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de cumplită influința austriacă și cea rusfescă 
în Belgradă. Venirea la putere a lui Ristici a 
deșteptată mari îngrijiri în Viena, din causă că 
Ristici trece acolo de ruso-filă și cabinetulă aus
triacă se teme sfe n’aibă de lucru mâne poimâne 
cu Serbii. Declarările, ce le-a făcută Ristici, că 
elă n’are în vedere decâtă interesele adevărate 
ale Serbiei, n’au fostă de ajunsă spre ală liniști 
și a trebuită sfe se decidă Regele Milanu ca 
mergendă la băile dela Gleichenberg să facă o 
visită și curții din Viena, ca sfe mai mulcomfescă 
temerile.

Precum se spune planulă regelui Milană de 
a merge la Viena a întâmpinată oposițiune în 
Belgradă și a fostă pusă în lucrare numai după 
ce au sosită asigurări confidențiale din Viena, că 
aici regele se pfete aștepta și acum Ia o primire 
cordială. Nimeni nu pfete nega însfe, că situa- 
țiunea lui Milană față cu curtea vienesă a deve
nită mai dificilă prin schimbările din urmă.

Multă mai acută apare adl cestiunea egip- 
tfenă. Francia și Rusia protestândă în contra 
convenției ariglo-turcesc! relativă la Egipetă s’au 
pusă în oposițiune nu numai cu cele două pu
teri contractante, ci încâtva și cu Germania, 
Austria și Italia, care se dice că ară fi consem- 
țită pe ascunsă la acea convenția.

Suntă dfer încă destule cestiunile orientale 
cari potă da nascere marelui conflicfă europfenă, 
de care se totă cobesce. Diplomația îșl dă tfete 
silințele a stînge foculă, dfer și ei îi va succede 
aefesta numai pănă Ia o vreme.

Brașovu, 13 Iunie 1887.
Sfe întrerupemă pentru adl trista disensiune 

asupra păcătdseloru stări de lucru dinăuntru, 
cari au făcută cu putință ca unu guvernă, lip
sită de ori-ce alte „merite11, afară de acela de a 
fi cufundată statuii! în nomolulă datoriiloră și 
ală imoralității, sfe se laude, că a câștigată 53 
mandate mai multă, ca în periodulă trecutăj; sfe 
lăsămă miseria unguifescă pentru momenfă la o 
parte și sfe ne aruncămă privirile puțintelă în 
afară, unde se petreci! lucruri de mare însem
nătate.

La cestiunea bulgară, care totă mai multă 
se încurcă, s’a adausă acum și cestiunea ser- 
bescă și în timpulă din urmă și cestiunea egip- 
tfenă. Diplomații din t6te țările Europei sunti! 
fer â șl în deplină activitate, ca sfe stingă fociilu, 
ce l’ar pute nasce vr’nna d;n aceste fatale ces- 
tiuni ale Orientului.

A cui sfe fia Bulgaria, a cui Serbia și a 
cui Egipetulă? In juruit! acestoră întrebări se 
învertesci! tfete intrigile, acțiunile și protestările 
diplomațiloră din Viena și Berlină, Parisă și 
Petersburgu. din Londra si Roma.

Unulă din miniștri Angliei, ren urnitul ii 
Gladstone, a disă odată că „Orientulă sfe fiă ală 
popfereloru orientale". Credem 0, că decă tfete ca
binetele europene ară profesa sinceră aefestă pă
rere, cestiunea fatală a Orientului ar fi ușoru 
resolvată eu concursulă loră și de sigură nu 
popferele orientale ară fi acele, cari ară protesta 
in contra unei soluțiuni drepte și naturale ca 
aefesta. Dfer diplomația nu și-a bătută capulu 
niciodată cu interesele celoră mici, ci numai cu 
interesele ei proprii, cu poftele și planurile ce
loră mari. A<Ji nu e vorba de ceea ce le place 
mai bine Bulgariloră, Serbiloru și Egipteniloru, 
ci se întrebă toți a cui infiuință sfe domnfescă în 
Bulgaria și în Serbia, a Rusiei ori a Austriei, și 
cine sfe fiă stăpână peste Egipetă, Francia 
ori Anglia?

Câtă pentru Germania, cancelarulă ei șl-a 
spălată manile ca Pilată, dicândă că elă n’are 
interese în Orientă și puțină îi pasă dfecă acolo 
va fi mai mare influința celoră din Petersburgă 
ori a celoră din Viena. Se asigură, că puterni- 
culă cancelară prin declarațiunile sale de feliulu 
acesta voiesce se ademendscă pe Rusia și să o 
țină legată da amiciția Prusso-Germaniei. Italia, 
deși are multe interese în Orientă, e fferte reser- 
vată și se mulțumesce deocamdată a ținfe pasă cu 
Germania și Austria.

Remână dfer ca actori principali pe scena 
orientală de-o parte Austria și Rusia, fer de altă 
parte Francia și Anglia. In Bulgaria și în Serbia 
se combată influințele celoră dintâi fer în Egipetă 
ale celoră din urmă puteri.

Peste o săptămână se va aduna din nou 
Sobrania bulgară și cestiunea bulgara va reînvia 
cu nouă putere, dfer nu e speranță, nici de astă- 
dată, că Bulgarii voru putfe dobendi unu prin
cipe consolidându-șl astfelă statulă, care este arjl 
espusu tuturoră periculeloru. Consolidarea Bul
gariei în condițiuuile actuale este tocmai ceea ce 
nu vrea Rusia. Cabinetulu din Petersburgă pa- 
ralisfeză ori-ce soluțiune definitivă cu intențiunea, 
ca sfe producă cu timpulă anarchiă în țferă și sfe 
pfetă atunci mai ușoră pescui în turbure. Era 
vorba de a se numi ună regentă pentru Bul
garia. Acum și acestu plană a căzută în baltă. 
Bulgarii cu tfete astea n’au desperată încă și voru 
sfe-șl încerce din nou noroculă, alegendu-șl ună 
principe. Totă mai multă prinde însfe rădăcină 
părerea, că Bulgarii nu voră putfe face nici o 
isprăvă dfecă nu se voră înțelege cu Rusia.

Așa stă lucrulu cu Bulgaria. In ce privesce 
Serbia, ea are rege și ună guvernă constituțio
nală și n’ar mai putfe fi vorbă de o cestiune 
serbfescă a<J.I, dfecă nu s’ar bate în capete așa 

pe spese comune și toastfeză voioși pentru bravii băr
bați, cari sprijinescă guvernulă și suntă reciprocă spri
jiniți de dfensulă.

într’adevferă este lucru pfetruncjfetorO a vedfe câtă 
îșl iubescă patria c*ndidații acestui guvernă escelentă: 
suntă gata a mai face ună miliardă de datorii numai 
sfe nu caijă guvernulă. Da 1 ei suntă gata la tfete. Nu
mai ună semnă așteptă ca cu sacrificarea propriă sfe 
sacrifice totulă Ce modelă de parlamentă este a- 
cesta 1

Este lucru de neesplicată, că în aceea patriă tru- 
mfesă, intre Omeni atâta de buni și de escelențl se mai 
află și femeni răi și nebuni, cari se luptă contra acestui 
sistemă binecuvântată, și contra aceloră persfene fericî- 
tfere de patriă, cari urtnândă marelui genială ducă patria 
la înflorire.

