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Brașovu, 5 Iunie 1887.
Este cunoscută cetitorilor!! noștri, că în 

Bănatu și Țâra ungurâscă au fostu candidați, cu 
învoirea comitetului centralii ală partidei națio
nale române, numai în patru cercuri deputați 
naționali români, cu programa dela 1881 și 
adecă d. generală Traianu Doda, în cerculu 
Caransebeșului, d. Vincențiu Băbești în Șasea, 
d. Petru Truța în Baia de Crișă și d. protopopii 
Georgiu Popoviciu în Șiria-Pancota.

In t6te celelalte cercuri electorale bănățene 
și ungurene alegătorii romani suntă datori in 
sensulă hotărîriloră conferenței dela Sibiiu a se 
abține dela actulă electorală.

Numai din puține cercuri amu primită ra
porturi despre pașii întreprinși de conduoătorii 
Româniloră de dincolo de munții Ardealului, 
spre a sfătui pe alegători să țină cu credință la 
hotărîrile partidei naționale române și să nu se 
facă unelte în mâna străiniloru.

Merită tâtă lauda bravii conducători români 
din Sălagiu pentru zelulii, cu care stăruiescă ei 
să se păzăscă solidaritatea națională de cătră ale
gătorii din acelu comitatu. Corespondența ce 
amu publicat’o eri și ceea ce-o publicămu astădi 
ne dă o ic6nă viuă despre aceste nobile și ro
mânesc! stăruințe și despre uneltirile mârșave 
ungurescl cu cari au a se lupte conducătorii po
porului română sălăgeanu.

In comitatulă Sălagiului se bată guverna
mentalii cu oposițiunalii unguri pănă la cuțite 
și ca să reușăscă și unii și alții au lipsă de vo
turile alagătoriloră țărani români. De aici vine 
că mai alesă cei dela putere nu lasă nefolositu 
nici ună mijlocu de terorisare și de corupțiune 
spre a trage câți mai mulți alegători români pe 
partea loru. ca să asigure isbenda guvernului 
Tisza. Ei, precum au făcută și acum trei aui, 
voru duce pe mulți alegători români chiar și cu 
forța să voteze.

In 12 Iunie st. n. era convocată în comuna 
Stîrci conferința electorală a alegătoriloră români 
cu scopă de a li se împărtăși hotărîrile confe
renței din Sibiiu. Ungurii guvernamentali chiar 
și de acâstă ocasiune s’au folosită ca să corumpă 
pe alegătorii țărani români, cari mergeau la adu 
nare, cu horincă (rachiu) și cu țigări. Nu le-a 
succesă insă se spargă conferința română, precum 
nu le va succede niciodată să nimicăscă legătu
rile sfinte ale frăției dintre Românii sălăgieni. 
Casulu acesta arată destulă de viu cum se pro
pagă moralitatea și cultura în statulă acesta!

Alegătorii români din cerculă Cehului au 
ținută și ei conferință și s’au legată a păstra 
solidaritatea, ceea ce credemu, o voră și face-o, 
avendă harnici conducători în fruntea loră.

Asemenea s’au pronunțată conferințele ale
gătoriloră din cerculu Bocșei, comitatulă Carașă- 
Severină, din cerculă Baiei mari, comitatulă Săt- 
marulni, și din cerculă Chișineului, comitatulă 
Aradului, pentru abstinență dela alegeri și pen
tru solidaritate cu hotărîrile conferinței din Sibiiu.

Despre aceste adunări amu primită scire 
pănă adi și ele ne dovedescă, că glasulă confe
renței partidei naționale române a aflată unu 
puternică răsunetu și între Românii din Bănatu 
și Țăra ungurăscă.

Faptulu acesta nu p6te de câtăsă ne în- 
curageze să continuămu cu energiă tot.ă mai 
mare lupta, căci vedemu că pe cp ce merge ren- 
durile ni se strîngă și dinedee ca și dincolo de 
munții Ardealului, prinejendă totă mai adenci re- 
dăcini idea solidarității ndstre naționale.

Mișcarea electorală.
Mâne in 18 Iunie n. se facă alegeri dietale în co

mitatele: Trei-Scaune, AradQ, Timișă, Torontală; în 
orașele: Brașovă, Elisabetopole, Ocna, Sibiiu, Baia. 

Aradu, Olahfalău. In 19 Iunie în comitatele: Brașovă, 
Sibiiu; în orașele: Crișulă mare, Timișora, Verșeță. In 
20 Iunie în comitatele : Bistrița-Năsăudă, Fâgărașă, Ca- 
rașă-Severină , în orașele: Chezdi-Osorheiu, Bichișă.

In Sibiiu candidatulă națională sasă Dr. Meltzl în 
discursulă său programă dise: .Oposițiunea nostră nu 
privesce pe poporulă maghiară, care în puterea drep
tului său istorică, a numărului său, a posesiunei sale și 
a inteligenței sale e destinată a avă rolulă conducătoră 
în acestă stată« și că nici nu ne încumetămă a nu-i 
lăsa loculă de primus interpares. Și nici .limba maghiară 
a statului* nu o privesce oposițiunea nostră, deărece 
noi, în interesulă unității statului și a administrațiunei 
statului o ținemă de necesară și în acăsta se deosebesce 
fidelitatea Sasiloră cătră stată de fidelitatea Cehiloră, 
Sloveniloră și Poloniloră. Oposițiunea năstră privesce 
acele disposițiunl, nu atâta ale puterii legislatorice, câtă 
mai multă ale puterii esecutive, care suntă de natură a 
ne lipsi de puțintelulă aeră și lumină ce ni suntă ne
cesare ca să trăi mă Căci vremă să trăimă ca Sași, ca 
Germani. Stă vre o dorință a năstră în contradicere cu 
interesele statului ? Ceremă noi ore o răsturnare a în- 
tocmiriloră esistente ale statului, de esemplu reactivarea 
vechei constituțiuni ardelene, care a declarată 1.200,000 
cetățeni români ai statului de morțî politicesce și le-a 
lăsată numai onorea d’a munci în sudărea feții loră 
pentru alții și de a plăti dări? Ceremă noi vr’o posi- 
țiune privelegiată, favoruri ori concesiuni în contulă al- 
toră omeni, ori în(contulă statului? Cererile nostre suntă 
multă mai modeste: să dispunemă după lege de averea 
năstră în serviciulă intereseloră năstre culturale, să se 
respecte autonomia năstră în biserică și școlă, conformă 
legii, să se abrdge disposițiunile privitore la școlă, care 
vatămă directă legea, precum e și cu instrucțiunea 
limbei maghiare, ș. a. — Peste totă discursulă se carac- 
terisezâ prin slugărnicia și insinuări, care mergă pănă a 
arunca pe Sași in brațele Maghiariloră.

In comitatulă Baranya se comită escese și scan
daluri ne mai pomenite. Bătăi cu petre, jafu, devastare 
suntă la ordinea dilei. In cerculă Baranyavar bmenii nu 
cuteză a eși pe strade.

In Uezbegh din comit. Neutra, a'egătorii au spartă 
ferestrile judelui locală, s’au bătută cu gendarmii în nu 
mără de 8, cari au făcută usă de arme. Trei persăne 
au fostă omorite de glânțe, două greu și trei ușoră ră
nite. A sosită o companiă de honvedi.

