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NOU ABONAMENTU
ia

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Iulie 1887 st. v., se va începe nnft nou 

abonamenti> pe triluniulfi Iulie. Augustă și Sep- 
temvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei uostre.

Prețuiri abonamentului:
Peutra Aiistro-Ungaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franci
„ șese „ 6 ,. „ șese ,. 20 „
„ unu anu J2 „ „ unu anu 40 „
/Abonarea se pote tace mai ușorii și mai 

repede prin mandate poștale.
Abonațilorti de păn’acuin li-se recomandă 

a însenina pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primită (jbiriilft.

Domnii cari se voru abona din nou s6 binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimii.

BrașovH, 15 Iunie 1887.
Primatele dela Strigoniu e fârte supărată 

asupra regimului Tisza. Așa se pare celă puțină 
din semnele ce se arată. Omeni cu băgare de 
sâmă au observată, că în arcbidiecesa Strigoniană 
au fostă aleși totă numai deputațl ai oposițiunei 
și p6te nu fără causă susținu „gurile rele", că 
acâsta nu s’ar fi întâmplată dâcă Coloman Tisza 
s’ar bucura de simpatiele cardinalului Simor.

Și nici nu e lucru puțină pentru căpetenia 
bisericei catolice unguresc! a vedâ cum puterea 
calvinului Tisza cresce pe di ce merge și chiu 
se răsfață la umbra atotputerniciei calvinului ne- 
astempăratulă ministru-ordonanță Trefort, despre 
care nu se mai scie de ce confesiune se ține.

De curendă Trefort, în scrisârea adresată 
alegătoriloră săi, s'a pronunțată cu amărăciune 
asupra imputăriloră, ce i se facă mai alesă din 
partea clerului romano-catolică că ține prea pu
țină contă de biserică și de aceea că este și 
ministru de culte. Elă le spune că are presem- 
țulă, c vlădicii îi voru crea încă multe di
ficultăți.

Vomă trebui să găsimu f6rte justificată a- 
câsta temere, mai aleșii dâcă vomă avă în ve
dere programulă, ce l’a desfășurată ministrulu 
de culte cu aceea ocasiune.- regularea afaceri- 
loră căsătoriiloră mixte; regularea fonduriloru 
așanumite „religionare și de studii,“ cari, cum 
pretinde ministrulă, suntă „fonduri ale țărei,“ 
deși suntă menite pentru scopuri catolice; regu
larea administrărei acestoră fonduri, și fundați- 
uni sub forme censtituționale — se ’nțelege așa 
ca să mai pdtă. dispune asupra lorii și d. Tre
fort; — în fine controlarea averiloră biserice- 
loră, capituleloră și a mănăstiriloru cu privire 
la clădiri, păduri, contribuțiă ș. a.

£tă totă atâtea cești uni forte delicate, cari, 
în fața tendințeloră vedite de p trage totă mai 
multă biserica și clerulă în mrejele atotputer
niciei ealvinesci a statului, au trebuită să împle 
de îngrijire pe primatele Țărei unguresci. Cu 
tâte că-și trage originea din poporă, ca fiu ală 
unui cismaru din Stuhlweissenburg, cardinalulă 
Simor nu este atâtă de „democratică", ca să se 
mulțămescă cu rolulă ce voiesce să i-lă dea bi
sericei și elen lui în stată „ democratul» “ Trefort, 
ci este de părere, că biserica catolică nu-și pdte 
împlini chiămarea decă va deveni o jucăriă în 
mâna d-loră Tisza-Trefort.

Nu de geaba primatele ungurescă pârtă tit- 
lulă de principe, elă voiesce în adevără să dom- 
nâscă în fruntea clernlui său, și biserica lui să fiă 
o putere, nu subordinată ci coordinatâ puterei 
ealvinesci a statului ungurescă. La o alianță cu 
guvernulă precum ne arată faptele petrecute în 
cei douăzeci de ani din urmă, cardinalulă-primate 
mai pdte fi înduplecată sub anumite condițiunl, 

la o supunere necondițiunată însă elă nu-și va 
da niciodată consemțămentiilii.

In vre-o două rânduri, când cu legea pen
tru scotele medie și cu proiectulă de lege privi
torii la căsătoriile mixte, episcopatulă catolică a 
intrată în certă cu guvernulă. In privința sed- 
leloră s’a încheiată ună compromisă, âr proiec
tulă din urmă a trebuită să fiă retrasă de gu
vernă. Acum semțindu-se mai tare, atâtă în ca
mera niagnațiloru câtă și în a deputațiloru, gu
vernulă are de gândă să reguleze și afacerea 
căsătoriiloră mixte.

Primatele dela Strigoniu are să mulțămâscă 
propriei sale atitudine împăciuitdre de până a- 
cum situațiunea neplăcută, ce a creaf’o clerului 
său politica șovinismului calvinistă. Este încă 
unu omu puternică în Ungaria cardinalulă Si
mor, dâr de aici încolo va ave de furcă cu gu
vernulă, a căruia putere a lăsat’o să se întărâscă 
așa de tare, încâtă să devină amenințătdre în 
gradul» celu mai mare nu numai pentru bise
rică, ci chiar pentru libertatea individuală în 
stată.

Vedea-va acuma primatele cum va ieși cu 
biserica lui din strîmtdre. Pentru acuma va fi 
interesantă a face amintire de pastilă ce i se a- 
tribue cardinalului dela Strigoniu. Se asigură 
adecă că densulă a înduplecată pe Papa dela 
Roma de a protesta printr’o notă în contra stră- 
mutărei episcopiloru catolici dintr’o dieeesă în- 
tr’alta fără consemțementulă curiei papale. In 
acâsta notă Papa să fi imputată guvernului un
guresc», că numirile și transferările de episcop! 
le folosesce spre scopuri de partidă și de cor- 
teșire.

Domnii Tisza Trefort, se înțelege, suntă în 
acâstă cestiune de alte păreri și nu voră să ce
deze din atotputernicia loră nimică. Puternă fi 
curioși dâr a vedâ cum se va sfârși acest» nou 
conflictă între catolicismă și calvinistul!.

