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Brașovu, 11 Iunie 1887.
„Sfe votați pentru Popă Samuilă care e 

Română și ține cu Impferatulu!“.
Așa li s’ati poruncită dela înalta stăpânire 

alegătoriloră roruânl din Petridurile Câmpiei, 
cari au fostă escortați la Turda în trăsuri cu 
gendarmii între baionete ca nisce făcători de 
rele și internați în birturile dela „Cor6nă“ și 
dela „S6re“ din numitulu orașu, în jurultl că 
rora s’a trașii cordonă, ca nu cumva să scape 
vr’unu „liberii cetățenii“ din aceste cetățui ale 
„constituționalismului ungurescu11, unde argații 
lui Tisza pe întrecute învățau pe „bădăranii “ de 
Români cu de-a sîla „a trăi bine“ cu rachiu 
puturosu jidovescO, și a se seinți fericiți că „țină 
cu Impăratulu".

Ce-o fi mai păcătuită și „împăratule1, că 
cei dela stăpânire îi tîrăscii numele prin birturi 
și cârciume, vrendtl să acopere cu elu mârșavele 
lorii fapte, strigătdre la ceriu, și folosindu-lu ca 
praporii la procesiunile celei mai nerușinate vio
lentări a libertății individuale, la orgiile forței 
brutale ?

„Să votați pentru Popii Samuilă, care e Ro
mână și ține cu împăratului11

Nimică nu ne p6te înfățișa cu colori mai 
viue fățărnicia și minciuna pe care se întemeiază 
sistemulu de față, ca aceste cuvinte.

Este vorba de deputatulă, care a fostă a- 
lesă de partida guvernamentală ungurâscă în o- 
rașulă Turda. Elă trăesce în Pesta, e Ungură 
ca toți Ungurii, dâr fiindă că are ună nume, 
care se traduce ușoră pe românesce, argații lui 
Tisza l’au declarată Română, ca să amăgăscă 
cu acăsta pe alegătorii romani, 6r oposiționalii 
kossuthiștl l’au declarată Română, ca să sparie 
cu elă pe alegătorii unguri guvernamentali.

Când s’a mai pomenită vreodată ca Un
gurii să candideze și să alâgă pe ună Română 
pentru că era „Română11 și „ținea cu Impă- 
ratulă ?“

Este o miserabilă comediă, ce s’a jucată 
în Turda cu candidatulă tiszaistă, și dâcă ră
mânea numai comediă, ar fi fostă cu una mai 
multă, dâr ea s’a prefăcută într’o dramă, care ne 
tememă, că va avâ odată ună tragică sfârșită 
pentru țâră.

Bravii noștri alegători din Indolă, din Cea- 
nulă deșertă și din Petriduri au resistată cu tă
ria bărbătâscă tuturoră ademeniriloră și corup- 
țiuniloru puse la cale din partea agențiloră celoră 
dela putere, cu cunoscuta loră dibăciă și neru
șinare. Văcjendă dâr aceștia că nu potă isbuti 
și apropiându-se cjma alegerei, au hotărîtă în sfa- 
tulă loră ascunsă să ducă pe țăranii noștri cu 
forța la Turda. Ei i-au pândită și au dată nă
vală asupra loră săra, când se întărseră acasă 
dela lucrulă câmpului, escortându-i ca pe nisce 
tâlhari cu gendarmii și încărcându-i pe trăsurile 
ce-i așteptau ca să-i ducă la loculă de esecuțiune 
„con8tituțiunală.“

Ce au mai păcătuită și acești nenorociți e_ 
conoml români, ca să fiă terîțl la Turda cum se 
terăscu vitele la abatoriu, și aici să fiă siliți la 
înalta poruncă a vota pentru adversarii nâmului 
loră ?

Ne aduce aminte de timpurile barbare, 
când țăra era pustiită de „biciuit! lui Dumnezeu11 
Atilla, când ămenii cu femei și copii fugeau în 
păduri și se ascundeau prin visuinl ca să-și 
scape viața de furia ârdeloru selbatice; ne a- 
duce aminte de aceste timpuri de cumplită ne
norocire pentru țără și poporă, dăcă cetimă în 
raportulă celă publicămu mai josă, că bieții 6- 
menl, ca să-și selveze consciința loră românăscă 
dinaintea furiei argațiloră tiszaiștl, au trebuită 
să se ascundă prin locuri nevăzute și aduși la 
loculă de osândă națională pentru ei, au fostă

siliți se fugă din birturile unde erau internați, 
ca din nisce temnițe!

Așa se facă alegerile în „țăra lui Pap Sa- 
mu,“ așa se alegă „ămenii de încredere,“ cari 
să representeze „voința ei11 în dieta din Pesta/

Găsitu-s’au și aici preoți de ai noștri cari 
trăiescu din prescura poporului, găsitu-s’au și 
alți cărturari slabi de ângeră și uitați de Dura- 
netjeu, cari cu tâte nedreptățirile și batjocurile 
ce li se facă dilnică de cătră adversarii nămului 
nostru, totuși au fostă atâta de lași a merge la 
Turda ca se sărute varga, cu care este biciuită 
poporulă română.

Purtarea acestora ne mâhnesce adâncă, dăr 
nicidecum nu ne descuragăză. Tâte au ună 
sferșită în lume și așa și ticăloșiile și fărădele
gile celoră dela putere se voră sparge odată în 
capulă loră.

Cumcă va sosi și timpulă, când cei ce’șî 
bată jocă a<|I de poporă voră trebui să dea 
seină pentru faptele loră, acăsta ni-o adeveresce 
și ni-o întăresce purtarea celoră bravi dintre noi, 
cari și-au salvată consiința loră românăscă din- 
naintea crutfiloră năvălitori, și pe cari Dumnezeu 
să-i țiă pentru binele și fericirea de mai apoi a 
nămului nostru!

Din afară.
țiiarulă „La Republique franșaise11, vorbindă 

de situațiunea actuală în Serbia, (Jice că 
Germania a angajată pe Austria în Balcani, lă
sând-o să spere că va putea înființa ună imperiu. 
Insă astădi proiectele începute întâmpină greutăți 
în urma împotrivirei Rusiei. Principele de Bis- 
marck părăsesce și batjocoresce pe aliata Germa
niei, pe Austria. Cancelarulă, conchide făia fran- 
cesă, e mai vinovată decâtă regele Milană.

D. Stoilofi, la trecerea sa din Viena prin 
Belgradă spre a se întărce la Sofia, a făcută o 
lungă visită d-lui Risticl. Președintele consiliului 
sârbă i-a declarată, că va mănțină cu stricteță 
relațiunile amicale ce au fostă restabilită 
cu Bulgaria. D. Risticl a adăogată că, dăcă 
acăstă restabilire nu s’ar fi făcută, elă singură 
ar fi luată inițiativa ei. D. Stoiloff a plecate 
cu totulă satisfăcută de întrevederea sa cu pri- 
mulă ministru sârbă.

Publicistul^ francesă Albert Delpit, espulsată 
din Alsacia nu de multă din ordinulu guverna
torului prințulă Hohenlohe, publică o scrisâre 
în „Figaro11 cătră prințulă Hohenlohe, în care 
constată tirănia teribilă ce domnesce în 
Alsacia și Lorena, precum și alipirea in
vincibilă ce o-a păstrată poporația de acolo pen
tru Francia și care s’a dovedită prin desbaterile 
procesului din Lipsea, unde chiar inculpații ger
mani au vădită o deosebită iubire pentru Francia.