Nu constituția ci lege penală 11-ar trebui acelora. 
Numai bunătatea ministrului-președinte ii scutesce pe 
toți de pușcăriă când se adresfeză cătră alegători. Grija 
părintfescă a autoritățiloră e silită ca cu intervențiunea 
soldațiloră, gendarmilocă, cu instruirea antiștiloră, cu 
autoritatea oficială și câteodată cu amenințări și cu în- 
chisfere sfe apere adevărata libertate a poporului contra 
amăgitoriloră. Iși face de capă celă ce cuteză a vota 
pentru oposițiune, der pentru aefesta numai sie-și pfete 
să-și facă imputări, căci negreșită a fostă admoniată ca 
să nu facă acesta.

In fine și în grâulă curată se află câte ună pică 
de neghină, în parlamentulă liberală încă să viră opo- 
sițiă. Ce păcală, căci câtă de frumosă constituția ar fi, 
când toți ar fi de o părere ca în raiu, dfer pe pământă 
nimică nu este perfectă, nici chiar țâra mameluciloră. 
Și aci nnmai oposiția pfertă vina. Nici o pagubă n’ar fi 
de n’ar esista oposițiă de locă. Și de ce să și fiă? Și 
așa-i totă atâta; totă numai aceea se întâmplă ce află 
cu cale gloriosulă mare bărbată de stată.

Elă este căpitanulă și partida sa este armata. Tri- 
umfătoră toldfeuna. A învinsă, învinge și va învinge. 
Cu consimțfemfentulă publică ală lui este țferă, alegătorii 
liberi cu voturile loră libere l’au întărită in credința că 
națiunea se încrede în elă, facă cu ea ori ce voiesce. 
Partida sa fidelă ii votfeză 320 de milifene pe ană ca sfe 
le distribue, într’adevferă întregă bugetulă este ună mare 
fonda de disposițiune, din care p6te milui în dragă voiă. 
Domeniile statului, minele, căile ferate, contractele de 
furnisare, concesiunile și tote alte bunuri morale, in mâ- 
nile guvernului se prefacă în binecuvântare liberală pen
tru maiorilate. Mai pfete esista o națiune mai fericită 
ca acesta?

Pe rândă flăcăruia ’i se ajunge câte ceva din bine
facerile publice și secrete ale stalului, dfecă le Imerilă, 
Dferă meritele trebue votate. Cine, ca oposițiunea, nu 
le votfeză, nu le merită.

Cât de plăcuți cinci ani o aștfeptă acum pe aefestă 
compania frumfesă, cari așa se înțelegă de bine, și iși 
sacrifică tfete pentru patriă.

Obediența partidei guvernamentale va întrece pe 
cea călugărescă. Nici generalulă iesuițiloră nu este mai 
puternică decâtă generalulă liberaliloră. Parlamentulă 
întregă, națiunea întregă va fi de o părere cu dânsulă 
— de părerea densului.

Așa a hotărit’o acesta însuflețirea încrederei pu
blice, cu carea se alipesce iubirea poporului, căci minis- 
trulă sfeu președinte, pănă la mferteajministrului său, pănă 
la mfertea poporului.

De s’ar cutropi, ca grupulă lui Korah, neînsemnata 
oposițiă, care cuteză a fi nemulțumită cu Moise ală po
porului alesă ală țârei mameluciloră.

Oposiția într’adevferă nu este nici de o trfebă. Intr’a 
devferă ce lipsă este de ea aici în țâra mameluciloră? 
Ca sfe strice disposițiunea publică? Noi suntemă mulțu
miți Da! fiindcă tfete mergă fferte bine, escelentă, Suntă 
bani, avemă credită, votfeză partida, împrumută Roth- 
schild. Noi liberalii suntemă conțeleșl ca, dfecă voimă, 
sfe ne vindemă patria, decă voimă, sfe nu o vindemnă 
precum îi va plăcea d-lui ministru-președinte. Punetum.

Țâră, de mameluci.
(Traducere fidelă din >Pesti Naplo< Nr. 167 din 19 Iunie.)

Este o țeră in mijloculă lumei, in care fiecăruia îi 
este permisă a se supune. Cetățenii ei atâiă suntă de 
independenți, încât fiecare pândesce ce voiesce solgăbirfeul. 
Cultura este forte mare acolo și se împarte în două părți: 
jumătate din inteligință suntă diregfetorl fer jumătate ar 
dori sfe fiă diregfetorî. Astă împrejurare ii imparle pe 
domni în doufe partide, una rfede la oști, alta pândesce 
după osii de roșă. Și fiindQ că cheia dela cămară este 
la guvernă, cei ce trăescă din osă suntă slugi credin- 
cifese ai miniștrilor^ și ai ușeriloră dela palaturile minis
teriale și implinescă tote ce se îndură mai marii loră a 
le porunci, fer cei ce pândescă după osă, suntă din con
vingere liberali, și grozavă se nisuescă, a-șl face merite 
înaintea miniștriloră și a domniloră secretari de prefecți 
ca cântăreți de himnurl, banderialiștl, cocișl (visilii) sfeu 
cai înaintea carului guvernului, și dAcă nu potă atrage 
altmintrelea asupră’șl grațiOsa atențiune, se dau dea 
roata.

Se și ajunge. în astă țferă fericită, câte ceva pentru 
ori și cine, dfecă se pfertă bine. Bâjbăe națiunea 
de domni Escelențe. Bacterii (păzitorii de nfepte) 
suntă consiliat*! regesc!. Fiecare vecină, carele este 
darnică în privința grațiosului guvernă, capelă titlu și 
predicată de nobilă. Oliciulă aici nu este pentru ca sfe 
servescă, ci pentru ca acela cui i s’a dată sfe fiă domnă. 
Cine nu voiesce sfe lăcre capfetă pensiune, numai sfe aibă 
merite patriotice pentru guvernă. Nu trebue sfe-șl im- 
plinfescă datorința, dfer sfe fie ascultătoră. Pe D <jeu este 
permisă, dfer pe ministrulă-președinte este datoră (mu- 
szai) a-lă lăuda. Dfecă cineva a comisă blasfemia de 
l)-deu contra ministrului-președinte, acela se pedepsesce 
cu anatemă civilă și politică, și altă nfecasă nu i-se va 
întâmpla, decâtă că nicăirl nu i se va face dreptate 
și niciodată în vifeță nu va ajunge la nimica, dfer nu se 
va lipsi de libertatea de a muri de ffeme sfeu de a 
emigra.

Aeestă poporă norocoși! are și constituția și par
lamentă. Alegerea e liberă de totă față de candidații 
denumiți sfeu aprobați de ministrulă-președinte. Ba față 
de aceștia se pretinde chiar eserciarea celui mai fru- 
mosă dreptă cetățenescă, ba se și remunerfeză cu bani 
gata. Pe guvernă îlă costă numai ună cuvântă și țferă 
intrfegă se cufundă în plăcerile libertății, mâncă și bea
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Din afară.
„Pester Lloyd“ reproduce următdrea intere

santă scrisâre din Viena, atribuită ministrului de 
justițiă ală Bulgariei d. Stoilov, cătră d. Naee- 
vicl, ministrulti afaceriloru streine:

„Scumpulă meu colegă! M’am adresată telegrafică 
cătră prințulă Alexandru la Kissingen. 'fote rugăciuni!»' 
ca să se întârcă în Bulgaria n’au aflată nici ună răsti 
netă la dânsulă. Nu m’așl fi așteptată la acesta din 
parte’i. Atjl am vorbită cu cornițele Kainuky. Povața 
acestuia continuă a fi d’a ne împăca cu Rusia. Și eu 
am ajunsă la convingerea, că fără consimțenientulă Ru
siei nu vomit pute ajunge la nici o ispravă. Aci (în 
Viena) suntă cu deseverșire nehotărîți și se temu de ună 

resboiu. Bate unu ventu tare dela Nordă. Spune lui 
Zacharia Stoianovă, să nu mai înjure așa de turbată in 
„Svoboda", ci să aștepte ce direcțiune va lua cursulă 
trebiloră. In curendă mai multe. Ală tău Stoilov.*

Oficiosulu ungurescfl adauge, că într’adevăru 
d. Stoianov a luatu în (jiarulu său d’n Rusciuku 
ună tonă mai liniștită față cu Rusia.