Alegere de principe în Bulgaria.
C.u aceslă alegere, ce are de gândă să o facă So- 

brania bulgară viitore, se ocupă „Neue freie Presse" de 
Sâmbătă.

Numita foiă <jiee mai ântâiu, că o alegere de prin
cipe în Bulgaria numai atunci ar avă înțeleșii și scopă, 
dâcă s’ar face în înțelegere eu Rusia. Reeunăsce că re
genții bulgari dorescă să restabilăscă stările regulate în 
Bulgaria alegendu-și ună principe, der, esclamă „N. Fr. 
Pr.“, la câte dorințe nu trebue să renunțe în vieță mu
ritorii 1 Ea crede că prin alegerea unui principe Bulgarii 
ar face aiji nu numai ună pasă pripită, dăr chiar peri
culoșii pentru dânșii, căci după cum a scrisă din Viena 
Sioilov lui Sioianov, «suflă ună ventă aspru dela nordă".

Văntulă dela nordă a răsturnată în Belgradă cabi- 
netulă Garașanină și în loculă lui a venită Ristici cu 
amicii săi; o schimbare forte nefavorabilă pentru regența 
bulgară, deorece e faptă că numirea lui Ristici este a se 
datori intluinței rusescl, er asigurările lui că va trăi în 
amiciția cu Bulgarii suntă mai multă cuvinte de politeță 
diplomatică.

Ventulă dela nordă insă nu suflă numai preste pe
ninsula balcanică, elă suflă până' la Egipetă. „Coresp. 
polit.“ confirmă soirea că Rusia și Francia au adresată 
note Turciei și fără îndoială aceste două puteri voră pune 
tâte în mișcare spre a zădărnici convenția anglo-tur- 
cescă relativă la Egipetă. Rusia n’are interese în Egi
petă, der se dă cu atâta energiă pe partea Fran- 
ciei, mai întâiu din jalusiă și mâniă în contra An
gliei, apoi pentru că așteptă contra-servicii din partea 
Franciei. Amiciția, ce o oferă Țarulă Republicei francese, 
trebue să dea de gândită celoră din Berlină, dăr mai 
multă încă celoră din Solia. Germania e o putere for
midabilă și nu stă singură. Bulgaria e slabă și părăsită 
de I6tă lumea. Serviciulă ce-lă face a<jl Rusia Franciei 
in cesliunea egiptenă, va cere într’o di să i se întârcă 
îndărătă cu dobândă in Gestiunea bulgară.

piua acesta — incheiă „N. fr. Presse“ — s’ar a

propia numai dâcă s’ar face alegere de principe în Târ- 
nova, și cei ce suntă amici Bulgariloră, cei ce ară voi 
să-i vădă feriți de sărtea de a fi predațl grației Rusiei, 
aceia nu potă decâtă să-i admonieze ijicendu-le : Aju- 
tați-vă și mai departe fără de principe, remâneți pe tă- 
remulă dreptului și ală tractatului de Berlină.

CabinetulA Ristici și amenințările din 
Viena și Pesta.

„Moskovskija Vjedomosti" publică citate a- 
mârunțite din articulele i areloru „Fremdenblatt", 
„Neue Freie Presse" și „Neues Wiener Tag- 
blatt" din Viena și „Pester Lloyd" din Pesta 
asupra cabinetului Risfici, atrage atențiunea a- 
supra tonului lori! amenințătorii și apoi ob
servă :

„Nu sciu, ce politică va urma noulă ministru-pre- 
ședinte sârbă. N’avemă date ca să judecămă după ele, 
întru câtă d-lui Risfici îi va succede a libera Serbia din 
captivitatea austro-ungară. Der consternațiunea pressei 
austro-ungare ne convinge despre aceea, că in cercurile 
dătătâre de măsură în Serbia să simte desavantagiulă ce 
l’a adusă politica armată în ultimii șepte ani și ca acolo 
suntă asigurați că voru redobândi libertatea prin Rusia.

Cehii și Rușii.
„Novoje Vremja", nemulțămită și indignată 

de necrolâgele ce le-au dedicatO organele Cehi- 
loru bătrâni contelui Clam-Martinitz și despre 
apologia făcută acestuia de Rieger scrie:

«Poporulă boemă e ună poporă slavă și in rea
litate nu are idei catolice. Aparținândă pro forma bisericei 
catolice, își păstrâză cu tâte astea vederile sale husitice 
și urăsce Jesuitismulă. Contele Clam-Martinitz și ceilalți 
aristocrațl feudali, cari au devenită aliații D-rului Rieger, 
suntă urmașii și moștenitorii aceloră favorițl ai ordinului 
Jesuițiloră, cari după răsboiulă de 30 de ani 'și-au al- 
tuită spița genealogică pe cadavrele nobilimei naționale 
boeme. Programulă contelui Clam-Martinitz avea de 
scopă propaganda pentru biserica catolică și acea frac
țiune, care s’a alăturată la acestă politică antislavă și 
forte periculosă pentru lumea slavă, nu se mai pOte con
sidera ca o parte a marei comuni slave. Toți Slavii, 
neescepționândă nici pe Boemi, condamnă mijâcele se
crete ce se pregăteseă în farmacia d-loră Clam și Rieger 
după recepta feudală-clericală. Catolicismului representată 
prin ,Vateiland« din Viena îi urmâză maghiarismului 
cu lăcomia sa de domniă și germanismulă cu apetitulă 
său nesațiosă. Lupta tuturoră Boemiloră, cari aducă 
omagii vederiloră în adevără slave, contra fracțiunei 
anti-slave a lui Rieger este îndreptățită și simpatiile tu
turoră Slaviloră trebue să fiă pe partea contrariloră slavi 
ai Cehiloră bătrâni.

