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Brașovu, 9 Iunie 1887.
Voiină să reveniniu atjl la enunciațiunea 

vorbărețului ministru-ordonanță Trefort, ce a fâ- 
cut’o 4‘lele acestea înaintea alegătoriloru săi cu 
privire la naționalități.

După ce le-a vorbitu aLgătoriloru de mist
ria financiară, care nu se mai p6te adi cocoloși 
și ascunde cu tertipuri și frn.se șovinistice; după 
ce a mărturisită că statulă se luptă c’unu defi- 
citu mare, că face mereu datorii, fără ca să aibă 
venituri corăspumjătdre, și că cu t6te datoriile ce 
le contractăză, multe „interese culturale11 nu le 
p6te satisface, Trefort a vorbitu despre partidele 
din parlamentă.

Mai întâiu de tăte și a pronunțată verdictul u 
asupra partidei antisemițiloru, esprimându’și spe
ranța că acăstă partidă „cum a venită așa se va 
și duce“. Cnmcă Trefort s’a aflată îndemnată a 
lua în apărare cu tdtă căldura causa Jidovimei 
nu ne pdte surprinde, mai întâiu pentru că parte 
mare din alegătorii săi se ținu de seminția semi
tică, apoi fiindu că scrisă este, că sângele nu se 
face apă.

Nu totu de aceeași simpatii se bucură din 
partea d-lui Trefort naționalitățile nemagliiare. 
După ce și-a vărsată foculă asupra antisemițiloră, 
a (}isă următdrele:

„Partida naționalitățiloră nu e tare în parla
mentă, dăr în țâră este mai tare; între împre
jurări normale ea nu e periculdsă, dăr între a- 
numite împrejurări păte deveni periculăsă. Na
ționalitățile trebue să se convingă în cele din 
urmă, că statele nu se formăză după teritorii de 
limbă și că ele au lipsă de-o cultură cu două 
limbi. Dealtmintrelea nimenea nu le face nici o 
supărare, nici în privința limbei nici în privința 
bisericescă, celu mai vădită esetnplu pentru a- 
căsta este organisațiunea bisericelor ortodoxe. 
Ba pe acestă tăremă suntă aparițiuni ce nu 
le-ar suferi nici unu stată, de pildă că o con
fesiune își cresce pe toți preoții și învățătorii 
esclusivu în streinătate."

A vorbi de o partidă a naționalitățiloră în 
dieta ungurăscă acp, când afară de câțl-va Sași, 
abia se mai potă strecura ca printre urechile a- 
cului unulă său doi naționaliști în dietă, este 
uuu anachronismu. Acăsta a semțit’o și d. Tre
fort și de aceea a constatată, că partida naționa
litățiloră este slabă în camera din Pesta, și a a- 
dausă iute și de grabă, că în țâră ea este 
mai tare.

Și într’adevără, nu trebue să aibă omulii „în
țelepciunea11 unui Trefort ca să vâtjă că, cu tăte 
scamatoriile politice ale d-lui Tisza, naționalită
țile, cari formăză peste două din trei părți ale 
poporațiunei statului, nu se potă delătura așa 
numai cu una cu două. Voința poporului ro
mână, serbescă, slovacă ș. a. este a<ji sugrumată, 
dăr ea esistă de faptă și, dăcă nu se păte său 
nu vrea să se manifesteze în dieta ungurăscă, ea 
cu atâtă mai tare se semte în țără, unde nemul- 
țămirea și amărăciunea cresce pe cji ce merge.

Fără îndoielă, că acestă nemulțumire și a 
mărăciune a avut’o în vedere Ti efort când a 
cjisă, că în anumite împrejurări păte să devină 
periculăsă partida naționalitățiloră.

Astăzi, în împrejurările de față pacinice, 
căci normale de multă nu mai suntă, d-nulu 
Tisza își păte face plăcerea de a pune tăte în 
mișcare spre a împiedeca alegerea deputațiloră 
naționaliști, își păte face plăcerea de a scăte din 
urnă pe mamelucii săi cu întrebuințarea celoră 
mai nerușinate presiuni și corupțiunl, ba chiar 
și a forței brutale, dăr ce va fi atunci, când nu 
voră mai merge tăte așa de „normală" pe voia 
atotputernicului ministru-președinte ?

La acăsta nu se gândesce nici Tisza, nici 
Trefort, (jiua de mâne nu întră în calcululă 
loră, ei suntă buni bucuroși decă mai găsescă

Rusia și România.
0 telegramă din Viena cu data 18 Iunie 

cătră „Agenția Liberă" comunică urmâtărele:
Se lelegrafiază din Petersburg, că presența 

d-lui Ilitrowo (ambasadorul!! rusă în BucurescI, 
care a fostă în timpulu din urmă în Petersburg) 
a causatu o adencă impresiune în capitala Ru
siei. Se manifestă pretutindeni cele mai vii sim
patii pentru poporulă română, pentru cultuia și 
inteligența sa și în același timpă pentru tactulă 
politică ce caracterisăză în genere societatea ro
mână. Apreciările în privința guvernului, deși 
suntă mai reservate, suntă pline de deferențe (mă
guliri). Se stăruesce fărte multă asupra legă 
turiloră de prietenia ce au existată în totdăuna 
între Rusia și popărele balcanice, precum și cu 
națiunea romană. Rusia n’are nimică a cere 
dela Romania și nu posede decâtă o singură do
rință, adecă să vedă întărirea independenței Ro 
mâniei și a întrețină ca acăsta țără relațiunl a- 
micaie.

Conjurațiunea grecii în Macedonia.
Macedoneni sosiți în Sofia istorisescă, că în cerculă 

Kostura au descoperită autoritățile turcesc! de acolo o 
eonjurațiune grăcă. In fruntea acesteia steteau metropo- 
litulă Kirill din Kostura și corpulă învățătorescă ală sco- 
lei din localitate. Toți au fostă arestați și s'au trimisă 
200 soldați de cavaleria din Bitolia la Kostura. Se dice 
că in întrâga Macedoniă, mai alesă în partea sudvestică, 
esistă comitete revoluționare. Pressa bulgară sfătuesce 
pe frații bulgari din Macedonia, să nu dea ascultare su- 
neteloră sirenice ale Greciloră.

Sciri militare.
Fiancia. Ministrulă de răsboiu generalulă Ferron 

a presentată consiliului de miniștri diferite proiecte de 
lege militare. Unulă din acestea privesce crearea a 
patru regimente nouă de cavaleriă; prinlr’allulă se cre-

de pe o di pe alta atâta credită la marii capi
taliști evrei, ca să-și plătăscă dobendile cele mai 
neapărate; în celelalte mergti înainte, ca și unii 
cari jăcă „va banque", <Jicendu-și: iăsă unde 
o eși.

Este acesta lucru cinstită și patriotică? 
Trefort vede pericululă ce se păte nasce pentru 
stată în anumite împrejurări, dăr nici că se gân
desce de a lua măsurile de lipsă spre a-lă de- 
latura. La întrebarea, că de ce partida naționa
litățiloră păte deveni vreodată periculăsă, Trefort 
nici că’și dă silință a mai răspunde. „Despre 
cause“, dise elă cu privire la miseria financiară, 
„nu e lucru practică a vorbi". Așa și față cu 
naționalitățile. Dăr pentru Dumnedeu, cum se 
va pută lecui unu rău, fără ca să se cunăscă 
mai întâiu isvorulă lui, căușele adevărate ce l’au 
produsă ?