Principele Jerome Napoleon va publica 
în curândă ună manifestă, prin care va in
vita pe partisanii causei napoleoniene de a se 
uni cu sinceritate cu republica.

Complotu contra împăratului Williclm.
Corespondentulă berlinesă ală (jiarului , Daily News“ 

scrie acestui (fiară că în Berlină s’a arestată in Wurz- 
bourg ună studentă din Breslau anume Fr. Markuse, 
acusată că ar fi făcută parte dintr’ună complota contra 
vieței împăratului Wilhelm. La Markuse s’a găsită ună 
revolveră.

Imediată după închiderea sesiunei Reichstagului a 
fostă arestată chiar atunci înaintea edificiului parlamen 
tului și depulatulă socială-democrată din Breslau Kraeker. 
Arestarea lui stă în legătură cu arestarea studentului 
Markuse.

Sciri militare.
Austro- Ungaria. Precum se comunică din Sera- 

jevo, in curândă are să apară o ordinațiune împărătâscă

d’a se spori trupele indigene bosniaco-herțegovine cu 
patru companii. Prin urmare aceste trupe compuse din 
creștini și mohamedanl din provinciile ocupate, care nu
mără acum 20 companii și ună despărțământă de trenă, 
se voră spori la 24 companii. In stațiunile celoră patru 
bataliăne indigene Serajevo, Banjaluca, Dolnja-Tuzla și 
Mostară se va înființa încă câte o a șăsea companiă, și 
pe lângă acăsta se voră împărți ună numără mai mare 
de indigeni despărțăminleloră de trenă de acolo. Ofi- 
cerii și suboficerii necesari pentru formarea nouăloră 
cadre se voră lua totă din armata comună. Deja s’a 
și făcută provocarea d’a se anunța de bună voiă oficerl 
și suboficerl.

Rusia. Corespondentulă «fiarului „Daily News” la 
Odesa semnaleză jurnalului său o mare activitate la t6te 
stațiunile drumului de feră transcaspică. După densulă 
comandanții militari posedă seu aștâptă ordinele de mo- 
bilisare. Elă adauge, că autoritățile ruse nu lasă pe 
străini să traverseze căile strategice ce conducă în Ar
menia turcă. »Le Journal de Debats” anunță, în urma 
unei sciri din St. Petersburg, că Rusia va concentra la 
frontiera armenescă unulă din cele două corpuri de ar
mată ce suutu actualmente în Basarabia. — Guvernulă 
rusă a ordonată formarea imediată a 5 comandamente 
noi de companii de gendarmi care voră fi înșirate d'a- 
Inngulă fruntariei austriace.

Alegerile de depatațl pentru dieta un-] 
gurGscă.

Turda, 18 Iunie 1887.
Domnule Redactoră! ErI în 17 ale curentei s’a ter

minată comedia electorală în Turda, partida liberală alias 
guvernamentală a învinsă pe cea independentă cu ună 
plus de 97 voturi. Din partea guvernamentaliloră a pă
șită Dr. Pap Samu, medică în Budapesta, de origine din 
Clușiu, pe care’lă și publicară îndată ce a pășită cumcă 
este „română*  Popa Samoilă, numai ca se am&giscă și 
pe Români în parte-le. Independenții au votată pentru 
tostulă loră până aci deputată Ferentzi Miklos, fostă ad
vocată în Clușiu, de origine din Tură. Românii bine- 
simțitori pre lângă tâtă amăgirea că candidatulă de de
putată e „română” și pre lângă tote promisiunile de 
munți de aură, ba pre lângă tăte sforțările și amenință
rile a ori-ce periculă din partea străiniloră, nu au luată 
parte la alegere, ci au ținută de sântă hotărîrea na
țională română din Sibiiu de abstinență, esemplu e In- 
dolulă și Ceanulă deșertă, unde-să mai mulțl alegători ca 
în alte comune, eu deosebire în Ceanulă deșertă s’a tru
dită notariulă, a probată pretorelâ, ântâiu cu buna, apoi 
să’i corupă, în urmă cu amenințări și n’a eșită la cale, 
și nici pe Judele nu l’a putută îndupleca să calce abs
tinența; după Iote acestea au trămisă la ei pe Grigorie 
Popii notariulă Ceanului mare, pe parochulă din Co- 
pandu, Ioană Pătăceanu, ca să’i corteșăscă, să-i ademe- 
nâscă pe partea guvernamentaliloră, s’au reintorsă însă 
și aceștia cu buzele umflate.

Durere însă că pe mare parte din mirenii români 
necărturari mai cu sâmă i-au adusă cu forța. £tă ce 
au făcută pe la Petriduri: Aici notariulă (obbâgy i-a adu
nată pe alegători fără a le spune pentru ce, U-a dată 
băutură, apoi 11-a descoperită ce au de a face, când și 
unde au să mărgă, nu pe josă, ci cu trăsura, și cui se 
voteze, lui Popa Samoilă, eare este „română*  și fine cu 
Implratulu, toți au încremenită insă când 11-a spusă că 
dăcă nu voră merge de voiă bună, ii voră duce cu gen
darmii, și ce a urmată? Nu e lucru bună, (ficeau Ro
mânii alegători și pre rândă mare parte s’au strecurată 
de pe acolea și s’au ascunsă. Notariulă a trămisă ju
rații după ei dăr fără resultată, a mersă elă în persănă, 
i-au căutată prin case, pe sub pată, printre perinl, prin 
pată, au alergată la câmpă dună ei, și cari au fostă as
cunși bine au rămasă pănă săra în preziua alegerei, pre- 
cândă ămenii se tragă acasă ca să'șl vătfă de vite, să le 
așeije pe nOpte. Bine a sciută notariulă că săra ămenii 
se siringă acasă, a trămisă gendarmii, cari îi escortară 
In trăsuri anume gata spre acelă scopă, și pe »oțl ca pe 
nisce vite îi duseră la Turda și-i băgară la birturile „Co
rona” și ,S6re“, de unde apoi năptea câțiva cu punere^
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capului, adecă eu peliculă de a se sdrobi de morte au 
sărită peste îngrăditurile de diduri ale birturiloră amintite 
și s’au cam mai dusă, cei mai fricoși au rămasă, bău 
tură 11-a dată destulă ca să uite cele întâmplate, tătu'ă 
din Petridulă mediu în biserică s’a ascunsă si numai așa 
a scăpată de nu l'au dusă gendarmi; ea pe < eila!(i, ci a 
rămasă acasă. Astă modă a făcută și pre aii ea, a.ș< 
câtă mai pe toți Românii alegători din cercuh'i acesta 
de alegere i-au adusă cu forța .și presiunea.

Totuși nu învingea partida liberală deeă nu se a- 
dăuga și cerculă Jarei la Turda, pentru că de acolo pre- 
torele Petru Suciu, „roman de ugyes etnber“ a adusă 
168 alegători ceea ce de allădată nu era. Acesta pre- 
tore cu puterea cuvântului lui romănescă și cu puterea 
sa omnipotentă solgăbirăiască, ce are la mână, pre tod 
Românii alegători din cercă i a adusă pe partea guver
namentală, se înțelege pe partea aceea care ține cu Im- 
păratulă, cum dieă Românii mireni, că trebue dală cum 
că Românii pentru Împăratule se bigi încă în focă și 
în apă, nu sciu însă decă de aci înainte se voră desa- 
măgi pricependă cum că partida guvernamentală pâte să 
nu facă ceea ce vre Împăratule.