Turcia, Rusia și Austria.
Vorbindu despre relațiunile dintre Turcia, 

Rusia și Austria, fâia turcâscă „Nizam" scrie 
următârele :

«Rusia lucreză pe față. Ea nici odată nu se nu- 
mesce amica nâstră și nu’și ascunde ostilitatea. Poarta 
scie bine acesta fi își regulâză politica conformă tre- 
buințeloră situației. Poarta nu se plânge de locă, căci 
acâstă stare de lucruri nu e produsuiă voinței personale, 
ci consecința relațiuniloră istorice ale Rusiei și Turciei. 
Aceste două țări suntă făcute spre a fi dușmane. Pacea 
și înțelegerile cari in trecută au fostă încheiate intre 
aceste două țări nu trebuescă considerate decâtă ca o 
suspendare momentană a ostilitățiloră. Altfelă stau lu
crurile cu Austria. Austria fundă o putere cure, de con
certă cu Turcia, este obiectulă politicei agresive a Rusiei, 
noi Turcii amă primit’o ca pe cea mai bună amică a 
nostră. Esaminândă lucrurile mai de aprâpe, reese lă
murită că Austria e mai amenințată de Rusia decâtă 
noi. Ceea ce vră Rusia înainte de t6te este de a smulge 
provinciile locuite de Slavi. Provinciile nâstre, în cari 
predomină poporația slavă, constituescă o parte neîn
semnată a imperiului, pe când în] Austria provinciile
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cu poporațiă slavă predominantă constituescă aprope 
Austria întregă. Dăcă noi n’am avă provincii slave, totO 
amil avă in Asia mică o putere, care Ha rigore ar pută 
constitui basa cuceririi lumii; pe când Austria, fără 
provinciele sale slave, ar fi redusă la ună mică archi- 
ducată care, spre a’șl salva naționalitatea, ar fi silită să 
se alăture la imperiulă germană*.

Apoi f6ia turc^sca vorbesce despre demon- 
strațiunile Austro-Ungariei menite a proba since
ritatea simpatiilorii ei cătră Turcia, și adaugă: 

.Astăcjl se sciă că tăie aceste demonstrațiuni n’au 
fostă decătă minciuni. Pe cănd studenții unguri ne vor
beau de frăție, guvernulă austro-ungară subscria tractate 
de alianță cu dușmanii noștri avendă de scopă să în- 
partă nefericita năstră patriă«.

ScirI militare.
România. Cu începere de 1 Iulie, spune ,Lupta®, 

se voră înființa și optă escadrăne nouă de cavaleriă, a- 
fară de cele optă baterii nouă de artileriă despre care 
amă comunicată. Același (jiară spune, că ministerulă de 
răsboiu a comandată la Kinoch in Birmingham 20 mili- 
one cartușe (patrâne) care au să fiă predate în celă mai 
scurtă timpă.

Alegerile de deputați pentru dieta un- 
gnrlscă.

Din fostulu districtu alu Năsăudului, 20 luniu a. c.
Astăcjl în 20 1. c. s’au săvârșită alegerile dietali 

și în cerculă nostru, in capitala fostului districtă de 
graniță Năsăudă. Candidați au fostă doi: unulă — 
scie-lă Dumnezeu cine-i — Or. Jelenek Arlur din Pesta, 
guvernamentală și unu jidovă botezată eu numele Fischer 
și totodată și oposițională. Cestă de ală doilea a can
didată, nu dâră ca să-lă alegă, ei mai multă să-și joce 
rolulo de jidană... ceea ce credă că i-a și suceesă. pen
tru că Duminecă în 19 I. c. la 4 ore și-a retrasă can
didatura pe cale telegrafică. Așa deră a rămasă numai 
guvernamentalulă.

Alegerea s’a începută la 8 âre de dimineță. Pre
ședintele alegerei a fostă profesorulă de gimnasiu din 
Năsăudă Maximă Popă, substituia de preș. Iacobă Pra- 
dană, notară prof. Ioană Lupoia. subst. not. Ioană 
Jarda și membrii de încredere prof. Dr. Ioană Malaiu 
Elia Burduhosii. Nefiindă contra candidată s’a procla
mată Jelenek cu unanimitate din partea Sasiloră, Jido- 
viloră și Unguriloră câți au fostă de față.

Românii inteligenți de pe valea Someșului n’au 
participată nici unulă, afară de notari și de nisce în
vățători amăriți, cari se vede că n’au avută ce lucra pe 
acasă; și așa au trebuită să bală halaripulă. seu mai 
bine (Jisă calea mânzului pănă la Năsăudă și apoi să 
se întorcă acasă fără nici o ispravă.

A urmat după aclamarea mameluciilui-tiszaislă ună 
banchetă, care era arangiată in trei hoteluri. In hotelulă 
celă mai de rendă erau „nemeșii" din Nmnigea ungu- 
rescă în frunte cu popa loră celă reformată ; dânșii câtă 
ce au ajunsă la holelO, n’au așteptată pănă ce li se va 
pregăti banchetulă, cum se cuvine la ni«ce «nemeși', 
d sculțl și cu ciârecii rupți, c> numai decâtă au strigată: 
,no, dă-ne popă de băută decă ne-ai adusă aici' !

In ală doilea hotelă au fostă cinstiții .patrioțl». 
Sașii din Dumitra mare și Cepană în frunte cu notaruld 
Negelă. Nu mă polă însă mira de ajunsă de compa- 
trioții sasi, cum și-au dală dânșii votulă unui guver
namentală.

Să mă ierte domnii conducători ai Sasiloră din țâra 
Bârsei! Dânșii pretindă că au părăsită ună cercă elec
torală numai fiindă că n’au avută ■— vorbă să fiă —• 
încredere în Români. Der âre aicea cine i-au trântită 
și blamată pe compatrioții Sasi? Românii, cari n’au vo
tată, ori ei înșiși, cari veniră la alegere și strigară cu toții 
pentru guvernamentală „hoch, leben? fier vorba Româ 
nului: ,di, să nu-țl apuce a <jice“.

