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Brașovu, 8 Iunie 1887.
Din nisce consiclerațitinl de „oportunitate,“ 

cart se potriveau eu direcțiunea generală a poli
ticei nostre ea nuca ’n părete, maioritatea eonfi- 
siunei de t.reideci aldsâ de conferența ndstră tre
cută sibiiană a admisă în anumite cașuri escep 
ținui dela abstinența decisă pentru Românii bă
nățeni și ungureni. Mărturisim^ că noi n’amu 
părtinită acesta propunere, fiindcă nu înțelegeamu 
„oportunitatea11 unei asemeni abateri dela direc
țiunea generală în împrejurările de față și ne te- 
meamiî ca nu cumva printiînsa să sufere soli
daritatea și prestigiulfl nostru naționalii. Der 
maioritatea a primită escepțiunea dela regulă și 
noi n’amă mai avută ce 4’ce-

Pe temeiulă modului acestuia de procedere 
adoptată de conferența din Sibiiu au pășită în 
patru cercuri electorale candidați români cu pro
grama națională. Resultatulu alegerei în trei 
din aceste cercuri ne este cunoscută.

In Caransebeșă a fostă alesă cu aclama- 
țiune generalulă Traiană Doda. Isbenda era aici 
sigură. Nici n’a cutezată se se rediee unu contra
candidată. Intre alegătorii români grănițerl din 
acestă cercă domnesce o disciplină militărescă și 
generalulă Doda se bucură de mari simpatii și 
de mare încredere din partea poporului grănițeră.

In Baia de Cri.șii resultatulă alegerei nu e 
totă așa de satisfăcătoră. Aici a lipsită disciplina 
militărescă și guvernulă nu s’a sfiită a pune în 
mișcare întregă aparatulă său administrativă în 
potriva candidatului partidei naționale române, 
nu s’a. sfiită a sprijini pe contra-candidatulă lui, 
deși este membru ală oposițiunci moderate. Sol- 
găbirăii cu primarii, notarii, pănă și cu scriito
rașii de prin cancelariile comitatului au fostă 
împrăștiați ca nisce gonaci la venătdre în tote 
părțile cercului spre a seduce, terorisa și corupe 
pe alegători. S’au comisă abusuri așa de mari 
încâtă 6menii au fostă constrînși a face arătare 
la guvernă. Și ce a răspunsă ministrulu de in
terne? A însărcinată cu cercetarea pe însăși că
petenia partidei oposiționale moderate, a că
reia candidată avea să fiă alesă, adecă pe viceș 
panulă de acolo.

I’bte fi o dovadă mai puternică decâtu acăst.a 
clinică guvernulă și-a pusă în gândă a face cu 
ori-ce preță să cadă candidatulă națională ro
mână în Baia de Crișă? Lupta a fostă crân
cenă — ceea ce se vede și din proporția votu- 
riloră date de ambele părți, 810 voturi contra 
895 — și în momentulă decisivă, când partisanii 
d-lui Truța voiau să facă lină asaltă asupra po 
sițiunei contrarului, organele guvernului și-au luată 
refugiulă la forță și, — după cum ne spune te
legrama ce amă primit’o alaltaeri — a împiede
cată cu gendarmii și cu pandurii pe alegătorii 
români de a se apropia de urnă înainte de a 
se împlini terminală legală pentru a’și pută da 
votulă.

Acesta ne aduce aminte de alegerea de acum 
trei ani din Celiulă Sălagiului, unde totă cu ba
ionetele alegătorii români au fostă reținuți de a 
merge Ia loculă alegerei, și unde fit alesă candi
datulă guvernului numai cu 12 voturi.

Ală treilea candidată națională română a 
fostă d-Iă protopopă Georgiu Popoviciu în Șiria- 
Pâncota, în contra căruia a fostă alesă cu mare 
maioritate candidatulă guvernului Lad. Bohus. 
Despre decursulă alegeriloră din acestă cercă 
electorală n’avemă păn’ acum nici o scire.

Mai rămâne cerculă Șasea, unde a candi
dată și pentru periodulă viitoră dietală d-lă Vin- 
cențiu Babeșiu. Șasea e celă mai mare cercă 
electorală din Ungaria. Aici a pășită, în contra 
d-lui Babeșiu, tenărulă consiliară de secțiune în 
ministeriulQ de esterne Asboth Ianos. Pre când 
scriemă lupta încă decurge în acestă cercă, unde 
3e săvârșesce acjî alegerea.

Guvernulă combate cu înverșunare pe na
ționali pe totă linia și sforțăriloru sale i-a suc- 
cesă a face să cadă în Biserica-albă și pe națio 
nalistulă serbă Dr. Polit.

N’a fostă destulă cu atâta. A trebuită să 
cadă însuși Ludovică Mocsary jertfă moloclinlui 
esclusivi.știloră și teroriștiloră dela putere. Gra- 
țiă uneltiriloră organeloră guvernului a fostă 
alesă în loculă lui în Neoplanta o nulitate de 
mamelucă, Moritz Pal.

Dăr sdrtea a voită să ca4ă și unulă dintre 
cei mai mari antagonist! ai naționaliștiloră și ai 
d-lui Mocsary, unulă din aceia cari au sprijinită 
mai multă pornirile fatale ale d-lui Tisza, cerendu 
să se imprime statului caracterulă maghiară, De- 
sider Szilagyi. In contra lui a fostă alesă în 
Siklos, comit. Barany, ună Kossutliistă. Szilagyi 
nu va mai pută încapă în dietă, dăcă nu va 
primi păte mai târejiu ună mandată din mila lui 
Tisza Kalman. Sic transit gloria muncii!

Nu putemă să încheiămă adi mai bine de- 
câtă citândă cuvintele ce le-a rostită d-lă Tre- 
fortă alegătoriloru săi, după ce l’au alesă:

„Partida naționalitățiloră în parlamentă nu e 
tare, der în țeră e mai tare; între împrejurări 
normale nu e periculăsă, der între anumite împre
jurări pote deveni periculosă!“

Pressa și cabinetnlu RisticI
^,Neue Freie Presse“ scrie:

Ne temeamă de multă, că va veni acestă schim
bare în Serbia. Ce insemneză ună guvernă in Serbia, 
în fruntea căruia stă Ioană RisticI? Ce insemneză mai 
cu semă pentru Austro-Ungaria și pentru desvoltarea vii 
tore a luciuriloră in Orienta? Hic Rhodus, hic salta. 
Cine și ce este și a fostă RisticI, se scie de toți, elă a 
culrierată odinidră Serbia ca agitatoră panslavistă. Elă 
era în capulă guvernului sârbă, când a venită în țâră 
generalulă Cernaew. spre a purta cu soldații sârbi râsbo- 
iulă oficiosă rusescă contra Turciei, elă a rămasă mi- 
nistru-președinte pănă după congresulă din Berlină, care 
a dată Serbiei independența. RisticI a căijulă pentru că 
nu s’a putută înțelege cu Austro-Ungaria asupra unei 
convențiunl comerciale și a Căiloră ferate. Partida libe
rală, care făcea oposițiă cabineteloră Piroșanatz și Gara- 
șanin, se adună in jurulă lui RisticI, slândă necontenită 
in contactă cu legațiunea rusescă din Belgradă. Nu de 
multă regina Natalia s’a dusă în Rusia; regele Milană a 
operată în modă demonstrativă o apropiere de represen- 
tantulă rusă Persiani și tote astea au fostă urmate de 
chemarea lui loanu RisticI în fruntea guvernului serbă. 
Prin urmare nu e vorba despre o schimbare depersâne. 
ci de sistemă. întrebarea este acum, decă situația Ser
biei este așa, încâtă ună ministeră RisticI să pdtă în- 
drăsni, fără a aduce mari prejudicie intereseloră serbe 
să răstdrne raportulă în care a stată Serbia de șepte ani 
către Austro-Ungaria. Serbia datoreză Austro-Ungariei 
ridicarea la regată; ei îi datoreză și condițiunile bunișdre 
cu cari a scăpată de răsboiulă cu Bulgaria. Represen- 
tantulă austro-ungară a oprita pe victoriosulă prință 
Alexandru de a se duce pănă in Belgradă. Austro-Un
garia a fostă care a scăpată pe Serbia de plata unei 
despăgubiri de răsboiu către Bulgaria. Acestea suntă 
fapte ce nu se potă tuita în Belgradă... Ca adevărată 
patriotă serbă, Ioană RisticI nu pote uita, că Serbia și 
interesele sale sumă strînsă legate de Austro-Ungaria. 
După antecedentele sale, ne putemă aștepta ca elă să 
încline spre Rusia, dâr acâstă înclinare să nu fie astfelă, 
încâtă să pericliteze și să amenințe interesele legitime 
austro-ungare. 0. RisticI trebue să scie că Rusia va voi 
să facă din Serbia erășl o satrapiă rusescă. In totă ca 
sulă Austria va sci să-și apere interesele, fie chiar la 
nevoe în socotâla Serbiei. Regele Milană să nu uite ce 
a pățită prințulă Alexandru de Battenberg și Bulgaria și 
că George CarageorgevicI, ginerele prințului Nichita, a 
fostă deunăzi primită la Curtea din Gacina.

„Pester Lloyd“ scrie :
Intr’o privință se va simți o formală ușurare, că cu

retragerea cabinetului Garașanin dispare totodată și răs
punderea ce s’a aruncată pănă acum, negreșită pe ne
drept ă, asupra monarchiei năstre pentru totă ce s’a în
tâmplată in Serbia. Guvernulă nostru comună a nutrită 
pentru cabinetulă Garașanină sinceră amicițiă și a și 
dovedită în faptă acâsta într’ună momentă decisivă, 
în care pentru regatulă Serbiei erau forte multe în jocă. 
Austro-Ungaria s’a ferită d’a juca rolulă de protectăre 
în Serbia, de a-i atinge independența și dreptulă națio
nală ală Serbiloră de a dispune, de sine prin vre-ună 
ameslescă, fiă măcară și numai prin vre-ună sfată. Cu 
fote astea s’a obicinuită lumea a considera pe Austro- 
Ungaria ca pe epitropulă Serbiei și a o face responsa
bilă pentru ori-ce greșelă, clătinare ori nechibzuință, ce 
s’au putută ivi icl-colo în țâra vecină. Cu venirea lui 
RisticI la putere monarchia nostră a scăpată în ochii 
lumii de o răspundere, ce n’a putută și n’a vrută să 
’șl-o ia asupră’șl niciodată, deore-ce RisticI e mai pre- 
susă de ori-ce bănuială, că ’șl ar primi din Viena ori 
din Pesta inspirațiunile pentru măsurile sale politice. Ce 
privesce interesele monarchiei nostre în comunicațiunea 
cu Serbia, nu e de temută, că sub ună ministeră RisticI 
voră eși mai reu. In acâstă credință nu ne potă duce în 
erore nici acele escese ce s’au comisă în Belgradă în 
noptea de Luni spre Marți. Aci la noi suntemă obicl- 
nuițl cu demonstrațiunile studențiloră și cunoscemă și 
acelă soiu de publică, care se alătura Ia demonstrațiunl. 
Forte naturală o găsimă și bucuria ce șl-o esprimă în 
gura mare aderenții d-lui RisticI pentru întărcerea sa la 
putere și nu ne turbură de locă nici pereat-urile ce 
s’au strigată pentru monarchia nâstră. Dâr sperămă apoi 
că acestea s‘au și terminată afacerea și că noulă cabi- 
netă va îngriji, ca în vecinătatea nOstră să domnâscă 
liniște și ordine — tote celelate nu se turbură de locă

Demonstraținnl în Belgradă.
După ună raportă, ce l’a primită din Belgradă di- 

arulă .Wiener Allg. Zfg.*, demonstrațiunile pe stradele 
din Belgradă in contra lui Garașanin s’au repețită în 
sera următore. Trupele însă au isbutită să închidă stra
dele prin cordone și astfelă să pună capătă demonstra- 
țiuniloră. Se ijice, că erau plănuite demonstrațiunl și 
in contra ambasadei austro-ungare și a consulatului aus
tro-ungară, der au fostă împedecate prin patrule tari și 
prin gendarmeriă, care păziau edificiele ambasadei și 
consulatului.

Monumentulft Plevnei în Moscova.
Monumentulă, care era să se ridice de cătră oficerii 

ruși din corpulă de grenadiri in Bulgaria, aprâpe de 
Blevna, în onorea grenadiriloră căcjuțl la 28 Noemvrie 
1877 împregiurulă Plevnei, nu se va mai ridica, după 
cum se proiectase la începută, în Bulgaria, ci în Rusia, 
și încă în inima Rusiei în Moscova, unde se află în gar- 
nisonă corpulă de grenadiri. Causa acestei schimbări 
este actuala încordare dintre Rusia și Bulgaria.

Primăria din Moscova s’a ocupată în 6 Iuniu (26 
Maiu) cu acestă afacere. Monumentulă este lucrată după 
planulă lui Șvervuda și represintă:

1) Ună basibozucă furiosă, care măcelăresce o fa- 
miliă bulgară; 2) Ună bătrână gârbovită, ună țărână rusă, 
revoltată din causa acâsta, arată fiului său acestă grupă 
și îlă conjură pe iedna unui sfântă să nu slăbâscă nici
odată in iubirea creștină; 3) Figura uriașe a unui gre- 
nadiră, care a trântită la pământă pe ună Turcă și ’i dă 
ultima lovitură; 4) Ună grenadiră pe mârte, care înainte 
d’așl da sufletulă rupe unei femei bulgare lanțulă scla
viei ; 5) O cruce d’asupra semilunei, ca simbolă ală bi
ruinței; crucea este împodobită cu corâna Țarului.

Monumentulă va fi încongiurată de fruntje de lauri, 
care se ridică pe cruce în semnă că religiunea a însu
flețită pe Ruși la fapte eroice. In partea de susă a mo
numentului suntă făcute chipurile sfințiloră: fAlecsandru 
Nevski, Gheorghe, Mihailă și Ștefană. Pe fie-care din 
cele patru laturi ale monumentului se află următdrea in- 
scripțiune în limba rusă, bulgară și română; „Grena- 
dirii ruși, camaratjiloră loră, cari au căcjută în gloriâsa 
luptă dela Plevna la 28 Noemvrie 1877«.

Monumentulă este înaltă de 7 stânjeni și lală de 
peste 4 stânjeni.
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stima asupra Româniloră celoră ce au fostă neclintiți și 
fideli programei comitetului centrală din Sibiiu.