îndată după venirea la putere în Serbia a 
d-lui RisticI, Bulgaria a găsită cu cale să-și 
întărescă trupele dela graniță spre 
Serbia. Acestă măsură a făcută pe cei din 
Belgradă să ceră deslușiri la Sofia. Guvernulu 
bulgarii a declarată prin representantulă său din 
Belgradă, că nu e vorba de concentrări de trupe, 
ci numai de o mică sporire a trupeloră dela 
graniță cu scopulă de a întâmpina eventuale tur- 
burări ce s’ar pută nasce pe teritorulă bulgară 
dela graniță, âr nicidecum că Bulgaria ar avă 
intențiunl ostile contra Serbiei. Și într’adevără 
că cabinetulă RisticI inspiră mari îngrijiri gu
vernului și Regenței bulgare, care vădii în ve
nirea lui la putere o isbendă a Rusiei și prin 
urmare ună motivă de încuragiire a revoluțio- 
nariloră.

Se telegrafiază din Parisu soirea, că Re
gele Mi lână, care a plecată la Viena. însoțită 
de ambasadorulu austro-ungaiă din Belgradă, 
ar avă de gândă să abdică la tronulu 
Serbiei, dăcă n’ar întâmpina o primire favora
bilă la curtea din Viena.

Alegerile de deputat! pentru dieta un- 
gurâscă.

Zarandu, Iunie 1887.
In cerculă electorală Baia de Crișiu. in diua de 17 

Iuniu 1887 s’a întâmplată deja alegerea de deputată die- 
tală, au fostă 2 candidați: unulă Pelru Truța eu pro
grama națională, celălaltă Holaki Imre ca oposițională. 
Fiindă că numărulă alegătorilor^ a trecută și peste 2000 
s’au compusă 2 comisiuni adecă pentru cerculă prelorială 
ală Bradului una, și pentru ală Baiei de Crișiu alta.

Alegere mai scandalosă, mai presionată, mai for
țată nu se p6te nici închipui; la astfelă de ocasiuni sun- 
temă dedațl cu abusuri și nedreptăți din partea Unguri 
loră, der la așa ceva cum s’a întâmplată acuma, nici pe 
departe nu amă fostă pregătiți a vede; câțiva flișeari de 
ungură cu fisolgăbirăulă Mârkosy în frunte au luată co
manda gendarmiloră asupră-le și cești din urmă erau 
forte aprigi la comanda celui mai din urmă fliscaru ; în 
zadară a mersă o comisiune de 4 preoți români la ma- 
iorulă miliției sâ-lă râge ca să ia densulă comanda su 
premă și peste gendarini, răspunsulă a fostă, că nu se 
amestecă in afacerile poliției și așa noi ără amă rămasă 
la caprițiele gendarmiloră.

Der să nu mă acuse de nedreptă: trebue să amin- 
tescă și pre Vasiliu Tomuța, ginere ală lui M.hâ'ovits. 
din grația și sub protecția lui Mâ'kosy substitută de no
tară în Risculiția. Acesta, aruma-să trei ani, era celă 
mai mare aderentă ală lui Truța, pentru că era scriitorii 
la acesta și elă îi da pânea de tote (filele, adf strigă mi- 
lităresce gendarmiloră, contra partidei lui Truța: „szu 
ronyt huzz, szord szet“, ea și cum n’ar mânca acum 
totă pâne românescă. Din întâmplare fiindă și ună preot 
română acolo nu a rămasă neatinsă de Tomuția, care 
i-a (fisă: „ezt a papot is kergesălek el innet“. Lasă să 
judece lumea aci despre caracteră, eu numai atâta am 
voită, ca să nu fiu nedreptă și să nu’lă lasă din câta 
tlișcariloră. Ași retăcea pre Petru Gligoră, ginere de a 
lui Mihalovits și cumnată cu Tomuția, dăr ml e frică că 
m’a aeusa că dâră dânsulă nu-i mai puțină decâlă cum- 
natu-său; acestă Petru Gligoră, care pănă acuma celă 
puțină dânsulă se ținea de Română mare, ; (fi pentru unele 
lucruri personali cu Truța ca să arate cestui din urmă 
că e „teribilă11 in mânia sa, s’a ridicată cu totă furia 
asupra partidei naționale, a pășită la mijlocă cu totă au
toritatea ce o are înaintea curcubefeloră, âmblat-au (fiua 
nâptea pe unde a putută, și ca să arate lumei electulă, 
productulă lucrăriloră sale, când a ajunsă „Țâra Băiției" 
la votisare, a luată presidiulă și spre mai mare uimire, 
0 mulțime de voturi a căpătată Holaki, la numără 13 14;

nu cugete Petru Gligoră că va fi luată totă de subsuori 
și va fi iotă .boratomulă11 Unguriloră; adl e numai in
strument ulă loră, se folosescă de elă, — ași (fice aci o 
asemănare dela poporulă nostru săracă: «săraculă ce să
racă, nimăruia nu-i dragă, numai vera în ună dărabă, 
până-șl gală de lucrată, apoi du-te dracului săracă*, așa 
o să pățeseă și Petru Gligoră in ceta fliscariloră Ca să 
fiă terțialitatea, trebue să scriu și nunrle lui Sida Denes 
care deși română, dâr undita dușmaniloră noștri, a adu
nată pe toți alegătorii din comuna Ribița, totă unulă câte 
unulă separată, i-a scrisă în listă, i-a pusă să tragă cruce 
înaintea numelui loră că voră ține cu Holaki, la din 
contră le va crește darea și va fi rău de ei, că voră fi 
execvațl pentru restanțe si alte asemenea. Și i-a suc- 
cesă căci din Ribiția pe singură unulă nu l’a putută se
duce. Faptele neromânescl ale acestei trinități gineri de 
ai lui Mihalovits, nu le voră uita Românii, le voră ținea 
minte.

Să amintescă și numele lui Gozuperde, deși nu me
rită să figureze in colonele (fiareloră fromâne; acuma 6 
ani acesta ca |subsolgăbirău lângă svârlitulă solgăbirău 
Mihalovits, aresta la preoți români și pre alțl alegători 
decă erau pre lângă Borlea; acuma 3 ani, fiindă că a 
fostă aruncată din oficiulă său de subsolgăbirău, era pre 
lângă Truța acuma fiindă că a căpătată, până nu sciu 
când, dreptulă să râdă spinarea Româniloră ca substituia 
de notară in Cristioră, umbla în ruptulă capului cu câte 
3 11. după ună alegătoră ca să țină cu Holaki.

Notariatulă Vației nu’i scutită de museulița de gongă 
nici vera nici ărna. Inkâ notariulă e acestă gângă, elă a 
crescută cu colecta Româniloră și a suptă țița unei ță
rance române, sărmana mamă nu a sciută că cresce o 
viperă la peptulă său.