In ală treilea hotelă a fostă banchetulă „elitei®: 
amploiații, forestierii și oficianții deia baia statului din 
Rodna. Am văzută la »osulă de rosă« afară de „bravii 
conducători ai clubului" și nisce bieți flămânzi; dăr fiă le 
de bine.

Onore insă merită Românii și cu deosebire condu
cătorii Româniloră de pe valea Bărgăului căci, afară 
de doi notari și doi primari, cari mai multă de frică 
s’au presentată, nimeni n’a participată.

Mă miră însă de domnii profesori! Ore decă au 
avută puțină bună simță, chiar dăcă au fostă numiți și 
însărcinați cu conducerea alegerei, n’au putută să se mul- 
țămescă? Ore n’au putută să-și caute de trebile loră, ca 
și ceilalți colegi ai d loră? Omeni independenți, cari nu 
atârnă nici de grația lui Bânffy, nici de a lui Tisza, nici 
a nimănui? Nu '-fida ei, cum aceștia stau cu securea la 
capulă Românismului să i-lă reteze. Dela atarl profesori 
slabe precepte și puțină moralitate, tăriă de caracteră și 
simță românescă potă învăța discipulii loră.

Laudă și onăre merită toți aceia, cari au rămasă 
fideli programului nostru națională, der rușine și blamă 
asupra fățarnicilor^ 11 Scaevola.

Cicudă, 22 Iunie 1887.
Domnule Redactoră! Cetindă în Nr. 111 ală St. 

diară ce redigeați, că preoții față cu alegerile dietali tre- 
bue să-și împlinescă înainte de tăte datorința de Români, 
trebue să ne doră și să fimă întristați atunci, când pre- 
mergândă alegeriloră cu prețuitulă apelă și ca stăruin
țele nostre, unulă din frații noștri și anumită preotulă 
gr. or. Ioană Călugării dimpreună cu cumnatulă său 
Alatieșă Iacobă colectară, Antistia comunală și cu ună 
delegaiă din parlea comunei pre care representațiunea 
nu l’a trimisă, și 2 jidani, în 17 a. c. și-au dată votu
rile candidatului guvernamentală Miska. Nu ne putemă 
esplica indemnulă ce în deosebi a mișcată pe păr. Ioană 
Căiugăru spre a se face ticălosa slugă a guvernului, de
câtă de acolo că a obținută dela Trefort 50 fl. Ne mân- 
găemă însă cu aceea, că pe poporulă densului nu l’ati 
putută seduce spre a apuca cu elă pre cărarea lui 
luda.

Valea Bistriței, 21 Iunie 1887.
La 20 1. c. s’a săvârșită alegerea de deputați die- 

tali în cele 2 cercuri electorale din comitată, în Năsăudă 
și Bistrița.

In Năsăudă a fostă numai ună candidată, guver
namentalulă Jellinek , perciunată maghiarisată , după 
cum să vorbesce, care a fostă proclamată ca alesă din 
partea conaționalilor^ perciunați alegători din cercă, 
a Sasiloră din Dumitra și de câțiva diregătorași citați la 
alegere prin porunca celoră puternici.

în cerculă electorală ală Bistriței au fostă 2 candi
dați, Sasulă Fluger cu programulă guvernului și adv. 
sasă d n Bistrița Filkeni cu programulă națională să- 
sescă.

Aici frecarea între alegătorii celoră 2 candidați a 
fostă mare și presiunea pe partea candidatului guverna
mentală șî-a ajunsă cuimea. însuși foișpanulă Banffy, 
bașa Comitatului în personă a suprăveghială alegerea și 
se întrecea cu creaturile sale in a duce pe alegători de 
spate la urnă pe partea condidalului guvernamentală.

După multe sforțări și după aplicarea tuturoră mij- 
loceloră folosite de cei dela putere în fericitulă nostru 
stată poreclită liberalo constituționalii la aslfelă de oca- 
siuni, candidatulă guvernamentală Fluger a fostă alesă 
cu o majoritate de 140 voturi. Mare bujuriă în Israilă 
și o bețiă „pe pontă» Înscenată de cei cu musca pe că
ciulă in frunte cu atolputerniculă bașă comitatensă în 
in onârea celui alesă și spre chefuirea celoră ce și’au 
vândută consciința.

Resultatulă acestei chefuirl se putea vedă și a 2-a 
<ți și mai bine ni l’ar sci povesti șanțurile, în cari, pre
cum părintele Palimete din Ardană nu mai puțină și alții 
s’au adăpostită. Sub stindardulă tricoloră liberală ungu- 
rescă abstragândă de câțl-va alegători opincarl români 
neconscii de ceea ce faceau se mai vedeau înaintândă 
spre urnă eu capetele plecate și cu pălăriile trase pe 
ochi ca sâ nu vedă pe cei ce se rușinau de rușinea lor 
și învățătorii din Monoră, din Budaculă română, din 
Santiăna, din Herina, din Budușă precum și părintele 
capelană din Monoră Tanco alăturea cu părintele Pali
mete din Ardană, de cari sfințiți părinți și popa Briciă 
din Șomotelnică îșl rîdea în pumni că n’au făcută ca și 
dânsulă, ci câte pentr’ună osă de roșă în nădejde și pen- 
tr’ună ciocană de țuică puturosă și-au vândută consciînța 
loră națională,

Abstrăgândă de acești puțini și de câțiva amplo- 
iațl și țărani duși cu sila, ceilalți alegători români, lăuda 
loră, și-au văzută de afaceri și au respectată decisiunile 
conferinței dela Sibiiu.

— Corespondentulă —

De sub Buceciu, 21 Iunie 1887.
Știm. D-!e Redactoră! Fiindă-că ieri, în 20 1. c„ 

a fostă alegerea de deputată în Făgărașă, spre a Vă 
pute face nota de lipsă în >Gazetă<, primiți o mică in- 
formațiune din parte’mi despre oile călbejite, cari au 
luată parte activă la acestă alegere.

