

Au dără credeți voi, domniîoră liberali, că popo
rulă română dusă la votă cu sila și presia, între ba

ionete și sedusă de tăte puterile politice va pută să se 
considere votamă liberă? va fi ore oină cu creerl sănă
toși, care să 4Kă că passivitatea nu e observată? Eu 
unulă nu credă.

0 astfelă de procedură, de se va efectui va păta 
pentru totdăuna alegerea candidatului guvernamentală! 
Au doră cu astfelă de forțe nu ai pută alege deputată 
chiară și pe orl-care husară de ai lui Bach? au chiar 
pe talpa cismei mele ?

Ce le pasă însă domniîoră dela putere numai se 
ajungă în maiorilate și să nu scape osulă de roșă din 
mână? Adevără că nu le pasă, deră după ce în lume 
nimică nu rămâne ascunsă, nici aceste fărădelegi nu 
voră pută fi puse tăte sub obrocă, ei va veni timpulă 
când se va face lumină; și atunci cei ce au acoperită 
lumina voră dipăre in întunericulă de veci ca fiii nopții, 
căci atunci cu noi va fi Dumnezeu!

Frațiloră preoți, docințl și alți inteligenți mireni! 
Voi totdăuna ați fostă la înălțimea chiămărei văstre. 
Nu credemă să vă trageți nici acum din caleagloriosă a 
spiritului națională și să vă părăsiți turma credinciosă, 
ei chiar din contră să alergămă toți cu toți ca și ce 
s’au perdută din ea să se recâștige și să fiă mare bu
curia în ceră și pe pămentă.

De fulgere să peră, de lunetă și puciosă
Oricare s’ar retrage din gloriosulă locă!...

Adeverulă.

SOIRILE PILEI.
Cetimă în „Tribuna": „La 8 Iunie c. s’a ținută în 

Deva festivitatea punerii petriij fundamentale la noulă 
edificiu ală școlei reale de stată de acolo. Dintre Ro
mâni au bătută cu ciocanulă următorii: lănă Papiu' 
protopr. gr. or. cu devisa: »ln acestă edificiu să se des- 
volte buna înțelegere între deosebitele naționalități și 
confesiuni spre binele patriei'; George Nicoră, preotă 
gr.-or. cu devisa: .Dumnedeulă Sabbaoth să țină acestă 
edificiu în vecii veciloră«; Dr. Lazară Petco cu devisa: 
,ln acestă edificiu să se propovăduescă cuvântul ! lumi
nării, ca din elă să ese bărbați firml de caracteră și 
patrioți bunl«. — In camera ungurescă, cu ocasiunea 
desbaterei bugetului culteloră și instrucțiunei, s’a spusă 
pe față că acestă institută, ca tote cele ungurescl din 
Deva, are să fiă focară de maghiarisare in comitatulă 
Huniădora. Și se găsescă Români cari bată cu ciocanulă 
spre a întări temelia — maghiarisării!

—x—
„Guide musicală* din Bruxela ne aduce plăcuta 

scire, că d-ș6ra Peria, distinsa cântăreță română, este 
angajată pentru stagiunea viitâre la marea operă a 
Teatrului Monnaie din Bruxela, în calitate deprima cân
tărită lejeră. Se scie că in acestă teatru nu cântă de- 
câtă celebrități și cântăreți cari au o reputațiune euro- 
penă. D șora Leria de sigură că a atinsă culmea artei 
cântului, ca să potă obține ună locă atâtă de importantă. 
Felicitările nostre distinsei cântărețe române.

»P. N.« primesce din Măhrisch-Weisskirhen scirea, 
că comanda școlei de cădeți de acolo a interdisă elevi 
loră unguri, sub amenințare cu pedâpsă, folosirea limbei 
ungurescl, fiă și în afară din serviciu.

