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Brașovu, 10 Iunie 1887.
Cu ocasiunea desbaterei în dieta ungurâscă 

asupra proiectului creditului de șepte milidne 
pentru echipamentul îi și armamentulii liovecjunei 
și a gldteloru, când fostulu deputată alu Baiei 
de Crișii a părtinită în modă bătătoră la ochi 
acestă proiectă, „Kolozsvar" împreună cu cele
lalte foi guvernamentale unguresc! erau încân
tate de patriotismulu acestui deputată română, 
6r vorbele lui erau cu plăcere esploatate în fa- 
vdrea „puterei statului maghiară."

Acum același deputată vine și candideza din 
nou în cerculă său. In potriva lui se redică unu 
membru alu oposițiunei moderate unguresc! ca 
contra-candidată, cu tdte că, după cum ni se 
asigură, elă a fostă dată candidatului română 
„cuventulă său de ondre," că nu va candida. 
Și ce se întâmplă?

Guvernamentalii pactâză cu oposiția ungu- 
rescă și după săvârșirea alegerei în cerculă 
Baiei de Crișu raportorulă farului „Kolozsvar" 
scrie cu multă însuflețire „patriotică" între al
tele, că a fostă una „din cele mai înseninate" 
acea alegere, pentru că Hollaki — celă alesă — 
este celă dintâiu oposițiuualu, care a candidată 
aici (sic!), er mai vertosă pentru că a fostă 
alesă „față c’ună candidată națională, care a 
representatu acestă cercă în periodulă trecută", 
a fostă alesă „în cuibulă Horâesciloru, Cloșcăeș- 
tiloru, Ianculesciloră, și ală act.ualiloră agitatori 
valahi cu speranțe mari și setos! de sânge (veres 
sz:iju)“.

„Pe partea lui Hollaki — adauge rapor- 
torulă guvernamentală — s’a dată întrega in- 
teligință maghiară cu sentimente constituțiunale 
și patriotice, fără deosebire de partidă, dedrece 
guvernamentalii și oposițiunalii umăru la umeru 
s’au luptată pentru interesulă maghiarimei, care 
în acestu ținută din timpurile străvechi a fostă 
fdrte periclitată și este și acuma".

Mai departe comunică raportorulă lui „Ko- 
lozsvar", că t6tă ndptea au fostă târîți alegătorii 
la loculă alegerei și că spre a întâmpina „puter
nica agitația" a Româniloră din Bradă miliția a 
trasă iute cordonă. Mai mărturisesce apoi, că 
președinții unguri ai birouriloră electorale, cari 
erau două, fiiind-că votarea s’a 1 cută separată 
pentru cerculă Baiei de Crișă și cerculă Bradu
lui. condusa, lucrulu cu energia11, ceea ce „a 
dată prilejă la multe protestări din partea dine- 
niloră de încredere români".

In fine, după ce aliații unguri cu ajutorulă 
baioneteloru, a gdnei solgăbirăesci, a corupțiuni- 
loră cu bani și cu mâncare și băuturi și a „ener
gicei conduceri" a președințiloră birouriloră elec
torale, au isbutită a alege cu 80 voturi maiori- 
tate pe candidatulă maghiarimei, acăsta •—• dice 
raportorulă — și-a esprimată bucuria printr’ună 
conductă de torțe adusă noului deputată oposi- 
ționalu, alesă din grația guvernamentaliloră în 
contra candidatului partidei naționale române.

Atunci când fostulă deputată română alu 
Baiei de Crișiu se înfățișă în dieta ungurâscă 
cn ramura de finică a lealității, elă era destulă de 
patriotică spre a fi lăudată de tdte foile guverna
mentale ungurescl, acum însă când avea să fiă 
alesă din nou, „patr:oții“ dela putere îlă găsiră 
deodată așa de primejdiosă, încâtă călcându chiar 
disciplina de partidă se aliară cu „patrioții" din 
oposițiă, îucheiară o „ligă patriotică" în contra 
lui, ca să-lă facă să cadă la alegere.

Cum să ne esplicămu acâsta straniă apari- 
țiune, decă nu așa, că ea ne dă cea mai tare 
și viuă dovadă despre ura neîmpăcată ce dom- 
nesce în tabăra Maghiariloru fără deosebire de 
partidă în contra elementului românescă și des
pre țînta ce și-aă pus’o cei dela putere de a ni
mici acestă elementă?

Unulă din intimii ministrului-președinte, fai- 

mosulă Csernatony, vorbindă cătră alegătorii din 
Fiume, unde a candidată, dise că elă și cu soții 
săi suntă de părere, că naționalitatea italiană din 
Fiume și naționalitatea Sașiloră din Ardealu tre- 
bue scutite și respectate. Pe Italian! îi susțină 
Ungurii în contra Ci*Oațiloră, âr pe Sașii din 
Ardealu îi tolerâză de frica Germaniei. Câtă 
pentru celelalte naționalități Csernatony nu s’a 
pronunțată, der citândă pe lângă cei din Fiume 
numai pe Sașii din Ardeală, dă să se cundscă, 
că celelalte naționalități suntă destinate a fi cu 
totulă sdrobite în cazanulă maghiarisărei.

Acâsta ne esplica în câtva pactările guver
nului cu Sașii la alegeri și pactările lui cu opo
siția în contra candidațiloră naționali români și 
sârbi.

Der decă așa staă lucrurile, atunci este tim- 
pulă ca să tragemă și noi o învățătură din pur
tarea neîmpăcată a Unguriloră față cu noi și, ab- 
stragendă dela iubirea nostră de țâră, care nu 
va înceta niciodată pănă ce va esista într’ânsa 
nâmulă românescă, să nu ne mai grăbimă a-i 
întâmpina cu ramure de finică, când ei vreau 
mortea ndstră națională.

I)in afară.
Pressa rusă este unanimă întru a spera că 

d. Ristici va lucra spre a înlătura influența 
austriacă din Serbia. Se semnalâză desele între
vederi ce le are d. Katkoff cu principele Kara- 
georgevici și cu generalulă Gruici, ministrulă de 
răsboiu sârbescă. Ministrulă de interne sârbescă 
a dată ordină ca să i se presinte lista tuturoră 
condamnațiloru pentru ultragii în contra auto- 
ritățiloră și stabilimenteloră publice cu scopă de 
a’i grația. Amnestia criminaliloră politici va fi 
pronunțată mai târdiu. Marea Scupcină va fi 
convocată la t.6mnă. .

Președintele consiliului, d. Ristici, a făcută 
visite oficiale și a primită deputațiunile cari au 
sosită din interiorulu țărei pentru a’lă felicita, 
atâtă pe elă câtă și pe Regele. — „Gazet.ta de 
Voss" dice, că regele Milan a mărturisită con
telui de Bray că a contribuită personală la că
derea cabinetului Garașanin.