Apoi nu potă trece cu vederea să nu văamintescă 
cum că unii preoți s’au purtată de minune, deră nu cu
getați că de minune bine, ci tocmai din contră, de mi
nune mârșavă, contrară caracterului preoțescă, condu- 
cendu’și turma la călbeza desonorărei caracterului națio
nală română, și unii mergendă in frunte la troca cu 
băuturi și mâncări otrăvite cu trădarea națională română 
pe vre-o câțiva ii și inferescă aci ea se se publice nu
mele loră ca să cunăscă publiculă românii paserile de 
năpte.

Etă-i cei 12 apostoli deșertași adecă ludi:
1. Ioană Hățeganu preolă in Sălciva. 2. Filof- 

teiu Munteanu preo'ă in Boișiora. 3. Ioană Mezei pre- 
ofă in Poșaga Dresti. 4. Ioană Porcila preolă in Po- 
saga superioră. 5. Vasiliu Lucaciu preoții în lara. 6. 
Georgiu Tăuțianu preotă in Agrișiu. 7. Vasiliu Ilossu 
preolă in Șchiopi. 8. Ioană Popă Samui/ă preotă gr. or. 
în Cacova larei. 9. Vasiliu Farcașianu preolă in Ileș- 
date. 10. Ioană Tamașiu preolă in Ciurda. 11. Ioană 
Deacu preotă în Berchișiu. 12. Ioană Pătăceanu preolă 
în G'opaniZâ.

Gelă dinteiu, Hațăgană, in prelua alegerei când a 
venită în Turda s’a ivită la ferestra birtului în care fu 
așezată și vădendă pe Românii inteligențl din Turda pe 
stradă și-a trasă nasulă dela terestră, după ce însă a 
trăită bine, a uitată de rușine și a eșită afară arătân- 
du se tuturoră: „ân is it vagyok."

Eră celă din urmă Pătăceanulă în Iotă <J>ua ale
gerei mai nu vedea cu ochii de bine trăită, ba și de 
nesomnulă din nopțile precedente petrecute în corleșiă.

Docenți său dăscăli încă n’au lipsită dela masa 
trădării naționale române, însă nu am cunoscută decâtă 
pe doi, pe Ioană Bodea docente în Saliște și pe Bede- 
leanu.,..

Din Turda încă au deșertată câțiva mireni amăgiți 
fundă mai alesă de președintele casei de păstrare de 
unde capătă bani împrumută, deră inteligenții români 
afară de doi oficiali, toți s’au purtată conformă progra
mului națională română din Sibiiu.

Despre numărulă alegătoriloră încă vă facă o reca- 
pitulațiă ca să vedeți cumcă nu raulț, Români au rămasă 
neaduși cu forța seu nu mulți au scăpată de presiune și 
forță:

Numărulă totală ală alegătoriloră a fostă cam 920, 
din cari au votată pentru Popă Samu cam 433, pentru 
Ferentz 336, cu totulă 769. Din opidulă Turda n’au 
votată Români, er Maghiari cu totulă 101. Rămână 
pentru estranei cari s’au absținută resistăndă seu ascun- 
(Jendu-se și fugindă de forță 50. X.

Făgărașu, 21 Iuniu 1887.
Domnule Redactoră! In 20 luniu s’a ținută ale

gerea de deputată dietală. încă dimineța la orele 8'/a 
au începută a veni alegătorii din iote părțile. Pentru a 
vedâ câtă e de mare corupțiunea intre alegăiorii din 
comitatulă Făgărașului, vă voiu descrie pe scurtă venirea 
loră lagalegere și celea întâmplate în aceslă cji. In ca- 
pătulă Făgărașului cătră Mândra aștepta musica, pre 
când etă că sosesce^faiinoiulă și marelej «patriotă» Gât 
Tamas pretorulă Șercaiei cu o mulțime de căruțe, care 
erau încărcate de >boeri*.  Acolo așteptă până ce se 
adună toți și apoi pornescă în marșă. Nu era mulțu
mită Gâl cu musica căci nu-i cânta cu tactă, iute sare 
din căruță și ocupă loculă la aripa dreplă a lăutariloră 
unde le comanda să cânte cu tactă, căci căruțele, res
pective caii dela trăsurile în care erau »boerii« ișl perdă 
tactulă.

Intre acei boieri s’au văzută notarii dânsului îutre 
cari era și fiulă său celă mai credinciosă lacobă Moravă 
not. în Vadă. Acesta in comuna sa natală a dată — se 
c|ice — alegătoriloră circa 8 vedre de rachiu, afară de 
acâsla a umblată prin comunele aparținătdre de nota- 
riatulă său unde a coruptă pre toți alegătorii cu rachiu. 

Totă d-sa este acela, care a eschisă dela rachiu pre trei 
inși <jieendu-le: 1) vostră sunteți eschiși din lista abgă- 
toriloră și nu mai aveți dreptăjde alegere. Sărai ii 6meni 
tiindu că la alegerea lui Gal nu au votată eu e'ă, acum 
să-i eschidă dela beutura rachiulu’, Totă nolarulă din 
Vadă este acela care in (Jilele trecute se arăta înaintea 
liimei de «naționalistă», dovadă a fostă alegerea lir **al  
în Ș'rcaia și mai mare dovadă este alegerea <le depu
tată pentru care s’a pusă cu trupă și cu sulletă 
cu totă.

Pe strada Brașovului au intrată preste 185 căruțe 
încărcate cu >boerl*  numai din două cercuri, adecă din 
cerculă Șercaiei șt ală Branului. In ordinea de susă i-a 
dusă pănă la loculă de alegere unde s’a alesă cu acla- 
mațiune Boeră Antal de deputată guvernamentală. După 
alegere a dusă pre alegători în curtea lui Zawer, unde 
le-au dată câte o bucată de pâne cu slănină, la alții 
brăndă și câte ună litru de vină fiă-cărui alegătoră. 0! 
săracă .boerime*  ce ai ajunsă, să-ți dea altulă o bucată 
de pâne ca și când tu nu o-ai avă la casa ta. Dintre 
preoți s’a văzută Lazară Popa din Șinca nouă, Arseniu 
Bunea celă bătrână din Vadă și Georgiu Fetu din Her- 
seni. Dintre învățători au fostă lână Giurcoianu din 
Buciumă, și Anastasia Moldovanu din Șinca-vecliiă. 
Onăre celoră cari n’au fostă !

In onorea deputatului alesă s’a dată la 2 bre p. m. 
ună banchetă, la care au luată parte amploiații — cu 
puțină escepțiune —• dela tbte oficiele. Acolo s’au ri
dicată tonste in tbte limbile pa'riei. La acelă banchetă 
și-a unsă mustățile învățătorulă Iacobă Oană din Perău. 
Și acestă domnă invățătoră este vice-președiniele Reu- 
niunei învălătoriloră gr. or. din Districtule XI. Vedeți 
d-loră învățători cui v’ațl dată încrederea și pre cine 
ați pusă în fruntea Reuniunei. Cu elă în blidă a întinsă 
marele traficantă și invățătoră Georgiu Păserariu din 
Vadă, să vede că prin Vadă toți jbcă cum cântă 

corda notarului.
Ahgălorii să nu uite ce au făcută. Cum ’șî-au aș 

temută așa voră durmi și cum ’.șl-au sărată așa voră 
mânca. Der atâta sciu, că rău îi voră ustura bsele pe 
acelă așternută și greu ca plumbulă le va căde mâncarea.