—x—
Subscrisulă ne rogă a publica următdrele: Cine 

voesce a lua în editură ună frumosă volumă de povești 
ardelenești binevoăscă a se adresa la: Ioană Popă Re- 
teganulă, învățătoră, O.-Radna (Rodna vechiă) Tran
silvania.

—x—
In Vâlcele născu in tjdele acestea o Țigancă ună 

copilă, ală cărui corpă e întregă acoperită cu pără. Na- 
sulă e pe frunte, și sub elă ună ochiu. Monstrulă, care 
a născută viu, dăr care muri curendă se va trimite 
universității din Clușiu.

Sciri militare.
Rușia, (liarulă „Times“ a primită depeșă din 

Calcuta semnalândă nisce mișcări de trupe ruseșci în 
Afganistană. Jurnalulă englesă privesce ca inevitabilă 
căderea Emirului.

Cursuri pentru industria de casă 
în Brașovft.

D-nii învățători din locă George Moiană și Candidă 
Mușlea țină în Brașovă cursuri publice pentru instruirea 
poporului nostru în diferitele ramuri ale industriei de 
casă. Pentru tinerimea din Scheiu dela 12 ani în susă, 
de ambele sexe, se voră țină în specială două cursuri 
cu instrucțiunea gratuită, anume: ună cursă de primă- 
vâră și altă cursă de tâmnă și Urnă.

Primulă cursă s’a și începută deja și dela 3 Iuniu 
n. c. se continuă cu tinerimea adultă din Scheiu în tdtă 
Vinerea și Miercurea dela ărele 4—8 după amâtjl.

Ală treilea cursă, de vira, se va țină în scăla ro

mână din Brașovulă vechiu dela 7—31 Augustă. Cur- 
sulă acesta este destinată pentru d-nii învățători, cari 
voră vrâ să învețe industria de casă. Pentru a intro
duce în poporă mai repede și mai cu înlesnire industria 
de casă suntă chemați in prima liniă învățătorii popo
rali, și de aceea ar fi de dorită, ca d-nii învățători să 
cerceteze acestă cursă în numără câtă mai mare.

Din partea protopresbiteratului II ală Brașovului 
s’a votată deja ajutoră pentru înlesnirea ținerei cursului 
și se speră, că și celelalte protopresbiterate voră face 
asemenea.

Planulă de instruire ală diferiteloră cursuri, după 
cum îlă aflămă publicată în ună circulară dată de ofi- 
ciulă protopopescă I ală Brașovului, este forte promiță- 
toră. Anume:

In cursulu I de primăviră se propune: împletirea 
de nuele, în specială : recolta nueleloră, curățirea și con
servarea loră, împletirea diferiteloră obiecte din nuele 
întregi, despicarea și giluirea nueleloră, împletirea dife
riteloră nuele giluite, redarea colOrei naturale a nuele
loră și a respectiveloră obiecte deja împletite, și în fine; 
colorarea obiecteloră împletite.

In cursulă II, de tâmnă și de Urnă: împletituri 
de papură: recolta papurei, sortarea și conservarea ei, 
confecționarea din obiecte diferite, cusute din papură or
dinară și măle, confecționarea de obiecte împletite în di
ferite moduri de papură tare și măle, împletirea scaune- 
loră atâtă din papură, câtă și din paie și din foi de cu
curuzi; imbrăcarea obiecteloră fragile (d. e. de sticlă) 
în papură.

Afară de acestea numiții d-nl învățători voră pro
pune: împletirea scauneloră de salonă cu trestia fină de 
mare; împletituri de paie, in specială: recolta paieloră, 
împletituri simple în 5, 7, 9 etc., împletituri în colțuri, 
impletitură cilindrică, compunerea de diferite obiecte din 
fâșiile împletite, colorarea paieloră, seu a obiecteloră lu
crate. Mai departe.- împletituri din peră: împletituri 
simple, duple, triple și confecționarea de diferite obiecte, 
cum: inele, cercei, lanțuri de orofoge etc. Coloritulă: 
confecționarea de diferite văpsell și conservarea loră, 
coloritulă și văpsitulă propriu, flauderatulă, prepararea 
văpseleloră pentru văpsirea lânei, cânepei și a altoră 
obiecte. Poleitulă seu lustruirea lemnului, Auritulă, Al- 
hinăritulă, seu cultura rațională a stupiloră în teoriă și 
în praxă, esecutândă cele mai necesarie lucrări din a- 
cestă ramă de economia casnică în stupina scOleloră cen
trale române din Scheiu.