In Bichișu-Ciaba candidatulă Falk a fostă primită 
cu alaiu. Intre primitorii jidano-maghiari figureză și slu
garnicii Dr. Bonciu jun. și Dumitru Bonciu, care e și 
președintele partidei „liberale" unguresc!'

In Erlau candidatulă guvernamentală Moriz Iokai 
<}ise: „M'așă bucura, dăcă națiunea ungurescă ar fi in 
acăstă patriă de sme-stătătăre, independentă. Der scițl 
că suntemă în minoritate. Dăcă vre-odată fiecare, chiar 
de n’ar vorbi unguresce, se va simți cu inimă ungurăscă, 
dăcă națiunea va fi așa de întărită, încâtă să se potă 
opune aceloră elemente, care vreu să o spulbere de pe 
suprafață, atunci va fi venită timpulă pentru indepen
dență." — Va să dică „națiunea" aștăptă ca totă alții 
să se sacrifice pentru ca să o scotă deasupra, să o facă 
independentă! Apoi dăcă e vorba ca „națiunea" să a- 
jungă independentă, când fiăcare nemaghiară va simți ma- 
ghiaresce, atunci independența e amânată ad calendas 
graecas.

In Clușiu Gabrielă Ugron în vorbirea sa declară 
că va cere dietei : reducerea serviciului militară la 2 
ani. reducerea numărului funeționariloră statului pentru 
înlăturarea deficitului, scăderea censului electorali pen
tru Ardeală și acordarea dreptului de alegere Ia toți ce
tățenii cari sciu scrie și ceti.

In Varadia, fiindă convocată o conferință a opo- 
siliunei moderate din cerculă electorală Moravicza, nu 
s’a putută țină. Candidatulă Emilii Babeșu la intrarea 
sa în comună a fostă primită cu strigări de: „Setreasca« 
la adresa candidatului guvernului. Acestei siluațiunl cri
tice a candidatului i-a pusă capătă fisolgăbirăulă disol- 
vândă adunarea. — Fiecare dărme cum ’șl-așterne.

In Hegyfdlu, comit. Eisenburg, alegătorii oposiți- 
onali au bătută cu lemne și cu furci de gunoiu pe ună 

alegătoră guvernamentală așa de rău, încâtă acesta după 
două 4>le de chinuri muri.

In Terebes candidatulă Theodor Andrassy 4'se în 
discursulă său programă între altele: „0 Ințelăptă poli
tică orientală se păte cugeta pentru noi numai atunci, 
când brațulă nostru va fi deopotrivă puternică pentru 
pedepsire, ca și pentru premiare". — Câtă îngâmfare ri- 
diculă în aceste cuvinte nechibzuite I

In Alba-regală are să fiă luptă înverșunată. Con- 
ducătorulă partidei guvernului Felmayer a declarată că 
dăruesce 1000 fl. pentru monumentulă martiriloră pro
iectată acolo, dăcă candidatulă oposițională contele Ka- 
roly se va găsi trecută în vr’o listă electorală valabilă 
pe 1887. Din contră contele Karoly a declarată că 
dăruesce in același scopă 2000 fl. pentru casulă când 
comisiunea competentă a camerei deputațiloră n’ar ve
rifica alegerea sa — negreșită presupunendă că Fel
mayer depune cei 1000 fl. oferiți, dăcă contele Karoly 
se verifică, — Cum se jăcă «patrioții" cu banii....!

Din Sebișu se împărtășesce, că de astădată și câți 
va Români slugarnici, ca și Sașii slugarnici de acolo, 
dau tercăle candidatului guvernului Toldy-Horvath, cu 
tote că acesta nu i-au socotită [nici măcară de atâta 
lucru vrednici, ca să le dea o dare de sămă dela dietă.

Din Deva se scrie , că corteșii - solgăbirăi Mar- 
kossy din Baia de Crișiu și Krasznay din Bradă au 
fostă în Deva ca să ducă pe Hollaky, contracandidatulă 
lui Truța, pentru cerculă Baia de Crișiu, cu stăgurl pe 
care se cetea: .Eljen Hollaky!" și „Trească Hollaky!* 
Intre alegătorii aduși de corteșl a fostă, se 4‘ce, și ună 
preotă greco-catolică. — Cu ce dreptă corteșii-solgăbirăi 
folosescă li nba românăscă pe stăgurl ungurescl? Ce slu
garnică de preotă a fostă acela?

„Kronstădter Zeitung" publică ună apelă, ce-lă adre- 
săză alegătoriloră sași din Țăra Bârsei președintele co
mitetului partidei poporale săsescl Iosefă W. Filtsch. In 
apelă se 4'ce că o clică guvernamentală nemulțămită 
numai cu cerculă Săceleloră-Hermanului are de gândă 
să pună în ambele cercuri electorale din orașă contra
candidat Prin urmare e o seriăsă datoriă de partidă 
a alegători'oră ca să apară Ia loculă de alegere în nu
mără complectă, căci numai atunci e sigură victoria Sa
siloră. In cerculă I se alegă in casa sfatului, în cerculă 
11 la hotelă Nr. 1. Actulă alegerei începe la 8 6re di- 
minăța.

Dela Meseșu, 1 (13) Iuniu 1887.

D-!ă Dr. Ioană Nichita advocată în Zelau ună 
bărbată devotată causei naționale — ca representantă 
ală acestui cercă la conferința generală din Sibiiu, —a 
convocată o conferință pe <Ț*ua de 12 luniu st, n. a. c. 
în comuna Sterciu, cu scopă de-a aduce la cunoscința 
poporului conclusele conferinței generale din Sibiiu 
despre atitudinea, ce ar ave a o observa Românii față 
cu alegerile presente. 0 stratagemă rafinată din partea 
guvernamentaliloră vrău să o amintescă pe scurtă.

Trebue să premită, că guvernamentalii și-au îm
plinită cu destulă punctuositate datorințele «patriotice*, 
trimițendu-și agenții loră, cărora sărbătorile sânteloră 
Rosalii s. v. le-au oferită binevenita ocasiune, fiindă totă 
poporulă pe acasă. Și unulă din acești agențl cu numele 
Pop Szilagyi. . . . care descinde în linia drăptă dela di- 
vulu Traiană, dăcă d-sa nu s’ar supăra pentru acăstă 
indiscrețiune. . , acestă domnișoră tinără a aflată de 
bine, chiar în 4iua primă a sânteloră Rosalii, se oste- 
născă prin comunele române și să seducă poporulă, con- 
turbându'lă în împlinirea datorințeloră religiăse.