Făgărăspanulă.

SOIRILE PILEI.
Cetiină în „LuminătoralO" sub titlulă „Ajutorulă 

patriotică": „Ună jidană din Ungaria, care trăesce și a- 
gonisesce în Craiova, a colectată o sumă considerabilă 
de bani in acelă orașă ală României, la care, precum am 
cetită in țjiarele «patriotice*  din locă, au contribuită și 
Români neaoși d’acolo. Co'ectantele a trimisă acei bani 
pentru arșii și inundații din Bănată unui redactoră ji
dană de aici, acesta apoi i-a predată vice-comilelui Ti
mișului spre distribuire. Ore câți Români nefericiți și 
ce sume voră căpăta? — Comandantulă regimentului 61 
din Bosnia, adecă regimentulă Timișoreană, care cons'ă 
numai din Români și Nemți bănățeni, a trimisă la 500 
fi., resultați dela o festivitate arangiată de oficerii acelui 
regimentă, redacțiunii dela „Pesler Lloyd*  in folosulă ne 
fericițilorO din Ungaria. Insă acea redacțiune escelă 
„patrioticesce*  și dede partea cea mai mare, decă nu 
totă acea sumă, celoră arși dela Eperjes, Carei-marl, 
Trăscău și celoră înecați de apa de lângă Tisza; Oră 
bănățeniloră nimica. Mai .patriotică" nu se pote! — 
Sărmană poporă romănescă, decă ai ajunsă ca nu nu
mai Ungurii, ci și Jidovii să rî4ă și să se bucure de ne
norocirile tale!

—x—
Din Florența se raporteză, că pbrta consulatului 

austro-ungară de acolo a fostă unsă nbplea cu petroleu 
și incendiată. Cu mare greutate a fostă stinsă foculă.

—x—
In semestrulă de iernă ală anului școlară viitoră, 

studenții români din Viena voră avea ocasiune să as
culte ună colegiu asupra limbei române, ce-lă va ține 
erudilulă filologă și profesoră ală limbiloră romanice 
d-lă consilieră aulică Dr. Adolfă Musafia, care a fostă 
anume rugată de cătră ună numără însemnată de stu
dent! români și italieni și țla esprimată părerea de bine 
a pute propune ârășl în materiă de filologia română, 
ceea ce nu a făcută decâtă înainte cu 20 de ani. Co- 
legiulă va fi: „Gramatica limbei române": a) fonetică 
b) etimologia*  sâu „Raportulă limbei române față cu 
limba latină.*

—x—
Comisiunea administrativă a comitatului lluniădâra 

a pornită cercetare disciplinară contra unui invățătoră 
dinlr’o comună a acelui comitate, fundă că a retușată 
a adresa scrisorile sale oficiale în limba ungurâscă. — 
Alragemă atențiunea învățătorului, că nu esistă nici o 
lege care să ceră a se adresa în unguresce astfelă de 
scrisori. Ordinațiunea d’a se adresa unguresce scrisorile 
oficiale e ilegală, nefiindă basată pe nici o lege. Ofi 
ciele poștale trebue să primăscă scrisorile, fiă adresate 
în orice limbă. Cercetarea disciplinară pornită contra lui 

e ilegală. Prin urmare învățătorulă scie cum stă, ce 
are să Iacă și ce însemnătate să dea acestei cercetări.

—x—
La oii*  iulă poștală din Lăpiișulu ungurescă s’a 

deși hisă stațiune telegrafică.

Ună evenimente. care nu va lipsi d’a avea ma e 
răsunetU europenii, este găsirea mormântului lui Ooidiu, 
s"rie „Răsboiulă". Intr’adevărO d-nii Papadopolă Cali- 
maki și Cogălniceanu, într’o nouă cercetare făcută mai 
alaltăerl la sătulă Anadolkioi lângă Constanța, au dată 
de piatra mormentalu cu inscripții a podului Ponticeloru 
și Metamorfoseloru. Neobosiții archeologl au și înștiin
țată pe d. Urechiă telegrafică despre aceslă evenimentă 
in lumea literară și archeologică.

—x—
Guvernulă italiană a comunicată cabinetului tran- 

cesă că motive financiare ilă împiedecă d’a lua parte la 
exposițiunea universală dela 1889 ce va avă locă în 
Parisă.

—x—
La tergulă din urmă ținută în Leteny ună țărână 

din împrejurime vendu o vacă cu 45 fl. și plecă apoi 
spre casă. Ună țărână croată și ună vagabondă ungură 
observară acesta și se vorbiră să’i țină drumulă. Bie- 
tulă țărână fu în adevără atacată pe drumă, jefuită de 
bani și apoi omorîtu și aruncată într’o grbpă. Ucigașii 
vrendă să ’mpartă banii, Croatulă smulse tovarășului său 
banii și fugi Furiosă, de acesta, ucigașulă ungură se 
întorse în Leteny, făcu tribunalului arătare, că a vătjut 
pe ună hoță cum a otnoritu pe ună țărână etc. Făcân- 
du-se cercetare se dovedi adevărată arătarea, der Ungu- 
rulă așa se încurca în răspunsurile ce le^dete, incâtă fu 
arestată și în urmă mărturisi faptulă. Croatulă e ur
mărită.

—x—
S’a înființată o societate sub președința d-lui Co

gălniceanu, care să aibă de scopă ridicarea unei statui 
marelui Cronicară ală veacului XVIII. Miron 'fiostin. In 
privința acestei statue află următărele „Răsboiulă": D. 
Urechiă ducându-se la Parisă a comandată statua în 
bronza (mărimea odată și jumătate) d-lui Hegel, elevă 
medaliată ală scolei de bele-arte din Parisă, după reco- 
mandația d-lui Berthelot ex-ministru. înainte [însă de a 
căta sculptori străini, d. Urechiă s’a adresată sculptori- 
loră români (doi avemă): d-lui Valbudea ce venise din 
Florența și d-lui Georgescu, care pe lângă o mulțime de 
comăntji, are statua lui Asachi, comandată totă de d-lă 
Urechiă, acum doi ani. Statua se va ridica la Iași și 
costă 18,000 lei.

„Familia*,  4 ară săptămânală, beletristică-literară, 
ce apare în Oradea mare sub redacțiunea d lui Iosifă 
Vulcană, conține în Nr. 23 dela 7 (19) Iunie: Pietatea 
(ilustrațiune,. Și decă (poesiă), de Lucreția Suciu. Prima 
serată (studiu din vieță) de Averchiu Macaveiu. Mândra 
inșelată ,baladă poporală de lângă Năsăudă) de Ștefană 
B. Inlluința 4'lei și a nopții asupra organismului, de A. 
Dinga. 0 cugetare asupra sorții femeii, de Cornelia Emi 
liană. Sentințe de ale lui W. Shakespeare. Cronica sciin- 
țifică Salonă. Literatură și arte. Teatru și musică. Ce 
e nou ?