Comisiunea primă cu președintele Imecs a fostă în 
localitatea casinei, din partida loră a fostă permisă ori 
și cui, fiă elă comerciante, fiă calfă de comerciante, fiă ji
dană, ori orice prăpădită, fiă chiară din altă cercă elec- 
torală, fiă nealegătord, să intre în curte să corteșiască 
printre poporă, ba chiar și in lăuntru unde se întâmpla 
votisarea, pănă chiar și hornariului din Bradă i-a foslă 
iertată să intre și să iesă și să facă ce voiesce, er voti- 
sanl.ii noștri dăcă au putută străbate în oeolulă alegerei 
au fostă iăsați pre mâna loră, preoțitnei române nici a 
privi într’acolo nu i-a fostă iertată, la semnalulă celui 
din urmă din partida loră gendarmii au foslă gata ca în 
presența maiorului și a miliției întregi săi ia pe ai noștri 
înaintea baionetei și a-i boldi cu patulă puscei, încâlă 
picau cu grămada unii preste alții, a închide, se’nțelege 
pănă după alegere numai, la vr’o 40 de inși totă de ai 
noștri, fiă preotă fiă ori și cine fără de nici o vină.

Preotulă din Mesteacănă a fostă aruncată cu ba
ioneta de zidă, parochulă din Baia de Crișiu pentru că 
numai a voită să sciă, care comună are să intre la vo
tisare, ca să comunice omeniloră alegători de ai noștri 
să între în oeolulă de votisare, la comanda învățătorului 
de stată din locă, Szabo, nu i-a fostă iertată să între 
în ocolă, ci între 2 baionete a fostă aruncată in mijlo- 
culă drumului; eu cu urechile mele am amjită, că în
suși gendarmii întrebau de ârnenl că de a cui parte e, 
decă răspundea că e de a lui Holaki, bine dragii mei, 
decă <jicea că e de a lui Truța nu era întrebare că co
muna lui are să între la votisare ci-lă lua înaintea ba
ionetei.

0 apucătură aj fostă și aceea, că înlâiu au vo- 
votată Holakisti, ăr ai noștri au fostă dațl îndărăplă, 
din care împrejurare s’a întâmplată de în multe comune 
ai loră au votată, ăr ai noștri au fostă aruncați cu ba
ioneta precum d. e, în Juncu ai loră au votată toți ăr 
ai noștri preste 20 de inși alegători cu preotulă in frunte 
nu au putută intra la votisare, asemenea în Strhnba, 
Brotuna, Risculița etc. Loră le a fostă permisă ca ună 
nealegătoră, fiă chiară și vacară să voteze de 2—3 ori 
cu Holaki în loculă celoru absenți, ăr ai noștri alegători 
curați au așteptată de dimineța păuă săra și le a fostă 
iertată să între la votisare.

Acuma trebue să sciă on, publică cetitoră că stri
goii numai pănă la metjulă nopței au putere să umble, 
deci ca să se potă îndeplini acăsta când s’au apropiată 
12 ore adecă metjulă nopței, au pusă cordonă de ca- 
tane peste drumă, de nu {a putută întră nimenea mai 
multă la votisare; nu au luată protestele în considerare 
ca comuna Mesteacănă întregă, apoi Risca și din cele
lalte comune preste 300 de alegători curați, — se în
țelege de ai noștri, — cari au stată în plâiă de dimi
neța pănă la meijulă nopței, nu au întrată la votisare, 
nu, ci au eșită tote spiritele necurate și s’au dusă cu 
făclii aprinse să înmormânteze ună shigoiu.

Amă picată, ce e dreptă, dâr am picată cu onâre, 
Holaki a reușită der pe căli scandalose și pline de 
rușine. Gelu junior.

Târnava mică, 18 Iuniu a. c.
ErI în 17 a fostă în D. Sân-Mărtină alegerea. în 

diminâța acelei <j»le au trecută pe drumulă Șomfalăului 
sub conducerea solgăbirSului Gyarfas din Hususău 66 

trăsuri încărcate cu Sași, Unguri, Jidani și puțini Români, 
mai cu râmă jn<}i comunali; între trecători s’a văcjută 
și protopopule Nicolae Todoranu din Cetatea de baltă. 
La conferința clubului in 27 Aprilie șt la ceea din 15 
Iunie a. c. n’a fostă, dâr la grofulă Haller în Blășelă și 
li D-S. Mărtin a sciută să mergă să strige „eljen Hal
ler!" Multă s’a mai sdruhăită ca să ducă pe ^alegătorii 
români din tractulă seu la urnă, dâr nu i’a succesă. In 
partea de josă a tractului său n’a aflată capă plecate», 
decâtă pe unchiulă său Manoviciu preotulă gr. or. din 
Chezler cu învățătorulă de acolo; pe bfitrânulă Nafla- 
nailă Oprea preotulă din Crăciunelă cu doi poporenl; 
din Cetatea de baltă dintre 13 alegători români a putut 
duce cu sine numai pe cantorulă și doi poporenl de ai 
săi; pe unulă Nicolae Suciu, care mergea la câmpă cu 
sapa, l’a întorsă îndărăptă să se gate de plecare, acesta 
însă a făcută așa de bine și eșindă prin grădină, s’a 
dusă la lueru-șl A mai dusă în trăsură cu sine păr. 
Todoranu și pe ună fină ală său, Ilie Surdu, proprietară 
în Tatarlaua, din care comună afară de acesta n’a mai 
mersă nimeni. Asemenea nu s’a dusă nici unulă din 
comunele Feisa, Sântă-Măria,-Căpălna și Vescușl. Păr. 
Todoranu în marșulă său s’a vârîtă cu trăsura chiar 
lângă musicanțl și pănă la loculă cu noroculă a mersă 
totă cu musica! piua de 17 era (ji de postă, dâr asta-i 
nimică pe lângă friptura ce a mâncat’o din blidele gro
fului în Joia sfinteloră florii.

Astfelă de „Română" e păr. Todoranu, — încâlă 
Dumnedeu să ne ferâscă!"..,

*
Amă mai primită raporturi despre alegerile din 

Năsăudă, Iclodă, Teca etc. pe cari le vomă publica în 
numerii următori.

SOIRILE PILEI.
Redacțiunea «Luminătorului» deschide abonamen- 

tulă nou la acea fâiă sub condițiunea, că decă pănă la 
încheiarea acestui semestru numărulă abonențiloră nu se 
va urca la celă puțină 500, va fi silită a sista apa- 
rința foiei. Mare decădință trebue să fiă între Bănățeni, 
de ă nici o fâiă națională română nu suntă în stare să’șl 
susțină.

—x—
In Deva s’a desgropată și furată — nu se scie de 

cine — în una din nopțile trecute documentulă ce s’a 
pusă cu mare alaiu în temelia edificiului șcâlei reale un- 
gurescl, de sigură — cum se cjice — în credința că se 
voră fi depusă acolo mulți bani; căci se lățise între 
ârnenl părerea, că s’au a.șeijată în zidă totă felulă de 
bani aflători adl în circulațiune, dela cruceră pănă la 
bancnota de 1( 0 fi. Fâptuitorulă însă a găsită acolo 
numai ună florină de argintă, vr’o 3 băncuțe de argintă 
și câțiva crucerl.

—x—
Răposatulă fruntașă din Bacltalu Săceleloră Irimie 

Eremie Popa, — care a fostă înmormântată Marți cu 
mare pompă, funcționândă vre-o 19 preoți și luândă 
parte ună publică fârle numerosă, — a testată șcâlei 
române confes. din Baclfalu 6 jughâre de pămentă.

—x—
Capilululă titulară din Alba Regală și profesoră la 

seminară Eugen SzuboricI adresă, înainte de alegere, can
didatului partidei guvernamentale, Geza Szogyeny-Marich, 
o scrisâre în care îi împărtăși acestuia, că’i va da vo- 
tulă său, dâcâ elă, candidatulă, va subscrie reversulă 
alăturată în scrisâre, prin care se obligă că, fn casă de 
a fi alesă, nu’șl va da consimțământulă sâu nici unei 
legi care ar scurta în vre o privință interesele bisericei 
catolice. Szbgyeny înapoiă reversulă fără a-lă subscrie.