Nu-i pasă însă lui Trefort de cause, elă 
merge înainte și, pentru liniștirea naționalitățiloră, 
le slătuesce să adopte cultura ungurăscă „pe lângă 
a loru". Ca și când nu amu avă pe fiăcare di 
probe nenumărate, că limba și cultura ungu- 
răsc ni se impune numai și numai cu scopulu 
de a sugruma limba și cultura năstră și ca și 
când nu ne-amă convinge dilnici'i din lovirile și 
prigonirile neîncetate, că acăsta și nu alta este 
ținta d-loru Tisza-Trefort.

Păte să aștepte dăr aceștia încă multă vreme 
— și’i asigurămă că infinită va fi acăsta — 
pănă ce se voră convinge naționalitățile, că fără 
limba și cultura ungurăscă nu voră pută trăi. 
Intr’aceea rămâne unu faptă durerosă și nerăs- 
turnabilă mărturisirea d-lui Trefort, că naționa
litățile nu suntă representate în parlamentă, 
dăr că suntu tari în țără și potă deveni peri- 
culăse în anumite împrejurări.

ăză optsprezece regimente nouă de infanteria și se spo- 
resce efectivulă companieloră. Aceste proiecte de lege 
se voră presența în săptămâna acăsta camerei.

Serbia. Guvernulă sărbescă a hotărîtă ca în dis
trictului dela graniță Topica-Vranje să Introducă institu- 
țiunl după felulă fosteloră granițe militare austriace. Lo
cuitorii primeseă uniformă, arme și eehipamentă dela 
erară și suntă cu totulă scutiți de dare în schimbulă 
îndatorirei de a apăra granița contra năvăliriloră arnău
țesc!. Poporațiunea dela graniță înarmată se organisăză 
milităresce. Ministrulă de resboiu a fostă însărcinată 
cu esecutarea acestei decisiunl. Totodată s’a înmânată 
Porții o energică notă de protestare contra năvăliriloră 
arnăuțescl.

Alegerile de deputați pentru dieta un- 
gurescă.
B.-Huedinii, in 17 luniu 1887.

In 17 ale curentei nre la 11 ore a. m. în lipsa unui 
confra-candidală oposițională fu aclamată candidatulă par
tidei guvernamentale contele Bânffy Bella.

Pentru ca să se sc-ie ală cui representantă are să 
hă susă lăudatulă deputată noleză aci, cumcă la aetulă 
alegerei (recte aelamărei) nu luară parte dintre alegătorii 
maghiari din Huedinu nici unulă afară de funcționarii pu- 
blicl, er dintre cei din jură cu escepțiunea biraeloră și 
jurațiloră fărte puțini. Precum se vede, începe a se să- 
tuia de binecuvântările constituționalismului actuală ma
ghiară chiar și poporațiunea maghiară.

Precâtă de puțini au fostă însă alegătorii din vița 
lui Arpadă, pre atâtă de numeroși au fostă cei din vița 
lui luda. Te credeai în mijloculă Palestinei vădendă a- 
cestă imposantă obște perciunată și te cuprindea ună 
disgustă și amărăciune fără margini reflectândă la rolulă 
și importanța ce li s’a creată acestoru venetici în acăstă 
nefericită țâră, și cum aceste esistențe problematice sciu 
a se folosi fără scrupulă și consciență de tăte mijlăcele 
numai spre a pută esploata negenați și mai departe po
porațiunea băștinașe ce a întemeiată și susținută cu ave
rea și sângele său în cursă de atâția secol! acestă țâră. 
Ală acestoră „nobili, fii ai lui Israilă representantă are 
să fie deputatulă aclamată în cerculă Bânffy-Huedinului.

Spre lauda inteligenței române din acestă cercă fie 
disu, că cu escepțiunea câtorva rătăciți fără de principii 
și convicțiuni și a notariloră, a dată dovadă că e consciă 
de interesele nostre naționale și prin conduita ei bărbă- 
tescă a contribuită la rădicarea valorei concluseloră con- 
feiinței nostre naționale din Sibiiu în fața adversariloră 
nâmului nostru. Cu deosebire însă preoții și docenții 
tracturiloră protopopescl gr. cat. a Morlacei și Almașului 
mare au observată strictă pasivitatea decretată și au lu
minată și poporuiă încredințată conducerei loră încâtă 
mai numai jutȘii comunali s’au putută vede la acăstă 
alegere, dăr și aceștia aprăpe toți fără dreptulă de ale
gere și terorisațl, precum de regulă se întâmplă, prin pre
torii loră.

Nu este însă pădure fără de uscături, așa și în sî- 
nulă inteligenței nostre din acestă ținută se află de aceia, 
cari sâu că suntă preste măsură ignoranți, său întru atâta 
’și uită de demnitatea loră personală, încâtă nu se sfiescă 
a se pune în servițiulă unei cause streine poporului ro- 
mânescă din a cărui muncă și sudore se hrăneseă.

Ml țină de datorință sântă a descoperi pre acestă 
cale națiunei nostre numele acestora degenerați fii ai săi 
și încă cu atâtă mai vârtosă, căci cu toții tacă parte din 
preoțimea și dăscălimea nostră, și apoi au căutată să 
compromită causa națională între nisce împregiurărl, în- 
câtă nu potă invoca spre ușurarea consciinței loră nici 
măcară împrejurarea de a fi căZută jertfă poftei după 
avere lumăscă, căci precum am putută să mă informeză 
nu au fostă tentați în acestă sensă. De altmintrelea 
domniăle loră mai bine voră fi sciindă.

Prăcinstitele nume pe cari rogă ca publiculă româ- 
nescă să și le însemne bine suntă; Gavrilu Curea, preotă 
gr. or. din Dolu. Acestă ,bună“ păstoră nu s’a mulță- 
mită a compromite conclusele conferinței năstre naționale 
și numai prin presența sa in calitate de alegătoră, ci lipsa 
de pudăre l’a dusă atâtă de departe, încâtă a primită a 
fi unulă din deputății ce au predată contelui Bânffy mau-
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datulă de deputata. Încolo a fosta pusa și d-sa ca una 
dorana pe perinile calesei, care a dusa deputațiunea la 
cvartirulă contelui. La înlârcere însă, după ce adecă 
„maurulă* șl-a împlinita slujba, a fosta data afară din 
calescă și pusa lăngă cocișă spre risukl și batjocura strei- 
niloră, cari cu una zîmbetă desprețuitoră și intre hohote 
batiocoritore priviră acostă rușiuâsă scenă. Vă puteți în
chipui ce desgusta a trebuita să cuprindă pe Românii 
adevărațî și de onâre, cari au fosta martori ai acestei 
scene revoltătore pentru dânșii.

Ună alta genia rău alu națiunei a fosta bălrânnlo 
preota gr. or. Roșea din Tămașia. Acesta „venerabilă* 
părinte pentru necinstirea in moda așa de flagrantă a 
căruntețelora sale, nu e vorbă, a fostă bogată remunerată 
prin o prea „grațiosă* strângere de mână, cu care l’a 
„onorată* „[lustruia* deputată.

Urmâză apoi desertorii naționali: Câmpianu preotă 
gr. or. din Cendermală cu fiolă d-sale doceme totă acolo; 
Roșescu preota gr. or. din Nadeșiulh rom.; Ioana Chifa 
preotă gr. or. din Hida și răsucitulă preotă gr. cat. Ște
fană Berciană din Ogruțiu; în fine intunecătorii de po- 
porh, docenții din Pusta St. Mihaiu Ioană Andreiu și celă 
din Miloanh Ioană Daca.