„Amicală Familiei*,  revistă bilunară, beletristică- 
literară, ce apare in Gherla sub redacțiunea d-lui N. F. 
Negru țiu, conține în Nr. 11 dela 1 luniu: Literatura 
provensale, de Dr. Gregoriu Silași. Strada Carmen- 
Sylva, romană de Teochară Alexi. Versă sărbătorescă, 
de Demetriu Fekete. Primăvăra (poesiă) de A. G. Dra- 
ghicescu. Călătoria împrejurulă pământului în 80 de cjile, 
piesă de spectacolă cu cântece, danțurl, evoluțiunl și 
intrări, după A. d’Ennery și Jules Verne. Stâna de vale, 
de I. Buteanu. Epigrame. La fântâna satului (ilustrațiune)'. 
Două ilustrațiuni glumețe. Diverse. — Nr. 12 dela 15 
iuniu conține: Strada Carmen Sylva (urmare). O frum- 
seță din răsărită (ilustrațiune). Godreană Craiulă Co- 
driloră (baladă) de Georgiu Simu. Stâna de vale (ur
mare.) Diverse.

Corupțiuni, escese și bătăi la alegeri.
Despre alegerile din Peșta se serie: Ună glumeță 

a numită actualele alegeri din Budapesta „alegerile gu
lașului", deorece alegătorii diferiteloră partide mai numai cu 
gulașă au fostă tractați. Frumdsele timpuri, când ale
gătoriloră li se punea pe masă friptură de gâscă, apar
țină deja istoriei. Der și ună simplu gulașă cu sosă 
(cu cuvenita porțiune de vină lângă elă) e lucru costisi- 
toră. Statistici electorali calculâză legitimile cheltuell 
ale campaniei electorale budapeștane, adecă numai pen
tru placate, alte tipărituri, stăgurf și musiel, la cifra ro
tundă de 300.000 fl. Pentru birjl, deorece afară de 
cele obligate a merge la gară tâte au fostă închiriate 
in serviciulă diferiteloră partide spre a duce alegători 
la loculă de votare, s’au cheltuită celă puțină 25,000 fl. 
cu care ocasiune de regulă birjarii eu dreptă de alegere 
ișl dau votulă pentru partida ce i-a angagiată. Socoiin- 
du-se însă sumele cheltuite de singuratici alegători pen
tru candidatulă loră, atunci cifra susă dată s’ar sui re
pede: se șî numescă dâră singuratici bărbați și firme, 
care au contribuită cu 2000—3000 fl, pentru scopur
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electorale, pe când mai suntă de socotita deosebita și 
cheltuelile pentru duzine de prânzuri electorale. Se 
vede așaderă, cA nu sunta eftine nici alegerile gulașului.

„D. Z.“ scrie: In Peșta se înființaseră in cinci lo
curi cArciume libere și vinula curgea vale între sunetele 
unei lărmuităre musicl de instrumente de suflata. Dimi- 
năța cutrierară stradele cercului. Langianii cu o musică, 
aderenții lui Orszagh cu două musicl. Intre pause se 
cântară cântecele coșteșescl. Productele acestei poesii 
de ocasiune originală-maghiară sunta atâta de caracte
ristice, încâta trebue să comunica două strofe ca probă. 
A doua strofă din cântecula lui Orszagh •

Dulcea nOstră patriă se chiamă „Magyarorsz;rgh« 
Depulatula nostru să chiamă și elă Orszagh, 
Pe ela până la mOrte noi nu îia părăsima, 
Multa timpa lumina vieții a’i străluci dorima.

Și așa înainte, cu grația, 16 strofe. Mai intuitiva 
e cântecula lui Lung, după melodia cântecului lui 
Kossuth:

La păria parlamentului 
Portaru-aștăplă ’n sală 
Pe Lang alesulo Budei vechi 
Să intre-a merge ’n sală. 
Trăiască candidatulă Lang/ 
Multa tbnpU trăiască Lang 1

Intr’ună apela adresata alegătorilor^ unguri din- 
tr'una orașă ardelenescă în contra candidatului partidei 
independente se cjice între altele: ,ScițI voi cetățenilora, 
cine e acesta candidată? 0 lăpădătură de cămătară din 
Budapesta. Una răufăcăloră de rendo, căruia prin sen
tință i s’a luată dreplulă de advocata din causă că des 
poia lumea; care păși apoi ca scriitura fă-ă permisiune 
și începu din nou nerușinatele sale șarlatanii cu edarea 
unoră lăpădâturi de romane srăine. Acesta candidată 
’șl-a adunată considerabila sa avere din ultimulu bană 
ală industriașiloră săraci, ală părințiloră de familiă în 
nevoiă, ală funcționarilor^ strîmlorațî, după cari pândea 
ca animalulă sălbatică și la timpulă potrivită îi făcea 
vagabundi cu dobencjile sale câmătărescl... In comparația 
cu acesta monstru sugătoră de bani hiena ce scormo- 
nesce mormintele e numai unu mielă blândă: acesta ani
mală sălbatică omenescă s'a îngrășată de carne viă. 
Sinucigașii, pe cari i-au mânată in gropă carnetele acestui 
candidata sugătoră de sânge, suntă plânși încă și atji de 
văduvele ce cerșescă și de copii ce flămâncjeseă.... In 
capitală, a aminti numele acestui candidată însemnă a 
te desonora. Glubulă scriitoriloră l’au sverlifă afară din 
mijloculă său... S’a furișată înăuntru ca hoțulă, cu două 
c|ile înainte de alegere, spre a fura Săeuilora onărea 
loră... Int6rceți-vă cu scârbă dinspre acesta orna, decă 
vă vine înainte. Acesta monstru nu e demna a atinge 
scumpulO pămenta sfințita cu sângele eroilora săcui...«

In Teresiopolu partida lui Horvath provocă o in- 
căerare sângerosă cu partida candidatului guvernamen
tală Dr. Mukits. Partida atestuia fu primită cu batjo 
curî și cu petri și apoi atacată cu furcăie de fera și cu 
topore, adunate de mai nainte într’o curte. Partida lui 
Mukits iritată prin acesta ataca, se apără cu bețe și 
împrăștiă plebea îmbătată. Suntă vr’o 30 de răniți, E 
temere să nu se incaere din nou, fiindă mare iritațiunea.

In Nagymarton s’a bătută o parte din alegătorii 
oposiționali cu gendarmii și cu miliția, așa câtă din causa 
acestei bătăi alegerea a trebuită să se suspindă pe o oră. 
Gendarmii au împușcată iu massa de alegători, cari in 
cea mai mare parte erau de prin satele croate. Au fostă 
omorîțl dintre alegătorii oposiționali 7, er 14 au fostă 
greu răniți; ceialalți înspăimântându-se au fugită care în- 
cătrău, er guvernamentalii au rămasă ca să culăgă .laurii 
victoriei*,  alegendu șl de deputată pe Degen Gusztav.

*) Celelalte cjiare românescl suntă rugate a lua 
notiță despre acestă concursă.

*’) întârziată din causa lipsei de spață. — Red.

In Sopronu bătaia a fostă provocată de ună preotă 
catolică. Au fostă omorîțl nu 5, ci 8 6menl er 2 gen- 
darml au fostă greu răniți.