Dintre cei din giurulă Branului: Brănenii au res
pectată passivitatea. Au luată parte la alegere numai: 
1 notarulă Branului super., care fiindă suspendată, a 
credută, că pe acâstă cale se va restitui în oficiu. 2. 
Primarulu Moeciului, omă fără nici o educațiune de 
Domne ajută și crescută între Ciagăii din Săcele. 3. 
Primarulă din Pârta (Brană} Ioană Stoiană; acesta a 
mai luată pe ună economă și pe bătrânulă învățătoră 
Ioană Balea, care crede că pe acestă cale se va pen- 
sionă. Rușine să le fiă!

Din Predeală și Tohanulă nou câte 2—3 inși.
Din Tohanulă vechiu se (Jice că vre-o 50 inși au 

luată parte; aceștia au făcută rușine cercului întregă.
Deputată s’a alesă bătrânulă Boier Antal. La ban

chetă au luată parte tote oile rătăcite. Se înțelege că 
s’au ridicată și multe toaste în limba maghiară și ro
mână, între cari unulă a fostă ridicată de sfătosulă pri
mară din Brană-Porta in sănătatea alegătoriloră ro
mâni etc.

Teca, 22 Iunie 1887.

In 17 Iunie s’a făcută și în cerculă electorala ală 
Tecei alegerea de deputată pentru dieta ungurescă. A 
fostă alesă cu aclamațiune br. Kemeny Janos, unulă din 
mamelucii „magnifici ai d lui Tisza.

Dintre alegătorii români încă au fostă tîrîț) mulțl 
la urna electorală, numai pentru ca gloria „magnificului" 
mamelucă să apară mai strălucită, căci lipsă de ei nu 
avea, de-drece nu era contra candidată. Der Ungurulă 
așa-i făcută, că elă trebue să momescă, fiă timpă de 
pace, ori viforosă. Tote ca tote, insă mi-să rupe inima 
de durere, când trebue să vă comunică, că nisce învă
țători poporali păcătoși, că Georgiu Maioră din Stupini 
(Să nu greșiniă! — Elă nu este nici pe departe din fa
milia Maior-esciloră din Onnenișă) și Ioană Moldovană din 
Chiciudă, cu ocasiunea acestoră alegeri au fostă purtă
tori de flamuri, firesce maghiare. Ore și-au perdută res
pectivii ori ce sâmț de onăre? Nu văd ei că printr’o ase
menea purtare se degradâză stima și vâda loră proprie, 
și că decă adl mergă cu flamura inimiciloră scoleloră și 
ai culturei nristre, mâne voră fi înhămațl ca nisce dobi- 
tăce la carulă de triumfă ală magnificențeloră ungurescl? 
Dâmne iârtă-i că orbi și păcătoși mai suntă.

FOILETON U.

Judecâtorulâ și dracu,
(Din povescile germanice.)

Traci, de Ioană S. Spartali.
Intr’ună orașă din Germania trăia ună omă pe 

care îlă chema Schwarz, care avea lățjî pline cu aură 
și cu argintă și care era așa de sgârcită cu săracii, așa 
de stricată, așa de rău, încât 6 lumea se mira cum de 
nu se crapă pământulă să-lă inghiță. Omulă acesta era 
judecătoră și făcea totă felulă de mișelii.

Intr’o di eși să șl vadă viile și pe drumă întâlni 
pe dracu îmbrăcată ea un domnă mare. Schwarz îiă 
salută pănă la pământă și îlă întrebă politicosul „cine 
este și de unde vine?®

„Ar fi mai bine pentru d-ta, să nu îți respundă 
la întrebări,» respunse necunoscutulă.

— „Dăcă odată ’ml place mie să-ml respundl, fre- 
bue să ’ml răspund!, d*se judecătorulă, eu aci sunt a- 
totputinte și nimeni nu cutâză să mi se împotrivâscă. 
Decă ’ml va plăcea, potă la minută să pună să te a- 
resteze și să fi silită apoi să vorbescl.®

— „Dâeă e așa, Iți facă pe poftă. Mai întrebată 
cine sunt? Află că sunt dracu. “

— „Hm! și ce cauți aci?<

— „Adl e di de tergă în orașulă vostru. Viu să 
iau și eu totă ce mi se va da seriosă."

— „Fiă! d'ce judecătorulă, fă-țl treba. N’am poftă 
să te oprescu: numai vrâu se mergă cu tine ca să vâdă 
ce ți se dă.®

— „Ai face mai bine să nu vii.®
— „Vreu să vâdă cum iei ceea ce ți se dă. Vreu 

negreșitu.®
— „Bine 1 să mergemă !«
Amândoi porniră spre piață unde era fârgă și unde 

mulțime de omeni vindeau și cumpărau. Toți se închi
nară în fața temutului judecătoră și a streinului.

Schwarz ceru două pahară cu vină, dete unulă 
dracului și i cțise :

„Ține, ia ce-țl dau eu."
Insă dracu nu vru să bea pentru că scia că vinul 

nu’i fusese dală cu găndă bună.
Trece odată pe lângă dânșii o țărancă ducândă 

ună vițelă îndărătnică legată de gâtă cu ună ștrângă. 
care mergea când în drâpta când în stânga și obosea 
intratâta pe biata femeiă, incâtă năcăjită (Jise vițelului:

,Ah 1 luate-ar dracu !“
„Ai aurită? ia vițelulă, este ală tău, dise jude

cătorulă'.
— ,Nu, răspunse draculă. Nu'ml este dată în serios. 

Dăcă l’așl lua, femeii i’ar părea rău multă vreme după el.®

Puțină mai departe, o mama își certa copilulă și 
vătjândă pe copilă îndărătnică, desnădășduită ii strigă: 
»Du-te dracului.*

— „filă ună copilă pe care ți-Iă dă. Ia-10,* (Jise 
judecătorulă.®

— „Nu, copilulă acesta nu’ml este dată cu totă 
dinadinsulă mie, și, dâeă l’așl lua, nenorocita lui mamă 
ar plânge mereu,® răspunse dracu.