Se înțelege că toți aceștia dreptă răfuire finală con
sumară pre lângă bilete de invitare cu deplină liniște su- 
fletescă a omului ce și-a terminata cu succesă afacerea 
câte ună prâneja gratuită. Nu ne putemă mira îndestulă 
cum acele bucate dreptă răsplată a venejărei intereseloră 
nâstre naționale nu li-se oprescă în gâlă.

Oftândă din inimă curată românescă, ca acestea să 
fie ultimele aparențe degenerate și decăZute dela înălțimea 
chiămărei loră în sînulă inteligenței nostre din acesta 
cerca, îneheiu asigurându-Vă de deosebita mea stimă și 
considerațiune. I. P. M.

Din Comit. Solnocu-Dobeca, 17 Iuniu 1887.

Alegerile de depntați în cele 7 cercuri electorale 
ale municipiului de modelă «Solnocă Dobeca< au fostă 
fixate pre 17 a. I. c. Cu acestă ocasiune voes'-0 a aduce 
la cunoscință on. publică celitoră română decursulă ale- 
gerei din cerculâ electoralo ală Lăpușului ungurescă. 
După ce aici contra-candidată nu a pășită, s’a alesă cu 
aclamațiune de deputată guvernamentală pre periodulă 
de 5 ani: br. Carolă Bornemisza. La alegere au parti
cipată vre-o 3— 4< 0 inși — din 2500 alegători. —■ Ale
gători au fostă cam 100, intre cari: notari, subnotari, 
judi, subjudi, jurați, prea puțini plugari, Lăpușienî ma
ghiari ca corbii albi, — fiindă toți oposiționali cu es- 
cepțiunea diregătoriloră, — 32 (treizeci și doi) slugarnici 
preoți români și 4 învățători, er restulă coda nației ro
mânesc! strinși și culeși și aceia cu forța din case și de 
pre strade. Preoții participanți suntă următorii:

I. Din tractulă prpescă gr. or. vechiu ală Lăpu
șului: 1. Samuilă Cupșia din Cupșieni cu clica sa; 2. 
Gavrilă Nodișiu din Costeni; 3. Todoră Buda din Un
gureni', 4. Ales. Perhaiția din Libotinu ■ 5. Dionisiu 
Filipă din Libotină; 6. Ioana Hermană din Rogoză; 
7. Ioană Ierhaiția din Suciulă inferiorii; 8. Petru 
Mânu din Boerenl; 9 Arună Cosma din Robia, 10. 
Ilie Germană din Poiana Porcului; 11. Nicolau Her
mană din Masca; 12. Todoru Hermană din Masca ; 13. 
Ioană Perhaiția din Borcută; 14. Ioană Bodea din Do- 
briținașă; 15. Pavelă Griguția din Stoiceni; 16. Au- 
gustinu Hermană din Văleni.

N. B. 1. >Cinstiții părinți S. Cupșia din Cupșieni, 
Ioană Perhaiția din Suciulă (de josă) inferioră și Ni- 
culae Hermană din Masca au fostă în 12 1. c. și la con
ferința națională din Lăpușulă ungurescO și s’au de- 
chiarată, cu mânile pre inimă, pre lângă odihna sufle- 
tăscă și liniștea consciinței, de buni Piomâni, aderândfl la 
pasivitate. Judece acuma lumea, ce omeni de earacte’ă 
suntă sfințiile loră! Soirea despre Ilie Hermană din Po
iana- Porcului din No. 119 ală .Gazetei' in corespon- 
dința >din com. S. Dob.« o desmintă, pentru că elă nu 
fusese morbosă, ci era la jidană sub o laiță. Augustină 
Hermană din Văleni e de curendă alesă de preotă, dăr 
ca necăsătorită, nu e nici hirotonită; în sperare că va 
fi sfințită mai aspru ca alții, a începută a rode câte 
ună osă ; firesce că ca|consângeană ală părintelui Cupșia, 
nu pâte altcum. Despre conferință vă voiu raporta,

II. Tractulă prp. gr. or. Chiorii. 1. Sovre Janos 
din Cărbunari cu hada sa; 2. Ioană Ciocașiu, — cu 
penă în pălărie — din Cărbunașu. 3. Ales. Popă din 
Berinția. 4. George Pasca din Curtuiușia. 5 Ales. Cio
cașiu din Făuresc!. 6. Ilie Șiovre din Trestie. 7. Ef- 
tenie Bolbosu din Ciocotișiu. 8. Todoră Șiovre din 
Fenație.

N. B. II. In confusia ce induraseră „cinstiții• preoți 
în urma unui vehement orcană ce se iscase[prin Lăpușiu, 
puneau penele în pălării totă întorse, așa câtă pă
rintele protopresbiteră era cu ea înainte, er păstorulu I. 
Ciocașă cu ea indărătă; nația ungurescă rîdea și în
jura că ocărăscă »cormanulă« (kormany) său că, în 
starea normală nu sciu ce facă (jicăndă: «szegâny olâh 
pâczio megfosztojok» I

III. Tractulă prp. gr. cat. ală Lăpușului ungurescă: 
1. Ilie Buda din Ungureni. 2. Vasiliu (nu Ioană) Filtp 
din Lăp. românescă. 3. losifă (nu Ioană) Nemeșă din 
Lăp. rom. coop. 4. Ioană Griguția din Dobriculă Lap. 
Cioreni 5. Ioană Bithețelă din Cernesci. 6. Alex. Popă 
din Cernesci. 7. Iacobă Simonă din Copalnicu. 8. Ga- 
brielă Simonă din Preluca.

N. B. III. Rătăciții părinți: losifă Nemeșă și Ioană 
Buhețelă suntă aspiranți la parochia vacantă Seplacă de 
lângă Gherla și in sperare, că fi solgăbirăulă va stărui 
să li-se confere, alergaseră la Lăpușiu.

NB. IV. In corespondința »din com. Soln. Dobeea« 
Nr. 119 ală •Gazetei* s’a strecurată o erore cu privire 
la d. preotă gr. cat. Grigore Popescu din Suciulă inf. 
D sa, e dreptă, că la cetirea programului a fostă de 
față, — venindă la Lăpușiu în alte cause, — dăr ca 
bărbată harnică, devotată causei naționale, trecăndă cu 
vederea unica erore în viăța sa, mă rogă de on. pu
blică cetitoră română a-lă considera de rectificată și 
ștersă dintre cei rătăciți.

NB. V. Părintele Filipă are nisce intențiuni, cari pe 
rătăcitele căi ce apucă, nu și-le va reahsa in veci. Din 
contră ca bărbată constantă, devotată causei naționale 
va fi iubită și onorată și de poporulă care-lă nutresce, 
și va insufla respectă și stimă și contrariloră națiunei 
nostre.

Numele nenorocite ale celoră 4 învățători, ca ale 
unoră indivizi necualificațl politicesce le retacă, pănă la 
altă ocasiune. (Dă-i pe față. — Red.)

Așa decurse actulă alegerei de deputată în Lă
pușulă ungurescO. Preoții de susO, nevoindO a ține 
strinsă la ceea ce avemfl mai sacru: respectarea drep
tului națională au mersă la urnă și apoi și-au petrecută 
depărtându-se unii in o stare, pe care să n’o invidieze 
nimenea.