Șciri din Kursundjâ anunță o nouă întâl
nire sângerdsă între Arnăuțl si gendarmeria 
sârbă. Arnăuții au lăsată mai mulțl morți și răniți 
pe câmpulă de băt.ae, și au perdută unu drapelă. 
Numai în urma acestei încăerări, guvernulă 
sârbă a adresată Porții energiculă protestă des
pre care amă amintită eri în contra acteloră de 
vandalismă ale Arnăuțiloră.

Guvernatorulă orașului Mo seva a dată o 
mare serbare în ondrea d lui de Laboulay, am- 
basadorulă Franciei. Notabilitățile partidului pan- 
slavistă asistau la acâstă serbare.

Curtea supremă din Lipsea a pronunțată 
judecata sa în procesulu intentată mai multoră 
Alsațieni pentru crimă în contra siguranții im
periului. Koeclilin este condamnată la ună ană 
de fortăreță, Blecli și Schiemaclier la doi ani, 
Trapp la 18 luni, Iardan, Ryehet, Freund și 
Ilumbert suntă achitați. Aceștia au stată în le
gătură cu liga patriotică francesă, căreia i-au tri 
mesă și bani adunați prin colecte și petreceri. 
Doi dintre condamnați suntă milionari.

Pressa și cabinetulă Ristici.
Foile rusescl vădă în formarea cabinetului Ristici 

o complectă victoriă a Rusiei, dela care va data in Ser
bia o nouă eră. „ Vjedomosti11 din Petersburgă cjice că 
Ristici îșl p6te dovedi acum în faptă sinceritatea sa că
tră Rusia. Cu câtă mai tare e terenulă pe care stă elă 
cu atâtă maiTJușorO pdte Înlătura pedecile și să justifice 
încrederea amiciloră săi, âr Rusia, spre a’și îndrepta gre- 
șelele din trecută, să tacă acum mai multa decâtă să 
ajute pe Ristici numai cu promisiuni și frase. „Novoje 

Vremja* doresce noului ministeră norocd și succesd; elă 
e tare, fiindd că se sprijinesce pe partida națională, pe 
întreguld popord sârbescă. Dăcă va dura, atunci va pune 
capătă unei Jperiode nedemne pentru Serbia. „Nord0 
cjice că venirea lui Ristici la putere e o răsbunare contra 
ideiloră lui Garașanin, d’a face din Serbia ună regată 
dependentă de Austria. Acestă schimbare arată, că com- 
binațiunl diplomatice pentru lungă durată în statele bal
canice n’au locd. Cea mai bună politică e d’a se feri 
să facă cineva din statele balcanice ună focară din in
trige esterne. ,Novostia scrie, că lesne se pdte întâmpla, 
ca noulă ministerd serba, de și are sprijină tare in par
tida națională, să fiă în curendă sdrobită în luptă cu in
fluența austro-ungară; der viitoruld e ală acestui minis
terd. *Siviet“ privesce cu ochi forte optimiști situația 
actuală a Serbiei; ca partida națională să învingă deplină, 
n'are acum decâtă să reabiliteze și pe metropolitulă Mi- 
haild.

Despre numirea lui Gruici, ambasadorulă sârbă din 
Petersburgă, ca ministru sârbescă de răsboiu, scrie fdia 
germană „Kreuzzeitung" : E caracteristică că acestă postă, 
in locd să se dea bărbatului de încredere ală Regelui, 
lui Boghicevici, s’a încredințată unui bărbată, care a re- 
presentatd pănă acum pe Serbia în Petersburgă, și că 
cabinetulă s’a întărită cu ună bărbată, care a avută oca- 
siune a se informa acolo despre vederile rusescl. „Post" 
scrie : însemnătatea ministerului Ristici va avea să o vecjă 
cineva nu atâtă în intreprinderi imediate, câtă în aceea 
că Ristici se ține gata ca la isbucnirea unei crise acute 
in peninsula balcanică să-și urmărescă imediată idea sa 
de o Serbiă mare. Ce atitudine va lua Austria față cu 
acâsta, e o cestiune a viitorului, despre care nu se pdte 
spune câtă de aprope e.

țiiaruld francesă „Les Debats“, vorbindă de consti
tuirea cabinetului Ristici, 4’ce că acestă faptă este o în
frângere pentru cabinetulă din Viena și o isbândă pentru 
politica rusescă. Influența Austro Ungariei va fi micșo
rată politicesce și comercialicesce pe țărmurile Savei. 
Serbia emancipată va putea de a<jl înainte să încâpă afa
ceri cu Europa fără intermediarulă Austriei

piarulă partidei liberale „Nova Ustavnost" 
dela 14 Iunie cjice;

țiilele cele triste au trecută pentru Serbia, a sosită 
ună limpă de veseliă. Prin încrederea regelui, între en- 
tusiasmulă întregului poporă serbescă, au fostă chemați 
la guvernă bărbați, cari suntă în stare a resolva problema 
ce o are Serbia. Poporulă serbescă e plină de bucuriă. 
Fie-care față străluce de bucuriă, că timpurile grele au 
fostă învinse, fie-care privire dovedesce voința d’a face 
Iotă ce ar pute scdte pe Serbia din situațiunea actuală. 
Fie-care Serbă are dreptulă să se bucure de acâstă schim
bare, pentru că vede în bărbații, cărora li s’a încredin
țată guvernulă, în fruntea cărora stă doveditulă bărbată 
de stată, multă meritatulă pentru tronă și stată Dr. Jo- 
van Ristici, pe adevărații patrioți șerbi. In noii condu
cători ai statului vede Sârbulă și pe bărbații, cari între
țină bune relațiunl cu tote puterile, mai alesă însă cu 
amicii noștri naturali. Noii conducători ai statului voră 
repara totă ce s’a stricată în cursulă ultimiloră șepte ani. 
Salutămă noulă guvernă și dorimă să ’șl esecute progra- 
mulă, sprijinită de întregulă poporă sârbescă. Probleme 
mari pretindă bărbați mari, ei suntă aflați — succesulă 
să încoroneze opera loră !

ț)iarulu radicală fusionistă sârbă „Odjek" 
dela 14 Iunie scrie:

Țâra și străinătatea trebue să salute cu bucuriă 
(aptulă împlinită ală schimbărei de ministeră și nici Aus
tro Ungaria n’are motive seridse să regrete căderea gu
vernului progresistă. Nu se pdte crede, că Austro-Un- 
garia găsesce ună avantagiu ca aversiunea națiunei sârbe 
să crâscă necontenită contra ei. Austro-Ungaria șl-a 
sprijinită influența pe guvernulă progresista urîtă de toți, 
punându’șl interesele sub protecția unui guvernă, care 
nici în propria țâră și poporă n’avea ună razimfi sâu 
parlisană. Austro-Ungaria a căutată ună mijlocă de le
gătură cu Serbia într’ună guvernă care nu era în con
tactă legală și constituțională cu poporulă. Acum ori
cine trebue să înțelâgă că Austro-Ungaria trebue, spre 
a’și mănținâ interesele și raporturile de bună vecinătate 
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cu Serbia, să ’șl caute garanții mai sigure intr’ună gu 
vernil sârba, care stă pe terenulă constituției și legalităței 
și se bucură de încrederea poporului. Într unii guverna 
progresistă, care e detestată de opinia publică cu toți 
amicii lui, Austro-Ungiria nu pâte găsi aceste garanții. 
De altă parte insă nici ună guvernă in Serbia nu pâte 
să nu înțelegă că suntă absolută necesare întreținerea de 
raporturi bune cu statuia vecină. Deși manifestările oli- 
ciale ale guvernului progresistă aveau aparența de ami
ciția intimă, cu tâte astea e faptă că relațiunile dintre 
cele două state vecine n’au fostă niciodată mai rele, de- 
câtă tocmai sub guvernnlă progresistă, care a mărită iri- 
tația din Serbia contra Austriei. Numai schimbarea gu
vernului pote îndrepta aceslă situațiă și cu acesta începe 
și aurora viitorului politică.