Să (Jicemă der cu toții: scapă-ne Ddmne de astfelă 
de lighiâne, căci scăpându-ne de ele vomă ajunge mai 
cuiândă la țint: dorită de intrega națiune și intregulă 
poporă românescă. Sentinela.

Din Săcuime, 6 (18) Iunie 1887.
D-)e Redactoră ! A<JI de diminăță am întâlnită vre-o 

5—6 trăsuri încărcate cu Unguri amestecați cu Români. 
Erau alegători din ’Trei-scaune, cari plecau la lliafalâu 
fiindă a<JI alegerea de deputată acolo VCdendă și preoți 
de ai noștri printre ei, m'am informată mai de aprope 
despre acești âmenl venduțl și 11-am aflată pătatele nume 
îndată ml-am <jisă: „perirea ta din fine, Române!! 
Ca să seie lumea face deosebire între adevărații Români 
și între flecurile de Români, care îșl vândă nația pen
tru interese mârșave, vă rogă să luațl notiță in prețuita 
,,Gazetă11 despre ei. Eâtă-le numele:

1. Alexe Niagovict parochă la lntorsura Buzeu
2. George Zacharie invățătoră la lntorsura Buzeu
3. Ioană Dima parochă la Sita Buzeu
4. Nicolae Rusu invățătoră la Sita Buzeu
5. Davidu Comanu parochă la Vama Buzeului
6. Vasile Bărbuță invățătoră la Iama Buzeului
7. Rusoiașă din Sita Buzeu.

Bote că voră fi mai luată parte și alte nuli na
ționale der pe aceștia i-am văzută cu ochii. Am avută 
însă o mângăere, vătjendă că alegătorii țărani au fostă 
mai cu minte ca pretinșii loră conducători, căci n’am 
văcjută nici unulă dintre aceștia. întrebați pe păr. Nia- 
govic-I și pe Păr. Dima, (cari suntă gazde bune) ce i-a 
silită de s’au făcută câda Unguriloră? Păr. Dima 
e ună omă, care la tole ocasiunile face paradă cu sim
țămintele sale de bună Română — din gură.

Observă că, spre completarea tabloului, se mai 
află împreună cu cei de susă încă ună Jidană și 
una Sasă Mâhnitulă.

Din nordulă Transilvaniei, 18 Iunie 1887.

Alegerea deputatului în cerculu Deșiului s’a făcută 
erl. Nefiindă contra-candidată, s’a alesă cu aclamațiune 
guvernamentalulă conte Dominic Teleki.

Au fostă vre-o 200 alegători numai, dintre notari 
primari și câțiva UngurășenI și Sâtnircșienl, așa că ntc 
cetățenii unguri din Deșiu nu s’au presentă la alegere.

Puțină mișcare cu banda pompieriloră pănă îna
intea casei orașiului, și aco o Samuil Kremer le-a făcută 
cunoscută alegerea — S’a dată ună banchet, la care 
au fostă 154 inși mai cu semă amploiațl.

Românii cu toții au absentată, atâtă inteligența din 
locăi și cercă, câtă și pioporulă observândă strictă votulă 
conferinței dela Sibiiu.

Numai singură d. advocată George Gradoviciu, celă 
fără principiu, a luată parte la banchetă.

A alege din anulă nu se pole, aceea e denumire. 
Nimenea nu se mai entusiasmeză de acestă absolutismă 
constituțională.

Câțiva nemeși sdrențuroșl se vedeau beți prin 
piață. Observatorulu.

SUIRILE D1LEL
Nicolau Bartha, redactoruiă lui „Ellenzek", face in 

fdia sa ună apelă, prin care râgă în numele îndurărei 
pe fișpanulă br. Josika din Clușiu, viceșpanulă Gyarmathy 
pe Papp Mtklos și pe >capulă, dătătorulă de sfată și 
binevoilorulă acestora" Rosenbergeră Bernat, ca să nu 
persecute pe doi âmenl bătrâni, cari cu ocasiunea ale- 
gerilord din Gilău au votată pentru elă. Altmintrelea 
Barta spune, că ar fi fostă mai mulțl, cari să voteze 
pentru elă, der a renunțată dela acâstă luptă, de vreme 
ce văzuse că de învingere nu este speranță.

—x—
Consulatulă austro-ungară din Geneva s’a infor

mată, că multe familii din Austro-Ungaria se adreseză 
la institute de plasare din Elveția francesă pentru gu
vernante, pedagâge, doici, etc. și că totodată trimită și 
spesele de călătoria. Institutele îșl socotescă spese e- 
norme și din prisosă sâu nu mai trimită nimică îndă- 
rătă, său fârte puțină, fără însă ca să îndeplinâscă în
sărcinarea ce li-se dă. In urma multeloră plângeri sosite 
din Ungaria la consulat ă, acesta face cunoscută, că re- 
întârcerea bmiloră pe cale judecătorâscă cere multă 
timpii și mari cheltuele și că amintitele institute sunt 
necapabile de plată, de aceea familiile să nu se mai 
adreseze la astfelă de institute. Ministrulă de interne 
invită jurisdicțiunile ca să informeze publiculă despre 
acâsta.

—x—
In 4 Augusto st. n. se va țină în comuna Bucium 

adunarea generală a despărțementului ală XI ală Asso- 
ciațiunei și totă atunci va fi în acelașă locă și aduna 
rea generală a „Reuniunei femeiloră române selagiene". 
Din partea Despărțământului se voră împărți cu acea o- 
casiune premiile pentru ună economă începătoră și pen

Din afară.
O telegramă din B e 1 g r a d ti comunică, că 

la 14 ale curentei, la orele 2 după amiafjî, o 
bandă de 40 a r n ă u ț I cu două drapele în cap, 
au atacată caraulele serbescl Nr. 20 și 21 și 
au înaintată apoi pănă la sătulă Dobinovacă. 
Au pustiită totulă în calea loră. Mai mulțl ță
rani, femei și copii au fostă omorâțl. Simtă 
mulțl răuițl. La 8 Iunie ună detașamentă de 15 
NizamI sub comanda unui ceaușii turcă (scr- 
gentă) s’a năpustită asupra caraulei Nr. 27 și 
a gonită postulă serbescă. Dela începutulă a- 
nului acestuia, mai multă de 40 persdne au că- 
(Jută victime în cursă și atacuri neprevăzute ale 
arnăuțiloră.

„Neue Freie Presse publică textulă unei 
telegrame adresată de d. Stoiloff principelui A- 
lexandru la Kissingen pentru a-lu întreba în nu
mele regenței dăcă primesce să fiă pusă ca can
didată la tronulă Bulgariei, și răspunsulă 
telegrafică ală principelui, care re fu să d’a se 
sluji cu numele său.

O telegramă din Negotinu anunță sosirea 
la Belgradă a unui vasă rusă „Sako“ 
ală companiei de navigațiune Gargani. Vasulă 
este splendidă decorată și tdte drapelele suntă 
ridicate în ondrea noului cabinetu.

O revoltă a isbucnită la 9 Iunie în g ar
ii isdna afgană din Herat. Insurgenții erau 
îu numără de 500. Au fostă 80 morți, din cari 
50 rebeli. Cea mai mare parte din ceilalți in
surgenți au fostă captivați și șefii loră trimiși la 
Cabulă. Rusia se pdte bucura de cele ce se pe- 
trecă în Afganistană.