A doua 4* de Rosalii, adecă în 6 Iuniu a. c. st. n. 
s’a ținută în Gizeră la casa d-lui Ioană Papă, notară și 
magistru poștală, o conferință, respective ună banchetă, 
in care deputatulă guvernamentală Lbrinci Gyorgy șl-a 
desfășurată programa. La acestă banchetă splendidă au 
participată și «vrednicele» antistii comunale din apropiere 
c’ună număr însemnată din poporulă alegătoră. A avută 
însă și acestă banchet, — ca t6te lucrurile din lume — 
ună pică de umbră: nici ună «popă» românescă n’a luată 
parte la banchetă. . . A mai obvenită însă și ună altă 
ncidentă neplăcută: notariulă din Stârciu, d-lă Petru 
Papă, său că se bucură de puțină popularitate, său că 
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a fosta indiferenta față cu dalorințele patriotice, destulă 
că dânsulă a presentata prea puțini alegători. Era dâră 
lucru naturala că pentru acestă negligință să capete im
putări și amenințări. Nu voima să aruncăină cu petri 
asupra notariloră, scima prea bine posițiunea loră, cum 
că sunta siliți să facă după cum le llueră alții]

Guvernamentalii au data insă notarului din Stirciu 
o bună ocasiune să șl repareze greșela. . au mai dispusă 
o altă conferință in Stărciu, la numitulă notară, și așa 
conferința au aflată de bine a o pune chirr pe cjiua de 
12 luniu st. n. în care 4' trebuia să se țină și confe
rința română... Acăstă coincidință minunată de sigură 
n’a fostă întâmplătore, ci anume pusă la cale. D-lă no
tară 11-a făcută ospețiloră inalți portă de triumfa, a 
condusă una lăutarii cu eetera, și poporulă împilată de 
multe greutăți amare, ca să-și mai uite de acestea, s’a 
adunată in numără măricelă, la voiă bună, la casa co
munală, la locuința d-lui notară, în a cărui curte era 
pusă la libera disposițiune o bute de vre o 6 fer.i plină 
de rachiu, care deșertându-se in mai multe rânduri, se 
umplea ărăși iute ca din peveste. De unde și pe ală cui 
contă?... Ce întrebare naivă! Pachete de țigări eiau 
în abundanță.... și bieții țărani, cari in timpuri normale 
în lipsa tabacului ișl ardă sg ura de pe pipă, erau acum 
și ei galanțl cu țigări....

Der se revină la obiecta: Membrii conferinței na
ționale erau adunați. Ună numără frumosă de inteli- 
gință și delegați din poporă era de față. Sosind ă și 
convocatorulă conferinței d-lri Ioană Nichita iuceiigința 
s’a adunată pentru prealabilă consfătuire la casa os- 
pitala a preotului din locă, la d-lă A. Vicașiu. Și-au es- 
primată cu toții regretulă pentru coincidință obvenită, și 
după 6re care disensiune s’a otărită să se țină confe
rința, cu t6te că era temere fundata de vr’ună inci
dență neplăcută. S’a ținută deră conferința în locali
tatea scdlei din locă, care este in imediată apropiere de 
casa comunală, în a căreia dosă parte din poporă încă 
ținea o conferință — lângă butea de rachiu...

Sala spațiosă a scolei era plină de inteligință și 
poporă și ședința s’a începută sub controla d-lui pre- 
tore Nagy Domokos. La propunerea d lui Dr. Ioană Ni
chita, care în termini precișl și cu espresiunl simpatice 
espuse căușele meritorie ale conferinței, se alese de pre
ședinte ad hoc la acestă conferință: M. 0. D. leodoru 
Popă, protopopă în Ortelecă, âră de notară: Ioana Po- 
piliu preotă în Sigu.

Președintele, în una stila poporaiă și bine înțelesă, 
esplică poporului conclusele conferinței din Sibiiu, cari 
de astă-dată recomandă passivitate, făcendu-lă atentă, 
cum că dreptulă de alegere este celă mai mare dreptă 
ală omului, preste care nu dispune nici o lege, nici o 
diregătoriă din țără, și prin urmare să se folosescă de 
acestă dreptă în deplină libertate. Apoi întrebă adu
narea, că primesce otărîrea conferinței din Sibiiu de a 
sa ? Primindu-se fără nici o escepțiune, președintele mai 
adauge: Să țină toți solidaritatea, și deocamdată să ne 
păstrămă voturile pentru timpuri mai favoritore... Dăeă 
totuși ăre-cine nu ar voi să se țină de acestea, respec- 
livulă să facă cum îi va dicta mintea, dâr ce va face, 
să facă din convingere, nu din interesă meschină, și să 
nu-șl văn4ă nimeni votulO, acestă dreptă sântă, câte 
pentru o litră de rachiu. — Și acestea d-lă președinte 
le-a esplicată tăraniloră. — Eiă fu aplaudată, numai 
unii țărani murmurau in continuu, fiindă beți de rachia 
guvernamentală. Astfelă se sfințesce la noi legea electo
rală! — Mai făcându se unele propuneri în merită șe
dința se rădică, și ne-amă dusă care încătrău, păren- 
du-ne bine, că amă scăpată in pace.

Demonstrați uni în Belgradtl.
Venirea la putere a cabinetului Ristici a fostă în

tâmpinată cu mare entusiasmă în Belgradă și cu demon- 
strațiunl pentru Rusia și contra Austro Ungariei. Loca- 
lulă clubului liberală și mulțime de case private au fostă 
decorate și iluminate sărbătoresee. Mii de omeni se a- 
dunaseră înaintea localului și pe slrade strlgândă „să 
trăiască KisticI-VelimirovicI, Serbia și Rusia, ineătă ră 
suna aerulă. In tăie localurile publice s’a cântată im 
nulă sârbesdă și rusescă. Pe la 2 ore năpleu, popo
rulă a străbătută stradele strigândă: „Trăiască Serbia! 
Trăiască Rusia! Trăiască cabinetulă Ristici! Josă Gara- 
șanin! Josă Austro-Ungaria!‘ Apoi s’a adunată mulțimea 
in fața locuinței lui Garașanin, fostulă ministru-președinte. 
i-au spartă ferestrile și i-au strigată: ,Josă autorulă dela 
Slivnița! Piară Garașanin! Piară Austria/' Garașanin a 
trasă patru focuri de revolveră în mulțime și a rănită 
eu mare greutate isbuti poliția să restabilâscă ordinea și 
să liniștâscă emoțiunea poporului.

Foile rusescl suntă fărte vesele de venirea la pu
tere a lui Ristici. „Novoști» și „Wjedomosti" cjică că 
Ristici trebue acum sprijinită seriosă de Rusia, nu nu
mai cu promisiuni și frase, deărece va avea grea luptă 
cu influința austro-ungară. „Sviet< mai doresee acum și 
rehabilitarea exilatului metropolită Michailă.

Ună Ukas regescă dispune disolvarea Scupcinei 
pentru perioda de ăstă ană. In Augusto ori Septemvre 
se voră face alegeri nouă. Garașanin va candida la a- 
legerl cu scopă ca în viitărea Scupcină să apere fostulă 
cab netă de atacurile ce se voră vidica în contra lui.

Din lăte părțile țării sosescă telegrame de felicitare 
noului cabinetă, in totă țâra se facă festivități, banchete, 
iluminațiunl. Ună imposantă conductă cu facle și ilu- 
minațiune voia să întoemescă poporațiunea Belgradului, 
der poliția le-a oprită. Liniștea nu s’a mai turburată.