Alegerile de deputat! pentru dieta un
guresc ă.

Cojocna, 17 Iunie 1887.
Astătp s’a săvârșită în Cojocna alegerea de depu

tată pentru dieta ungurescă. Alegători români mai din 
tote părțile Câmpiei, în numără destulă de însemnată, 
au fostă duși la acestă alegere, ba aveu și penă în pă- 
lăriă cu inscripțiunea: „Eljen Zejk Karoly!" Vetp bine, 
ei nu sciau ce facă, sciau numai să admire ospitalitatea 
dușmaniloră loră politici, cari de astădată erau prea 
.buni* față cu ei, le vorbiau frumosă, le dau bani in 
cinste, mâncare in cinste, beutură în cinste, der Dâmne, 
scumpă plătită era „cinstea* acesta și nef’ericitulă nostru 
poporă nu scia de asta, căci de scia, de s'gură nu primea 
veninulă ce i s’a dată.

Drumulă cătră iadă fu pentru lacomi șl flămând! 
prea ademenitoră. Din mijloculă Câmpiei și pănă în 
Cojocna erau la deosebite cârciume deschise credite, în 
contulă cumpărătoriloră de suflete, a mâncare și beu
tură pe serna tuturoră apostațiloră, inșelațiloră și trădă- 
toriloră naționali cu votă electorală.

Acești nefericiți au fostă întâmpinați încă In dălulă 
Cojocnei de soldați, er la casa orașului au fostă întâm
pinați de alți soldați și gendarmi, cari pe alegători i-au 
cuprinsă în mijlocă, formăndă ună cercă în juimlu loră 
din care nu era iertată nici să iasă și nici să între ni
meni. Acesta este ceea ce in Ungaria se numesce: li
bertatea votului.

Din partida oposiției încă au venită câțiva alegă
tori, der acestora li s’a strigată: ,Le a veres tollal!" 
(Josă cu pena roșia!) și nici măcară în apropiare nu li 
s’a dată voiă să pășescă. Veijl bine, ainărîții âmenl vă- 
ijendu-se in fața b'.ioneteloră n’aveu ce să facă, și-au 
luată, și încă iute, penele din pălăriă, și-au perdută 
pofta de a candida pe cineva și așa au pusă de mămă
ligă Astfelă fu denumită, pardon — >alesă« prin a- 
clamațiune guvernamentalulă Zejk Karoly.

A urmată după acesta o sdravănî tocană de oiă, 
div care s’au ospătată mulțl lacomi și hămisițl. Vinar- 
sulă n’a lipsită. Burta și-au umplut’o de tocană, creerii 
și i-au amorțită cu vinarsă, sufletulă și l’au vândută lui 
Zejk și cu acesta alegerea s’a isprăvită.

Bătăciții aceștia gândeai că de când e lumea nu 
și-au aflată ună bărbată din nemulă loră, care să le 
țină o scolă, să le spună, să i deștepte, se i învețe și 
să-i facă solidari.... Domne, pănă când noi tolă așa,

pănă când nu vomă fi și noi o turmă și ună păstoră 1. 
Altmintrelea preoți români la acestă alegere nu au luată 
parte. Cumpenulu.

Din Comitatulă Solnocu-Dobeca.
Iclodulil mare, 17 Iuniu 1887.

AstădI s’a săvârșită alegerea în lelodulă mare a 
deputatului pentru dietă Ună singură candidată a fostă 
(guvernamentală) Bokros Elek din Clușiu, care a și fostă 
alesă cu aclamațiune. Preoții români din cerculă acesta 
au ținută strînsă la hotărîrile conferinței române din 
Sibiiu, nici unulă din ei n’a compromisă conclusele con
ferinței naționale. Onăre loră 1

Intre aceștia, vedl bine, eu n’am înțelesă și pe ex- 
preotulă din Poptelecă (nu Sâmbolelecă) Ioanii Ger
manii, pe care Blașiulă, neaflându-lă vrednică să păsto- 
rescâ o turmă românescă, l’a scosă din preoțiă. După 
aceea șl-a probată noroculă la greco orientali, în Sibiiu, 
în urmă la Gherla, ca să fiă primită ârășl in clerulă 
onorabilă, der păte dej .pâmă bună* ce este nici în- 
tr’ună locă nu a fostă primită. Vădândă acăsta în urma 
urmeloră s’a întorsă cătră stăpânitorii (Jilei, că dâră va 
căpăta dela ei ună osă de roșă. Aci șl-a aflată loeulă 
Bote âmbla din tocană în tocană și pâte benchetui cu 
ei câtă de multă, căci acuma nu trebue să aibă grije 
de turmă.

Aci nu potă să nu amintescă pe atot-puterniculă 
Vallya Ferenez, fisolgăbirăulă din Ciachi-Gârbău, care nu 
s’a sfiită a se lăuda în Nr. 60 din >Ellenzâk«, că nu
mele lui e «fosgyokeres magyar nev* cu tâte că în anulă 
1874 Ianuarie 3, i-a fostă dragă a se subscrie pe ună 
documentă românescă: >Vă<jută, Francisca de Vallya, 
jude procesuală». Timpulă însă s’a schimbată și d-nulă 
Vallya încă s’a schimbată. Omeni de prin satele Sur- 
ducă, Biîgleză, Zalha de o depărtare de 60 chilomelri 
au trebuită să vină la porunca „măriei sale" Vallya 
pănă la Iclodă, numai ca se nu se strice cu „măria sa" 
Pentru ostenela și perderea timpului fiesce care alegătoră 
română a primită câte 1 fl. v. a. și apoi a luată parte 
și la prândulă comună.

Apoi la prândă să fi văzută la toasturi, care de 
care toastau pe întrecute. Intre cei mulțl a toastată și 
românesce ună notară «românescă* cu numele Barciană 
din Oimană, der firesce pentru activitatea ungurescă și 
nu pentru passivitatea românescă. Cu acăsta alegerea 
s’a finită. Someșianulii.

Coriipțiuni, escese și bătăi la alegeri.
Din Oedenburg se comunică oficială, că în comuna 

Ioanii s’au încăerată partisanii candidatului Solymossy 
cu parlîsanii candidatului Karolyi. Alegătorulă BereticI 
m iri după două dile din eausa răniloră primite. S’a 
pornită cercetare.