Alegerile pentru dieta nngnrâscă.
Ni-se scrie din Zarandă:
Terorisările esercitate de organele administrative 

in cerculă electorală Baia de Crișă nu au seamănă nici 
chiară in timpulă «Oardaleloră». Bărbații onești, fără 
nici o vină, suntă arestați, cu scopă de a intimida po
porală', mai târdiu apoi liberați și alții deținuți și insui- 
tațl. Abusulă de oficiu a trecută tâte marginile. Comi- 
siunea electorală a arătată cea mai nespusă parțialitate: 
dela Truția a pretinsă legitimarea dreptului de alegăloră, 
der dela Hollaki, nu. S’a anunțată dela începută, că 
voturile date lui Truția voră fi nulificate. Boftimă con- 
stituționalismă!

S. Reghinulu S. 17 Iunie 1887

Alegerea deputatului dietală pe perio la de 5 ani 
in cerculă electorală ală Reghinului s. s’a săvârșită acjî, 
alegându se cu maioritale de voturi guvernamenlalulă 
contele Dominică Teleki; precum am in corespon
dința de erl, organele puterii dominante s’au folosita de 
totă (elulă de mijlâce spre a svâte din urnă majoritatea 
voturiloră pentru candidatulă său, uneltirile mârșave și-au 
avută succesulă și voia inameluciloră s’a împlinită, și ca 
de obiceiu după orl-ce învingere de soiulă aces‘a a ur
mată banchetulă de bucuriă, intrunindu-se în sala ote
lului orașului.

Alegătorii români din acestă cercă s’au ținută câtă 
numai s’a putută în reservă, durere insă, duchulă ne
curată ală ideii de stată a bătută nu fără resultală și 
pe la ușile unoră suflete demne de compătimită pe car) 
cu cea mai mare bunăvoință nu potă să le lasă uitării, 
cu atâtă mai vărtosă, că fiindă omeni independenți și 
precum se numescă ei inșii; și inteligențl, nu sciu ce i-a 
putută îndemna a șl păta caracterulă națională, cedendă 
sumuțâriloră și amenințăriloră contranloră noștri.

Acești matadori „patriotici" suntă primarulă din 
Toplița română Ioană Popescu cu frate-său, teologă ab
soluta de Sibiiu, cari au sedusă cu dânșii vre-o 20—30 
de oi perdute și intrunindu-i sub flamura d-lui Tisza au 
intrată in orașă între strigăte de .eljen!’ de ți-se pă
rea că te afli în Kecskemăt ori Dobrițină; acestă •koz- 
sigi eloljăro“ dreptă (Jicândă nu se interesăză nici-decâtă 
de interesele națiunei române din acestă comună, care 
numără peste 5000 locuitori aprope toți români și 6menl 
cu stare bună.

Tot din indemnulă „patriotismului" s’au grăbit la 
urnă primarii și proprietarii Calini și Lado, și primarulă 
Georgiu Duma, cari suntă omeni cu stare bună cărora le-ar 
fi șezută mai bine dăcă ar fi mâncată acasă mămăliga 
loră în odihnă, decâtă tocana șiovinistică a lui Teleki; 
asemenea s’au dusă la urnă preotulă gr. or. din Maiă- 
rău Ioană Branea și ceiă din Potocă, cu numele Brătean. 
cari pentru arginții strălucitori ai lui T.sza șî-au vândută 
sufletulă, care pâte mai avea speranță de purgatoră, dâr 
acum și aceea și-au perdut-o pentru totdeuna, — și 
după cum suntă informată, ll-au premisă la ambii •cin
stiți" preoți cu crucea in frunte câte 30 de arginți din 
lada lui Trefort, de unde numai aceea se cumpără cari 
potă dovedi cu documente oficiose, că suntă recunoscuțl 
ca buni „hazafi“ ; după alegere toți acești demni (? 1) 
urmași de ai lui Traiană. pardon ai lui Arpad, s’au gră
bită la tocana grătuită, unde se vor oferi din nou a 
servi și mai departe mameluctloră din Peșta, banchetulă 
va țină pănă în chiori și ar fi de dorită că entusiasmulă 
ce va urma după consumarea vinului „patriotică" să 
cerce și tăria căpățineioră amintițiloră neincăpăținațl. — 

Rușinea și blamulă va fi asupra lor, onârea și 

tru învățătorii cari s’au distinsă în anulă scolastică trecută. 
Sera se va țină concertă și bală cu tombolă.

—x—
Ministrulă ungurescu de agricultură, industriă și 

comerciu a concesă, ca tîrgulă de țeră din Biserica- 
Albă să se țină in anulă acesta în 23 Iunie și nu ca 
de obiceiu în 20 Iunie.

—x—
Camera advocațială din Aradă face cunoscută, că 

fostulă advocată din Radna, Andor Palyay, care fu tot 
deodată și curatoră ală cancelariei reposatului lână 
Erczy, incetândă și dânsulă din viâță, a fostă stersă din 
lista camerei, denumindu-se de curatoră pentru cance
lariile ambiloră advocațl d-lă dr. Ioană Popă, advocată 
în Radna.

—x—
In polemica ce s’a născută între Neculae Bartha, 

redactoruiă Iui „Ellenzek" și intre candidatulă partidei 
liberale din Aitonu mare (N. Ajta), Al. Benedek, acesta 
din urmă declară în „Kolozsvar* că se află în posesiu 
nea unei scrisori, în care Bartha îlă sfătu’esce să pă ■ 
șâscă ca candidată ală stângei estreme contra Iui Mik- 
szath In IliefălenI, fiindă că acolo cu 4000 fl, și cu spri- 
jinulă lui Bartha și Ugron Gavril pdte ușoră isbuti. — 
• Palrioții" începă a se demasca.

—x—
In Aradă esamenele publice la seminariulă diece- 

sană gr. or. pentru anulă școlară curentă se voră țină 
în filele din 20 pănă 26 luniu n. când se va încheia 
anulă scolastică și se voră ceti clasificațiunile. In 27 
luniu se voră țină esamenele cu preparandistele.

—x—
Generală Toma de Gecz, comandantulă brigadei 

de infanteriă 32 din Sibiiu și fostă comandantă ală reg. 
31 de inf., a fostă pensionată conferindu-i-se totodată 
caracterulă de loc. feldmareșală ad honores, er colone- 
lula br. Felix Pach, comandantulă regimentului de dra- 
goni nr. 13, a fostă numită comandantă ală brigadei de 
infanteriă nr. 32.

—x—
Tribunalulă din Clușiu a condamnată pentru de- 

lictulă de duela pe studentulă in dreptă Iosef Szentiva- 
nyi la două săptămâni aresta, pe studentulă în medicină 
Iosef Farkas la o săptămână aresta și pe amândoi la 
plătirea cheltueliloră de judecată.

—x—
După cum comunică „Arad es Wideke*, în co

muna Șiria a comisă Lad. Szabo, chelarulă proprietaru
lui Lad. Bohus, ună atentată la viița visitiului Ioh. Ke'- 
ner și a soției acestuia, împușcândă cu revolverulă două 
glânțe asupra loră. Kellner fu lovită la brațulă stângă, 
âr soția lui în peptă. Dela 9 Iunie când s’a comisă 
faptulă și pănă a<Ji înzadară se adresă rănitulă Kell
ner cătră autoritățile din Șina spre a pedepsi pe celă 
vinovată, Kelner a făcută acum arătare procurorului 
din Aradă.