SClKiLE PILEI.
In Ceanulil mare de pe Câmpiă, scrie „Kolozsvâr" 

s’a făcută esamenulă cu copii dela scăla de stată cu ună 
succesă nu prea îndestulilor u, părinții copiiloră, cari au 
asistată la esamenă, și-au esprimată in publică neindes- 
lulirea loră. Numărulă copiiloră de scolă a fostă în 
anulă acesta numai 13, multă mai mică ca în anulă 
trecută. Astfelă stândă lucrulă, — dice • Kolozsvâr" —- 
banii ce s’au dată pentru susținerea acestei scăle suntă, 
bani perduțl. — Asia’i sărea scăleloră ungurescl din 
comunele neungurescl. Așa și merită.

—x—
Acjl 17 Iunie n. espiră termenulă de pedepă a d-lui 

Cornelii Popă Păcurarii și va fi pusă în libertate.
—x—

Seăla mixtă elementară de stată din opidulă Mociu, 
după cum se raportâză, a avută în decursulă acestui 
ană 84 școlari ordinari și 19 repetitorl Esamenulă s’a 
țină la 26 și 27 luniu. Câtă pentru suceesulă, ce se 
speră, tace cronica. Numărulă scolariloră insă nouă ni 
se pare prea esagerală, de nu cumva acăstă scălă este 
impopulată și eu copii români, căci numărulă neromâ- 
niloră în Mociu e prea neînsemnată pentru ca să pătă 
da ur>0 contingență așa de mare de copii de scdlă. Nu 
ni s’ară putea da de vre-ună Română cu inimă deslușiri 
în acăstă privință?

■—x—
Tergulă anuală de primăvără ală Brașovului, ce 

s’a începută erl, e slabă cum nu s’a mai pomenită. E 
multă mai slabă ca ună tergă bună de săptămână. Nici 

'•en4ătorl ea altă dată nu suntă, dăr nici cumpărători. 
De îmbulzelă nu se păte plânge nimenea, cu atâtă mat 
putină de îmbulzăla cavaleriloră de industria său a pun- 
gașiloră, căci „nemilăsa" poliția a pusă la umbră vr’o 
20 de asemenea civalerl, ca să nu’i ai'41 sărele, ori să’i 
bală plăia câtă va dura tergulă.

—x—
Academia Română a publicată 4'le'e acestea, ca 

suplimentă la Documentele Hurmuzaki, ală doilea volumă 
de documente francese strînse de d. A. I. Odobescu din 
arhiva ministerului afaeeriloră străine din Parisă. Aceste 
documente mergă dela 1709 pănă la 1812 și conțină în
tre altele nisce memorii ale generalului Langeron fărle 
interesante pentru v>ăța socială și politică a (ăriloră ro
mâne la începutulă secolului nostru.

—x—
Camera de comerlu și industria din Brașovă e ofi

cială îneunosciințată, că la 6 Iulie c, st. v. atâtă la direcția 
de construcțiuni a ministerului reg. română de instruc
țiune în București, câtă și la prefectura reg. română din 
Tecuciu se va țină licitațiune pentru darea în întreprin
dere a construirei unui gimnasiu în Tecuciu în valâre 
de 160,000 franci cheltueli. Cercurile interesate se facă 
atente la acăsta.

„Șcâla și Familia*, făiă pentru părinți și învăță
tori, ce ese de 2 ori pe lună în Brașovă sub redae- 
țiunea d-loră Ioană Popea și Andreiu Bârseanu, conține 
in Nr. 4 dela 15 Maiu: Scăderile în învățămânlulă re- 
ligiunei în șcăla năstră poporală, de I. Popea. — Despre 
educațiune, trad. după Schopenhauer, de 1. C. Panțu. — 
Din convorbirile unei mame, de G.—Mititica (schiță din 
năcasurile dilnice) de B.—Bibliografia. — Diverse. — 
»Românulă“ din București, în Nr. său de'a 24 Maiu v. 
vorbindă despre acestă foiă, se esprimă astfelă: .ErășI 
ună dară frumoși și folositori facă concetățeniloră loră 
și in genere Româniloră d-nii lonă Popea și Andreiu 
Bârseanu cu a loră revistă bilunară >Școla și Familia", 
care apare in Brașovă și in care vedemu cu o deose
bită plăcere, că domnescă fără jignire adevăratele prin
cipie pedagogice, precum și o limbă frumosă româneseă, 
fără pedantismă și fără erudite intortoehiăturl. Astfelă de 
publicațiunl consciențiose și muncite merită ineuragiarea 
tuturora oineniloru de bine. Noi felicitămă redaețiunea 
• Șeolei și Familiei' din Brașovă și’i urămu su ;ce»ă con
tinuu pe calea, ce a apucată».

Câți aleg6torl de deputați dietali sunta 
în Ungaria?

La acăstă întrebare actuală răspunde cea mai nouă 
broșură din revista economică națională .Nemzeigaz- 
da.-âgi Szemle, redigeată de Dr. Franz Heltai la în
sărcinarea academiei. Numărulă totală ală celoră în
dreptățiți a alege în 1887 e 847.216 (1886; 830,313, 
1884: 841.609, 1883: 818.699, 1882: 814.116.) Numă
rulă alegătoriloră, în anii în cari se facă alegeri dietale, 
e totdâuna mai mare ca în anii în cari nu suntă ale
geri, der totuși se arată și o crescere în numărulă totală 
alu alegătoriloră Din 413 cercuri electorale suntă 332 
cercuri eomitatense și 81 orășenesc!. In termină mediu 
se vină pe ună cercă 2051 alegători, și anume în cer
curile eomitatense 2220, în cele mai mari orașe 1741, 
în cele mai mici 968. In Pesta suntă cam 24.918 ale
gători în termină mediu 2772 alegători de cercă. Cele 
mai mari cercuri electorale suntă: Șasea cu 6164, Bi- 
serica-Albă cu 6259, Paneiova cu 5941, Homorn cu 
4941, Uzdină cu 4513, Budapesta-Iosefstadt cu 4114, 

FOILETONUL

Vulturelti.
(Poveste.)

(Urmare.)

— „Nici odată frate dragă, 
„Nu te uită viâța ’ntregă;
„Nici în rău și nici în bine, 
„Dragă, nu mă lasă de tine!...“
— .Caută Vulturelă ’napoi 
,Cum alârgă după noi
„Trei slugi trimiși de cea horcă 
.Să ne prin4ă să ne’ntărcă;
,De ne-oră prinde nu ni-i bine 
• Căci e vai, frate, de tine 
„Că’n bucăți te va tăia, 
,ln căldare te a băga 
„Șî’apoi fiertă mi te-a mânca!.. 
„Der de slugi ca să scăpămă 
„Hai dragă să ne schimbămă: 
„Tu te fă cotoră de flâre, 
„Eu o rosă’nfloritâre, 
„Eu m’așe4ă pe-ală tău coloră 
„Și le dau mirăse loră....< 
Așa apoi și făcâu 
Iute dânșii se schimbau, 
Unulă în cotoră de flăre
Altu’n rosă’nflorităre....
Slugile cari se grăbău

Etă că s’apropiau 
De pădurea sunătore 
Și de cea frumosă fiăre; 
Multă în laturi totă cereau 
Dâră pruncii nu-i vedeau; 
Ci vădândă frumosă flore 
Mândră și mirositâre 
De ea se apropiau 
Lângă ea se așe4'U 
Și pe rândă o mirosâu 
Der nici unulă nu’ndrăsnea 
Să o rupă și s’o ia. 
Cătră casă apoi pornescă 
Și la baba i povestescă 
Că pe prun :I nu i-au aflată 
De-a loră urmă n’au mai dală, 
Și-i spună numai c’au găsită 
Trandafiră mândru’nflorită 
Trandafirii iubită de săre
Ce sta p’ună coloră de flore.... 
Baba când îi audia
De mâniă mai crepa: 
Aspru mi-ți-i ocăra 
Cătră ei 4'cândă așa: 
— >0! voi nătăntociloră, 
.Proștiloră, nebuniloră,' 
„Trebuia să v’apucațl 
„Șt cotorulă să-lh tăiațl 
„Era roșa de pe elă 
,Să o fi luată frumușelă 
>Și pădind’o apoi bine

„Voi s’o fi adusă la minei...