In Mad s’au bătut ! alegătorii, și trei au fostă greu 
răniți.

In Ugod alegătorii lui Fenyvessy și alegătorii lui 
Seheffer s’au bătută pănă la sânge. Unii d>c0 că au 
murită trei âmenl, alții dică că au murită șepte.

Ir Ilosszupalya partida lui Csanady a bătută pănă 
la sânge pe aderenții partidei contrare.

In Szin oposiția a bătută pe guvernamentali, așa 
că Lad. Ilunyady candidatulă acestora a părăsită loeulă 
alegerei protestândă.

In Hidas s’a trimisă o companiă de infanteria de 
tema antisemițiloră.

In Mattersdorf lângă Oedenburg gendarmeria fiindă 
atacată de alegătorii oposiționall, venițl mai alesă din 
sale croate, a făcută usă de arme, a împușcată în mul
țime, otnorîndă cinci âmenl, rănindă parte de mârte, 
parte ușoră opta persâne. Doi gendarmi au fostă greu 
răniți. Din mulțime s’a împușcată cu revolvere asupra 
gendarmiloră. Intre morți se află doi frați, ună bătrână 
de 70 ani și ună copilă. Ucișii erau locuitori din loca
litățile croate Zamersdorf, Antau și Sigios.

Inlr'ună cercă din provinciă—„patrioții" nu-1 spun
— ună corleșă ală unui candidată plăti alegătoriloră 
pentru voturile loră câte 7 fl. Cum afla despre acăsta 
contrarulă, plecă pe la „onorații" cetățeni și în tonulă 
celei mai sincere consternări morale, că’șl aruncă votu
rile, strigă: ,Ce? Șăpte florini vi s’a dată? Scandată! 
DațI îneâcl banii! fită aci vă dau — 10 fl. și acum vo
tați pentru celălaltă!" In tjiua alegerii apărândă alegă
torii în sala de votare, corteșulă contrarului îi primi și 
voturile li le trecu într’o listă, er alegătorii se depărtară 
în tâtă liniștea sufletului și a consciinței că și-au eser- 
citată cu „onore* dreptulă de cetățenă. într’o altă co
mună câțiva alegători luară bani dela amândoi candi- 
dații, der în ijiua alegerei le trimiseră amândurora —
— certificate medicale că nu potă merge la votare.

In comuna Ulma notarulă locală și solgăbirăulă 
aă publicată următârea încunosciințarer Celă ce votâză 
pentru candidatulă guvernului, capătă la locuia de ale
gere Fehertemplom (Biserica Albă) întreținere gratuită, 
drumulă gratuită și 3 fl. bani, fir celă ce votâză pentru 
candidatulă oposițiunei nu capătă cară ca să mărgă la 
loeulă de alegere, ci 3 ani inchisâre în carceră."

In Verbo s’a sistată alegerea din causa agitațiuni- 
loră antisemite. In ijiua alegerei aerulă răsuna de stri
gătele și amenințările antisemițiloră contra guvernamen- 
taliloru. Mai rabiațl erau alegătorii din Bresova. Anti- 
semiții uniți cu „panslaviștii" au atacată cu petri și cu 
bâte pe cetățeni. Când guvernamentalii erau aprăpe a 
eși învingători cu candidatulă loră, se răspândi ca ful- 
gerulă scirea că arde în mai multe locuri. Panica era 
mare, ventulă sufla cu putere, fumulă înăbușă lumea, 
zăpăcela era cumplită, și președintele trebui să sisteze 
alegerea. Miliția n’a putută face nimica. Cu greu scăpă 
Verbo de ruină și poporațiunea de mari nenorociri. Fo- 
culă l’a pusă ună antisemită din Miada.

In Zombor apare o foiță guvernamentală „Bacska". 
Etă cum anima acâstă codiță oficiâsă pe alegători a vota 
pentru candidatulă guvernului: „Acolo (la guvernă) aflăm 
pe aceia, dela cari și în viitoră avemă să așteptămă și 
să ceremă asta și aia; pe aceia de cari di de di ne lâgă 
tari fire de interese și de a căroră bunăvoință fârte multe 
atârnă în greaua nâstră situațiune. Suntă dâră cele mai 
multe cestiunî din litigiu de o astfelă de natură, că se 
privescă și din drâpta și din stânga, că se potă concepe 
și așa și altmintrelea. Și la astlelă de ocasiunl facemă 
bine, decă ne provocămă la ceva, decă putemă cjice: 
Acum e timpulă să ne «quitămă* puțină!* Bușinâsă 
trădare a secretului oficială! Guvernulă se pâte felicita.

SOIRILE PILEI.
Maiestatea Sa a dăruită 20,000 fl. pentru inun

dații din Ungaria sudică, și 200 fl. pentru incendiații 

FOI LETONE.

Balade și doine poporale
culese dela poporulii românii din Feldru, de pe 

valea Rodnei, de Ioanii S. Mureșianu.

Blăstemulil Crișancei.
Crișancă, Crișancă,
D’albă Mureșancă,
D’albu-ți-i portu
Arc)ă-ți-lă focu.
D’albă-ți-i fața
Arijă-țlo para.
Că tu ai avută
Plugă cu șâse boi 
Și pogonicl doi! 
Și tu i-ai lăsată 
Pentr’ună blăstămată!
Bată-mi-te bală,
Minte, blăstămată.
Că tu ai avută
O turmă de oi
Și păcurari doi;
Și tu i-ai lăsată
Pentr’ună blăstămată!
Bată-mi-te bată,
Minte blăstămată!
Că tu ai avută
Casă și iosagă*)
Bărbată ca ună slegă 
Și tu o-ai lăsată 
Pentr’ună blăstămată!

*) iosagă=moșiă.

Bată-mi-te, bată,
Minte blăstămată 1

Pecurarulii și sora sa.
La celă vârfă de munte verde 
Mutare de oi se vede.
Da la oi cine ședea ?

Frate-său
Cu soru-sa.

Fratele că le mulgea 
Sora ’n strungă le dădea.
Și din graiu așa grăia:
— Frate frățiorulă meu 

Uită-te peste Ineu 
Să-ți ajute Dumnedeu!

Muige două,
Lasă nouă ;

Că pe valea lungă, lată,
Vedl ce nori grei ni s’arată! 

Elă din graiu, așa grăia :
— Soro soriâra mea ?

Mare escl
Nebună escl!...

Că ceia nu-să nori de plâie
Că e leulă
Și cu smeulă,

Vină la tine să te ia.
Ea din graiu așa grăia:
— Frate frățiorulă meu 

Unde m’așl ascunde eu?
fir fratele-i respundea:
— Soro soriâra mea

Colo ’n colțu glugii 
In fundu mutării. . . .

Nici cuvântulă a sfârșită

Când la denșii-au și sosită 
Și din graiu aș’au grăită: 
„Bună d'ua ciobănașă? 
„Frumosă ca ună păunașă ! 
,D6ră cum te mai aflași" ?