Ave Caesar!
Cuvântă sinceră adresată de »Ellenzek< dela 18 luniu n., 

în culmea indignațiunei sale din causa resultatului alegeriloră lui 
Coloman Tisza:

„Grațiâse Dâmne!"
„Două din trei părți ale Ungariei stau la piciârele 

„Tale«. Pe acestea poți ârășl cinci ani de tjile să le lo
vești cu piciorulă, să le scuipi.... Fii glorificată! Ințe- 
leptă ești, dreptă ești, sântă ești. Nici ună profetă nu 
pâte să fiă afară de .Tine". Mâni'e ,Tale“ suntă de 
oțălu. inima „Ta" este simțitdre, sufletulă ,Tău« este 
tare, principiulă „Tău" strălucesce de spirită. De si
gură acâsta așa este, căci altmintrelea nu s’ar pleca na
țiunea Înaintea „Ta."

,Așa trebue să fiă, că »provedința“ »Te-a* tri
misă pe „Tine* în mânile austriacului, „Te-a“ trimisă 
pe grumazii noștri. Așa trebue să fiă, că „dumnezeu" 
șl-a întorsă fața dela noi, să desfătâză în Austria și pe 
noi ne-a provătjulă cu >Tine‘, oh Lonovics! O națiune, 
ce trage în agonia morții, s’a proșternută la piciârele 
„Tale", mare Dâmne, și înălțftndu-șl spre „Tine" ochii 
săi lipsiți de lumină, îndreptându-șl asupra ,Ta“ brațulă 
tremurăloră îți geme între chinuri «Jicendă: „Ave Caesar, 
morituri te salutant!<

»Tu* ești atotputernică, milostive Dâmne! Dela 
»Tine« depindă sâse-ZecI de mii servitori de stată, co- 
mitatensl, orășenesc! și comunali: fișpanii și mâșele, vice- 
șpanii și bărbierii, primarii orășenești și păzitorii de 
câni, directorii financiari și gâcjii — fiăcare din ei are 
tată, frate, cumnată, copilă și alte cuscriml, — fiăcare 
este câte o căpușă (de oi) în ugerulă patriei.... cum nu 
ai fi «Tu« atotputernică! Fiăcare busunară ală fracului 
•Tău" este plină cu decorațiunl, piei de câni se află în 
pulpitele mesei »Tale“; cămătarului ii dai carte de no
bilime și prin acăsta l’ai înălțată spre »Tine*; nătân- 
giloră le spânzuri câte-o cruce după gâtă; pe mâncă- 
cioșl ii chemi la masa așternută a Țârei, răpiloriloră le 
dai ici arendă, colo oficiolată de dare, ici procuratură, 
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colo consiliaturfl... cum nu ai fi »Tu« atotputernicii, 
când țâra bâjbfte de cămătari, lipituri, Ilămăn4l și ră
pitori.

• Din miseria nostrâ iți storci putere, din imorali
tate iți câștigi tăria și din dejosirl seceri victorii. In- 
tregă domnirea „Ta“ este stratulă ruinei publice, precum 
gunoiulă este slrath pentru plante. Virtutea bărbătescă, 
ținerea cuvântului, nobilulă curagiu. sinceritatea, con
vicțiunea bravă, credeulh politică deja nu mai au va- 
lore. Când alegemă, nu întrebămă că ce este bine pen 
tru publică, ci că ce este bine pentru singuratici? Măr
turisirea credinței este înlocuită cu valorea baniloră, 
minciuna tocmai așa este de cinstită ca și adevgrulă...

„Mare Domne! Totă ce este, opera „Ta“ este, 
• Tu“ ai prefăcută patria nostră intr’ună staulă de în
grășată; „Tu" ai plantată servilismul^ in națiunea 
nbstră, adm nisțrațiunea de partidă ,,Tu“ o ai impa- 
triată; dările „Tu" le ai urcată; datoriele statului „Tu" 
le-ai sporită; bunurile erariale „Tu" le-ai înstrăinată..; 
„Tu ‘ ai făcută din școli garnisone de corteși...

Fii binecuvântată in aurora uouei tale victorii, ob 
maie Dâmne! A „Ta“ este țâra, a „Ta" este puterea, 
a ,,Ta“ este măi ireal O națiune ruinată in avere și mo
ralitate stă la piciârele „Tale". Poți sâ-i dai cu picio- 
rulă, poți s’o calci, poți s’o scuipi.. Ave Casarl".

citori și cruțătorl. Femei, fete și copile una ca una cu
rate, mândre și fruinâse, sân cum 4'ce Românulă ; sâ mai 
ai doi ochi să te uiți la ele! Portulă celă curată, deși 
nu chiar românescă, e intregă făcută de mâna cea mă- 
estră a femeii române, statura cea firâscă negenată a a- 
cestui poporă, ce dovedesce o consciință viiă morală, o 
independință în cugetare, simțire și in lucrare, insuflă 
privitorului respectă, făcându-lă totodată să se afle în 
mijloculă lui ca și acasă, între cei mai buni pieiini ai 
săi. Spre a întregi tabloulă. aci numai fârte slabă schi
țată, adaugă, că aceslă bravă poporă are în frunte 
nisce conducători vrednici de acestă nume : protopopulă 
și paroehulă d-lă Al. Lemenyi și d. invățătoră E. Bărbosă 
precum de multă am aurjită dâr acuma m’arn convinsă 
— suntă la înălțimea chiămărei loră de luminători și e- 
ducătorl. — Acâsta se vede și din următârele:

Adunarea generală s’a ținută in scâla română după 
săvârșirea s. liturghii, la care a pontificatăd-lă presidentă, 
ală comitetului administrativă M. Șerbană, canonică și 
vechiu inspectoră de scâle. Au participată, pe lângă 
intregă comifetulă constătătoră dtn toți profesorii dela 
scâlele românescl din Gherla, preste 60 membrii ordi
nari, ună numără acesta prea frumosă, considerândă 
timpulă ploiosă și depărtarea cea mare de părțile 
nordice (Lăpușurile, Vadulă, Cristurulă). Singură 
districtulă Lăpușului ung. n’a fostă representată prin 
nici ună membru. — Clerulă a fostă representată nu
mai prin d-lă protopopă ală Logiardului F. Popă și prin 
doi preoți din vecinătate, âr ceea te a ridicată presti- 
giulă adunărei a fostă mulțimea inmensă de poporă 
din locă.

Din raportulă generală dedusă și lucrată cu multă 
sirguintă prin d-lă secretară prof. Hodoreanu am ințe- 
lesă cu bucuriă, că anulă acesta a fostă celă mai mă- 
nosă in activitatea subreuniuniloră aparținătâre, pentru 
că din 13 subreuniunl s’au ținută adunările de tâmnă 
și primăvâră in 9, numai câte una în 3, excclândă prin 
interesă și activitate subreuniunea Betleanuiui. Singură 
d-lă Ghelner dela Vadă n’am autjită să fi dată nici ba- 
remă ună semnă de activitate In acâstă direcțiune — in 
intregă anulă, semnă că grijea lumâscă a înfundată afa 
cerile invățătorescî in bârlogele și seculariele păduri de 
pe la Valea Groșiloră !