Schwarz și dracu umblă prin mulțime și întâlnescă 
doi lucrători certându-se cu furiă. Unulă dintre ei, după 
ce înjură în totă chipulă pe celălaltă, îi cjise : „Destulă, 
să te ia dracul»

— »Iali cjise judecătorulă, vetjll cum ți-Iă dă.*
— „Ah! răspunse dracu, acela care pare că mi-lă 

dă îi este prâ prietină. îlă orbesce beția în minutulă 
acesta. Dăr dăcă l’ar pierde, s’ar mâhni forte multă.®

Deodată o femeiă bătrână și târle săracă, îmbră
cată numai în ., galbenă și uscată, se opresce 
în fața judecă arului și strigă:

’ Vai d line! vai d tine! Tu esei bogată și eu 
sunt săracă i tu mt-ai ită și singura vacă cu care 
mă hrăneamă. Nu făcu .mfl nici ună rău și fără milă 
m’ai sărăcită compliiu. Dumnezeu să facă dreptate 1 Să 
îți pedepsăscă fără-de-legile ce faci, dracu să te ia și 
să aibă parte de t.ne și de sufletulă tău în iadă!"

— Ahl de astă dată iacă o vorbă sinceră, o vo
ință a inimei. Iau ce mi s’a dată,® <țise dracu.

Și apucă pe judecătoră cu ghiarele de gâtă și 
fugi cu dânsulă.
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SOIRILE PILEI.
Resultatulă alegerilor^ de deputați in Strigoniu a 

produsti sensatiune. In acesiii comitate nu s’a aleșii nici 
unii deputata guvernamentala, mulțftmită aiitudinei opo- 
siționale a primaielui și a preoțimei sale. Partida gu
vernamentală a perdută și cele două cercuri din comifatd 
ce le avea, câștigându-le partida independentă.

—x—
După o nouă disposițiune, oficerii în rezervă polii 

apăre in uniformă numai la acele ocasiunl festive, la 
care vestmântulă de onâre alu oficerului află locă po
trivită ca distincțiune militară ori socială. Atunci se’n- 
țelege că stau sub disposițiunea punctului 652 din re
gulamentului de serviciu ală armatei c. r. Gagistii in re- 
servă, cari au o funcțiune civilă, nu potă purta uniforma 
militară când funcționeză în acâstă calitate, de asemenea 
e interzisă purtarea uniformei când esercilă o altă lu
crare nemilitară seu la alegeri politice de orl-ce felă.

—x—
In curend se va îndeplini împreunarea poșteloră cu 

telegrafele. Prin acesta speră guvernulă să facă o econo
mia de 500,000 fl. în cheltuelile de administrația.

—x—
Concesiunea dată lui Gabor Ugron, ca să facă lu

crările pregătitdre pentru construirea unei căi ferate vi- 
cinale pe la G. S. Miclăuși până la pastilă Bicasă și dela 
Brașovă prin S. St. Georgi și Tusnadu pănă la Cică- 
Sereda, s’a prelungită încă pe ună ană.

—x—
Comandantulă de corpă br. Schonfeld a inspectată 

în diiele acestea garnisânele din Orășlia și Alba-Iulia.
■—x—■

Studenții dela universitatea din Agramă au arun
cată cu ouă stricate între strigăte și injurii în studentulă 
in dreptă Geyer, care — 4lcfl ei — a făcută o denun
țare la judecătoria. S’a pornită cercetare.

—x—
La 22 Iunie n. s’a otrăvită în Clușiu cu soluțiune 

de vitriola tinăra soția a contabilului institutului de cre
dită Karl Aranja. Ajatorulă medicală a venită pre târ- 
(|ju. — E bătătoră la ochi, că de când s'a înființată 
„Kulturegyletulă", Clușiulă a devenită ună cuiba de 
sinucideri.

Pe linia Cucerdea-Tergu-Mureșului s’a deschisă o 
nouă hallă (stațiune mică) în apropierea comunei Cuti- 
făleni, lângă cantonulă No. 16, la care se voră opri tre
nurile No. 1701, 1702, 1/03 și 1/04.

—x—
Ministrulă comunicațiunei Baross a desființată taxa 

ce se plătea poștei pentru îmânarea mareloră la adre
sați. Ordinațiunea respectivă s’a și comunicata oficieloră 
poștale.

—x—
Regina României a adresată comitetului din Boto

șani pentru ajutorarea incendiațiloră următârea telegramă : 
„Comitetului incendiațiloră din Botoșani. Cu mare mâh
nire am primită soirea despre foculă îngroziforă, care a 
ruinată o mare parte a frumosului d-v6stre orașă, lăsândă 
în urmă-i atâta miseriă. Voiu fi cu t6tă inima lângă cei 
ce suferă și speră că lucrările comitetului d-v6stră voră 
usca multe lacrăml. Elisaveta. C.astelulă-Peleșă, 10 Iunie 
1887*.

—x—
Principele Ferdinand de Holtenzollern, fratele Re

gelui României a sosită la Sinaia.
—x—

In urma propunerei făcute de d. V. A. Urechiă, 
Academia română a decisă să trimită tâte publicațiunile 
sale bibliotecei polonese, precum și scâlei „Hautes Etudes" 
din Parisă. _________

Stupăritulu, întocmită cu deosebire pentru poporă, 
penlrn începători și pentru toți iubitorii de acestă ramă 
ală economiei, de Constantină Dimiană, preotă în Brețcu. 
Brașovă, Tipografia Alexi, 1887. Acestă tratată formăză 
ună puternică volumă de 154 pagine octavă. Cuprinde : 
Introducere. Albinele și însușirile loră. însușirile rece- 
rute da stupărită. Cunoscințe necesare la procurarea 
stupiloră. Transportarea stupiloră. Locuințele Albine- 
loră. Stupina. Sporirea. Nutrirea. Instrumente. Bă
lele și inimicii albineloră. Ce să facemă ca să avemă 
mai mare folosă dela albine. Pregătiri de ernată. Er- 
natulă. Mierea. Căra și cleiulă. Calendarulă stupa- 
rului (cele douăspredece luni). Cuvântă de incheiare 
Autorulă a tratată stupărituhl câtă se pote de amărun- 
țită. Folosulă acestei lucrări e necontestab'lă și celoră 
cari voescă a se ocupa cu stupărilulă nu le pulemă re
comanda ună mai bună tractată ca acesta, care întră 
în tâte amăruntele acestui ramă economică și care mai 
are și însușirea, că e scrisă cu ortografia fonetică, într’o 
limbă de totă ușâră și câtă se pâte de curată. Pre
cum suntemă infprmați părintele Dimiană într’ună re
ferată, adresata din propria-i inițiativă ministerului agri 
culturei din România, a arătată superioritatea ternei lui

Dzierzon — despre care d-sa tractăză în cartea sa — 
și precum amă cetită în fiarele din România, s’au și 
comandată asemenea terne pentru mai multe scole de 
agricultură.