Reflecteză, că în acestă cercă locuescă aprâpe la 
31,000 locuitori esclusivă numai Români, căci numărulă 
Unguriloră și Evreiloră ’abia dă neînsemnata cifră de 
2000. Cu Iote astea s’au lăsată a fi trași și împinși de 
Evrei și de subpașaiele lui Banffy. Rușine și eră rușine 
unoră asemenea preoți! Onâre tuturora aceloră inteli- 
genți, mare numără de plugari, cari n’au luată parte la 
alegere, și conducători ai poporului română de pa aci, 
cari conscii de chemarea loră urtneză căile dreptă 
croite și curățite de capii nației române, cărora și eu 
ca ună simplu cărturarii le dorescă: ani mulți și putere, 
ca să ducă la îndeplinire postulatele nostr . Trăăscă 
marii noștri bărbați devotați causei naționale!

Rogă și pe celelalte cjiare a reproduce acestă co- 
respondință barem! în estrasă!

Privighiatorulu.

8CÎR1LE PILEI.
De sub pola Meseșului ni-se scrie, că in cerculâ 

electorală ală Zelăului, înainte de alegeri nu era (Ji, în 
care să nu fiă duși in cârciume țăranii alegători români 
chefuindă in contulă candidatului de deputată guverna
mentală Lorincz. Acestă Lorincz însoțită de câte ună 
argată ală său cutriera satele românescl, folosindă cele 
mai nerușinate mijloce pentru coruperea alegătoriloră și 
pentru spargerea solidarității între Români. Olerte bă 
nesci, oferiri de posturi, băuturi, tulună și țigări cu su
tele de pachete, cu de acestea se storceau voturile dela 
omeni. S’au împărțită in publică bani pentru fiă-care 
alegătoră câte 2 fl. Unnh invățătoră română fu îm
biată cu 10 fl. dăr, spre onârea lui, i-a respinsă cu 
indignațiune.

—x—
In sala, în care se făcea alegerea de deputată a 

cercului 11 electorală din Clușiu, a intrată ună Ungură 
neaoșă, cu mustățile răsucite. Președintele l’a întrebată: 
• Pentru cine votezi?* — «Pentru Dumnedeu», răspunse 
Ungurulă. — .Dumnezeu nu este candidată*, ijise pre
ședintele. — ,Nu?* replică cu mirare Ungurulă, «atunci 
n’avemă la ce mai sta de vorbă*, și cu acăsta eși din 
sală supărată. — Asta o spune .Kolozsvar". Faptulă 
insă e caracteristică. Bietulă Ungură s’a convinsă, că 
singură Dumnezeu ii mai pote scăpa de miseriă și că 
numai lui i-ar mai da votulă, dăcă cu putință ar fi.

—x—
In anulă acesta a cheltuită comuna Brașovă 108 

fl. pentru nimicirea gândaciloră de Maiu. Ună litru de 
gândaci s’a plătită cu 1 cr. Prin urmare s’au nimicită 
10,800 litri cam cu câte 380 gândaci de litru, cu lotulă 
4,104,000 gândaci de Maiu.

—x—
La 30 Iunie n, se va ocupa prin alegere postulă 

de solgăbireu ală cercului Mercurea, care e împreunată 
cu 700 fl. lefă și 150 fi. bani de cvarliră. Petițiunile 
timbrate și corecta instruate se adresăză pănă la 29 
Iunie la vieespanatulă din Sibiiu.

—x—
După cum arată listele oficiale de restanțe ale îm

prumutului lotăriei orașului Buda, în cele 33 sorțirl fă

cute pănă acum au rămasă neridicate două câștiguri 
principale de câte 20,000 fl. ce au căzută pe numerii 
22533 și 25352.

—x—
Tinerimea română din apropiarea Teușului, gru

pată în giurulă cetățeniloră români din acostă opidă, va 
da o „petrecere de veră“ Luni în 11 Iulie st. n. a. c. in 
• Berculă grănițeriloră*, eventuală in „grădina de vâră* 
a lui Sam. Liiwe. Venitulă este destinată pentru aju
torarea ambeloră scâle gr. cat. din Teușă. Inceputulă 
la 2 Ore după ame<|I. Prețuia întrărei: de persână 50 
cr., de familiă 1 fl., de familiă peste 3 membri 2 fi. Pen
tru comiletulă arangiatoră: Ștefană Crișană, președinte, 
Efremă Rațiu, cassară, Ștefană Bretoiu, controlorii. — 
Suprasolviri și oferte mărinimâse se primeseă cu mulță- 
mită și se voră chita pe cale Ziaristică.

—x—
In trenulă Budapesta-Predeală a murită Sâmbătă 

ună călătoră necunoscută, care se suise in trenă în Bu- 
dapeșta. Mortulâ, în posesiune căruia s’au găsită nu- 
merâse, prețiâse și 352 fi. bani gata, a fostă dată josă 
din vagonă in Teușă.

—x—
Despre nenorocita întâmplare ce ni s’a împărtășită 

erl printr’o telegramă din Paks, se dau urmăldrele amă
runte: In 18 Iunie n. diminâța plecară peste 300 pere
grini, bărbați, femei și copii, dia Paks -ea să |meigă la 
Galocea. O furtună ce se ridică pe Dunăre răsturnă 
plutele [și peregrinii căzură în apă. Telegrama de 
erl nl-a comunicată că numai 127 au fostă scăpațl.

Academia musicală-declamatorică. Mâne-sâră Mer- 
curi in 22 Iunie n. se va da, în favorea reuniunei de 
înfrumsețare a Brașovului, în sala hotelului Nr. 1 Aca
demia musicală-declamatorică a actorului și cântărețului 
curții imperiale ruscsci d. L. de Ernest cu concursulă 
capelei orășenescl din loch sub conducerea personală a 
d-lui măiestru ală capelei Anton Brandner. Programulă: 
1) Ouverturăâin opera „Zampa* de Herold, esecutată de 
orchestra capelei orășenescl. 2) Christoforă Columbus 
baladă de L. A. Frankl, predată de L. de Ernest. 3) Dia- 
logă între Oboe și Clarinetă cu acompaniare de orches
tră de Hainm. 4) Poesii umoristice de Baumbach, pre
date de L. Ernest. 5) Allegretto tesa II. a simfoniei a 
8-a de L. de Beethoven, esecutată de orchestra capelei oră
șenesc!. 6) a. Cântecă din opera „Cornistulă din Săk- 
kingen* de Nessler, b. Romanță din opera Dinohrah de 
Meyerbeer, cântate de L. de Ernest acompaniată de or
hestră. 7) Menuetto de Bocherim pentru instrumente cu 
corde. 8) Lumea femeiloră și iubirea femeiloră, prelege
re glumeță după diferiți autori, predată de L, de Ernest. 
Inceputulă la 8 âre sera. Biletele în librăria Zeidner și 
sera la cassă.

Despre succesele d-lui Ernest in Rusia, unde tea- 
treloră germane le merge mai bine ihiar decâ'ă in Viena, 
necum să mai vorbimă de Ungaria și Ardeală unde abia 
esistă, avemă rapârte că d nii E Possart directoră în 
Munchen și L. de Ernest. dela teatru reg. din Praga, în 
timpii de trei luni câtă au jucată în Moscva, Charkov, 
Kiev și Odessa representând tragedii clasice au avută ună 
venită totală de 100,000 ruble. D lă Ernest e Sasă din 
Ardeală, născută în Sibiiu, cumnată cu advocatulă Jekel 
din Brașovă, și și a câștigată renume dramatică in Ger
mania, Austria, Rusia și America. In 1876 în joculă său 
la Burgteatrulă din Viena a făcută sensațiă. E de do
rită ca publiculă nostru brașoveană să nu perZă ocasiu- 
nea a admira ună artistă de renume, de cari rareori a- 
vemă fericirea să vedemă producându-se la noi.