—x—
Următârea nostimă scire ne-o dă „Kronstâdter 

Zeitung*: «Mai multe foi din capitală se cârtă asupra 
inlrebărei, că âre deputății noștri dietall din Țera Bâr- 
sei Adolf Zay, Dr. lohann Kaiser și lohann Imrich au 
să fiă numărați la oposiția moderată ori la naționaliști. 
Putemă da lămuriri autentice. Zay, Kaiser și Imrich au 
fostă aleși deputațl ca candidați ai partidei poporale 
săsescl. Decă partida poporală săsâscă se socotesce la 
naționaliști — și acâsta se întâmplă in faptă — atunci 
se ’nțelege de sine că și deputății ei trebuescă socotiți 
la naționaliști. La o împărțire statistică așadară voră 
trebui socotiți acești deputațl necondiționată la naționa
liști. De altmintrelea e naturală că și oposiția moderată 
e indreptățiță a socoti pe numiții deputațl Ia părtida ei 
dedrece aceia stau în legătură cu oposiția moderată prin 
clubă“. — Ce se potrivesce/ Naționaliști și membri ai 
unei partide ungurescl! Lovește-m6 Iele în spate c’ună 
bulgără de 6scă. Ori suntă naționaliști și atunci nu 
potă, nu e ertatu să facă parte din nici o partidă un- 
gurâscă, căci tâte deopotrivă suntă dușmane naționalită- 
țiloru, ori facă parte dintr’o partidă ungurâscă, și atunci 
nu suntă, nu potă fi naționaliști.

—x—
• Civilisatorii Orientului* dau pe fiăcare (ji dovedi 

de cultură maghiară. »Narodne Noviny< din Turoț.St



GAZETA TRANSILVANIEI.
Nr. 130.

M.irton raporteză,’ că din seminarulă centrală din Pesta 
au fostă eliminați doi școlari talentațl, Andreas Bielek și 
FraDz Rovnantk, fundă că au vrută 
rectorală, ca să le deschidă biblioteca 
închis’o.

să petiționeze la 
slovacă, ce 11-a

—x—
AcJI, Sâmaălă, după ameQI este 

geată de corpulă oficerdoră garnisonei 
de dare la semnă (Schutzenh us).

—x—
Agio vamală s’a stabilită pe luna 

procente.

pretrecere 
aici înde

aran-
casa

Iulie cu

1887.

—x—
D M. Cogălniceanu întorcendu-se în 

Dobrogia, s’a întreținută mai multă timpă 
Urechiă asupra descoperirei petrei -
fi servită de piatră 
piatră se află incrustată

BucurescI din 
cu d. V. A.

■ i ce se bănuesce că ar
■ â a mormântului poetului Ovid. Pe

• ■ "ă: o corăbii debarcândă la țărmă,
unde"este primită de Apolon. In barcă se află ună omă 
în piciăre. După informațiunile ce le are «Unirea», d. 
V. A. Urechiă recunOsce importanța acestei descoperiri, 
se indoesce însă că piatra descoperită ar fi servită la 
mormântulă marelui poetă latină.

—x—
Privitoră la incendiulă din Botoșani „Curierulă 

Română" de acolo comunică, că cu deosebire a fostu 
bântuită de flagelă poporațiunei israelită, pe când Ro- 
mâniloră le-au arsă vr’o 20 case și prăvălii, și Arrne- 
niloră și Lipoveniloră vr’o 7—8 ; prin urmare restulă 
pănă la 1000 de clădiri cadă în paguba Israelițiloră. 
De altmintrelea bani se adună mereu. Subscripțiumle 
stau sub patronagiulă Regelui și Reginei, cari figurez* 
in fruntea lisleloră cei dintâiu cu 30,000 franci, afară 
de cei 10,000 fr. cari i-au împărțită deja la nenorociți. 
Jidovulă insă totă jidovă spurcată: Ună bancheră jidov 
din BucurescI a dală 10,000 fr. der cu conditiunea, ca 
numai la Jidovi să se împartă. Asta-i dreptă mulță- 
mire, că dela Rege și Regina, consiliul de miniștri, în- 
tregă aparatul* statului, care deocamdată a votată 
60 000 franci ajutoră, pănă la celă din urmă Română 
din țeră adună bani mai multă pentru victimele jido
vesc! din Botoșani, căci cum amu arătată Românii și alți 
streini nenorociți suntă mari minoritate.

lele alegeriloră. Fisolgftbirăulă puse de închise o baracă 
in care se votase, și puse pe aderenții guvernului să vo
teze in a doua, în care elă însuși purtă protocolulă. Asta 
dură aprdpe o oră, în care timpă alegătorii oposiționall 
nu fură lăsațl să voteze. Apoi puse pe președinte a fixa 
închiderea alegerei după 50 minute și incviră pe singu
raticii alegători oposiționall intr’ună modă, care pretindea 
10—15 minute pănă ce să voteze unulă. Astfelă când 
s’a închisă actulă alegerei, 100—120 alegători nu putu
seră vota. Și pentru acestă „strălucită" victoriă a par
tidei „liberale* asupra oposițiunei, s’au dafă și 6 împuș 
căturl de trescurl.

In Cașovia mulțimea, necăjită contra alegerii lui 
Jokai, cutrieră stradele sbierândă și spărgândă fărestrile. 
Armata a curățită stradele de tumultanți.

In Hadhaz, care ține de cerculă Nanas, anlisetniții 
au spartă ferestrile și au comisă și alte neajunsuri. In 

' Nanas a fostă ună puternică despărțământ a de trupe 
1 Alegătorii s’au bătută cu petri.

Mulțumită. publică și dare de s6mă, 
asupra veniteloră balului arangeatfl la 10 Februariu. a. c.^Jn folo 

sula fondului pentru ajutorarea studenților^ sSrac! din Blașiu 
in casă de morbă.

(Fine.)
Blașiu, Maiu 1887.

Colectante: Prea On. D. Alexandru 
gr. cat. în Borșa 1 fl. 30 cr., Mi-

Jubileulti reginei Anglei.
I 

Regina Engliierei (născulă in 24 Maiu 1819) a . 
deschisă Marți serbă ile jubileului de 50 ani de domniă 
Pe o întindere de patru chilometri dela Buck-ngham- 
Pa'ace și până la Weslminster-Abbaye, M. S. Regina 
Victoria a primită ovațiunile entusiaste ale nenumăratului 
publică sosită în Londra din cele cinci părți ale lumei. 
Se socoteșce la ună milionă numărulă străiniloră sosiți 
în capitala Regatului Unită pentru jubileu.

Peste 50 milidne de franci s’au cheltuită erl numai 
in chiriele plătite pentru ună loeă pe estrade său la fe
restrele caseloră situate în percursulă cortegiului regală 

Mulțimea ce se grămădea pe când trecea corte 
giulă regală era așa de considerabilă, incâtă s’au în
tâmplată multe accidente. Se semnalâză două persone 
ucise Numărulă curioșiloră loviți de insolațiune e fărte 
ridicată. Se afirmă că 60 de persăne au trebuită să fiă 
transportate la spitalulă Charing-Cross.

Săra a fostă o luminațiă, care întrece puterea ori
cărei descripțiunl. Mulțimea de rageale și alțî principi 
din colonii sosiți la Londra au ținută să orbescă prin 
strălucirea îmbrăcămintei loră Iotă ce mintea omenâ-<că 
îșl păte închipui.