In Bigya ună fisolgăbirău a începută a pălmui pe 
alegătorii din partida oposițiunei și a-i duce cu forța la 
votisare pentru guvernă. Alțl alegători din oposițiune au 
ostă împedecațl de milițiă și gendarml de a se apropia 
de urnă. Candidatulă oposițională fu petrecută de cre
dincioșii săi în plânsele dela loculă de alegere, pentru câ 
n’a reușită.

Dunaszerdahely, orașă din Ungaria, este în flăcări. 
Au arsă până acum 80 case; 120 familii au rămasă fără 
adăpostă. Foculă încă nu este stinsă. S’a cerută ajutoră 
din Pojună pentru localisarea focului și s’a trimisă deia 
ună despărțămentă de milițiă. După cum se tjice incen- 
diulă este o urmare a alegeriloră de deputați. O parte 
din alegători credă că antisemiții au fostă incendiatorii, 
ăr antisemiții pună vina pe Evrei. Alesulă deputată an
tisemită Szabo Lajos a pronunțată blăstămă asupra Evre 
iloră, în publică în mijloculă stradei și cu stindardulă în 
mână. înainte de isbucnirea incendiului, antisemiții au 
jefuita cu forța pe Evrei. Trei flăcăi au intrată în casa 
Evreului Wetzler și punendu-i cuțilulă in peplu, au ce
rută bani. Unulă din ei a fostă prinsă.

In comitatulă Hajdu alegerile peste totă promită 
multă vărsare de sânge. In Perct se vorbesce că e în 
curgere o luptă înverșunată; flăcăii amețiți de vină îm
pușcă unii asupra altora. Vicecomitelui respectivă ’i s’a 

cerută prin telegramă să intrevină cu putere armată; elă 
a și trimisă deja o companiă de ostași sub conducerea 
unui locotenentă.

Estrasă*)
din protocolulă ședinței Comitetului Associa
țiunei pentru cultura poporului românii din Maramureșu, 

ținută în Sigetă la 17 Maiu 1887.
P. 5. Concursulă pentru primirea tineriloră în con

viețuia Associațiunei pentru anulă școlară viitorii 1887/8 
se decide a se țină in 15 luliu s. n. a. c. in Sigetă, în 
localitățile convictului, la 10 Ore antemeridiane in care 
di suntă invitați a se înfățișa și domnii membrii ai Co
mitetului Associațiunei.

Timpulă ținerei Concursului se va notifi.a P. 0. 
domni protopopi din Maramureșă, cu rugare ca denșii 
să tacă acăsla cunoscuta în Districtele sale, mai încolo 
concursula se va publica în .Gazeta Transilvaniei, și 
in alte Z'are românesc), precum și în .Mâramarosi 
Lapok'.

In convicta se voră primi tineri parte pe spesele 
convictului, parte pe lângă plată în numărulă ce se 
va stator! in (Jiua concursului.

Pentru primire în convicta voră trebui să con 
curgă și acei tineri, cari au fostă în instilută în de- 
cursulă anului școlară trecută.

Concurenții recursele loră provătjute cu documen
tele de lipsă voră ave de a le trimite pănă în 15 luliu 
la adressa : Bss. Domnă Michailă Kokenyesdi Vicariu in 
Bârsana. Barezânfalu p. u. Szurdok.

Estradată prin: litu Budu, not. .Associațiunei».

Lista de subscripțiune,
deschisa de „Gazeta Transilvaniei pentru comunele ro
mâne din Ardelu nenorocite prin incendiu și inundare.

Au mai incursu :
Pe lista eleveloră colectante:
Cornelia Brană și Agnes Nastasi, dela urinătorele 

eleve din clasa a Ill-a de fetițe dela scăla română din 
Brașovă :

Cleopatra Kusu 21 cr., Agnes Nastasi 20 cr., Cor
nelia Brană 20 cr., Elena Boncea 20 cr., Veronica Pop 
20 cr.. Hareti Bidu 20 cr., Elena Munleanu 20 cr., E- 
lena Purcârea 13 cr., Eleftera Stinghe 11 cr., Maria 
larca 10 cr., Reveica Preșmereanu 10 cr., Efrosina Voicu 
10 cr.. Maria Bratu 10 cr., Elena Lupșană 10 cr., Ma
ria Munteană 10 cr., Valeria Vătășanu 10 cr., Victoria 
Lupană 5 cr., Elena Christiană 9 cr. Laolaltă 2 fl. 59 cr.
Dela învățat, clas, 111-a de fete Ioan Aron 1 fl. —

Suma 3 fl. 59 cr.
Dela d. Ioană Pap din Domnind . . . 2 fl.

„ . Ioană Bușiția, Sarospatak . . 1 fl. 50 cr.
„ „ Antoniu Precupă Kozepfalva . 1 fl. —■
„ Ună preotă gr. cat. din Viena . 1 fl. —

Suma 9 fl. 09
Adăugendă la acesta suma din nr.

127 ală „Gaz. Trans.1 Lei noi 1220 și 501 fl. 17 cr. 
(Va urma). Totală : Lei n. 1220 510 fl. 26 cr.

Le mulțumimfl generoșilor!! contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindu ca nobilulu loră 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

Mulțăimtă publică, și dare de seină,**)  
asupra venitelorfl balului arangeatii la 10 Februariu a. c. în folo- 

sulO fondului pentru ajutorarea studențilorâ săraci din Blașiu 
în casu de morhu.

Blașiu, Maiu 1887.
Subscrișii in numele comitetului arangeatoră ve- 

nimă a esprime căldurosa nășiră mulțămită publică tu
turora binevoitoriloră partieipanțî, colectanțl și contri- 
buențl, cari au luată parte, său au concursă cu obolulă 
loră la balulă arangiată în 10 Februariu a. c. .întru 
folosulu fondului pentru ajutorarea studențiloru miseri 
în casu de morbă*  dela gimnasiulă super, gr. cat. din 
Blașiu.

Totodată spre rectificare publicămă următOrea dare 
de sima:

I. Venitulu în lista de baiu: 171 fl. Peste prețuia 
întrărei au contribuită: Escl. Sa Metropolitulă Dr. Ioanu 
Vancea 30 fl., Timoteiu Ciparip, vicară capitulară 5 fl., 
Simionă P. Mateiu, secret, metrop. 2 fl., Dr. Ales. Grama, 
rectorulă institutului Vânceană 2 fl., Zachariă Branu, 
v.-protopă. (Sâncelă) 3 fl., Ioană Ilorșia, preotă (Bia) 
3 fl., Dr. Ioană Uilăcanu (Sănpetrulă de Cârnpiă) 2 fl., 
Emiliu Corinoșiu 3 fl., Fiuna Istvan, pretoră (Blașiu) 3 fl., 
Simon Mendl 3 11., Solomon Sinberger 3 fl., Geiger 
Sândor 2 fl., losifă Ciuciu 2 fl., Beregszâszi Păi 2 fl., 
Filonă Rațiu 2 fl., Augustină Colceriu 2 fl., Ana M. Flo- 
riană, preotesă 2 fl., Maria Rață 2 fl., VictoriaJloșca 2 fl.