Desființarea Academiei de dreptar! 
din Sibiiu.

Mercuri în 15 Iunie n. la 11 ore din Z' s’a în
chisă sărbătoresce Academia de drepturi din Sibiiu. In 
sala de propunere Nr. 1 împodobită cu frunZă de ste- 
jară și cu plante de ornamentare se adunară pe lângă 
mica grămăjâră de ascultători de drepturi, mai mulți 
veterani, cari ascultaseră la Acedemiă in tinerețe, mai 
departe ca representantă ală orașului Sibiiu primarulă 
Hochmeister și direetorulă de poliția Drotleff, spre a da 
desființatei scâle de dreptă ultima onâre. După ce di- 
rectorulă Academiei, Dr. Alois Senlz, deschise festivitatea, 
se sui profesorulă Dr. Ștefan Folkel pentru ultima âră 
pe catedră. Intr’ună discursă plină de aventil făcu isto- 
riculă desvohărei Academiei și incheiă ZlcAnd că acestă 
instituia nu șl-a căutată patriotismul^ nici în arangea- 
rea de demonslrațiuni politice, nici în împrăștiarea urei 
seu disprețului contra altoră naționalități, ci că profe
sorii loră de dreptă s’au nisuith tolhdâuna a promova 
între ascultătorii de diferite naționalități iubirea și stima 
reciprocă, și a deștepta și desvolta simțulă pentru lege 
și dreptă. După profesorulă Folkel vorbi când, juris 
Lurlz din Brașovă mulțămindă Universității săsescl și 
consistoriului supremă de conf. augsb., care au înteme
iata Academia, guvernului împgrătescă, care a luată in-
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stitutulă în mânile sale, precum și ministerului unguresc 
de culte și instrucțiune, care a admini-trata Academia 
pftnâ in q.ua desființârei ei, orașului Sibiiu, care a adă
postim alătă de amicală pe ascultătorii de drepții stre
ini. in fine colegiului profesoriloră, caii au mijloc.tă as- 
cultătoriloră cultivarea lord sciințifică specială și lără 
prejudiții le-au stată in ajutoră cu statuia și cu fapta. 
Cuvântulă de incheiare ilă rosti directorulă Sentz asu
pra cugetului, că acăstă Academia de dreptă piere, ce e 
dreptă, der fructele cele bune ce le-a produsă, voră 
rămâne. După acâsta se încheia matricula prin subscri
erea colegiului profesoriloră. La ora 1 simpla der demna 
festivitate se lini.'] Cuprinsă de simțământul^ celei mai 
adânci durei! părăsi auditoriulă sala Academiei de drept, 
care a căzută jertfăjdisgrației timpului. („Sieb. D. Tgbl") 

„Ellenzek" însoțesce scirea despre închiderea Aca
demiei cu următorea observare intr’o ureche, der carac
teristică pentru pretinșii civilisatori ai Orientului: „Cu 
acesta s’a desființată Academia din cestiune, pe care a 
intemeiat’o sislemulă lui Bach pentru promovarea nisu- 
ioțeloră de germanisare. Requiescat ia paceP — Asta 
o cjice fâia lui Bartha Miklăușă, care precum spune 
„H. Z., >a studiată drepturile la aceea Academia, fără 
ca — uti figura docet — să fi fostă germanisată.

Afaceri locale.
In adunarea de MercurI, săptămâna trecută, a re- 

presentanței orășenescl s’au tractată între altele următâ- 
rele obiecte:

Președintele împărtăși, că ministerulă a aprobată 
facerea unui împrumută de 65,000 II. pentru întâmpina
rea cheltueliloră administrării forestiere in Săcele. — 
Protonotarulă ceti pe acei virilișll, cari au fostă trimiși 
ca representanțl din partea corporațiuniloră și vâduve- 
loră îndreptățite. Doisprezece din ei n’au făcută usă 
de dreptulă lord, la doi încă n’a espirată terminulă. 
Netrimîțendu-șl aceștia represenlanțî, se voră conchema 
bărbații de întregire, cari urmeză. — Teochar Aloci in
terpelez'! pe președintele (primarulu) decă e dispusă a 
regula instituția veciniiloru printr’ună stătută- ori eventu
ală a o înlocui printr’o alta asemenea instituțiune. — 
Președintele răspunse că magistratele de multă limpă se 
ocupă cu acesta cestmne și că in ședința următore va 
da lămuriri. — Urmă o interpelare a lui Karl Schuster 
despre devastarea păduriloră in Postovară prin cari (in
secte), apoi a lui Karl Schnell asupra dărimării podului 
de peste păriulă din livadea poștei, anume decă s’au ce 
rută lămuriri dela oliciulă orășenescă de construcțiuni 
și decă nu cade in sarcina acestuia nici o vină.

Veni la rendă ordinea de (ți. Magistratulă propuse 
și adunarea primi, ca să cumpere comuna loculă din 
dosulă casarmei de artileria cu 565 11. și apoi să-lă a- 
rendeze comandei de corpă din Sibiiu cu 5 procente pe 
ană din prețulă cumpărării, spre a-lă folosi ca arenă pen
tru artileria. —■ Se acceptă cumpărarea unei livedl in 
pădure lângă Vlădeni in mărime de 1045°Q cu 45 fl 
dela George și Paraschiva Stăncioiu. — O desbatere mai 
lungă provocă propunerea d’a se face împrumutulă de 
65,000 jl. pentru acoperirea cheltueliloră de administra
ția deja făcute și ce se voră mai face pentru pădurile 
secelene. Cheltuelile ace ■ administrațiuni forestiere 
s’au urcată dela 1883 n? <ă la finele lui Septemvre 1886 
la cilra de 49,989 fl. 5f cr Dela SeeelenI au incursă 
insă ca restituiri numai 4627 fl. 69 cr. Pretențiunea 
orașului era deci 45,361 u. 81 cr., care au trebuită se 
se acopere din casa orașului. S’a primită propunerea 
comisiunei permanente, da se face o anlicipațiune conto- 
curentă de 45,000 fl., ce se voră plăti in anuități cu 
adausulă repres. Alexi, ca datoria conlo-curentă după 
incheiarea pactului cu Secelenii să se transforme intr’o 
datoriă consolidată. — Se primesce învoiala propusă de 
comitetulă creditoriioră inassei de concursă ,G. Tiiik 
fiu" (afacerea morii) d’a se anula conlractulă de aren 
dare și d’a se sista deocamdată licitarea ordonată jude- 
cătoresce. — Se primesce propunerea d’a se arenda pe 
15 ani cu 800 fl. pe ană postovarului Carol Tellman și 
soți mâra orașului la Timișulă de josă, pentru a întocmi 
o țăsătoriă. — Ca bărbată de încredere în comisiunea 
de măiurare a dării se alege, in locuia lui Iosef Vasady 
numita de ministeră membru, preJieatorulă Gustavă Schiel 
la propunerea magistratului. — La propunerea magistra
tului și a comisiunei permanente se decide a se declara, 
că nu se pole sprijini însărcinarea — care ministrulă 
justiției o acceptase — consilieriloră magistratuali Ale- 
sius și Schnell seu a judelui comunală cu agendele ju
delui de pace. (Cela dintâiu a refusală, ală doJea a 
pusă condițiunea să fiă numita consilieră magistratuală 
definitivă, ală treilea a declarată că e prâ încărcată cu 
lucru.) — 0 iungă desbatere provocă propunerea mai 
multoru representanți comunali, d'a se delătura din piață 
mesele schimbătoriloru de bani. S’a prin.ită apoi pro
punerea magistratului, d’a se inlătura eceste mese cu 
Ziua de 1 Oclomvre 1887. Se acordă odată pentru tot- 
dâuna polițiștilor Iosef Weber 300 fl. și lui Florea Munteanu 
150 fl., er pădurarului Ionă Micu o aprovisionare de 8 fl. 
10 cr. pe lună, din causă că toți trei, fiindu infirmi, nu 
mai potă face servițiu.