Temerile de diuamilă nu au fostă justificate. Lo
cuitorii Marei-Brilan i au ținută să sărbătorâscă în tătă 
liniștea jubileulă Reginei, care a domnită 50 ani și n’a 
guvernată o singură <j*-

Regina Angliei Victoria este cea mai mare proprie
tară de pământă nu numai in Anglia, ci în totă Europa; 
este stăpâna a 8 miliăne și jumătate chilometri de pă- 
mântă și dispune de sortea a 272 milione suflete, ce 
muncescă și se hrănescă de pe moșiele ei.

Corupțiuni, escese și bătăi la alegeri.
Minunate suntă faptele guvernului ungurescă și ale 

organeloră și creatureloră sale, săvârșite in cerculă elec
torală Canija-vechiă. Aci 11-a venită bine la socotelă gn- 
vernamentaliloră, că numele candidatului oposițională, M 
Milosavljovicl, e greu de pronunțată. îndată ce ună ale- 
gâtoră nu-lă pronunța corectă, era simplu respinsă. Vr’o 
gg_ Țo alegători au fostă despoiațl in modulă acesta de
dreptulă loră electorala. Protestele bărbațiloră de încre
dere oposiționall n’au fostă luate in considerare. Din 
contră „bravulă" și «imparțialulă, președinte ală biu- 
roului electorală permise fără reservă, ca o mare parte 
din alegătorii guvernamentali să esprime numele candi
datului loră Podmaniczky: „Vitzky", „letzky", apoi „Po- 
nyvavizzi» și așa mai departe- Cu ‘dte astea totă n’ar 
fi isbutită în contra preponderenței numerice a oposi- 
ținnii Urmă deci ceva, ce nu se mai găsesce In ana-

Concurse pentru scolele de silvicultură..
Comitetulă comunității de avere a fostului regimentă 1 

confiniară romano banatică Nr. 13 a publicată sub 14 
Iunie a. c. Nr. 725 următoriulă concursă: Conformă § lui : 
37 ală legii silvanale dela 25 Iunie 1889 încolo, numai 
atare individă pote fi aplicată la comunitatea de avere 
ca păzitoră de pădure, care." a) va documenta, că e 
de purtare morală nepătată; b) ca împlinită anulă 24 
ală vieței, și c) va documenta cu atestată, că a depusă 
cu succesu bună esamenulă de specialitate, prescrisă pen
tru păzitorii de pădure, in sensulă instrucțiunei, ce va 
emana dela ministrulă de agricultură, de industria și de 
comerciu in conțeiegere cu ministrulă de interne.

Cunoștințele de lipsă pentru posturile de codreni și 
primcodreni la comunitatea de avere, aspiranții și-le pod 
câștiga in școlele reg. ung. de silvicultură din Timișora 
(Jagdwald, Casa verde), Szegedin (Kirâlyhalom) și din 
Lipto (Lipto-Ujvar). Cursulă se începe în Octomvrie și 
ține doi ani. Școlarii se primescă parte pe spesele sta
tului, parte pe spesele proprii.

Aspiranții trebue să dovedescă: 1. G’au împlinită 
anulă ală 17 și n’au trecută peste ală 35 lea ană ală 
vieței; 2. Că suntă de constituție tare și sănătosă; cu 
deosebire <;1 vorbescă, vădo și audă bine; (acestea tre
bue să le documenteze cu atestată dela ună medică su- 
perioră de honvezi său dela prolomediculă comitatensă); 
3. C’au absolvală școla elementară; 4. Că au purtare 
morală bună; 5. Decă suntă o-lașt seu nu, și decă suntă 
să producă pasportulă militară. Mai departe să arate 
comitatulă și posta ultimă, unde să li se trimită răs- 

1 punsulă.
Pentru viptă și pentru haine se plătescă pe ană 

150 fl. Acăslă sumă se plătesce totă pe jumătate de 1 
ană înainte. Despre supunerea la aceste condițiunl, res
pectivii îrebue să producă ună reversă făcută înaintea no- ' 
tarului publică.

Părinții s’au tutorii școlariloră primiți pe spesele 
erarului suntă datori a restitui statului spesele soco- 
tindă 150 fi. la ană, dâcă școlarii părăsescă institululă 
înainte de absolvarea studieloră seu decă suntă eschișl 
din institută. La intrarea în institută fiă-care trebue 
să-și aducă următărele haine de totă nouă: 6 cămeși, 6 
părechl de istnene, 6 mărăml de buzunară, 6 ștergare, 
10 părechl de obele ori de ciorapi și o păreche de cisme 
de pele tare. Cei ce voescă a fi primiți pe spesele sta
tului, trebue să producă atestată de paupertate. Peti- 
țiunile pentru primire trebue înaintate celă multă pănă 
in 31 Iulie a. c. la Inaltulă Ministeră reg. ung. de agri
cultură, industria și comerciu.

Comunitatea de avere cu începutulă cursului din 
anulă curgătoră vrea să trimită pe spesele sale 6 aspi
ranți în numitele șcăle de silvicultură. Ea le plătesce 
nu numai stipendiu de 150 fi. la ană, ci și căletoria 
pănă la loculă destinării și pe deasupra încă 20 fi. pen
tru procurarea unei părechl de cisme tari și a altoră 
rechisite.

Aspiranții la aceste 6 locuri au să fiă suboficeri în re- 
servă său suboficeri eșiți din miliția; dâr să nu fiă trecuți 
de 33 de ani. Aceștia pe lângă’împlinirea condițiuniloră 
puse pentru stipendiile statului, au să se mai deoblige 
printr’ună reversă validă, că după abiolvarea școlei de sil
vicultură voră intra în servițiulă comunității de avere și 
că-i voră servi ce-lă puțină 10 ani.

Aspiranții la aceste 6 stipendii, provăduți cu docu
mentele necesari, au să se înfățișeze în persănă înaintea 

! comitetului in (jiua de 3 Iulie a. c. la 10 6re înainte de 
amâtjl. Petiția pentru primirea celoră 6 aspiranți o face 
Comitetulă și o subscerne Ministeriului. Avisă celoră ce 
dorescă a concurge la aceste stipendii.

Lista Nr. 34.
Lemeni, protopopă _ 
chailă Bene, profesoră (Șinteu) 1 fl., Ema Popă, preo- 
tăsă (Băbuța) 50 cr., Nina Musta notărâsă (Dragă) 50 
cr., Simeonă Popă, preotă (Dragu) 50 cr., Ioană Mezei 
și soția, măestru (Dragă) 1 fl., Ioană Moldovană, preotă 
(Așcileulă mică) 1 fl.. Augustină Lemeni, teologă abso
lută 20 cr. Suma 6 fl.

Lista Nr. 38. Colectante: Prea On. D. Nivelau 
Solomonă, protopopă în M. Ludoșă 1 fl., Petru Nireș- 
teanu, preotă (Ernută) 1 fl. Suma 2 fl.

Lista Nr. 39. Colectante: M. On. D. Iacobă Lu- 
goșianu, v.-protopopă gr. cat. în Turda 1 fl., Ales. Popă 
Romonțianu, parochă in Turda 1 fl., Alexandru V. Ba- 
lintă, parochă (St. Mărtinulă deșertă) 50 cr., Iosifă Vas. 
Balintă, parochă (Petridulă inf.) 50 cr., Simeonă Rusă, 
parochă (Tură) 50 cr., Ioană Popă, parochă (Mischiu) 
30 cr. Suma 4 fl. 60 cr.

Lista Nr. 40. Colectante; Prea On. D. Beniamină 
Popă, protopopă în M. Uiora 1 fl., Șiofronă Pădureanu, 
propriei. 1 fl Suma 2 fl.