— Sănătoși, 
Voinici, frumoși, 
Hodiniți, 
Dâc'-ațI venită/

— N’amă venită să hodinimă 
Ci-am venito ca să pețimă, 
Să pețimă pe sora ta.

— Pe sora mea nu voiu da 
Pănă capulă susă ml-a sta. 
Fără eu vouă voi da: 
Sute numai și totă sute 
De miori mândre cornute.

— Noi de-acelea n’omă lua, 
Făr’ numai pe sora ta!

— Pe sora mea nu voiu da 
Pănă capulă susă ml-a sta. 
Fără eu vouă voiu da: 
ȘâședecI și numai șăse
De miori mândre alese.

— Nici de acelea n’omă lua 
Făr’ numai pe sora-ta.

— Pe sora mea nu voin da 
Pănă capulă susă ml-a sta 
Fără eu vouă voiă da 
Totă deci numai după deci 
Din turma mea de berbeci 
De berbeci cu cârne ’ntârse 
Cari aură din cârne varsă.

— Nici de aceia n’omă lua 
Făr’ numai pe sora-ta.

— Pe sora mea nu voiu da

Pănă capulă susă ml-a sta!! 
Vădendă acum sora sa 
Că nu se pâte ’mpăca, 
Ea afară că eșl
Din funduțu mutării 
Din colțișorulă glugii, 
Și fratelui îi grăi:

— Frate frățiorulă meu 
,Apere-te Dumnedeă 
»De rele și de nevoi 
„Și de vrajba între oi. 
Cu ei nu ti-i împăca, 
Vădu bene că-m’oră lua. 
Der adă-ml cuțilulă tău 
Ca să tăia din părulă meă, 
Să taiă din cosiță plete 
Ca să’țl faci torți la gălete, 
fir când la strungă vei mulge 
Doră de min’ de te-o ajunge' 
Te suie în păltinașă, 
Și’țî pune ună fluerașă, 
Fluerașă, șl-ună buciumașă. 
Când ventu-n ele a sufla 
Buciumu va buciuma, 
Fluerulă va fluera, 
Oile tâte-oră sbiera, 
Tu doru-țl vei stămpăra !. . . 
Frate frățiorulă meu 
Ascultă ce’țl mai dioă eu: 
Când cerceii oră cercei 
Și ața va putredi 
Să șeii bine c’oi muri I
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din »Sag“, comitalulă Timișdrei. Arehiducele Vilhelm 
a dăruita 1000 11., o femeia bătrână din Veron.i 1000 
franci prin d. Iranyi, care la rendulă său i-:i dală să i 
împartă ministrulă de interne. Jurisilicțiinvle au fostă 
invitate de ministrulă de interne să facă colecte pentru 
cei nenorociți Câtă timpă inundările s’au mărginită 
numai la Românii și Șvabii din Ardeală și Bănată, nici 
capulă nu l’a durută pe ministru, când însă Tisza s’a 
pornită să munde pe Unguri, atunci nu numai cercetare 
în contra societății de regulare a Tiszei s’a pornită, ci 
și măsuri de ajutorare a luată guvernulă. Comentară 
nu mai tlebue.

Privitori la transportulii venaturilori'î cu poșta, mi
nistrulă de coinunicațiune a dispusă, că venatulă nesân- 
gerosă, decă constă dintr’o bucată, se pole trimite și ne
împachetată. Cu biletă de încărcată se potă trimite celă 
multă trei bucăți, der se ua fiă legate și nici cu ram- 
bursă. Pasări venale se potă trimite pe poște numai în 
coșuri ori împachetate în fruntje de stejară.

—x—
Lângă Buda-vechiă reîncependu-se de curendă să 

păturile s’a descoperită o vechiă vilă romană, cam de 
1700 ani.

—x—
ErI ndpte a arsă șura cu cereale a locuitorului din 

Brașovu-vechiu I. Gusbelh. Foculă a putută fi localisală 
de pompieri. Se crede că foculă a fostă pusă.

—x—
D. Gazanoff și V. Ivanoff, autorii atentatului la vieța 

prefectului din Rusciucă, Mantoff, au fostă condamnați 
de Curtea cu jurați din Bucuresci la 7 ani de reclusiune. 
Jurații au înlăturată premeditarea și pândirea și au ad
misă circumstanțe atenuante pentru ambii acusați. Con- 
damnații au făcută recursă.

—x—
Procuratura din Parisu urmăresce pe ună bărbată, 

anume Mouvet, care a defraudatu doul milione franci. 
Defraudantulă a fugită din Parisă, pe la finele lunei tre
cute, cu soția sa și cu trei copii ai săi în vârstă de 
6—11 ani, călelorindă sub falsulă nume, cum se dice, 
„de Talancort“. Defraudantulă c de 36 ani, de statură 
mărișdră și tare, cu pâră brunetă slândă ridicată in susă, 
ochi suri (albicioșl). E lârte elegantă îmbrăcată. Cele 
două miliOn > franci s’au defraudată în paguba institu 
tului „Banque de Paris“.

Ordinea exanienelorft
la scotele centrale greco-orientale române din Brașovu 

la finea anului scolastică 1886 — 1887.
Examenele de promoțiune scripturistice și verbale 

la sedlele medii se incepă în 5 (17) luniu și durâză pănă 
în 16 (28) luniu.

I. Examenulă de maturitate la scdla comercială 
va fi in 18 (30 luniu).

II. Examenulă de maturitate la gimnasiu va fi in 
19 luniu (1 Iuliu) ș; 20 luniu (2 Iuliu).

Examenulă de maturitate este publică. Eschiși 
suntă școlarii școleloră medii conformă instrucțiunei M.

Examenele publice.
A. La scdlele medii (gimnasiu, scdla com. și reală) 

și clasa V. de fete.
Miercuri în 24 Iunie (6 Iulie.)

Dela 10—12 ore a. tu. se va ține examenă cu 
clasa V. de fete din tdte sludiele. Sub durata exame
nului suntă espuse lucrurile de mână ale eleveloră de 
cl. IV. și V.

Joi în 25 Iunie (7 Iulie).
Dela 8—8*/a dre a. m. Religiunea cl. VII g. Cat.

l. Fericeanu, 8Va—9 dre a. m. Latina cl. VII prof. N. 
Pilția. 9—j’/a Elina cl. VI. g. Dir. St. Iosifă, 91/,—10 
dre a. m. Matematica cl. VI. g. prof. L. Nastasi. 10—10*/a 
dre a. m. Româna cl. V. g. prof. A. Bârseanu. 101/a —11 
Istoria cl. V. g. prof. Dr. V. Glodariu. 11—ll'/a ore a.
m. Mineralogia cl. IV g. prof. I. IlasievicI, Îl1/,—12 dre 
a. m. Maghiara cl. IV g. prof. S. Moldovană. Declama- 
țiune română de ună școlară de cl. Vil g. Dela 3—4 
ore p. m. Latina, Istoria cl. III g. prof. I. Popea și S. 
Moldovană. 4—5 dre p. m. Latina, Matematica cl. II. g. 
prof. A. Bârseanu și D. Făgărășană. 5—6 dre p. m. 
Examenă de cântări cu tdte clasele.