„Mergeți iute înapoi,
• Amărâțiloră de voi, 
.Cotorulă totă să-lă tăiațl
• Eiă flărea s’o luațl
„Și grijindă de dânsa bine 
„(ute-o aduceți la minei..." 
Slugile așa făcâu, 
La drumă ârășî se porneau 
Cătră cea pădure dâsă 
După florea cea frumosă 
Dâr pe când s’apropiau 
Pruncii ărăși îi 4ăreu 
Nițu, prunculă 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/. .
— „Nici odată frate dragă 
„Nu te uită viâța’ntrâgă,
• Nici în rău și nici în bine 
.Dragă, nu mă lasă de tine!....
— „Caută Vulturelă napoi 
„Cum vină ârășî după noi 
,Cei trei slugi trimiși de hârcă 
.Să ne prindă să ne’ntăreă; 
„De ne-oră prinde nu ni-i bine 
„Căci e vai, frate, de tine, 
„Cum te-a prinde te-a tăia

„In căldare te-a băga
„Șl-apoi fiertă te va mânca/... 
.Der de slugi ca să scăpămă,
• Hai dragă să ne schimbămă; 
„Tu te fă bisericuță;
• Eu mă facă o coronuță, 
.Pe-ală tău turnă m’oi'u așe4a
• Și-așa ârășl vomă scăpa!...' 
Așa apoi și făcâu
Iute dânșii se schimbau: 
Vulturelă bisericuță, 
Nițu-o mândră coronuță... 
Slugile care-alergau 
£tă că s’apropiau 
De pădurea fiorăsă 
De biserica frumdsă.
Mu’lă cercau, multă năcăjeau, 
Prin prejură multă căutau 
Dâr pe prunci totă nu-i aflau, 
Nici cotorulă celă de flăre 
Cu florea mirositdre.
Ei biserica vedea 
Cu corăna ce lucea, 
Cătră dânsa se’ndreptan 
De ea se apropiau 
In lăuntru se băgau 
Multă prin dânsa căutau 
Dâr nimica nu aflau.. 
înapoi deci să'nlurnau 
Cătră casă se duceau 
Și la babă-i povesteau;
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Godolb cu 4111, Carțagă cu 4017 alegători; celă mai 
mied cercii electoralo e Abrudulă cu 170 alegători.

Comedia carității.
Sub acesta titlu „Telegrafulu“ din Bucu- 

rescl vorbindă despre serbarea dela teatrulu na
țională dată în folosulu victiiueloru incendiului 
dela Opera Comică din Parisit, cjice:

A veni în ajutorulă unoră nevoiași, loviți de neno
rocire, este datoria omemloră cu inima. Nu suntemO cier 
in contra lăudabilei inițiative, ce s’a luată la noi di a 
trimite obolulă nostru familiilor^ lovite cruda prin neno
rocirea întâmplată la Parisă.

Dâr vai I Suntemă sceptici și nu prea credemfl, că 
tocmai simțimântulă de compătimire este stimululă operei 
filantropice, care se face. Și pentru ce suntemă sceptici?

Pentru că in giurulă nostru suntă mulți nenorociți, 
suntă incendiații din Giurgiu, din Târgu-Neamțu, din 
ChirnogI, suntă țăranii loviți de pelagră, suntă Românii 
din Transilvania, casele cărora s’au inundată și distrusă, 
— de ce bre nu s’a ridicată pănă acum nici o voce 
pentru a veni in ajutorulă acestoră nenoro iți? Pentru 
ce ne grăbimă a veni in ajutorulă străiniloră, când avemă 
la noi acasă atâția nenorociți? Pentru ce?

Ne oprimă a da răspunsă la acâstă întrebare și 
estragemă dintr’ună <jtară belgiană urmâtorulă articolă, 
care corăspunde multă la cugetulă ce ne frământă:

„Cu ocasia incendiului deia Opera Comică, este de 
folosă să facemă o constatare penibilă, der evidentă. 
Decă foculă ar li arsă vre-o usină, decă ar fi consumată 
trei sute de lucrători lăsândă fără pane, fără vatră, fără 
haine, nisce femei nenorocite și nisce copii și mai neno
rociți, caritatea publică s’ar fi emoționată, der nimică 
mai multă... S’ar fi dată ceva, fără îndoială, der câtă 
se pole de puțină, fără entusiasmă, fără vre-o idee de 
sacrificiu. Nenorociri ca acestea se întâmplă în fie-care 
iji. Auiji atuncia c|icendu-se: „Ah! sărmanii âmeni!" și 
celu care o Zice> se gândesce cu totulă la altceva. As
tăzi însă e vorba de ună teatru. Ciritatea nu mai cu- 
nbsce atuncia limite la entusiasmulă se i și se pune să 
viseze de sacrificii nemai audite...

«Nebunia e atâta de mare, că in fața acestei ne
norociri, în fața acestui doliu, Parisulă nu se gândesce 
la altceva, decâlă de a inventa serbări și petreceri nouă, 
cari să aducă și mai mulți bani. Instituțiunile de cari
tate, fundate în vederea unoră nenorociri speciale, des- 
poiă pe săracii loră proprii de ajutorele așteptate. Fiă- 
care se dă închipuiriloră celoră mai ciudate pentru a 
mări acestă torentă de aură, ce deja debordâză. Din 
tbte colțurile Europei actorii în vi.egiatură scriu comite- 
teloră: «Alergă să mă pună la disposițiunea d-vOstre 
pentru balurile, representațiunile și petrecerile, pe care 
fără îndoiâlă le veți organisa».

«Căci nimeni nu se îndoesce, că hohote de rîsă 
trebue să acopere aceste lacrime și că o grimasă veselă 
trebue să ascundă pe sărmanii Omeni, cari ingenuncheză 
și plângă lângă grămezile informe de carne, cari au 
formală cu o Z1 ma> înainte afecțiunile și mângăerile 
vieții loră. Caritatea acâsta n’are deeâtă ună singură 
mijlocă: plăcerea. Ea merge inrolândă pe cumetrii cei 
mai glumeți, căutândă farsele cele mai hazlii, pentru a 
acompania acestă defilare de cosciuguri triste și a juca 
pe ruinele încă lumegânde, cari portă in chaosuiă loră 
secretulă a nu sciu câtoră morțl, necunoscute!