II. Venitulu esternu dela persone și familii singu 
ratice și din listele de colectare: 192 fl. 50 cr. v. a. 
er din România 73 lei 50 bani, și anume:

a) Dela persâne și familii singuratice: Ludovicii 
Andreiu, notară, (Totoiu) cu repețila-i generositate 5 fl, 
marinimosulă domnă Vincențiu Visoina, căpitană în 
Bosnia, 4 fl., Ilie Nedelcu, supra-locotenentă (Teschen) 
2 fl., Dr. Ioanu Popă de Highișu, medică de regim. 
(Orăștiă) 2 fl., Dimitriu Buibașiu notară, (Cralovețiu) 2 fl , 
Ioană Deacă, preotă, (Roșia de Sec.) 1 fl., Gregoriu 
Sabo, preotă, (Aitonă) 1 fl., Alexandru Gruița preotă, 
(Asinipă) 1 fl., Ioană Popă preotă, (Drașiovă) 1 fl., 
Andreiu Vodă, preotă, (Ormenișă) 1 fl., Efremă Rațiu 
primară, (Teușă) 1 fl., Simeonă Moldovană, propr. (Cer- 

găulă mică) 1 fl., Ioană Frățilă, jude com. (Sâncelă) 1 
fl., Alexandru Neagoe, propr. (Buia) 1 fl., Dela unii d-nl 
oficerl din regim, de inf. 50 din Alba-Iulia 7 fl.

i) Din listele de colectare.
Lista Nr. 4. Colectante: P. On. D. Ioană Moldo- 

vanu, protop. gr. cat. în Mediașă 2 fl., losifă Barbu 1 
fl., Ioană Munteană preotă (Agărbieiu) 1 fl., dela mai 
mulțl l-60 11. Suma 5'60 fl.

Lista Nr. 5. Colectante: P. On. D. Basiliu Rață, 
protopopă gr. cat, in Reghinulă săs.. 1 fl. 5 cr., Wrats 
M. comerciante, (Reg. săs.) 50 cr., P. Barbu adv. 1 fl., 
M. Oibonașă adv. 1 fl., Ecaterina G. Marinovich 1 fl., 
Eugeniu Cri.șiană, mare propr. 1 fl., Georgiu Cergedi, 
capit. în miliț. terit. 1 fl., Ună Română 1 fl., Dr. Ab- 
solonă Todea, adv. 1 fl., Ioană Popă, preotă (Giabenița) 
30 cr., Eliă Lupu, preotă, (Brețcu) 30 cr., I. Chinezu, 
preotă (M. Huducă) 30 cr., Nicolau Mateiu, preotă 
(Chiherulă superioră) 20 crucerl., Teodoră Hărșiană, 
preotă (Beica rom.) 50 cr., Michailă Popă Lupu, preotă 
(Fălfălău) 40 cr., Petru Ciobotariu, preotă (Reghin, mag) 
30 cr, Teodoră M. Popă, preotă (S. Mihaiu) 25 cr., 
Ioană Răcoțiană (IbănescI) 50 cr, Zacheiu Graură (Si- 
drieșiu mare) 40 cr. Suma 12 fl. (Va urma.)

Ultime soiri.
Londra, 21 Iunie. — Se anunță din Odessa 

(jiarului „Daily News“, câ a 15 divisiune de 
infanteria, ce se compune din 19,000 de 6menl, 
a primită ordinulă să se prepare de plecare. O 
parte din acesta divisiune va merge la Bender 
(frontiera României) și cealaltă parte în Crimea. 
Este probabilă, că trupele, ce se ducă la Cri
mea, voră fi în urmă transportate la Batum.

Viena, 22 Iunie. — țîiarulă „Neue Freie 
Presse“ pretinde a sci, că guvernulă germană 
nu este favorabilă la încheiarea unui tratată de 
comerță cu Austro-Ungaria. Principele de Bis- 
marck ar fi declarată, că tarifulă autonomă n’a 
fostă încă aplicată o periodă destulă de lungă 
și că de ocamdată este imposibilă de a judeca 
efectele sale.

Berlină, 21 Iunie. — țliarulu „Tageblatt“ 
Zice, că nu este îndoiosă că divorțulă între Re
gele și Regina Serbiei va fi pronunțată după 
propunerea regelui Milană, și că d. RisticI fu 
chemată la ministeră, fiindcă el singură s’a de
clarată gata a începe întrevorbirl în vederea a- 
cestui actă.

Belgradă, 21 Iunie, (cale indirectă) — D. 
RisticI a chemată pe mitropolitulă Michailă, care 
era exilată.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.<)

CZEGrLED, 23 Iunie — Komjathy din 
partida independențiloră a fostă alesă în acestă 
cercă contra lui Verhovay.

SEMLINtJ, 23 Iunie (Scirea lui „Lloyd“) 
După cum o spune depeșă telegrafică privată so
sită în Belgradă din Sofia, regenții Zsiviov și 
Stambulov să fi fostă arestați. Se Zice 
că Mutkurov și Popov ar fi ordonată să fiă a- 
restațl. „Lloyd“ însuși Zice că acăsta scire nu 
i se pare verosimilă.

CONSTANTINOPOLtJ, 23 Iunie — (Sci
rea agenției Reuter). Ambasadorulă Franciei și 
ală Rusiei au presentată eri înaltei Pdrte note 
scrise în tonă energică, prin cari amenință cu 
răsboiu la casă când convențiunea egiptănă 
ar fi ratificată.

Agenția „Wolff“ anunță, că P6rta s’a decisă 
a amâna ratificarea convențiunei până după săr
bătorile Bairamului. Situațiunea e încor
dată.

DIVERSE.
Șerpe în stomacu. — ,Gaz. Buzăului» spune, că 

copilulă Nicolae G. Stoiană din comuna CândescI, în 
etate de 11 ani, eulcându-se în Ziua de 25 Maiu pe ța
rină în câmpă, unde păZea vitele, a adormită și s’a 
deșteptai ă pe când ună șerpe se introdusese în gura lui. 
Șărpele fiindă pe jumătate afară, a trasă de elă,împreună 
cu nisce muncitori trecători, dăr a fostă imposibilă de 
a’lă scOte, astfelă că s’a introdusă țin stomaeulă copi
lului, care o Zi și jumătate nu a mai putută vorbi. 
Mumă sa însă dându i să bea scrumă de tutună ames
tecată cu oțetă tare, elă s’a făcută imediată bine și n’a 
mai simțită șărpele. Acum copilulă se găsesce în de
plină sănătate.

Unu liberatorii. — »Democratulă« din Ploescl rela- 
tăză, că dilele acestea, ună domnă necunoscută, ve- 
nindă în piața Legumeloră, unde se văndă felurite pa
seri cântătOre sălbatice, le-a cumpărată pe t6te câte le-a 
găsită espuse prin colivii, care erau în numără de vr’o 
100, și după ce le-a plătită după tocmălă, le-a dată 
drumulă la tăie, în mirarea mulțimei asistente, luându-șl 
sborulă fiăcare în aerulă liberă mai plăcută vieței loră 
decâtă captivitatea in care se găseau.

Editoră: Iacobtt Mureșianu.
Redacioră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.
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Ouraalu la bur^u du Vl»na Bursa de Bucuresci.
din 22 Iuniu st. n. 18«z.