Vineri în 26 luniu (8 Iuliu.)
Dela 8—9 dre a, m. Latina și Germâna cl. I. g. 

prof. P. Dima. 9—9]/2 dre a. m Merceologia și Tech- 
nologia el. II. com. prof. A Vlaicu. 9V2 —10 dre. a. m. 
Dreptulă cambială cl. II com. prof. I. Socaciu. 10 — 11 
dre a. m. Istoria cl. I. r. prof. G. Bârseană. 11 —12 
dre a. m. Aritmetica cl. I. r. prof. G. Chelariu. 3—4 
Are p. m. Principii comerciale cl. I. com. prof. A. Vlaicu. 
4—5 ore p. m. Maghiara cl. I. com. prof. A. Feneșană.

Sâmbătă în 27 luniu (9 Iuliu).
Dela 8l/a—9 dre a. m. Istoria Naturală cl. II. r. 

prof. G. Chelariu. 9—10 dre a. m. Germana cl. II. r.prof. 
1. Scurtu. 10—lO’/a dre a. m. Aritmetica cl III. r. prof. Dr. 
I. Bozoceană. 101/3—11 dre a. m. Geometria cl. 111. r. 
I. Maximă. 11—12 dre a. m. Chemia c). IV r. prof. 
A. Vlaicu. 3—31/2 dre p. m. Fisica cl. IV reală prob 
I. Maximă. 31/,—41/, dre p. m. Francesa cl. IV r. prof. 
G. Bârseană.

Sub durata exameneloră publice suntă espuse de- 
semnurile școleriloră din. șc. medii în sala de desemnă 
(Parterre).

B. La școla elementară capitală.
Luni în 22 luniu (4 Iuliu.)

Dela 8—9'/a dre a. tu. clasa IV de copii. 9l/a —11 
dre a m clasa 111. a. de copii. 11—12’/a bre cla<a 
111. b. de copii. 3—4 dre p. in. clasa II. de copii. 4—5 
dre p. m clasa I. de copii.

La 51/* bre p. m. exerciții gimnastice.
Marți în 23 luniu (5 Iuliu.)

Dela 8—9 dre a. m. clasa 1. de copile. 9 —10’/a 
6re a. m. clasa II. de copile. lO’/a—12 dre a. m. clasa 
111. de copile. 3—4*/a P- m. clasa IV. de copile.

Esamenele se incheiă cu cântări-, âr la clasele 1)1. 
și IV. voră premerge cântăriloră răspunsurile din gră
dinărită.

In 28 Iunie (10 Iuliu) Servițiu divină cu rugăciunea 
de mulțămită în biserica S. Nicolae din Șchei. La 10 
ore cetirea clasificațiuniloră și distribuirea premieloră.

Părinții eleviloră, precum și amicii și binevoitorii 
șcdleloră ndstre se invită cu tOtă ondrea a lua parte la 
aceste examene, precum și la festivitatea de încheierea 
anului școl. 1886/7.

Anulă școl. 1887/s se începe cu 1 (13) Septemvre 
a. c. înmatricularea se face în 30, 31 Augustă și 1 
Sept. In 2 Sept, la 8 dre a. m. se cetescă legile scol 
în sala cea mare a institutului. In 3 Sept, se incepă 
prelegerile. Școlarii, cari fără motivă ponderosă nu s’ar 
presenta la lerminulă ficsatO, nu se mai primescă.

Brașovă, in 4 luniu 1887.
Direcțiunea șcdleloră medii gr. or. rom.

Lista de subscripțiune,
deschisă de „Gazeta Transilvaniei* pentru comunele ro
mâne din Ardâlă nenorocite prin incendiu și inundare.

Au mai incursă :
Din Șimleulă Silvaniei pe lista Rds. d-nă Alimpiu 

Barboloviciu dela:
Alimpiu Barboloviciu, vicarulă Sil

vaniei .......................................................... 5 fl.
Maria Barboloviciu n. Bocșia, soția 

d-lui vicară........................................... 3 fl.
Ioană Serbu, preotă in Siciu . . 1 fl.
Aug. M. Vicașiu, preot în Cosniciu 1 fl.
George Podina, preotă în Portiu . 1 fl.
I. Cherebețiu, preot in Badacină . 50 cr
Dela poporenii din Șimleu .... 3 fl. 50 cr

Suma 15 fl.
Din Brașovă dela domnii:
Petru Archimandrescu................. 2 fl.
I. A. Lupană................................. 1 fl.
Ioană Lupșană ............................. 1 fl.

Suma 19 fl.
Adăugendă la acesta suma din nr.

123 ală „(Jaz. Trans.' Lei noi 1220 și 482 fl. 17 cr 
(Va urma). Totală Lei n. 1220 501 II. 17 cr

Le mulțumimu generoșiloră contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindă ca nobilulu loru 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

Iubileulă Reginei Angliei.
In 18 Iunie a fostă ultima di a pregăl iriloră pen

tru serbările jubileului de 50 ani de când e regină Vic
toria. 0 telegramă din Londra datată din acea <ji 
spune: Părțile Londrei, pe unde va trece cortegiulă, 
au un aspectă admirabilă, ne mai vgtjiit aici. Acum deja 
nu mai încapă trăsurile pe strade. In parcuri se vâdă 
nenumărate personaje princiare în costume bizare orien
tale, precum și regi, prinți și princese din Europa, in 
trăsuri, călări și pe josă. Nici odată Londra n’a fostă 
așa plină și enlusiasmulă ce s’a deșteptată în momen
tele din urmă pare a fi schimbată cu totulă pe Englesi, 
cei reservați. Stradele suntă mai împodobite decât ori 
când altă dată la asemenea ocasiuni. Poliția lucreză 
multă în secretă șt ia tdte precauțiunile, căci iotă mai 
circulă sgomote despre comploturi cu dinamită,

Trei sute persdne catolice de distincțiune au refu- 
sată d’a primi invitațiunea ce li se trimesese de a asista 
la ceremonia jubileului în mănăstirea din Westminster. 
Acâstă manifestare este Idrte viu comentată'

Convenția comercială cu România.
Cetimă în „Românulu11:
Intr’o telegramă ce se adresâză din Bucuresci tjia- 

rului „Politische Gorrespondenz", vedemă că atâlă gu- 
vernulă austro-ungară câtă și celă română au hotărită 
ca, de aci înainte, nimica din ceea ce se va negocia 
între comisarii ambeloră state sg nu mai fiă dată publi
cității, pănă când nu se voră termina tdte neînțelegerile 
și pănă se va putâ da ceva positivă.

Măsura acâsta a fostă luată, de sigură, în urma 
numeroseloră amănunte publica'e cu intențiune de fia
rele vienese și ungare. Guvernulă austro-ungară a lă
sată luni întregi ca aceste amănunte să fiă publicate în 
voiă de cjiare, cretjendă pdte că se va provoca în impe- 
riulă vecină ca și în țâra nostră ună curentă favorabilă 
pretensiuniloră austro-ungare.