TELEGRAMĂ PART, a „GAZ. TRANS.*)

SIBIIU, 15 Iunie —Candidații partidei na
ționale române în Bănată și Țdra ungurescă 
suntu: Generalulă Traiail Doda pentru Caran- 
sebeșă, Viliceilțiu Babeșu pentru Șasea, Petl’U 
Tl’Uța pentru Baia de Crișă și Georgiu Popo- 
VÎCÎ pentru Șiria-Pancota.

ALBA-IULIA, 16 Iunie. — In adunarea 
din 2/u Iunie, alegătorii români din cerculă Vin- 
țului inferiorii au primită unanimă conclusele 
conferinței din Sibiiu.

CÂMPENI, 16 Iunie. — Oile călbăjdse au 
plecată eri la Trăscău. Cei cu simțăminte ade
vărată românesc! suntemă acasă liberi și inde- 
jendențl.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

AGRAM, 16 Iunie (săra). — Suntă cunos
cute 82 resultate electerale: 70 din partida na
țională, 1 din centru, 5 independenți, 4 din par
tida dreptului, 2 fără partidă. Partida națională 
a câștigată 21 și a perdută 2 cercuri.

BERLIN, 16 Iunie. — Cu tdtă continua 
scădere a simptomeloru bdlei, împăratnlă sufere 
de ună guturaiu (trdhnă, cataru) strașnică, de 
aceea are trebuință de liniște nentreruptă. — 
. ieichstagulă a primită darea pe rachiu aprdpe 
neschimbată, după propunerile comisiunei.

SOFIA, 16 Iunie. — Respuntjendă la cere
rea lui Riza-bey, guvernulă arătă necesitatea d’a 
se convoca marea Sobraniă. Guvernulă își es- 
primă dorința d’a vedea de față în Sobraniă pe 
representanții puteriloru. Pănă acum nu se scie, 
ddcă representanții puteriloră se voră duce la 
Târnova.

*) Acâstă telegramă, ce ne-a trimis’o Jd-lăJ preșe
dinte ală comitetului centrală din Sibiiu, ne-a sosită eri 
la 6 6re săra, când foia năstră era deja sub pressă, din 
care causă n’a putută fi publicată în numărulă de’ eri. 
____ _______________________________________Red. ’ 

Editoră: lacobă Mnreșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mnreșianu,



Nr. 122 GAZETA TRANSILVANIEI______________________________________ 188 7-

OuranJu la buvaa de Vkena
din 16 Iuniu

Bursa de BucurescI

Rentă de aură B’/o . . • 102 10 
Rentă de hărtiă 5»/0 . . 88.10
Imprumutulă căiloră ferate

ungare..........................151.50
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung. _ , 
(1-ma emisiune) . . . 97.50

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 127 50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . .116 70, 

Bonuri rurale ungare . . 104.60 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................ 164 50 |
Bonuri cu cl. de Jsortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

st. n. 1887.

Bonuri croato-slavoue . . 101 50 
Despăgubire p. dijma de 

vină ung............................99.40
Imprumutulă cu premiu

ung..................................122.—
I Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 70 
Renta de hărtiă austriacă 81 60 
Renta de arg. austr. 
Renta de aură austr. 
Losurile din 1860 
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 885 —
Act. băncel de credită ung. 286.75 
Act. băncel de credită austr.289.80 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei ................5 97
Napoleem-d’orl .... 10.04 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.35 
Londra 10 Livres sterlinge 126.65

Cota oficială dela 2 Iunie st. v. 1887.