Rentă de auri 5»/0 ... 101 95
Rentă de hârtii 5% . . 88.05
împrumutul^ cftrioril ferate

ungare............................ 151.50
Atnortisar.a datoriei căi-

lorii ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.90

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 127 50

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . .116 60 

Bonuri rurale uugare . . 104.60 
Bonuri cu c). d6 sortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

aușd................................ 104.50
Bonuri cu d. de Jsortare 104 60 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bouurt croalo-slavone . . lOioO 
Despăgubire p. dijma de

vinO ung.............................. 99.W
ImprumutulO eu premiu

ung.....................................191 70
Losurile peutru regularea

Tisei și Segedinului . 122 30 
Renta de hărtiă austriacă 81 35 
Renta de arg. austr. . . 82.50
Renta de aura austr. . . 112 90 
Losurile din 1860 . . . 137.10

I Acțiunile băncei austro-
I ungare..........................888 —

Act. băncei de credita ung. 286 — 
Act. băncei de credită austr.283.70 
Argintuld —. — Galbini

împărătesei ................. 6 95
Napoleou-d’ori .... 10.05 

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

Cota oficialii dela 9 Iunie st. v. 1887.
Cump.

Renta română (5%). 91 */,
Renla rom. amori. (5"/0) 94*/ a

> convert. (6“/0) . 87’/*
împr. oraș. Buc. (20 fi1.) ------

Ac. de asig. Dacia-Rom. ------
« » » Națională ------

Aură contra bilete de bancă . . 15.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.00

Credit fonc. rural (7°/0) . 1061/,
* 11 >» (5°/o) 91*/ a
» » urban (7°/0) . 104’/*
» , (6°/o) • 96—
» • (5°/.) • 88—

Banca națională a României 500 Lei------

veivl.

92—
95—
88—

107—
92—

1041/,
97—
88>/a

15.75
2.02

Curstdu pieței Brașevâ
du 23 Iuniu ■:t. li. tHK7.

Bancnote roniâuesci . . • • Cum .. 8 60 Vf-nd 8.62

Argint româneai . . . • ■ 1 8.53 8.57

Napoleon-d’ori .... • 9 97 10.02

Lire turcescl................. » 11.32 > 11.39

Imperiali..................... » 10.32 • 10.39

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

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

ff 5»/0 • fl 98.— » 99.—
Ruble Rusesc! .... > 113.— » 114.—

Discontulă . . . » 7— 10°/, pe ană.

ABONAMENTE
la

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

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

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Uugaria:

TARIFA
anunturiloHi și insertiunilorn.

1 1 ■>

pe trei luni..................... . . . 3 fl. —
„ ș6se luni...................... . . . 6 fl. —
„ unit ană...................... . . . 12 fl. —

Pentru România și străinătate:

„ pe trei luni .... 10 franci
„ șese luni........................... ... 20 „
„ unu anii...................... ... 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

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

Pentru repețiri se acordă următorele raliate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori............................... • 10°|o

>) n o 5 — 8 ,, .............................. • 15°|.

h ii ii 9—11 ,, .............................. . 20° 0

„ „ ii 12—15 ,, .............................. • 30°jo

» ii ii 1®—20 ,, .............................. • 40°|o

Dela 20 de repețiri în susu .............................. . 50°o

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

voiri și reduoeri și peste cele însemnate mai susă.

Mersulu trenuriloru
Valabilă deia I Iuniu st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușâ-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de statft reg. ung.

Predeal îi-Budapes ta Biitfapesl»—fl*re<lealii

Bucuresci

Predealu (
(

TimișB

Brașovă

Feldiâra 
Apatia 
Augustina 
Homoroda 
Hașfaleu

(
(

Trenă Tren Trend 
d*  accelerat omnibus 

pordâne

Tren TrenăTrend
de pers, accelerat de pers.

I
Trend 

do 
persâne

Trenă 
omnibus

8igliiș6r*  

Elisabetopole 
Mediașd 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunela 
Teiușft 
Ai udfl 
Vințulă de 
Ui6ra 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

(
(

susă

k 
I

Clnșia 

Nedeșdn 
GhirbSu 
AghirișB 
Stana 
Huiedin fi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
VadB 
Mezfl-Telegd 
Fngyi-Văsărhely 
Venția-Orădii

Ondia-nare
P. Ladăny 
Siolnok 
■ada-peata

(

Viena

8 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

Trenă 
onmlbub

4.47
5 28
5 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 66
3 64
4 51
5 28
5 56

Trenu 
de 

persdne

10.50
1.33
4.24

Trenu 
de 

persone

6 37
6.58
7.14,
7.29]
7 56
8 18
8 58
9.15'
9 34
9 53

10 28
10 47
10 57
1107
11.19

1.16
3.29
6 33

— 2.15
| 8.00| -

V ieua
Budapesta
Szolnok
P. Lsdăiiy 
Oradea mare

Venția-Orădii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu
Vadâ
Bratca
Bucla
Ciuc.ia
Huiedin
Stana
Aghiriș
G1 ârb6u
Nedișu

CInșiu
Apahida
(iltiriș

Cucerdea

Uiora 
Vințulă do 
A; udâ 
Tsieșă 
Crăciunelă 
Blașb 
Micăsasa 
Copșa stil 
Mediașul 
Elisabotopok 
Sigișora 
Hașfaleu 
Honiorod 
Augustină 
Apatia 
Feldiora

ST: i

Brașovâ
Timișa

Predeal ti

Bucuresci

Nota: Orele de nâpte suntd cele dintre liniile gr6se.

|_ll_io| -
74o 2.—

3.28
9.35

i 1 05 4.05
2 02 5.47
4 2 7.11
— —
— —

7.33
— 8.04
— -
— —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —

10.31
11.00 _
il 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

2.02
4.78

1.55
2.53

7.40
1042

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.C9
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8.23
9.02
9.52

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

Teiușft- âiadft-Budapesta
1

Budapesta-AradA-TeiușA.

Trenă Tre iă Trenă de Trenfi de Trenfi Trenfi
omnibus de pere. peraine persdne de peradne omnlba

Telușft 11.24 — 3.00 Viena 11.10 12 10 _
Alba-lulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de joșii 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 JL-' illOK 11.35 545 —
Orășfia 1 32 — 5.18 Al adb 4 30 6.— —
Simei'ia (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 Pauliș i 5.19 6.51 —
llia 3.55 — 7.28 Radna-I >pova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.C8 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 39 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 6.27 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 _
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 llia 8 55 9.'8 —
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10 42 —
Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Arad ti 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( — 2 32 4.E9 Șibotă 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulă de josă 12 18 ,12.29 —
Budapesta — 1 a. 20 Alba-lulia 12 36 12.46 —
Viena — — 1 6.05 Teiușft . 1.29 1.41 —

Aradb-Tiinilșdra Slmeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenu Trenă de Trenfi Trenă
nmnlhna persânc mixt peredne omnibtu mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — _ 3.25
Nămeth-Săgb 6.44 — 6.58 Hațegă — — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifaiva 7.47 — 7.55 Crivadia — _ 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6 4r.
’Timiișdra 9.02 — 9.08 Petroșeni — — 7.12

Timiș6ra>Aradft Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Trenfi du Trenă Trenă Trenfi Trenă
pereâne peraine nmnlhnn de pers, omnlbua mixt

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeni 6.101
Merczifalva — — — Banița — — 6.53
Orczifaiva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui __ 8.20
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — j ----- 9.01
Aradulă nou 9.11 8.01 Streiu 9 52
Ajradfi 9.27 — 8.17 Hlmerl* — — 10.31