S’au cetită două conferințe fârte folositâre pentru 
poporulă țărână, anume: .Cum s’ar pută introduce mai 
cu folosă stupăritulă la Români?» Compusă și cetită 
prin zelosulă învăț, din Dindeleagă, d. I. Cupșia, și a 
doua despre „însemnătatea gunoiului în agricultură* ună 
tractată cscelentă ală veteranului și gloriosului prefectă 
dela Cricău, aflată în ună călindară și anume alesă de 
presidiu spre scopulă acesta, fiindă poporulă din Borșa 
— ună poporă per excelentiam agricultoră.

Dintre conclusele adunărei de față aminlescă a) 
învățătorii de pe teritorulă reuniunei voră ținâ in feriile 
acestea scolastice în Gherla ună cursă de industria și de 
aurărită sub conducerea veteranului invățătoră de acolo 
Boeriu, cu care oeasiune să se instrueze și în conâs- 
cerea noleloră prin ună magistru de musieă de acolo, 
b) Pentru îndemnarea membriloră ordinari la cetire și 
perfecționare s’a hotărilă premiu de 1 galbenă impârâ- 
tescă pentru cea mai bună disertațiune slatorită la tim
pulă său prin comitelulă administrativă din sfera sciin- 
(eloră pedagogico-didactice. c) Adunarea gen. din anulă 
următoră se va ținâ in Valea Groșiloră pentru trezirea 
din somnă a celoră chemați. (Va urma,)

Inftuința și resultatele culturei maghiare.
„Neues Pestei' Journal" ne comunică din 

Fiume următdrea întâmplare, caracteristică pentru 
influința și resultatele culturei maghiare:

In Fiume s’a întâmplată Dumineca trecută ună cum
plită scar.dalâ de stradă. Profesorulă maghiară Zoilân 
Szigyârtâ, a cărui soțiă a publicată in „Fovârosi Lapok“ 
fjiletâne din Fiume sub anonimulă „Szanday Zeno“, a 
fostă atacată de călră o mulțime de omeni Înaintea ca
fenelei „Europe“ și bătută râu. Are sâ se mulțămâscă 
poliției, carea a intervenită imediată, că „profesorulă* nu 
a tostă masacrată. Saandalulă s’a născută din pricina 
unei scrisori din Fiume publicată in „Fovărosi Lapok* 
cu iscălitura ,Sz. Z.“, care cuprindea espresiuni nedrepte 
și triviale la adresa femeiloră din Fiume. Foia maghiară 
din Fiume a dată espresiune nemulțumirii sale cu acea 
scrisăre, cjicendă, că prin publicarea unoră astfelă de ne
adevăruri buna înțelegere între Ungaria și Fiume s’ară 
strica multă; fdia italiană din Fiume „Rivista di Fiume» 
publicase însâ o traducere italiană a articolului, care a 
produsă apoi o mare mâhnire in contra autorului. In cu- 
rândă s’a aflată, că sub numele anonimă •Sz. Z " stă 
ascunsă soția „profesorului" Zoilân Szigyârlâ, și Dumi 
neca trecută, când acesta făcu o preumblare pe corso, a 
f >stă primită de cătră nisce tineri cu șuerăturl. Szigyârlâ 
îșl ridică pălăria ca în batjocură, âr tinerii iritați îlă ur
măriră. Numârulă celoră indignați crescea mereu, și in 
slirșită mulțimea ajunse pe Szigyârtâ și începură a-lă bate 
Atitudinea atacatoriloră devenia totă mai amenințătdre 
și se putea întâmpla o nenorocire, dâeă nu ar fi inter 
venită poliția în frunte cu comisarulă Pollessi, care apoi 
scăpă pe Szigyârtâ și pe fratele lui din acea situația ne
plăcută. Pollessi îi duse mai ânteiu la poliție, âr de aici 
cu trăsura in locuința loră dându-le sfatulă ca să pără- 
sâscă orașulă împreună cu soția și familia lui, dâcă se 
pâte încă in săra aceea. Szigyârtâ ascultă și încă in tjiiia 
aceea împlini sfatulă primită.

Dela adunarea generală, a „Reuniunei în
vățătorilor U rom. gr. c. diu jurniU Gherlei.“

Borșa clușiană, luniu 1887.

Stimate D-le Redactoră! pilele de bucuriă suntă 
pentru poporulă română — precum bine scii — forte 
rari mai alesă acum, când la legionulh de neajunsuri 
miteriale, de impilărl fără socotelă și consciință din partaa 
celoră mai multe organe administrative ale guvernului 
năpădesce peste capetele sale și furia clementeloră. Ei, 
dâr să nu-mi turbură buna disposițiă de astăzi cu re- 
flexiunl de natură îngrijitâre! Nu, aslădi fiindă martoră 
și părtașă la sfirbălâre rară poporală, vrâu să ți scriu 
despre cele văcjute și petrecute aci ună scurtă raportă 
sub impresiunea celoră mai vii sentimente de veseliă și 
mulțumire sufletescă.

ErI poporulă română din Borșa Clușiului a avută 
0 rară tj' de bucuriă, cășiunală prin ținerea adunărei 
generale a reuniunei invățâtoresel pomenile. Pentru pu- 
bliculă cetitoră va fi interesantă a afli, ră acâsti co
mună neaoșă românâscă este una dintre cele mai impo- 
pulate și mai frumâse comune române.scl din părțile a- 
cestea. Situată pe ună locă fertilă, de iotă frumosă și 
romantică, face încă din depărtare asupra călătorului 
străină o impresiune forte plăcută. Este împopulală cu 
1500—1600 suflete Români curați. Bărbați mai multă 
înalțl decâtă de statură mijlociă, cu stare și curată im- 
brăcațl, bine ținuți, rumeni la față, cu cdmi pletâse, 
cu ochi ageri scînteitorl, cu nasulă celă clasică romană 
de vultură, trezi la mint», bnul la inimă, harnici, mun

Insciințare. Cursulă de industria de casă în opidulă 
Coșiocna merge cu tâtă diligința sub conducerea Dom
nului Simeonă Verfu, invățătoră în loch; așa pănă în 
presinfe facerea a totă soiuln de cotfe din speteze și re- 
chițele s’a propusă, și e sperare că toți participanții îșl 
voră însuși-o deplină ; din 21 a lunei curente vomă în
cepe aurăritulă și coloritulh, se va propune și împletitura 
pălărieloră de paiâ și pipirigă, pentru ca să ne ajungă 
timpulă, printre întreruperea aurăritului.

Georgiu Tătarii, 
participantă.

TELEGRAME PART. ALE „GAZ. TRANS".

BRADC, 18 Iunie.*) — Truța căpătă 810, 
Hollaki 895 voturi. Procedura alegerei în- 
trâgă fu ilegală. Președintele Imecs dete cursii 
liberă celoră mai flagrante abusurl în favârea 
lui Hollaki. Comune întregi cu forța armeloră 
fură împedecate dela votare. Indignațiunea este 
generală. Hollaki nu se p6te mândri cu man- 
datulă.

CAR ANSEBEȘtJ, 20 Iunie— G e n e r al u 1 ă 
Tr. Doda fă realesă cu aclamația. însu
flețire extraordinară, participare imposantă. Ca 
la cinci mii de alegători au fostă presențl. După 
alegere profesorulă Dragalina salută pe deputat 
cu o cuventare plină de entusiasmă, ără depu- 
tatulă respunse între aplause nespuse.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.»)