Acum, după trecere de mai multe luni, după ce 
guvernulă M. S. împăratului Rege s’a convinsă că nimic 
n’a folosită campania întreprinsă de presa vecină, se re- 
întdrce Ia punctulă ce nu trebuia părăsită.

Despre noi, se scie că nici odată guvernulă M. S, 
Regelui Ctrolă nu a comunicată nici chiară oficidseloră 
sale amănunte despre mersulă negociațiuniloră. Ceea 
ce amă aflată despre negoeiărl și despre pretențiunile 
române și austro-ungare, le-amă cetită în gazetele din 
Viena și din Peșta.

Comunicatulă de care vorbesce .Corespondința Po- 
litică“ nu privesce pressa română.

Privitorii la starea în care se află tractările 
„N. fr. Presse“ 4’ce că, judecândă după cele ce 
se spună că conține proiectulii românti de tarife, 
ce guvernulă din Bucuresci l’a trimisă la Viena, 
nu e speranță că se voră înlătura în curendă 
greutățile ce se opună încheierei convenției.

Sciri militare.
Francia. Camera a adoptată primele 2 articole 

din legea militară. Art. I prescrie, ca fîăcare Francesă 
să fiă militară. Art. II stabilesce, că serviciulă militară 
durâză 20 ani, fiindă personală și egală pentru toți.

Sciri polițienesc!.
Calfa de croitoră Bakcsi Laios, escortată fiindă în 

Odârheiulă săcuescă încă în luna lui Ianuarie a. c. din 
causă că n’avea ocupațiune, a fostă aflată în 21 1. c. 
în Brașovulă vechiu cerșindă. După ce îșl va face pe- 
dâpsa se va escorta ârășl în loculă natală.

Ioană Onea Micu din Țînțarl a fostă găsită în 21 
I. c. în Brașovulă vechiu, (jăcândfi beată. Băuse cam 
multă rachiu așa că numai a doua <)i a fostă în 
stare să-și dea înaintea poliției numele și loculă natală. 
Pentru siguranța personală — adecă ca nu cumva să-lă 
amăgâseă ârășî vr’o cârciumă — se va însoți de ună 
polițistă pănă afară din orașă.

In 21 I. c. s’a prinsă în Brașovulă vechiu ună 
mânză fără stăpână. Se află sub îngrijirea berarului 
Prohaszka din Brașovulă vechiu.

AVISU.
Pentru primirea dspețiloră și preste totă preve

derea arangiamentului cu ocasiunea adunărei generale a 
Associațiunei transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română, ce se va țină aici în Sibiiu la 
16/28 Augustă a. c. s’a constituită ună comitetă aran- 
giatoră de 40 de membrii.

Pe când ne luămăj voie a aduce acâsta la cunoș
tința P. T. publică spre orientare, totodată ne vedemă 
îndemnați a ruga pe P. T. publică încă de pe acuma, 
ca conformă disposițiuniloră ulteridre, ce se voră lua 
din partea comitetului în acâstă privință, să nu întârzie 
la timpulă său a ne răspunde promptă, ca astfelă să 
putemă fi în plăcuta posițiune a satisface pe deplină 
justeloră pretențiunl de bună primire.

Epistolele și preste totă esebitele, ce suntă menite 
pentru comitetulă arangiatoră suntă a se adresa d-lui 
președinte ală comitetului Dr. Ioană Moga, medică 
in Sibiiu.

Din ședința comitetului arangiatoră, ținută în Sibiiu 
la 6/18 luniu, 1887.

Dr. 1. Moga, Dr. R. Roșea,
preș.___________ secret.

Incunosciințare.
Cu 1-ma Iulie st. n. a. c. pănă la finea aceleiași 

luni se va deschide la scdla conf. gr. cat. din Mureșiu 
Ludoșiu curs de industriă de casă, și anume se voră 
propune urmăldrele.

1) Impletitulă unoră coșercuțe elegante din nuiele 
giluite de răchită și căptușite cu cașmir de diferite colori. 
2) Impletitulă unoră coșiercl de mână din ârbă marină 
(seegras-tengerfu) și ornate cu trestie sclipicidsă (Glanz- 
rohr-laknâd) asemenea înj diferite colori și mărimi fdrte 
elegante, 3) Auritulă rameloră de iedne și oglintjl pro- 
vădute cu tirade și imagine. 4) Afară de acestea (dâcă 
ne va fi de ajunsă timpulă) impletitulă corfeloră, tape- 
teloră, rogojineloră de pată etc. din spetează.

Onorații Domni colegi, cari se interesâză de pro
gresarea prunciloră și în industria de casă, suntă din 
nou rugați, că pănă la timpulă susă fixată să trimită la 
la subscrisulă 3 fl. v. a. pentru procurarea maleriale- 
loră necesare.

Dintre participanțl doi inși voră căpăta costă și 
cuartiră gratis la ună Domnă binefăcătoră.

Instrucțiunea va fi gratuită, pentru costă, cvartiră, 
și spălată se va îngriji subscrisulă din cât se pdte cu 
prețuri câtă se pdte mai mici.

Mureșu Ludoșă, în 20 luniu 1887.
Teodoră Fekete Negruță 

învățătoră gr. cat.’

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

LONDRA, 22 Iunie. — Procesiunile iubi- 
leului Reginei oferiră ună spectaculă grandiosă. 
Drumulă pănă la mănăstirea Westminster era 
îndesată de poporu. Festivitatea decurse în cea 
mai frumdsă ordine. Regina pretutindeni a fostă 
salutată cu entusiasmă.

Editoră: Iacobă Mnreșiann.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Murețiauu,
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OwrsuJu la burca le Vlona Bursa <le Biieurescl.
din 20 luniu st. n. 1887.

Reută de aura 5»'o ... 101 95
Renta de hârtii 5’/, . . 88.05 
ImprumutulU căiloră ferate

ungare........................151 50
Amortisarea datoriei căi- 

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

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 116 60 

Bonuri rurale ungare . . 104 60 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă ........ 104.50
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50
Bonuri rurale transilvane 104 60

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

vinii ung............................ 99.40
Imprumutuld cu premiu

ung..................................121.70
Losurile pentru regularea

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

ungare........................888 —
Act. băncel de credită ung. 286 — 
Act. băncel de credita austr.283.70 
Argintula —. — GalbinI

împărătesei ................5 95
Napoleon-d’orl .... 10.05 
Măre! 100 împ. germ. . . 62 20 
Londra 10 Livrea sterlinge 126 A0

Cota oficială dela 4 lume st. v. 1887.
Cu mp. vend

Renta română (5%). 92— 92>/a
Renta rom. amort. (5°/0) 941/, 95’/«

» convert. (60/0) 88— 88>/s
împr. oraș. Buc. (20 fr.) — —
Credit tone, rural (7°/0) . . 1061/» 1071/,

>> >> (5°/o) • 90\s 92>/a
» » urban (7°/0) . 104— 104*/a
• • , (6O/o) • 96— 97—

• <5°,0) . 88— 88*/s
Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

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

Curst-'iu pieței Brașnvu

din 21 luniu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cun>p 8.64 Vend . 8.67

Argint românesc................. , > 8.60 * 8.64

Napoleon-d’orl...................... 9 98 A 10.03

Lire turcescl.......................... > 11.30 > 11.36

Imperial!.............................. > 10.30 • 10 36

Galbeni.................................. 5.89 > 5.93

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

„ > » 5’/« • w 98.— » 99.—
Ruble RusescI...................... » 113.— • 114.—

Discontulă ... » 7—10°/e pe ană.