Lista Nr. 44. Colectante: M. O. D. Ioană Hățe- 
ganu, v.-protopopă în Dergea 1 fl. 10 cr., Alexandru 
Topană, preotă (Cernucă) 1 fl., Ștefană Popă, preotă 
(Ceclchehata) 50 cr., Ioană Popă, preotă (Cechișă) 40 
cr., Ioană Dregană, preotă (Ciachi-Gârbău) 50 cr., De- 
metriu Zdrobă, preotă (Panticeu) 50 cr., Ladislau Popă, 
preotă (Poptelecă) 50 cr., Constantină Bene, preotă 

1 (Rece-Cristură) 50 cr., Iuliu Mihali, preotă (Sotelecă) 50 
cr., Alesiu Coste, preotă (Tihău) 50 cr., Ioană Nassa, 

J preotă (Trestia) 50 cr., Artemiu Codarcea, preotă (As- 
cileu) 50 cr. Suma 7 fl.

Lista Nr. 49. Colectante: M. O. D. Ioană Laslo, 
v.-protopopă in Zlatna 1 fl., Nicolau Teodorescu, preotă 
(Feneșiu) 1 fl. Suma 2 fl.

Lista Nr. 19, din Brașovă. Colectante: Știm. D. 
Gregoriu Maioru, colabor. la „Gazeta Transilvaniei» 1 fl. 
Biserica gr. or. din cetatea internă din Brașovă 4 fl., 
Ioană Brană de Lemeni 3 fl., Maria Munteană 1 fl., 
lustiniană M. Grama 2 fl., Simeonă Damiană, advocată 
1 fl , Ioană Brată 1 (1., Victoră Popescu 1 fl.. George 
Măzgăreană 20 cr., Ioană George Ioană 1 fl., A. Onaciă 
1 fl., Nicolau N. Bidu 1 fl., Andreiu Popoviu, 2 fl.. 
Dumitru Lupană 50 cr., A. G. Eremia 1 fl., I. 1. Burdu- 
loiu 1 fl., Ladislau Popa 1 fl., Ioană M. Burbea 50 cr., 
M. M. 1 fl., Slrevoiu 1 fl., Vasile L. Popoviciu, măsară 
1 fi., Demetriu de Lemeni, amploiată de stată in pensiune 

1 fl„ Ioană A. Navrea 1 II., Andreiu Lupană 
necunoscută 1 fl. Suma 30 fl. 50 cr.

Din România:
Nr. 36 D-na Elena Groza (Romană) 20 lei

■ j

1 II., N. N,
30 cr. Ună

Lista
hârtia.

Lista
cău) 5 lei, I. M. 2-50 lei, C. S. 2'50 lei, I. Boroj 2’50 lei, 
T. Zlg. 1 leu, Ravia 2 50 lei, G. Mun 1 leu. D. Cere- 
șiană 2 50 lei, 1. Greculescu 2 50 Iei, I. C. Cristea 10 
lei, R. Baiulescu 5 lei, X 2 lei, N. Șerbănescu 4 50 lei. 
Danielă 5 lei, 1 Popasu 5 lei. Suma 73 lei 50 bani.

Lista JVr. 21. Colectante: D. Ioană Popă, propri
etară in Craiova 2 fl., Samoilă Spineană (Strahaia) 1 fl, 
Nicolau Folea 1 fl., Mihailă Strajană prof. i - ~
Mihalescu prof. 1 fl., Ioană Faură prof. 1 
Chețiană 1 fl. Suma 8 fl.

III. Bilanță.
Venitulă totală ală balului 364 fl. 50 cr, v. a. 
Spesele.............................. 85 fl. 58 cr.
Venitulă curată 278 fl. 72 cr. 73 lei 50 b.

In numele tinerimei ajutate venimă a repeți sincera 
și căldurăsa nășiră mulțămită publicului binevoitoră pen
tru activulă concursă, ce 
față cu aceslă instituțiune

Aronu Deacu, m. p.
și preș, ală balului,

in
TVr. 37. Colectante: D-lă C. Davidescu (Ba-

fl., Simeon
fl., Tulliu

73 lei 50 b.

prof.

l’a arătată și in anula acesta 
atâtă de salutară.

Nicolau Popescu, m. p. 
prof. și cassară.

Sciri militare.
România. Ministrulă de resbelă a horită să dea 

o mare extensiune atelierului existentă in BucurescI 
pentru confecțiunea de îmbrăcăminte militară. In cu- 
rindă se va începe zi-’irea unei clădiri speciale pentru 
instalațiunea acestui atelieră pe piciorulă pe care minis- 
trulă de resbelă voescâ să’lă pună. „Națiunea" spune 
că cele optă baterii nouă de artileria voră fi negreșită 
create pe tjiua de 1 Iulie, data când se pune în apli
care bugetulă suplimentară ală ministrului de răsboiu. 
Același (Jiară află că ministerulă de răsboiu a coman
dată filete acestea la uzina Krupp mai multe tunuri cu 
munițiunile necesare, In valăre de peste 6 miliOne lei.

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

BERLINtJ, 25 Iunie. — împăratule a fă
cută o preumblare cu trăsura.

S’a publicată une decrete împărătescă pri- 
vitoru la facerea unui împrumute cu 3Va procente 
în sumă totală de 238,004,970 mărci pentru a- 
coperirea cheltueliloru nouei comisiunl vamale, 
a canalului Hamburg-Bremen-Marea ostică, a ad
ministrării armatei și marinei, și a rețelei căilore 
ferate strategice.

CINCÎ-BISERICÎ, 25 Iunio. — Defraudan- 
tule dela poșta din Viena, Zalewski a foste a- 
restate în Sigete. ________

Necrologii. — Alexandrina P. Robescu, Sofia 1. 
Ciurea fiice, C. G. Datculescu fiiu, Grigore Plastara, Du
mitru Plastara frați, Sevastia Iarca soră, P. F. Robescu, 
I. G. Giurea gineri, Alecu Iarca cumnată, Maria Plastara 
cumnată, Sofia Cercheză, Irina Suciu, Pavelă, Alexandru, 
Elena, Alexandrina, Gonstantină, Sofia, Maria, Maria, 
Elena, Gheorghe, nepăte și nepoți, au durerea a vă vesti 
perderia mumei, sorei, săcrei, cumnatei și bunei loră 
Sofia C. Datculescu, încetată din viăță în etate de 59 
ani, la 9 luniu a. c. 6rele 41/a p. m. Servițiulă funebru s’a 
făcută la biserica >Bagdadă<. Cortegiulă a pornite in 
tO luniu v., 6rele 3 p. m. dela casa repausatei. înmor
mântarea s’a făcută la cimiteră în Rîmniculă-SăratO.

Fie-i țărîna ușără!
Editorii: lacobfl Mnreșianu. 

Redactorii responsabila Dr. Aurel Mureșianu.
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Cursul 6 1* burau do Vloz>a. Bursa de Bueurescl.
din 24 Iuniu st. a. 1887. Cota oficială dela 12 lume st. v. 1887.

Renta de auri 5°/0 . . . 102 —
Rentâ de h&rtiă 5»/0 . . 87.95
împrumutul^ căilorO ferate

ungare..........................151.50
Amortisarea datoriei c&i-

lorfl ferate de ostil ung. i
(1-ma em isiune) . . . 97 80 , 

Amortisarea datoriei căi- I
lord ferate de ostd ung.
(2-a emisiune) .... 127 50 

Amortisarea datoriei căi- |
lord ferate de ostd ung.
(3-a emisiune) .... 116 60 | 

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

miștt..............................104.50
Bonuri cu cl. de (sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vini ung............................ 99.40
Imcrumutuld cu premiu

ung..................................121 20
Losurile peutru regularea

Tisei și Segediuului . 122 80 
Renta de h&rtiă austriacă 8115 
Renta de arg. austr. . . 82.35
Renta de aură austr. . .112 90 
Losurile din 1860 . . . 137.75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 884 —
Act. băncel de credita ung. 286.25 
Act. băncel de credită austr.283.50 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ................5 96
Napoleou-d’orI .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 25 
Londra 10 Livres sterlinge 126 30

Cump. vend.
Renta română (5%). . ■ 91— 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 94*/a 95—

> convert. (6°/0) - . 87>/s 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) . 106Vs 107—

» n >> (5°/o) • 91‘/4 92—
■ » urban (7°/0) . 104- 104»/.
■ » (6%) . 96 */< 97—
* ’ (5»/o) • 88— 881/.