Seredeiu, 18 Iunie 1887.

Onorate Domnule Redactoră! In 6 Iunie st. n. am 
arangiată în comuna Șeredeiu ună maială in favorulă 
șcâlei românescl, ce se edifică de nou, și pentru ca pu- 
bliculă interesată să pâtă afla reușita materială a acelui 
maială, Vă rogă să binevoiți a da locă in prețuitulă D-v. 
cjiară următorului rațiociniu publică:

Îmi permită inse, dăcă nu așă abusa de atențiunea 
on. publică cetitoră, a Vă schița, ca premersă rațioci 
niulă amintită, că maialulă l’am arangeată din două 
puncte de vedere: de o parte am avută în vedere viâța 
isolată a Româniloră din giurulă nostru, — de sub pola 
Meseșului selăgiană, — mai vertosă în aceste timpuri 
de grea ispită, când și a vorbi unulă cu altulă ni se 
consideră de păcală și conspirațiune contra sistemei dom- 
nităre, eră de altă parte lipsa inființărei unui fondă sco
lastică la susă numita scolă.

Durere insă, că de astă dată am avută puțină lume 
românescă și resultatulă nu a corăspunsu pe deplină aș- 
teptărei.

Comuna Șeredneiu e o comună curată românescă, 
situată sub pola Meșeșului selagiană, în regiune roman
tică, avendă mai vertosă pe aceste timpuri de vâră ună 
aspectă cu totulă pitoreseă; mă așteptam deci, ca lo 
calitatea maialului să fiă indesuită de familii românescl 
după cuventulă poetului:

Românașului îi place
Susă la munte la isvoră etc.

E destulă de tristă însă, că acestă comună nu-șl 
are comunicațiunile sale cu satele și orașele din apro
piere, de orece îi lipsescă drumurile vicinale, ceea ce 
incă este ună motivă fundamentală ală neparticipărei 
mai multoră ospețl la maială.

Dintre stimatele familii ce au participată la maială 
au suprasolvttă următdrele; D-lă preotă din Stirciu A. 
Vieașiu 1 fl., d-lă Gr. Flonta, preotă-cooperatore în Că- 
țelulă rom. 1 fl., d. I. Belea, medică cercuală în Crasna 
1 fl., D-ra Stefania Popă, fiica d-lui notară în Banișoră 
V. Popă, 1 fl., d-lu notară cercuală în Sigă 1. Ilieșiu 
1 fl. Ni s’a mai trimisă pe lângă acestea dela d-lă ad
vocata în Zelahă Dr. I. Nechita 1 fl., dela d-lă proto- 
popă în Banișoră I. Moldovană 1 fl., Ună »anonimă“ 
în Zelahă, 10 fl. d lă pretore în Crasna Dominicu Nagy 
10 fl. er on. jude comunală în Cățelulă rom. N. Mi- 
lașu 50 cr.

Acestea suprasolvirl marinimose în suma de 27 flJ 
50 cr. adăugându-se la suma intrateloră în (jiua de maia* 
resullă 39 fl. 50 din care subtragendu-se spesele de 
27 fl. 50 cr.. rămână 12 fl., în fondulă scolastică, la a- 
ceslă sumă subscrisulă mai adauge 2 fl. și așa fondulă 
scâlei se îmbunătățește cu 14 fl v. a.

Primescă deci stimatele familii și marinimoșii d-nl 
cari au sărită cu obolulă d-loră întru ameliorarea fon
dului din cestiune cordiala nâstră recunoscință și mulță- 
mită, ce li-o aducemă pe acăstă cale atâtă în numele 
nostru, câtă și al credincioșiloră din comuna Șeredeiu.

Mai avemă promisiuni făcute; pentru fondulă sco
lastică — între familiile invitate la maială — sperămă 
că și acele cu permisiunea D-v6stră le vomă chita cu 
mulțămită în acestă diară la timpulă său.

Vasiliu Ghețien
preotă gr.c. rom. în Șeredeu.

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

Au mai incursft:
Co'ecta onor. d. Ioană Boeră preotă,

dela poporu! din comuna Mureșă-Lechința . 12 fl.
Colecta onor. d. Ioană Sonea preot,

dela 20 poporenl gr. cat. din Zalnocă. . 90 cr.
Colecta onor. d. Alexandru Bărbu-

lescu, dela poporulă română din Sân-Mi-
haiulă de Câmpiă...........................................2 fl. 50 cr.

Suma 15 fl. 40 cr.
Adăugendă la acesta suma din nr.

128 ală „Gaz. Trans.1 Lei noi 1220 și 510 fl. 26 cr. 
(Va urma). Totală : Lei n. 1220 525 fl. 66 cr.

Le mulțumimu generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițilorO, dorindfi ca nobilulu loru 
esernplu să afle imitatori pretutindenea.