Dela adnnarea generală a „Reuniunei în- 
vfțâtorilorfl rom. gr. c. din jurulH Gherlei.“

Borșa clușiană, luniu 1887. 
(Fine.)

Esamenulă. Culmea sărbătorei a format’o esame- 
nulă cu copii de scâlă. Ar trebui să scriu ună tractată 
intregă din didactică, dâcă a’șl vrea să arătă adevărata 

însemnătate și marele folosă ce-lă au esamenele scolas
tice — mai alesă la noi Românii. Dâr mă îndesiulcscă 
numai a întări, că fiindă ținta cea de pe urmă a esa- 
meneloră cultivarea tinerimei și a poporului românescă 
in generală, densele se potă numi de termometrnlă in- 
clinațiunei și aplicabilității Românului spre învățătură, 
precum și ală puterei sale de viață mai alesă în ochii 
străiniloră. Acesta momentă n’ar trebui să-lă piârdă 
din vedere nici ună factoră școlară românescă și chiar 
din molivuiă acesta ași li dorită din totă inima, ca de 
o parte să se fi putută țină acesta esamenă sub ce- 
rulă libero, er de alta să fi participată la dânsulă celă 
puțină toți protopopii ca inspectori, toți preoții, ca di
rectori școlari, cu toți învățătorii loră de pe feritorulă 
acestei vaste reuniuni, pentru de a se fi informată cum 
să cade, ce influință salutară în tăie direcțiunile păte 
avă ună astfelă de esamenă asupra țăranului nostru să- 
tosă de luminare.

Scâla destulă de spațiosă, curată, împodobită cu 
icănele Mântuitorului și Maiestățiloră Sale impăratulă și 
impărâtesa, cu verdețuri și cununi de flori, a fostă de 
astâdată prea mică pentru cuprinderea publicului. S’au 
esaminată 67 școlari in fața corpului învățătorescă pre
cum și a intregă poporului din comună în frunte cu d. 
br. Banffy Erno — unulă din omenii iubitori de cultură, 
secsulă frumosă inteligentă intregă in frunte cu stimata 
și multă simpatica domnă protopopesă de Lemeny. Aten 
tențiunea privitorului era atrasă mai alesă de nenumă
ratele mame cu mândrii loră puișori in brațe, înghesuite 
pănă aprâpe de presidiu. Esamenulă s’a putută începe 
numai la 3 ore, der cine nu și-a ocupată locă în scâlă 
de pe la 1 oră, la începere nu mai putea străbate.

Când, intrăndă în scolă, la 3 6re, am dată cu 
ochii de atâta mulțime, eram ca gândulă și cu inima la 
viitorulă celă de aură, cum căută poetulă, ce trebue 
pentru aceslă poporă multă cercetată să se ivescă în 
timpii următori. —

Esamenulă se începe cu „împărate cerescă" cân
tată ca de corurile ângerescl cu precisiune rară, după 
care esamenulă s’a continuată amăsurală programei cu 
totă punciuosiiatea. Principiulă „concentrațiunei învăță
mântului" nu s’a satisfăcută în deajunsă, altcum ținuta 
învățătorului, bucuria scolariloru, curați ca porumbeii, 
răspunsurile loră s gure și fără pică de șovăire din tote 
obiectele de invățămentă, pronunciare precisă în vorbire 
ca și în cetitulă logică și estetică, predarea trilogului «su
perstițiile" prin trei școlari, resolvirea de rostă promptă 
a problemeloră aritmetice, puse seolariloră tote prin prof. 
primară de preparandia Borgovană Iote, tâte decurgeau 
încâtă unii din ascultători, nededațl a auZi astfelă de 
răspunsuri își șopleau, că școlarii au roluri, (ca la unele 
esamene prelinse academice 1) Acestă împrejurare în
demnă pe presidiu a esamina însuși, ceea ce bravulă 
invețătoră — consciu de ceea ce sciau școlarii săi — 
cu ună simpatică surisă pe buze concese cu plăcere.

Entusiasmulă ajungea la culme, când micuții ânge- 
rașl -- la semnulă dală de invățătorulă loră, să ridicau 
de odată ca la comandă unulă ca unulă, ca cei mai 
dresați ostași — își esecutau în coră piesele resfirate 
printre feluritele obiecte de învățământă. Căci trebue să 
insemnămă, că d-lă Bărbosă este ună bună cântăreță și 
apoi și pe școlarii săi i-a seiută instrui atâtă în cântă
rile bisericești, câtă și în cele naționale, încâlă corulă 
băețiloră săi pote servi de modelă multora de prin orașe. 
Veselia și mulțumirea părințiloră precum și a poporului 
inlregă le puteai ceii de pe lacrimile de bucuria ce vedeai, 
că lucescă în ochii loră.

Mi-i prea scurtă limpulă, d-le Redadoră. pentru 
de a-ți pute înșira totă ce ml-a cuprinsă mintea și ml-a 
pătrunsă inima în Ziua acâsta, carea o potă numi fără 
pică de sfială una din cele mai frumâse, din câte am 
petrecută, de când muncescă și eu ca ună simplu Ztleră 
in pământulă înțălinită ală culturei multă încercatului 
nostru poporă. Suecesulă fârte indestulitoră ală acestui 
esamenă l’a constatată și comisiunea din sinulă corpu
lui învățătorescă, anume instituită pentru raportarea 
asupra-i.

La sfârșită școlarii s’au premiată cu toții cu cărti
cele potrivite, rechistte de scrisă, și bani la care a con
tribuită d-lă br. Banffy cu 5 fl., precum și tâtă inteli- 
gința și poporulă credinciosă, care cu câtă a putută.

M’am despărțită de scâlă și cu mine creda că tolă 
publiculă asistentă, cu convingerea, că dâcă toți frații 
învățători își voră împlini chiămarea ca d-lă Bărbosă, 
decă toți preoții români își voră educa și lumina pe 
credincioșii loră în modulă și măsura d-lui Lemenyi, de
șarte suntă uneltirile, zadarnice suntă smintitele încor
dări ale puterniciloră Zilei de a desbrăca poporulă ro
mână de limba, obiceiurile și tradițiunile sale, pentru că 
precum stânca de graniță din oasele milenare ale falni- 
ciloră Carpațl îndură tâte furtunile timpului a totă ni- 
micitoră, ața și coloniile falnicei Rome, așeZate pe aceste 
locuri eternă înfloritore, voră sta, voră rămână neatinse 
de șovinismulă sclintită, ce amenință totulă cu nimicire 
și pustiire: voră răsări în vlăstărl totă mai mândre și

se voră preface în cedrulă puternică ală poporului și 
senatului romană. C’a;. Grachă.