«Și vanitatea este demnă tovarășă a acestei co
medii. In aceste donațiunl sgomotbse. in acâstă căutare 
ardentă a publicității și a reclamei murdare, găsescl ună 
egoismă crudă, care contrasteză grozavă cu sentimen 
tulă compătimirii și ală generosității, de care ei facă 
pradă. Acestă contrastă se manifestâză cu afâtă mai 
multă, cu câtă cea mai mare parte a acestoră donatori, 
care nu negligâză nici numele, nici adresele, nici cali
tățile loră și cari, decă suntă necunoscuți, se onoreză 
chiar cu notorietatea vre-unui membru din familia loră, 

ar închide manile și buzunarele loră, decă buna loră 
acțiune n’ar trebui să fiă anunțată întregului universă, 
seu decă ea ar fi reclamată de o suferință ordinară*.

Cum trebue înțelesă. caritatea.
„România Liberă11 dela 14 Iunie n. scrie:
Câte va familii din Parisă au fostă lovite de mari 

nenorociri cu prilejulă incendiului Operei Comice. Aceste 
nenorociri suntă purtate pe aripile publicității în iotă con- 
tmentulă, ele provocă mila tuturoră bmeniloră de inimă, 
și în iote părțile se siringă ajutbre pentru potolirea su- 
lerințn și pentru căpătuirea celoră râmași pe drumuri. 
Ca pretutindeni, caritatea îșl are în acâstă împrejurare 
și la noi luptători devotați și energici. — Nimică mai 
frumosă și lăudabilă. înainte de a fi omeni însâ, suntem 
Români. înainte de a da ajutoră unui streină depărtată 
ca să-și zidâscă ună adăpostă, trebue să ne gândimă la 
adăpostulă nostru. Decă nu-lă avemă acest adăpostă 
seu decă ne ploă în elă, naturală că mai întâiu pe a- 
cesta îiă vomă îngriji, apoi pe’ală streinului, — și stre- 
inulă, om cu judecată fiindă, nu ne va învinovăți, ori
cât ne-ar fi de prietină, ori-cât i amă fi de îndatorați.

Sumă, nu lăgăduimă, destule considerații pentru a- 
jutorulă ce se organiseză la noi în folosulă nenorocițiloră 
dela opera comică din Parisă, si nu desaprobăm acestă 
ajutoră; der decă ne interesămă așa de multă pentru 
suferinzii de aceeași ginte cu noi, cel puțină avemă a- 
celașă interesă reală pentru suferinzii de același sânge 
cu noi, pentru frații noștri, pentru Români? Etă ce nu 
vedemă.

Ca cestiune de educație națională, e tristă că ne
norocirile tiațiloră noștri nu ne mișcă așa de efectivă 
ca nenorocirile unoră streini. Suntă la noi în țeră in- 
cendiațl, suntă inundați sunt sute de familii țărănescl ale 
căroră producte câmpenescl au fostă totală înecate de 
apă, alte sule de familii ale căroră holde au fost distruse 
cu desăvârșire de furtuni și grindină ; suntă frați de ai 
noștri in Transilvania, cari suferă de aceleșl nenorociri 
suntă frați de ai noștri în Banată nu mai puțină sără, 
ciți și suferinZî, — făcutu-s’a ceva pentru ei? gânditu- 
s’a măcară cine-va să le potolescă durerile, să le dea 
mână de ajutoră, ună bană pentru mălai, o rogojină 
pentru adăpostă? Nimică 1 . . .

Suntă mii și mii de Români totă atâtă de crudă lo
viți de sorte, tot în atâtă de sfășietbre chinuri, ca și cele 
70 de familii ale celui mai bogată orașă din lume, — 
și pentru nenorociții Parisului ne mișcămă convulsivă 
și ne golimă pungile, pe când pentru nenorociții noștri 
nici capul nu ne dbre 1 Acesta e o situațiă ce nu scirnă 
unde se mai pote afla pe fața globului terestru.

Cea mai bună lecțiune pe care capitala Franciei 
ar pute să o dea bmeniloră noștri de inițiativă in cesti
une carității, lecțiune ce de sigură ar prinde mai multă 
deeâtă observațiile ce noi ne permitemă a le face, ar 
fi cam acesta :

„Recunoscători pentru ajutorulă ce binevoiți a tri
mite victimeloră operei comice, vă rugămă primiți acești 
bani jînapoi și împărțiți’i nenorocițiloră țării d-vbsfre, 
cari suntă și mai mulți deeâtă ai noștrii, și mai fără 
sprijină."

TELEGRAMA PART, a „GAZ. TRANS.

BISTRIȚA, 17 Iunie. — Cornelii Popit Pă- 
curaru a fostu eliberată a<Ț.

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

PESTA, 17 Iunie. — Distinsulă membru 
alu teatrului poporală Tamassy, pe când voia 
să părăsdscă asprii garderoba, fit lovită de para- 
lisiâ de creerl. Starea lui e fdrte îngrijitdre.

AGRAM, 17 Iunie (s6ra) — Dintre 97 a- 
legerl, 80 suntă favorabile partidei guvernamen
tale, 6 celei independente, 8 Starcevicianiloră.

BUCURESCl, 17 Iunie. — Ună incendiu 
groznică a distrusă în orașulă Botoșani 1000 
de case.

Lista de subseripținne,
deschisă de „Gazeta Transilvaniei11 pentru comunele ro-
mâne din Arde hi nenorocite prin incendiu și inundare.

Au mai incursă :
Dela poporenii din Hidveg și filia Mojadă prin d.

protopopă Ioană Vicașă, pe lista d-sale: 
D lă Ioană Vicașă, protopopă . . . 2 fi.
D-lă Samuilă Bădescu, notară. . . 1 fl,
Simeonă Emberă, posesoră. . . . 1 fl.
D-na Maria Szilagyi, văduvă . . . 1 fl.
D-lă Vasile Popă, posesoră, Mojadă. 60 cr.
Colonulă Gligoră Dragoșă 8 cr. și 

măsarulă Georgiu Aciu 5 cr., laolaltă . . 13 cr.
Din colecta de bucate vândute, s’a 

scosă in bani suma de................................ 6 fl. 27 cr
Cu totulă 12 fl. —

Dela d Iu Nicolae Mocană, Satulungă 5 fl.
Dnii George Aldea et Comp. Satulung 2 fl.
I) lă Bărbuceanu, Brașovă .... t fl.

„ Vas. Grădinară, „ . . , . 1 fl.
» Nec. Furnică « .... 1 fl.
„ George Furnică „ .... 1 fl.
„ Ioană Băltagă, Satulungă. . . 50 cr
„ Radu Aldea, » . . . 50 cr

Suma 24 fl. —
AdăugândQ la acâsta suma din nr.

121 ală „Gaz. Trans.* Lei noi 1220 și 286 fl. 17 cr
(Va urma). Totală Lei n. 1220 310 fl. 17 cr

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

DIVERSE.
Universitate de femei. — Foile rusescl spună, că o 

comisiune, care se ocupă cu instrucțiunea superibră a 
femeiloră din Rusia, a elaborată ună proectă de lege 
pentru înființarea în Rusia a unei universități de femei, 
care va avea facultțățl de istoriă și filosofiă, de sciințe 
naturale și matematice, precum și un institută medicală. 
In acâstă universitate vor fi admise numai femei cari au 
obținută bacalaureatulă, adecă înțelegă bine limba la
tină și grâcă. Programa va fi ca a celorlalte univer
sități.