PEȘTA, 20 Iunie. — Resultatulu alegeriloră 
pănă acum: 232 liberali, 39 oposiționall mode
rați, 62 independenți, 10 antisemițl, 9 Sași, 5 
balotage.

DUNASZERDAHELY, 20 Iunie. — Carti- 
erulu jidoveseă a fostă incendiată din trei părți; 
64 de edificii suntă în flăcări. S’au recvirată 
militari din Pojună.

TERESIOPOLtT, 20 Iunie. — Intre aderen
ții lui Mukits și ai lui Horvath a fostă o încăe- 
rare. S’au bătută cu petri și cu furcâie de feră. 
Suntă 20—30 răniți.

PAKS, 20 Iunie. — Dintre peregrinii că
luți în Dunăre au fostă mântuițl 127, s’au scosă 
101 cadavre, 87 suntă încă dispăruți.

IncendiulU dela Botoșani.
Regele României, indată ce a aflată despre catas

trofa din Botoșani, a adresată din castelulă Peleșă pri
marului orașului Botoșani, Hasnașă, următârea telegramă':

Flăcările mistuitâre, ce pustiiră o parte din orașulă 
Botoșani au pricinuită grozave nenorociri ce s’au răs
frântă asupra inimei Reginei și a Mea. Ori ce suferință 
a unei părți a României este suferința Ndstră și de acea 
Mă grăbescă a trimite de o cam dată suma de <Jece 
mii lei, spre a căta să dațl înfâiele ajulâre celoră mai 
isbițl de lipsă. MângăințI și îmbărbătați pe cei arși de 
focă, asigurându-i, că subscripții publice, în fruntea că
rora se va pune Regina și Eu, voră fi organisate grab
nică în tâtă țâra, și că Românii, cari au sciută să fiă 
miloși când in alte state s’au întâmplată asemenea ca
tastrofe, voră sci să șl facă datoria și către compa- 
trioții loră.

A da pentru Botoșani și a rădica pe cei loviți de 
o sârtă cumplită, este a ne cinsti pe noi înșine, este a 
ne ridica sentimentele la înălțimea grelei încercări că- 
(jute pe unulă din cele mai de căpetenie orașe ale scumpei 
nâstre Românii. Carolu.

D. Gachetă, însărcinatulă de afaceri ală republicei 
francese, îndată ce a sosită scirea nenorocirii dela Bo 
toșanl, a adresată d-lui G. Gr. Cantacuzino, președintele 
comitetului constituită pentru venirea în ajutorulă vic- 
timeloră dela Opera Comică, o scrisâre prin care, ară- 
tândă simpatiile și mulțumirile francese pentru România, 
îlă râgă să primâscă îndărătă suma strinsă pentru ne- 
norociții din Parisă, spre a se întrebuința la alinarea 
dureriloră și suferințeloră mai multe dela Botoșani. Tot 
odată a mai alăturată și d-sa 200 franci.

t Irimie Eremia Popa, unuia dintre neguțătorii și 
economii români cei mai vrednici din Săcele, a încetată 
din viață Duminecă la ora 1 diminâță. Elă s’a născută 
la 16 Februarie 1798, prin urmare a împlinită vârsta de 
90 de ani, de care numai puțini muritori se potă bucura. 
Bătrânulă Irimie s’a distinsă uu numai prin hărnicia, 
labâre oneslă și pietate, ci și prin multele binefaceri, ce 
ie săvârșia în comuna sa după <Jisa evangeliei, că „să nu 
scie stânga ce face drâpta.» Elă a fostă ună părinte în 
adevăratulă înțelesă ală cuvântului, ună tală de familiă 
a căruia viață și fapte potă servi de modelă. Pe fii săi 
luonă, George, Irimie, Alexi și Dumitru și pe fiicele sale: 
Maria, Ana, Reveica, Stanca și Marina i-a crescută tata 
Irimie cu multă îngrijire și toți suntă atjl In bună stare 
și Irăiescă în cele mai bune condițiunl In România, în- 
cunjurațl de numărose familii. Când s’adunau împreju- 
rulh bătrânului capă ală familiei, acesta sta in mijloculă 
loră ca ună adevărată patnarchh. Acuma erășl au a- 
lergath, dâr cuprinși de tristețe și de durere, cu toții din 
mari depărtări, ca să dea ultimulă tribută de iubire me
ritatului loră părinte și moșh, a cărui osăminte se voră 
înmormânta Marți la ora 1 d. a. în Bacifăleulă Săce- 
leloră.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria neuitată !

DIVERSE.
Unu funii d’unQ secolfl. — In săpăturile ce se 

facă la basenulă din portulă Brăila s’a găsită în pămenfă, 
la o adâncime de 5 metri, ună tună de bronsă de o 
lungime cam de ună metru și jumătate și de o greutate 
de 195 klg., elă este gravată de numărose inscripțiunl 
turcescl. S’au luată măsuri de prefectă ca tunulă să fiă 
transportată la Bucurescl.

0 catastrofă îngrozitore. — Din Tașkend se tele- 
grafiază: Până la 2 c. s’au scosă 960 cadavre de sub 
ruinele orașului Vernyi, distrusă de ună cutremură de 
pămentă. Numărulă âmeniloră pieriți se evaluâză la 6000 
sâu chiar 8000, căci din 30,000 locuitori ai orașului 
lipsesce pănă acum a treia parte. Peste totă s’au sur
pată 3260 case. Din acestea 2000 case au fostă tjidite 
de piatră. S’au mai surpată; 6 biserici rusesc!; 2 mo
schee turcescl și ună templu israelith. Din fericire nu se 
aflua âmenl in aceste clădiri in timpulă cutremurului.

♦) Primită Sâmbătă sâra după ârele 9 deși din 
Bradă a fostă dată la 2 âre după amâ^I. — Red.

Editoră: lacobU Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.
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iJur«aJu la buru& VIseiîv Burți» <le Bu< urescl. Cuisnlv pieței Brațevo
din 17 luniu st. u. IS.S7.

Reută de aurii 5°'j . . . 101 90 
Rentă de hărții b"/„ . . 88.—
Imprumutulă căiloră (erate

ungare..........................151.25
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.60

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 11660 

Bonuri rurale ungare . . 10-460 
Bonuri cu cl. de sortare 1C-4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................ 104 50
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri . .............................. 104 50
Despăgubire p. dijma do

viuil ung............................99.40
Imprumutulă cu premiu

ung..................................121.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 75 
Renta de hărții austriacă 81 40 
Renta de arg. austr. . . 82.45
Renta de auri austr. . . 112 70 
Losurile din 1860 . . . 136.90
Acțiunile băncel austro-

ungare........................886 —
I Act. băncel de credită ung. 287.— 
I Act. băncel de credită austr.283.70 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ................5 97
Napoleon-d’orl .... 10.05 
Mărci 100 împ. gerin. . . 62 20 
Londra 10 Livres sterlinge 126 60

Cota oficialii dela 4 lume st. v. 1887.

Cuinp. vend.

Renta română (5%). 92— 92’/,
Renta rom. amort. (5°/0) W1/, 95’/.

» convert. (6°/„) 88— 88’/,
Impr. oraș. Buc. (20 (r.) — —
Credit fonc. rural (7°/0) . 106*/, 107’/.