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

< » > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.90 15.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.00 2.02

Facemu cu totu respectulu cunoscuta onor, publicu’ 
că pe croitorulii nostru de pană acuma Emericu Ko- 
văcs l’amu demisionată din serviciulfl nostru. Amu 
îngrijită deja ca densulu se fiă înlocuită de ună nou 
specialistă harnică și vomă li în posițiune de a esecuta 
și în viitoră comande le onor, publică spre mulțumirea lui.

Cu t6tă stima , ,

M. & L. LASZLO.

Ctirsulu pieței Brașovă

din 2b Iuniu st. n. 1887

Bancnote românesc! .... Cump 8 63 Vend. 8.66

Argint românesc........................... • 8.55 8.60

Napoleon-d’orI ...... » 9 97 . 10.02

Lire turcescl.............................. • 11.30 » 11.36

Imperiali........................................» 10.33 . 10.36

Galbeni............................................ » 5.89 » 5.93

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 . » 100.— » 102.- -

„ ’ « 5°/o ■ n 98.— » 99.—
Ruble Rusescî............................... » 113.— » 114.—

Discontulă ... » 7— 10®/9 pe ană.

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru în Brașovu.
1. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Peșta:
TrenulO de persOne Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminăța.

2. Din Brașovă la Buouresoi:
TrenulO accelerată Nr. 302: 5 Ore 37 minute diminua. 
TrenulO mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametjl.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Peșta la Brașovu:

Trenulă de persăne Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amăcjl. 
TrenulO mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

2. Dela Buouresoi la Brașovu:
TrenulO accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.
Trenulă mixtO Nr. 317: 2 ore 32 minute după ame^I.

a) Dela
w

c)
d) p
t) w

a) Dela
b) n
c) Din
d)

Brașovă
n

»»

V

Plecarea posteloru:
IlișnovA-Zernesci-Branu-, 12 6re 30 min. după am&p- 
ZizinA: 4 Ore după amecji.
Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minute nOptea. 
Făgărașfr. 4 Ore dimineța.
Săcele: 4 <5re diminOl.a.

Sosirea postelorft:

A.
la

în
la
la

B.
Beșnovu Zernesci-Brană la Brașovă: 10 6re înainte da amătțl. 
Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
Secuime la Brașovă: 6 dre săra
Făgărașu la Brașovă: 2 <ire diminăța.
Săcele la Brașovă: 6 Ore 30 minute săra.MersulU trenuriloru

Valabilă dela I Iuniu st. n. 1886.

pe linia PredealA-Bndapesta și pe linia Teiușfi-Aradfi-Budapesta a calei ferate orientale de statil reg. ung.

Predealtf-Budapesta Budapesta—Predeald

Bueurescl

Predoalâ
Timișă

Brașovă 

Feldiâra 
Apatia
Augustină 
Homorodă
Hașfaleu

Trenă Tren Trenă 
d0 accelerat lomnlbUH 

pers<5ne

i i

Trenă 
omiubun

Trend ) Tren 
de pers, accelerat

Trenă Trenă 
de pers. de 

peradne

Trenă 
omul bas

(
(

(
(

(
(Sigbișărt 

Elisabetopote 
Mediașfi 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbfin 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinfi
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Vadă 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văaărhely 
Venția-Orădii

susfi

i. 
(

7 20
7 57
8.24
8.47
9 29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1 23
2.06
2.27
2.49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

Ondia-mare

P. Ladisy 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

4.30j

9.12
9.35

10.12

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

Viena

7.30
1.141

1.45

4 01
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
2.18
2.48
2 56
3 64
4.51
5.28
5 56

Trenu 
de 

pers tine 

lO.fO
1.33
4.24

I 2.15

2.32

Trenu 
de 

persone

6 37
6.58'j
7.14
7.29
7.56
8.18
8 58
9.15
9 34
9 53

10 28
10 47 
10 57 
11.07 
11.19

1.16
3.29
6 33

Viena
Budapesta
Szolnok
P. LaiUny 
Oradea mare

Venția-Orădii
Fudi-Oșorheiu 
Teleagă
Vadă
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș
G1 ârbfiu
Nedișu

Clușiu

Apahida 
tihiriș 

Cucerdea

Uiîra
Vințulă de st 
Aiudă 
îeiață 
Crăciunelă
Blașfi 
Micăsasa 
Copșa mic. 
Mediașa 
Eiisabetopcle 
Slgișăra 
Hașfaleu 
Homorod 
AugustinO 
Apatia 
Feldiăra

Brașovă

Timișă

Predealu
Bueurescl

Nota: Orele de năpte sântă cele dintre liniile grâse

I

u.iol —
7.40 2.—

11 05 4.05
2 02 5.47
4.12 7.11
— —
_ —
— 7.33
— 8.04
— —

z 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
— —

10.31
11.00 __
11.19 _
12 33 . —

1.01 _
1.11 __
1.18 _
1.05
1.46 _
2.25 _
2 50 __
3 03 __
3.35
4.01 _
4 20 _
4.55
5.42 —
6.01 —
7.27 —
8.08 —
8.36 —
9 06 —
9.46 5.37

* — —
6.20

— 6.47
( - 11.30

1.55
2.53

3.28
9.35

7.40
10.42
2.02

4.78

6 18
9.38

12 02 
2.01
2 08
2 19
2.41
324
3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53
6To

6.20
638

7.08
7.36
9.16
9.53 

10.— 
10.09 
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- Iradft-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Tre'tă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnlhne de pere. peradne persdne de persâne omnlbtu

Teiușft 11.24 — 3.00 Viena 11.10 12.10 ___

Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —

Vințulă de josă 12.30 — 4.22 ( 11.20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 Si'i'nok ;l 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 Aiadft 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-l.ipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 09 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 6.27 — 9.33 Zam 801 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 10.42 ___

Glogovață 8.28 H 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11.07 ___

Aradft 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok ( — 2 32 4.59 Șibotă 11.43 12.— —
( — — 5.12 Vințulă de josă 12.18 12.29 —

Budapesta — — a.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 ___

Viena — — 6.05 Teiușft . 1.29 1.41 —

A rad ft-Tlmișftr w Siuaerla (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenu Trenă de Trenă Trqnă
cmnlbnc persone mixt pendne omnlbtu mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 2.42
Aradulă nou 8.19 — 6.33 Streiu _ 3.2E
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegfi — — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia __ _ 5.58
Merezifalva — — — Banița — — 6.40
Timlșftra 9.02 — 9.08 Petroșeni — — 7.12

Tlmișâra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă
peradne persdne amnibtu de pers. omnlbtu mixt

Tlmișâra 6.25 _ 5.00 Petroșeni 6.10
Merezifalva — — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.15 7.02 Pui __ 8.20
Nămeth-S&gh 8.36 — 6.23 Hațegft __ — 9.01
Aradultt nou 9.11 8 01 Străin q na
Aradik 9.27 — 8.17 Materia — — 10.81]