Necrologu. — Ana Caliani născută Romanțiai ca 
fiică, Iacobă Caliani ca ginere, în numele loră și a copi- 
iloră loră Emilia, Iuliusă, Alesandru și Ana și a nume- 
roșiloră consângeni cu inima frântă de durere anunță 
că prâ iubitule tată, socru, moșă, Ioană Romanțiai de 
Romanția, fostă preotă gr. cat. în parochia Sindului, după 
ună morbă mai îndelungat în 10 a I. c. la 9 bre a. mr. 
în etate de 78 — a preoției sale de 52 și a văduviei 
de 32 ani — a încetată de a mai viețui. Osămintele în 12 
1. c. i s’au petrecută după ritulă gr. cat. în cimitirulă fa
miliară șî acolo s’au așeZată spre odichnă eternă.

Fiă-î țărîna ușbră și memoria binecuvântată!
Editoră: Iacobă Mnreșianu.

Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mnreșianu.

Multă vreme c’au cercată
Dăr de prunci totă n’au mai dată, 
Nici de celă coloră de fibre
Cu cea rosă’nfloritore,
Și că ori câtă au cercată 
Nimică alta n’au aflată,
Numai o bisericuță
Cu o mândră coronuță, 
Spună că’n dânsa au intrată 
Și totă loculă l’au cercată 
Dâr nimica n’au aflată...
Baba cum îi anZia
De mâniă mai crepa
Aspru âr îi ocăra
Cătră ei Z'cendu așa:
— „0! voi amărîțiloră, 
„Proști și hăbăuciloră!
„Trebuia să v’apucațl
.Biserica s’o stricați
„Er corona s’o luați
„Și păZind’o apoi bine
,Să venițl cu ea la mine!"...

Acum baba se gătea
La drumă însăși se pornea 
Cu cei trei slugi după ea, 
Și mergeau în fuga mare 
Spre pădurea cea din cale...
Dâr pe când s’apropiau 
Pruncii ârășl ii Zăreau.
Dâr pe baba când vedeau

Și ei, Zău, se spăriau... 
Nițu prunculă 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!...<
— „Nici odută, frate dragă, 
„Nu te uită vieța ’ntrâgă, 
.Nici în rău și nici în bine, 
«Dragă nu mă lasă de tine!...."
— „Caută, Vulturelă, napoi 
Cum vină ârășl după noi 
Slugile și baba horcă
Să ne prinZă să ne’ntbrcă 
,De ne-oră prinde nă ni-i bine, 
„Căci e vai dragă de tine, 
«Cum te-a prinde te-a tăia, 
„In căldare te-a băga, 
„Șl-apoi fierlă mi-fe-a mânca!... 
,l)âr ca erășî să scăpămă, 
«Hai dragă să ne sehimbămă: 
„Tu: în tiu cu apă mare, 
„Eu: in rață ’notătâre, 
„Pc-a ta apă voiu nota 
Și-așa ârășl vomă scăpai..." 
Așa apoi și făceau.
Amândoi mi se schimbau 
Vulturelă: într’ună tău mare 
Nițu-n rață ’notătbre...
Baba, care se grăbea,

Etă, âlă i-ajungea, 
Biserica n’o vedea, 
Nici florea cea frumușea, 
Numai tăulă ăsta mare 
Cu rățuica ‘notătore...
Baba tăulă când vedea 
De mâniă mai crepa 
Căci prea bine ea scia 
Cumcă tău-i: Vulturelă, 
Nițu: rața de pe elă... 
Și-’n mânia ei cea mare, 
In a ei mare turbare, 
Baba mi-se apuca 
Din tău apa ca s’o bea, 
Dbr’a prinde acea rață 
Sprintenă, albă la față. 
S’o ducă-acasă cu sine, 
Pe când vânătoriulQ vine; 
Căci rața Nițu era. 
Eră ea de nu-lă ducea, 
Vânătoriulă când venea 
După dânsulă întreba 
Șl-apoi dâcă elă afla 
Cum că densulă a fugită 
Casa șl-o-a părăsită 
Atunci vai era de ea 
Căci pe locă o împușca. 
Ea se necăjește tare 
Bândă la apă cu turbare 
Din acestă tău lată și mare; 
Insă vai și-amară de ea,

Căci de apă se umfla, 
Lângă tău apoi crepa 
Și viâța i se găta...

Pruncii apoi se schimbau 
Ce-au fostă ârășl se făceau, 
Cela tău: mândrulă Vulturelă; 
Rața: Niță frumușelă, 
Și plecară cătră casă 
Cântândă hore multă voiâse 
Cu-aloră tată se’ntâlniau 
Și voioși îi povesteau 
Că ce astăZl au pățită: 
Cum de-acasă au fugită, 
Cum din prunci ei s’au schimbată 
într’ună tău afundă și lată 
Și cum baba a crepalăl...

Ei de astăZl înainte
Trăescă âr cu-ală loră părinte
In deplină fericire,
Veseliă și iubire
Dragoste și liniștire!...

Bei ușă, Februarie 1887.
(După Ferdinand Schmidt).

Ioană Moța,
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st. u. 1837.

Bonuri croato-slavone . . 101 o® 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.......................... 99 40
hnpruinutulO cu premiu

ung..................................... 127 75
Losurile pentru regularea

din 16 Iuniu

RpntA de aura 5°|Q . . . 101 70 
Rentă do hârtia 5’/, . . 87.90
Imprumutulă căilord ferate

ungare..........................151 60
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostO ung.
)... 97.- E,'“‘a'.'bîK,::'>w„i‘8îîs 

Amortisarea datoriei căi- Renta de arg. austr. . . 82.40
lorO ferate de ostO ung. , Renta de aură austr. . .112 90
(2-a emisiune) . . . . 12750 dosurile din 1860 . . .136.75

Amortisarea datoriei căi- Acțiunile băncel austro-
lorfl ferate de ostd ung. ungare........................... 885 —
(3-a emisiune) . . . .116/0 Act băncel de credita ung 286 25 

Bonuri rurale ungare . . 104 60 Act. băncel de credită austr.283.10 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 ArgintulO —. — GalbinI
Bonuri rurale Banat-Ti- împărătesei ...............5 97

znișfl........................................50 Napoleon-d’orI .... 10.04
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 Mărci 100 împ. germ. . . 62.35
Bonuri rurale transilvane 104 50 Londra 10 Livres sterlinge 126 6o

Cota oficială dela 4 lume st. v, 1887.
Curnp vând

Renta română (5%). 92— 92’/,
Renta roin. amort. (5°/0) 94’/, 95'/.

• convert. (6c/0) 88— 88'/,
Impr. oraș. Buc. (20 Ir.) — —
Credit fonc. rural (7°/0) 106’/a 107'/.