82 80 
. 112 90 
. 137.25

Renta 
Renta

»
Impr.
Credit

>
>

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural

Cump.
91’/*
94’/*
88—

1»
»

»
urban

(7"/o) • 
(5«/o) • 
(7»/o) • 
(6«/o) •
(5»/0) •

»
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< > > Națională
Aură contra bilete de bancă . .
Bancnote austriace contra aură. .

106*/,
90— 

103*/,
96—
87—

»
»

națională a României 500 Lei------

14.25
2.00

92 > /.
95*/*
88*/,

107—
91—

104—
97—
871/,

Cursulu pieței Brașovfl
din 16 Iuniu st. n. 1887.

14.75
2.02

Bancnote românesc! . . . . Cun.p. 8 67 Vând . 8 69

Argint românesc................. . > 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orI...................... . » 10.02 » 10 06

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

Imperiali.............................. . > 10.35 9 10.40

Galbeni.................................. . » 5 90 » 5.94

Scrisurile fonc. >Albina» 6°/0 . » 101.— 9 102.- -

» ’ » 5°/o • » 98.- > 99.—
Ruble RusescI...................... . » 114.— » 116.—

Discontulă ... » 7—10°/, pe ană.

TARIFAanunturiloru și insertiuniloru.
■)

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. — cr. 6.

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia â, fl. — cr 10.

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori ...................................... io°|„

„ >1 V 5 8 ,, • ••••• 15°|o

11 H >1 9 ” • ••••• 20°|o

,, „ n 12 15 „ • ••••• 30°|O

„ „ „ 16-20 „ ..................................... 40°o

Dela 20 de repețiri în susă ...................................... 50° 0

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

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

ABONAMENTE
la

„gazeta Transilvaniei"
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni...........................................3 fi. —
„ șdse luni...........................................6 fi. —
„ ună ană.........................................12 fi. —

Pentru România și străinătate:
„ pe trei luni..................................... 10 franci
„ șdse luni................................................ 20 ,,
„ ună ană  40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.11Mersulu trenurilor!!
Valabilă dela I Iuniu st. n. 1886.

pe linia Predealtt-Budapesta și pe linia Teiușii-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal ii-Budapest a

Timișă

BucurescI

Predealu

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodă
Hașfaleu

(
(.

t
(

Budapesta—Predeald

Sigbișir»
Elisabetopole

(
(

Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă
Teioșă 
Aiudă
Vințulă de susă 
Uiora
Cacerdea 
Ohirisă 
Apahida

Clnșiu
Ncdeșdu 
GbirbSu
Aghirișă 
Stana
Hoiodină 
Ciucia
Bocia 
Bratca
Rfev 
Mezfl-Telegd 
Fagyi-Vâsârbely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Lad&ny 
Szolnok
Buda-peata

Viena > 
t

Trecu 
de 

persOne

Tren 
accelerat

Trenfi 
omnlbus

Trenă 
oninlbiiH

_ 4.30 _ 7.30
— — 1.14
— 9.12 — —

— 9.35 — 1.45
— 10.12 — —

7 20 401 2.32
7.57 _ 4.47 —
8.24
8 47

— 5 28 —

— 5 59 —
9 29 — 6.49 —
9 37 _ 8.35 —

10 53 _ 9.02 —
11.00 _ 9.12 —
11 34 —— 9 56 —

12.03 __ 10 37 —
12.26 10 59 —

12.42 — 11.16
11.37 —

1.11 — 12.16 —
1 23 _ 12.33 —

2.06 __ 1.51 —

2.27 __ 2 18 —

2.49 __ 2 48 —

2 56 _ 2 56 —
3.12 _ 3 64 —
3.46 — 451 —

5.01 — 5.28 Trenă

5.21 — 5 56 persoiie

6 37_ 6 01 —
_ 6.19 — 6.58i
__ _ — 7.14
_ - — 7.29
__ _ _ — 7.56
_ 7.12 — 8.18
_ 7.41 — 8 58.