Tergulti de porci dela Severină.
Guvernulă română a construită în orașulă Turnulă 

Severină ună târgă de porci și totă ună asemenea târgă 
se construesce acuma la Constanța, în Dobrogea. Deja s’au 
adusă mai multe mii de porci Jla târgulă din Turnulă- 
Severină, care se va deschide la 15 (27) Iunie c.

„Acestă târgă, — scrie .Curierulă Financiară» — 
prin construcțiunea și organisarea sa, se pole considera 
in linie cu cele mai bune târguri din Europa. Steinbru- 
chulă din Ungaria, care era fără rivală, astăZI își găsesce 
in Severinulu din România ună rivală cu atâlă mai pu
ternică cu câtă îngrășarea și întreținerea viteloră este 
mai puțină costisitore decâtă la Steinbruch și cumpără
torii din Germania găsesce multă mai mari avantage de 
a’șl procura vitele din târgulă nostru. Eftinătatea acâsta 
singură compensâză îndoită și întreită diferința transpor
tului fie pe apă fie cu drumulă de feră dintre Severină 
și Steinbruch. S’a obiectată de unii, că Ungurii pentru a 
protege Steinbruchulă ar împedica transitulă viteloră nâs- 
tre pe căile ferate. Acâstă obiecțiune nu pâte fi seriâsă.

Compania căiloră ferate Austro-Ungare a perdută 
deja anulă trecută 1,200.000 florini după urma trans
portului de vite din România, pentru a nu mai avea 
poftă să sufere și anulă acesta o asemenea pagubă. Ad- 
mițândă totuși că Ungurii ar împedeca transitulă vite
loră nost re pentru Germania pe căile loră ferate, nu tre
bue sâ se uite că avemă calea Dunărei pănă în inima 
Germaniei, care nu este teritoriu ungară ci cale neutră 
internațională, și nimică ârășl nu pâte împedeca pe 
cumpărătorii germani de a-șl face cumpărările la Seve- 
rinu și a’șl transporta vitele pe apă cu șlepurile companii 
Austro-Ungare de navigațiune pe Dunăre, construite îna- 
dinsă pentru acestă scopă.

„Din Iote punctele de vedere deci târgulă dela Se
verină presintă atâtea avantage asupra Steinbruchului în- 
câtu totulă ne autorisă a spera într’ună succesă din cele 
mai briliante, și a înscrie ună nou factoră pentru desvol- 
tarea și înflorirea comerciului de vite pe cale sistema
tică și după ună regimă europâna."

Avistt.
Interesații suntă avisați, că terminulă de concursă 

(publicată in Nr. 106 ală «Gazetei Transilvaniei" pe pa
gina IV) la postulă de cassară la înființândulă institută 
de credită și economii: „Silvania* s’a prelungită pănă 
la 15 luliu a. c.

Șimleulă Silvaniei, 12 funiu 1887.
Pentru direcțiune:

A. Cosma, directoră esecutivă.

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

PESTA, 21 Iunie. — In Cașovia a fostă 
alesă Jokai cu 125 voturi majoritate. După 
anunțarea resul latului, partida contrară cutrieră 
stradele chiuindu, strigându, spărgendu ferestrele 
și fâcendu escese. Prin intervenirea miliției se 
restabili liniștea.

In Șasea căclii Vincențiu Babeșu 
față cu Asboth.

BERLIN, 21 Iunie. — Insănătoșarea îm
păratului face progrese favorabile.

TIMIȘORA, 21 Iunie. — Proprietatea Ruma 
a contelui PejacevicI cuprintjendu 64,000 jugăre 
a fostu cumpărată de regele Belgiei ca dară pen
tru prințulă de corână.

DIVERSE.
Toți surZI. — Foile spaniole istorisescă cu tâtă 

seriositatea următâraa hazliă pertractare judecătorâscă ce 
s’a ținută în Zilele acestea înaintea curții cu jurați din 
Madridă. Era vorba de o acusare ridicată de o femeiă 
căreia i se furase nisce lucruri. Președintele (cătră acu- 
satâre): „Ce etate ai?« — Acusatârea: „Nu ’ml mai a- 
ducă aminte.' — Preș.: «Ce Zici?" —Acusatârea: „De 
sigură, credă că a fostă Ia 4 Februarie". — Preș. : „Mi 
se pare că nu ne înțelegemă, bună femeiă..." — Acusa
târea: Da, se pâte că a fostă și o altă Z'“- — Apărăto- 
rulă în sfârșita face pe președintele atentă, că femeia e 
surdă.—După acesta urmă ascultarea primului martoră. 
Preș.: «Ce scii despre afacere?" — Martorulă: .Mulță- 
me»că, bine«. — Preș.: „Mi se pare că nici d-ta nu în
țelegi. .“— Mart.: „E de vină la as'a o vechiă răcâlă". 
— Preș, (strigândă): «Pote că nu audi bine?"—Mart.: 
„Intr’adevără, d-le președinte, audă greu".— Se apropia 
ală treilea martora. Preș.: „Ce scii despre faptă?" — 
Mart.: „Cum, d-le președinte?"— Preș.: «Istorisesce-ne, 
ce scii?* — Ună jurata (scu'ându-se): „Eu cunoscă pe 
ăstă omă, d-le președinte, e surda, surdă de totă, ca și 
(arătândă pe ună jurată de lângă elă) colegulă meu de 
aci."—Pejtractarea a trebuită să se întrerupă, din causă 
că n’a mai fostă cu putință sâ se potolâscă rîsetele ce 
isbucniseră cu hohotă.

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

q.ua
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Uuroulu la bursa do Viena
din 20 luniu st. a. 1887.

Ktirsa <le Jtuciiresei

Rentă de aură 5% . . • 101 95 
Rentă de hărtiă o«/0 . . 88.05
împrumutul^ căiloră ferate

ungare........................lâl 50
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) ... 97 90 

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

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . .116 60 

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

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

rurale Banat-Ti-
..............................104 50

Bonuri croato-slavone . . 104 oO 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................ 99.40
împrumutul!-! cu premiu

ung..................................121 70
Losurile pentru regulnrea

Tisei și Segedinului . 122 30 
Renta de hărtiă austriacă 81 35 
Renta de arg. austr. . . 82 50
Renta de aură austr. . . 112 90 
Losurile din 1860 . . . 137.10
Acțiunile băncct austro-

ungare........................ 888 —
| Act. băncel de credită ung. 286.— 

Act. băncel de credită austr.283.70 
Argintulă —.

împărătesei
Napoleon-d’orI

. Mărci 100 împ. germ. . . 62 20 
Londra 10 Livres sterlinge 126 60

Cota oficială dela

română ^5%). 
rom. amort. ț5f70) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural (7°/0)

4 Iunie st. v. 1887.

GalbinI
............... 5 95
. . . . 10.05

Renta
Kenta

»
îinpr.
Credit

»
»

•
Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« > » Națională
Aură contra bilete de bancă . .
Bancnote austriace contra aură. .

>» >>
• urban

C.unip.
92—
94*/a
88—

• » 10) •

națională a României 500 Lei

14.25
2.00

vend

107*/,
92*/,

104*/a
97—
88*/,

Curyulu pieței Brașevu
du. 21 luniu st. n. 1SH7

15.00
2.02

Bancnote românesc) . . . ClH< j. 8.64 V. r.'-. 8 67

Argint românesc . . . 8.60 8.64

Napoleon-d’orl...................... » 9.98 > 10.03

11.30 » 11.36

Imperiali.............................. 10.30 » 10.36

Galbeni.................................. » 5 89 » 5.93

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

n ’ n 5°/0 • n 98.— > 99.—

Ruble RusescI...................... > 113.— » 114.—

Discontulă ... » 7— 10°/9 pe ană.