„ „ (5«/0j . 90’/, 92'/.
. > urban (7°/0) ■ 104— 104’/,

. (6°/o) • 96— 97—
• (5’/0) ■ 88— 88'/,

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

< > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă 14.25 15.00
Bancnote austriace contra aură. 2.00 2.02

Cursutu pioței Brașovu

du 17 Iuniu st. n. lsl-7

Banctiuii- roiiiiine«c' ( • t |.. ’ 67 V. | ■ . f C>9

Argmi româiivsi................. » » 60 > (jj

Napoleon-d’or!..................... • 10 00 . 10 04

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

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

Galbeni.................................. » 5 91 » 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» 6% » 101.— » 102?- -

» ’ » 5°/0 n 98.— » 99.—
Ruble RusescI...................... » 114.— » 116 —

Discontulă ... » 7— 10°/, pe ană.

TARIFA ABONAMENTEanunțurilorfl și inser iunilorn.
Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. 

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia fi. cr 10.

urniătorele rabate:

— cr. 6.

Pentru

Pentru repețiri se acordă

orirepețiri de 3— 4

H 51 V 5— 8 n

11 51 11 9 — 11 11

11 11 11 12—15 11

la

{gazeta transilvaniei"" w * ** ’ -
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactil arătându - se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentuhd este:
Pentru Austro-Ungaria:

3
6

12

pe
n

5?

trei luni 
ș£se luni 
ună anii

fi. —
fi. —
fi. —

Pentru România și strâinâtate:

H 
de repețiri

Pentru anunciuri 
voiri și reduceri și peste

V

Dela 20
51 16—20

în susu
11

ce se publică 
cele înseninate

pe mai multe luni se 
mai susu.

11

11

51 pe trei luni
ș£se luni...................... .... 20 „
unâ anii .... .... 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Mersulil trenuri lorii
Valabilă dela I Iuniu st. n. 1886.

pe linia l’redealfl-Biidapesta și pe linia Teiușii-Aradrt-Budapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Nota: Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grâse.

Predealîi-Budapesia Budapesta—1 •redealfl

’=== Trecu Trenă Tren Trenă Trenă Trenfl
de accelerat omni bue de pers. accelerat de pers. de omulbua

persâne 1
------ =-l------------ 1

Bucurescl 4.30 _ 7.30 Viena 11.101 — — —— —
Fredealu J.

TimișO

RrașovO

Feldiora 
Apatia
AugustinO 
HomorodO
Hașfaleu

Sighișirt 

Elisabetopole
MediașO
Capsa mieă
Micăsasa

_ 1.14 Budapesta 7.40 2.— 7.40 618 —
Szulnok 11 05 10.42 9.38_ 9.12

9.35
10.12

—
_ 1.45 P. Ladâny 2 02 5.47 2.02 12 02 -- 1
—

2.32
Oradea luare

Venția-Orădii
4.12 7.11 4.78 2.01

2(8
7 20 4 01

7.57
8.24

— 4.47
5 28

— Fudi-Oșorheiu 
Teleagil 
Vad a

— 7.33
8.04

—
2 19
2.41
3.24

—
8.47
9 29
9 37

10 53
11.00
11.34
12.03
12.26
12.42

—

5 59
6 49
8 35
9.02
9 12
9 56

10 37
10 5911.16

11.37
12.16
12.33

1.51
2 18
2 48
2 56
3 64
4 51
5.28
5 56

—

Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
G) â-bfiu 
Nedișu

—
8.58
9.28

10.31

—

3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53
6.C5

6.20
6 38

—

Blașiu
CrăciunelO
Teinșft
Aiudfl
Vințulti de susO 
Uiâra
Cueerdea
Ghirisă

1.11
1 23
2.06
2.27
2.49
2 56
3.12
3 46
5.01
5.21

—

Trcnu

C1UȘ1U

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

Uiora
VințulO de sust
AiudO

11.00 
H 19
12 33

1.01
1 11
1.18
1.05
1.46

—
— —

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48

Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
AgbirișO 
Stana 
HuiedinO 
Ciucia 
Bucia 
Rratca 
Vado 
Mezd-Telegd

de persone Teiuță 2.25 — — — 11.55
6 01
6.19

7.12
7.41

6 37
6.58
7.14
7.291
7.56
8 18
8 58

CrăciunelO 
BlașO 
Micăsasa 
Vopșa nit 
jâediașO 
Elisabetopole
■ igișdra

2 50
3 03
3.35
4.01
4 20
4.55
5 42

■ 12.34

—

—
—

— —

12.52
1 34
2.13
2.46
3.31
4 32
5.029.15 Hașfaleu 6.01 — — —

—
8.20
8.46

9 34
9 53

10 28
10 47

Homorod 
AugustinO 
Apatia 
Feldiâra

7.27
8.08
8.36
906

—
— —

6.53
7.43
8 23
9 Oz

•'ngyi-Văsărhelv 
Venția-Orădii

Oradia-mare

P. Ladăny 
Siolnok

Trenă 10.57
Brașov0 (

(
9.46 5.37 — 9.52

9.11
de persone 11.07 — — 1.55 — —

9.16 1010 11.19 TimișO — 6.20 2.53
— 10.37

12.20
1.33
4.24

1.16
3.29
6 33

Predealft ( 
( —

6.47
11.30 3.28

9.35
— —

Buda-peata — 2.15 10.01 Bucurescl

Viena >
(

— — 2.15 —
— —8755| — —

Teiușft- ■ adft-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

TrenO Tre ifl Trenă de Treni de Trenă Trenfl
omnlbUA de pers. peradne pe rad ne dc per-dno omnlbn

Teiușft 11.24 __ 3.00 Viena 11.10 12 10 —
Alba-Iulia 11.50 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulti de josO 12.30 — 4.24 11.20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 o/ moK 11.35 5.45 —
Orăștia 1 32 — 5.18 Ai adft 4.30 6.— —
Simeria (Piski) 2 32 — 6 15 Glogovață 4 43 6.13 —
Deva 2 52 — b.35 Gyorok 5 07 6.38 —
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliș • 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 758 Radna-I ipova 5 41 7.10 —
Gurasada 408 — 7.40 Conopă 6 l 9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 —
Soborșin 6 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bfirzova 6.27 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopfl 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9. 8 —
PaulișQ 7.43 — V».42 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10 42 - -
Glogovață 8.28 - 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Arad 6 8.42 9.17 2 31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( — 2 32 4 t9 Șibotă 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulti de josti 12 18 12.29 “ -
Budapesta _ - 1 8 20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 Teiușd . 1 29 1.41 —

Arai* fi -TI joudșdra SioBeria (Piski) Petroșeni

Trenfl Trenfl de Trenu Trenfl de Trend Trenfl
oranlbna peradne mixt pendne omnlbm mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 2.41
Aradulă nou o 19 — 6 33 Streiu — — 3.25
N6meth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegti — — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 64
Timișdra 9.02 — 9.08 Petroșeni — — 7.12

Tlmlș6ra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenfl de Treufi Trenă Trenfl Trenfl
penâne perudne ’iuinibUH de pers, oranlbue mixt

Timișdra 6.25 5.00 Pe tr oșteni 6.10
Merczifalva — — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.40 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegti — — 9.01
Aradulfi nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
Aradft 9.27 — 8.17 Siaieria — 10.91