* >> >> (5°/o) ■ 90*/, 92’/.
• » urban (7°/0) . 104— 104’/,

» (6%) • 96— 97—
’ (5#/o) • 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 aurii. . 2.00 2.02

iu 18 luniu $»l. n.

Baneiiot . i »m.iniN<’i . . ( >,’ ; > 66 < ) ( . y Gs

Argint romaumi . . . . ■ . j 8.60 • 8.64

Napoleon-d’orl .... . . 9 98 > 10.03

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

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

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

Scrisurile fonc. »Albina > e»/» , . 101.— » 102.--

n ’ n 5’/» • » 98.- » 99.—

Ruble RusescI .... . » 114.— > 116 —

Discontulă . . . » 7—10°/0 pe ană.

ABONAMENTE
la

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

Adresele ne rugămti a ni se trimite esac.tîî arătându - se 
și posta ultimă.

Prețuia abonamentului

TARIFA

pe
11

11

11

n

11

Pentru Austro-Ungaria:
trei luni 
ș£se luni . 
und anii .

Pentru

pe trei luni 
șese luni . 
unii anii

este

3
6

12

fi. —
fl. —
fl. —

România și străinătate:
10
20
40

franci
11

11

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?'

aiiimțiiriloiîi și iiiserțiuuiloru.
AnunciurI în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. cr. 6. 

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

Pentru repețirl se acordă, urniătorele raliate:

Pentru repețirl de 3— 4 ori 10°l O

11

1)

ii

V

Dela 20

1?

11

11

11

11

11

11

de repețirl

Pentru an unei uri

voiri și reduceri și peste

MersulU trenurilor!!

5— 8

9—11

12—15

16—20

în susil

11

11

n

11

ce se publică
cele înseninate

pe mai multe luni se 
mai susu.

15°.

20°|o

30° „

50° „

facă în-

Valabilă dela I luniu st. n. 1886.
pe linia PredeaJfi-Budapesla și pe linia Teiaști-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung

Predeal d-Budapesta Budapesta—Predealii Tel inșii- a 3*a<lii-Bn<l»}' est»

BucurescI

Predealu ( 
(

Trenu Tren Trenă Trenă 
de accelerat otu tribun ouinibliu 

pe nu) ne

7.30
1.14,

Trenă 
de 

peradne

Trcofi 
omnibuH

Trentî 
omnibuH

Treiu 
de pers.

Trenu de 
pernonc

fimișă

Brațovă
Feldidra 
Apatia 
Augustină 
Homorodă 
Hașfaleu

Sighișdrs
Elisabetopolc
Mediașă
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușft
Aiudă
Vințulă de susă
Ui6ra
Cneerdea
Ohirisă
Apahida

Clașiu

Nedeșdu
GhirbSu
Aghirișă
Stana
Huiedină
Ciucia
Bucia
Bratca

' Vadă 
Mezd-Telegd
Fugyi-Văsărhely
Venția-Oră«)ii

Oradia-mare

P. Lailăny 
Szolnok 
Bnda-peata

Viena

f

( / I

4.30

— 9.12 —
— 9.35 —
— 10.12 —
7 20 4 01

7 57 _ 4.47
8.24
8 47

— 5 28
— 5 59

9 29 MM 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
2 49 _ 2 48
2 56 _ 2 56
3.12 — 3 64
3 46 — 4 51
5.01 — 5.28
5 21 — 5 56
_ 6 01 —
— 6.19 —
— —

—
7.12

—

— 7.41
_

—
8.20

—

— 8.46 —

T renu— de
_ 9.11 persone
_ 9.16 10.50
_ 10.37 1.33
_ 12.20 4.24
— 2.151 "IOt|
— — 2.151
- 8.00 — 1

1.45,

2.321

Trenu 
de 

persane

6 37
6.58
7.14!
7.2y
7.56
8.18
8 58
9.15
9 34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07,
11.19

1.16
3.29
6 33

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny
Oradea mare

Venția-Orădii
Fudi-Oșorlieiu 
Teleagu
Vadu
Bratca
Bucia
Câucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
G1 â'bău
Nedișu

Clușin

Apahida 
(ihiriș

Cacerdea

Uiora
Vințulă de sr 
Aiudă
Teiușă
Crăci unelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copța soit. 
Mediaș ă 
Elisabetopolc 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Augustină
Apatia 
Feldidra

Brașov A

Timișă

Predealu

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grăse.

Trenă Tren Trenu 
de perii accelerat de pers.

3.28
9.35

II 10
7.40 2.—

i 1 05 4.051
2 02 5.47
4>2 7.11
— —
_ —
— 7.33
— 8.04
— —
_ —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
_ —
- 10.31

11.00 _
1119 _
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 —
9 06 —
9.46 5.37

( — .—
6.20

( — 6.47
( — 11.30

1.55
2.53

l.

»

Tipografia ALEXI Brașovtt.

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.C9
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
9.52J

TeiușA
A Iba-luiia
VințulO de 
Șibotil
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branielca
Ilia
Gurasada 
Zam
Soborșin 
Bărzova
ConopO 
Radna-Lipova 
Paulișă
Gyorok 
Glogovață
A rad A
Szoluok

jOsO

Bnilapest»
Viena

(
(

9.17
2 32

A -Tt KW.lșdr a

Trenă Trenă de 
oronibuG persfinc

Trenu 
mixt

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zeruescl

Aradft
Aradulti nou 
Nămeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișâru

5.48
0.19
6.44
7.16
7.47

9.02

Tf mlștnra-Arad fi

I Trenă di 
persânc

Trenu de 
pere Ane

Timiș6ra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga
N6meth-Sâgh 
Aradulă nou 
Aradfe

6.25

7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55

9.08

Trenă 
otnnlbua

5.00

6.32
7.02
6.23
8.01
8.17

Ituiiupe.sia-
ii

ArAilrt-Teiiisft.

Trouâ da 
peradno

Trenu 
do per.ono

Trenft 
ontnibn.

Viena 11.10 12 10 --- 1
lîiiilapesta 8.20 9.05 --- 1
Si'ibiok

11.20 12.41 _  1
11.35 5.45 -. 11

Aiadfi 4 30 6.— —
GlogovațO 4 43 6.13 ___

Gyorok 5 07 6.38 —
Pauliș 5.19 6.51 —
Radna-! >pova 5 41 7.10 —
Conopă 6l9 7.37 —
Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 7 25 8.42 —
Zam 8 01 9.12 —
Gurasada 8 34 9.41 —
llia 8 55 9."8 —
Branielca 9 19 10 17 — 1
Deva 9 51 10 42 • -

Simeria (Piski) 10.35 11 07 — 1
Orăștiă 11.11 11.37 —
Șibctil 11.43 12.— —
Vințulft de joșii 12 18 ,12.29
Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Tetnșft . 1 29 1.41 —

(Piski) FeSroșcmB

Trenă de 
peradne

Trenu 
onmihui

Trenil 
mixt

(-iSmseria 2.42
Streiu — — 3.25
Ht.țegă — — 4.16
Pui — — 5.11
Crivadia — — 5.58
Banița — — 6 4"
Petroșeni — — 7.12

Petroșeni—Bimeriu (Piski)

Trenă Trenă Trenfi
de pers. omnibuH mixt

Fetroșenk 6.10
Banița — — 6.53
Crivadia — — 7 37
Pui — — 8.20
Hațegă — — 9.01
Streiu — — 9.52
PfKaerl» — — 10.31