ABONAMENTE TARIFA
ușoruse potă face cu începerea dale 1 și 15 

prin mandate poștale.
Adresele ne rugămu a ni se trimite esactu arătându - se 

și posta ultimă.
Prețulu abonamentului este:

aniintiiriloru si insertinniloru.
•) 1 ■)

AnunciurI în pagina a
Pentru inserțiunl și reclame

IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6. 
pagina a III linia â fl. — cr 10.

pe

ii

ii

11

15

Pentru Austro-Ungaria
trei luni 
ș6se luni 
unii anii

3
6

12

Pentru repețiri se acordă uriuătorele raliate

fi. —
fi. —
fi. —

Pentru România și străinătate:

pe trei luni 
ș6se luni . 
unu anii

10
20
40

Pentru repețiri de 3— 4 ori

H

ii

11

11

11

11

ii

,1

franci

11

11

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?'

v n 11

Dela 20 de repețiri

Pent.ru anuncinri
voiri și reduceri și peste

5— 8

9—11

12—15

16—20

în susu

n

11

11

n

ce se publică
cele însemnate

pe mai multe luni se 
mai susu.

15°|.

20"..

50" „

facii în-Mersulu trenuriloru
Valabilu dela I luniu st. n. 1886.

pe linia l*re<leaIfi-.Bii<lai»eHla și pe linia Teia«ii-Aradii-.Budapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predeal tt-Budapes ta
Trenu 

de , 
perudne

BucurescI

Predealu (
(

-Predealii

Timișfi

Brașovii

Feldiora 
Apatia 
AugustinO 
Homoroda 
Hașfalcu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudii 
Vințulă de 
Uiâra 
Cacerdea 
Ohiriod 
Apahida

Clttșiu 
Nedeșdu 
QhirbBu 
Aghirișă 
Stana 
HuiodinS 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Vadă 
Mczd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Venția-Orădii

susă

7 20
7.57
8.24
8 47
9 29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1.23
2.06
2.27
2.49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

1
(

Oradia-mare

P. I.adâny
Szolnok
Buda-peat*

Viena '■

Tren Trenfi Trenă
accelerat omul bus omnibuH

4.30 — 7.30
l.l i

9 12 — —
•.1.35 — 1.45

10.12 —
2.324 01

— 4.47 —
5 28 —

— o 59
— 6.49 —
— 8 35 —
— 9.02 —
— 9.12 —
— 9 56 —
— 10.37 —

10 59 —
11.16— 11.37— 12.16 —

— 12.33 —
— 1.51 —
— 2..8 —
— 2 48 —
— 2 56 —
— 3 64 —
— 4 51 —
— 5.28 Trenu 

de— 5 56 persone

6 01 — 6 37
6.19 — 6.53
_ — 7.14

___ __ 7.29
■ — 7.56

7.12 -- 8.18
7.41 — 8 58

_ _ 9.15
_ _ 9 34

8.20 — 9 53
8.46 — 10 28

_ 10.47
_ Trenă 1057
9.11 persone 1107
9.16 10.50 11.19

10.37 1.33 1.16
12.20 4.24 3.29
2.15 10.01 6.33
— 1 2.15 —
8.00| — —

Viena
Budapesta
Szolnok
}’. Latlăny 
Oradea mare

Venția-Orădii
Fudi-Oșorheiu 
Teleagii
Vădii
Bratcn
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
G1 âclieu
Nedișu

Clușiu

Apahida
Uliiriș

Cneerdea

Uiora 
Vințnlă de 
Aiudă 
"einșă 
Grăciunclă
Bl aș a 
Micăsasa 
Copța mic. 
Mediană 
Eiisabetopolc 
Sigițira 
Hașfaleu 
Homorod 
Augustină 
Apatia 
Feldidra

8raș«»6
Timișă

Trenfi Trenfi
de 

persdne

(
(

sust

(
(

Predealu

BucurescI

l 
(

Nota: Orele de ndpte suntă cele dintre liniile grâse.

Tren& Tren
de pers, accelerat de pers. 
|________ I________ I_____ .

1.55
2.53

ll.loj —
7.40

11.05
2 02
4.i2

2.— 
4.051 
5.47
7.11

z 7.33
— 8.04
— •—

z 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
_ —
— 10.31

11.60 _
11 19 _
12 33 _

1.01 _
1 11 —
1.18 _
1.05 _
1.46 _
2.25 _
2 50 _
3 03
3.35 _
4.01 —
4 20 ___
4.55 _
5.42 —
6.01 —
7.27 —
8.08 —
8.36 —
9 06 —
9.46 5.37
— .—
— 6.20
— 6.47
— 11.30 3.28

9.35

7-4°
10.42
2.02

4.78

Tipografia ALEXI Brașovii. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zernesci

Trenă 
omulbiiB

Teisișft- 1: Kitdapesla- iradft-Teîușii.

Tren fi 
omul bun

Tre jfi 
de pers.

Trenfi de
peraciue

Trenă de 
peredne

Trenu 
de peradue

Trenfi 
omufbu!

Teinșfli 11.24 — 3.0'1 Viena 11.10 12 10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.69 Btit<la|»e.«ita 8.20 9.05 —
Vințulă de joșii 12.30 — 4.22

fL.'dnok t
11.20 12.41 —

Șibotii 1.01 — 4.51 11.35 5.45 —
Orăștia 1 32 — 5.18 Ai ailft 4.30 6.— —
Simbria (Piski) 2.32 — 6 15 Glogovață 443 6.13 —
1 leva 2 52 — ti.35 Gyorok 5 07 6.38 —

Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliș ■ 5.19 6.51 —
Ilia 
(lurasada

3.55 — 7.28 Kadna-1 îpovn 5 41 7.10 —
4.08 — 7.40 Conopă 6 U9 7.37 —

Zam 4 25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 ■—

Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bgrzova 6.27 — 9.33 Zum 8 01 9.12 —
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 ilia 8 55 9.'8 —
Paulișfl 7.43 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —

Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10 42 —

Glogovațu 8.28 — 11 25 Simeria țPiski) 10.35 11 07 —
Artulfi 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ț — 2 32 4.59 Șibotii 11 43 12.— —

( — 5.12 ; Vintulă de joșii 12 18 12.29 —
SSeadlapesfia — — 0 20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 | 'JTeinșft . 1 29 1.41 —

SJiEMerta (Piski) Fekrwșeni

Trenfi Treufi de TreDU Trenfi de Treufi Trenfi
czDiilbaa parudne mixt peradne omnfbni mixt

Aradift 5.48 6.05 ătxMerla 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu _ _ 3.25
N€meth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — — 4.16
Viaga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifalva 
Merezifalva

7.47 — 7.55 Crivadia
Banița

— — 5.58
— — — — — 6.4T

TC*zMtișn(5--i’a 9.02 — 9.08 IPelr oșeiil — — 7.12

7T1 nalNora- A rad ft Petroșeni—Hiicaeria (Piski)

Trenă de Trenu de Tronfi Trenfi Trenfi
perfidii*? perfldno umnibuH de pers. omnlbue mixt

TîmișOra 6.25 5.00 B*etroșenli 6.10
Merezifalva — — — Banița — — 6.53
Orczifalva | 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — _ 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradulfl nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
Aradft 9.27 — 8.17 — — 10.81

Pent.ru