- __ — 9.15
__ - _ 9 34

8.20 — 9 53
__ 8.46 — 10 28
_ _ 10 47
_ T renii 

de 
persane

10.57
_ 9.11 11.07]
_ 9.16 10/0 11.19
_ 10.37 1.33 1.16
___ 12.20 4.24 3.29
— 2.15 lO.Oî 6.33
— — 2.15 —
- 1 8.00 — —

Trenă Tren Trena Trenfi
de pers, jaccelerat de pers. de 

peraâne

, TronO 
lomulbuB

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladany
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
Rfev
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Agbiriș 
Ghirbău
Nedeșdu

Clușia

Apahida
Bhiriș

Cacerdea

Uidra 
Vințulă de 
Aiudă
Teiuță
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa
Cspșa mit
Mediașă 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva
Apatia 
Feldiâra

Brașovă
Timișă

□ust

Predealu

BucurescI

(
(

(
(

(
(

(

ll.iol —
1

7Ăo 'Z — 7.40
11.05 4.05) 10.42
2 02 5.47 2.02
4.12 7.11 4.78
— — —
— — —
— 7.33 —
— 8.04 —
— — —
— — —
— 8.58 —
— 9.28 —
— — —
— — —
— — —
_ — —
— 10.31 —

11. bO _ —
11 19 _ —
12 33 _ —

1.01 _ —
1 11 _ —
1 18 _ —
1.05 _ —
1 46 _ —
2.25 _ —
2 50 —
3 03 _ —
3.35 __
4.01 _
4 20 _ _
4.55 _
5 42 — —
6.01 —- —
7.27 — —
8.08 — —
8.36 — —
906 — —
9.46 5.37 —
— — 1.55
— 6.20 2.53
— 6.47 —
— 11.30 3.28

9.35

I
618

9.38
12 02
201
2 08
2 19
2.41
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53
6.C5

6.20
6 38

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8.23
9.02
9.52

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grdse.

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

TeiușA- îtiradA-Budupesta Budapesta* AradA-Teiuș A.

Trenă Tre-ifi Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi
orunibus de pers. perafine peraâne de pe rad ne amnlbm

TeiușA 11.24 — 3.00
1

Viena 11.10 12.10 _
Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 0A4U1OK 11.35 5.45 — -

Orăștia 1.32 — 5.18 AradA 4.30 6.— —
Simeria (Piski) 2.32 — 6 15 Glogovață 443 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —

Branielca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-I ipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6C9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bfirzova 6.27 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 __
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9/8 __
Paulișă 7.43 — 10.42 Branielca 9.19 10.17 _
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10.42 __
Glogovață 8.28 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
AradA 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ț — 2 32 4 £9 Șibotă 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulă de josă 12.18 12.29
Budapesta — — 1 8.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 TeiușA . 1.29 1.41 —

AradA-Timlș6ra Simeria (Piski) Petroțenl

Trenfi Trenfi de Trena Trenfi de Trenfi
omnlbuH p era fine mixt persdne omnlbtu mixt

Arad A 5.48 6.06 Simeria 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — _ 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia _ _ 5.51
Merezifalva — — — Banița — _ 6 4'1
Timiș6ra 9.02 — 9.08 Petroșenk — — 7.12

Timiș6ra-AradA Petroșenk—Simeria (Piski)

Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi Trenfipersane perafine omnibuH de pers. Omnlbus mixt

Timiș6ra | 6.25 _ _ 5.00 Petroșenk 6.10
Merezifalva , - — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui _ 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Ștreiu _ 9 52
AradA 9.27 — 8.17 Simeria — — 10.31]