ABONAMENTE
la

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

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

Prețulu abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni..................... . . . 3 fi. —
„ ș6se luni..................... . . . 6 fi. —
„ unii anii...................... . . . 12 fl. —

l’entru România și străinătate:

„ pe trei luni . . . . 10 franci
„ șese luni...................... . . . . 20 „
„ unii anu .... . . . . 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

TARIFA
anuuțurilorn și iiiserțiiinilorn.

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

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori • • io°|0
,i n » ,r* 8 H • . 15°|o

ii ii ii H » • • 20°|o

>; >i n 12 —15 H • • 30"|o

„ „ ii 16-20 n • « 40"|.

Dela 20 de repețiri în sustl • • 50°|o

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

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susfl.Mersulti trenuriloru
Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia P’redeaîiî-IîudsipeMft si pe linia Tei sașii- <ra«iii-J£iulapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

l*re«iealij-Biidiipest« ISualapeNta- - S*rwiealfi

BucurescI

Predealu

Timișil

Brașovă

Feldidra 
Apatia
Augustină 
Homorodil 
Hașfaleu

’l'rrnft Tren Trenă Trenii 
ăe accelerat ornnlbUH louinlbu. 

per-Ane

4.30 /.
1.

(
(

(
(8iRhiș«r* 

Elisabetopole 
Mediașă 
CopHa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăci uneia 
Teinșft 
Aiuda 
Vințulfi de 
Uiâra 
Caeerdea 
Bhirisă 
Apahida

Cluțin

Nedeșdu 
Qhir’oSu 
AghirișQ 
Stana 
Haiedinft 
Ciuda 
Bucin 
Bratca 
Vadă 
Mczd-Telegd 
Fugyi-Vâsârhelv 
Venția-OrăȘii

susfl

( 
(

Oradia-mare

P. Ladăny
Siolnok
Buda-peata

Viena
t

l

9 12
9.35

1(1.12

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

Trenu 
de

9.1 1 i persone

9.1® io.ro 
10.37 1.33 
12 2(1 4.24|
2.15i moi|
— 2.15'
8.00| -

1.

2.32

Trenu 
de 

pcrsonc

6 37
6.58
7.14
7.2»
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

Nota; Orele de nupte suntfi cele dintre liniile grâse.

Trenii 
de pers.

Tren 
accelerat

Tren fi 
do pers.

________

1 Trenu 
de 

persone

Trenii 
omnibus

Viena 11.101 — — —
Budapesta 7.40 2.— 7.40 618 --- [1
Szolnok 11.05 4.05 10.42 9.38 --  li
P. Ladâny 2 02 5.47 2.02 12 02 --  i
Oradea tuare 4. 2 7.11 4.78 2.01 --  '

Venția-Orădii — — — 2 08
Fudi-Osorheiu — — — 2 19 --  II
Teleagu — 7.33 — 2.41 —
Vadă — 8.04 — 3.24 _ _ 1
Bratca _ — — 3.47 —
Bucia — — — 4.07 —
Ciucia _ 8.58 — 4.33 —
[■huedin — 9.28 — 5.15 —
Stana — — — 5.33 —
Aghiriș — — — 5.53 —
G1 ârbîu _ — — 6.C5 —
Nedișu — — 6.20 ■ -
Clnsiu '

)
— 10.31 — 6.38 —

11.00 _ — 7.08
Apahida îl 19 _ — 7.36
Ghiris 12 33 _ — 9.16
Cucerdea 1.01

1 11
— — 9.53

10.—
liidra 1 18 _ — — 10.09
VințulO de îu-.t 1.05 _ — — 10.19

1 46 _ — — 10.48
Teiușfi 2.25 — — — 11.55
Crăcînne'lii 2 50 _ — — 12.34
Biașfi 3 03 _ — — 12.52
M;căsasa 3.35 _ — — 1.34
Copșb Bit.. 4.01 _ — — 2.13
Mediașt 4 20 _ — — 2.46
Eaisahetopole 4.55 _ — — 3.31
ăiglșdra 5.42 — — — 4.32

5.02Hașfa'eu 6.01 — — —
Homorod 7.27 — — — 6.53
Augustinu 8.08 — — — 7.43
Apatia 8.36 — — — 8.23
Feldidra 9 06 — — — 9.02

i'
Brașovă )

1 * (
Timișfi

9.46 5.37 — — 9.52
— — 1.55 — —
— 6.20 2.53 —

(
Predealh J

Bucurescf

— 6.47 — — —
— 11.30 3.28 — —

9.35

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

fSudtipesta-.<ra<lft-Teiiișd1i.

Trenu Trejii Tronfl de Trenu de Trenii Trenii
omnibus de pers. persdne persdne de persone oninlbw

Teinșft 11.24 _ 3.09 Viena 11.10 12 10 —
Alba-lulia 11.59 — 3.59 Stndapeslsi 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 fir'AUOK ; 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 Anaiîft 4.30 6.- —
Simeria (Piski) 2.32 — 6 15 Glogovață 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Î ipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 C9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bfirzova 6.27 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 834 9.41 —
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9.? 8 —

Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 1042
Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —

8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok i — 2 32 4.59 Șibotă 11.43 12.— —
r — — 5.12 1 Vințulă de josă 12.18 12.29 —

IBudapeHta — - 1 8.20 Alba-lulia 12.36 12.46 —
Viena — 6.05 Teinșfl , 1.29 1.41 —

Ara-.î ft-TiKssășifi'r» Sisneria (Piski) Fetroțenl

Trenă Trenft de Trenu Trenă de Tren& Trenii
nmnlbno peradne mixt pera<5ne omnlbru mixt

Aradfli 5.48 6.05 simeria 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu — — 3.25
Nănaeth-Săgh 6.44 — 6.58 Hațeg 5 — — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczitalva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6 4’’

9.02 — 9.08 Petroșenl — — 7.12

PetroșenI—Sinaerla (Piski)

Trenă dc Trenii do Trenii Trentt Trenii Tren&
perafine pers 6 ne omnlbufl de pers. omnibua mixt

Timiș6rn
| 6.25

5.00 Petroșeul 6.10
Merczifalva — — Banița — — 6.53
Orczifalva | 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7.37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
Nămeth-Săgh 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu — — 9.52
ArndA 9.27 — 8.17 Ktna oria — — 10.81