Declaraținne.
Primindă ieri dela postă „Convorbirile pedagogice' 

din Panciova, Nr. 6 din 1 (13) Iuniu, am cetită cu 
mare mirare pe pag. 128 următârea enunciațiune: „ Voră 
îi 4 ani, de când D-lă canonică St. Bilțiu, în casa pre- 
parandială, în cuartirulă profesorului V. Borgovanu, 
înaintea mea s’a esprimată în următorulă modă: „Acum 
avemă 40,000 fl., me ducă la II. Sa „se i spună,* că 
putemă deschide scâla centrală*. In interesulă adevăru 
lui mă simță îndemnată a declara — aci în „Gazetă" 
și pănă la apărarea numărului procsimă din „Convor
biri", — că Rs. d. canonică Bilță de 9 ani, de când 
locuiescă în edificiulă preparandială, în presența mea nici 
aci, la cuartirulă meu, nici aiurea nicî-odată nu s’a es
primată cu nici ună cuvântă despre starea fondului scâlei 
centrale.

Prin urmare rogă pe corespondentulă respectivă, ca 
să binevoiăscă a-și modifica aserțiunile sale, conformă a

devărului și a nu amesteca în lucruri așa delicate per- 
sâne, ce nu stan în nici o legătură cu acelea.

Gherla, 22 Iunie 1887.
V. Gr. Borgovanu m. p. 

profesoră primară de preparandiă.

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

PESTA, 27 Iunie. — La îmboldulâ came
rei comerciale din Brașovă și a reuni unei indus
triale a țării, eri s’a ținută o anchetă în minis- 
terulu de honvezi sub președința ministrului con- 
stătătdre din representanții camerelorfl de comerții, 
în care s’a esprimată că e de doritu a participa 
la furnisărl mica industria. Industriașiloru li s’a 
ofeuită în 1878 ocasiune d’a se organisa, pentru 
ca ei deja în 1889 să p6tă lua parte la tractărl 
de oferte.

VIENA, 27 Iunie. — Regele Serbiei a pri
mită înainte de amăijl pe Kalnoky. întreținerea 
a durată două 6re. După amdijî s’a dată în o- 
ndrea dspelui unu prâniju de gală la Maiestatea 
Sa, la care au luată parte și Kalnoky, Szogenyi, 
BogicevicI, supremulu demnitară ală curții. Re
gele Serbiei se întdrce Vineri la Belgradă.

DIVERSE.
De ce Eva n’a avutu servitore? — O damă răs

punde la acesta întrebare astfelă: „Se vorbescă multe 
despre greșelele femeiloră și despre diferitele motive, 
pentru care au trebuință de atâtea servicii. S’a pusă 
— naturala că de ună bărbată — întrebarea, că pentru 
ce D-(jeu, când a creata pe Eva din costa lui Adamă, 
n’a făcuta totodată și o servitâre petru ea. Răspunsulă 
e fârte simplu. N’a avută trebuință de nici o servitore. 
Și pentru ce nu? Fiindă că Adamă nu venea niciodată 
văetându-se la Eva cu ciorapii rupțt și rugând’o să-i câr- 
pescă, nici cu cămașa, căreia îi lipsea vr’ună nasture, 
nici cu mănușile plesnite, ca să le câsă și așa mai de
parte. De asemenea nu umbla încâcl și încolo prin no- 
râiă fumândă țigară și apoi întorcându-se acasă să câră 
a-i curăți cișmele. De asemenea nu sta totă cu nasulă 
în cjiare, și apoi la apusulă sârelui ridicându-se căscândă, 
să întrebe mormăindă: Mai e multă pănă ce vomă cina, 
dragă nevastă? Din contră de cele mai multe ori îșl 
făcea elă însuși foculă și atârna căldarea deasupra lui, 
elă însuși scotea ridichi din pămentă și curățea cartofi 
și — scurtă vorbindă — îșl făcea datoria. Se mulțămea 
cu ună felă de bucate și nu tânjea, când Eva strica 
vr’odată bucatele. Șervetele nu-i erau cunoscute, ci foi 
de palmă. Elă nu murdărea în fiecare <Ji o cămașă. 
Elă mulgea vacile și chema găinile .pui*, »pui“, >pui“, 
ca să le dea de mâncare. Elă n’aducea niciodată la 
prâncjă o duzină de amici, pentru cari Eva nu era pre
gătită. Nici nu petrecea Adamă nâptea afară din casă, 
jucândă scat și ferbel, și Eva n’avea nevoiă să stea 
deșteptă și mâhnită. Adamă nu ședea în birturi, pe 
când Eva sta acasă legănândă pe miculă Caină. Elă 
nu înjura pe Eva în bncătăriă și pantofii și-i căuta în 
acelașă unghiu unde-i punea. Când îșl descălța cișmele 
le aședa sub ună smochină, unde-șl găsea și pantofii. 
Elă nu era de părere că Eva ar fi creată numai pentru 
ea să-10 servescă; elă nu suferea de idea fixă, că ar fi 
desonoratoră pentru ună bărbată, a ușura sarcina sociei 
sale. Da, onorabililoră domni, de aceea Eva n’a avută 
servitore.» Răspunsulă dameî e nostimă de totă, căci, 
abstragândă de unele defacte ce cu dreptă cuvântă le 
impută bărbațiloră, lasă a se înțelege că dumnia-ei nu’i 
pre place lucrulO, der nici să-și bată capulă bareml cu 
o ciorbă. Deși măritată, der i-ar plăcea să trăiăscă li
beră și independentă, bărbatulă însă negreșită că să-i 
dea totă ce pretinde ea, fără s’o supere măcară cu ce
rerea de a i se da ună șervetă la masă. Nostimă 
coconă1

Nocrologu. — Subsemnații, în numele loră, ală 
consângenilora, amiciloră și amiceloră, precum și ală tu
turora cunoscuțiloră, cu inima înfrântă de durere aducă 
la trista cunoscință, că Cornelia Cirlea născută Bașiota, 
suflefă de soțiă celă mai curată, celă mai sinceră, celă’ 
mai iubitoră, inima de fiică cu iubirea cea mai devotată 
și esemplară, nepâta, verișâra, nora, cumnata și amica 
cea mai bună, în frageda ei vieță de 24 ani, și o 
fericită viețuire conjugală de 6 ani, dăr după mistuitâre 
suferințe a unui morbă îndelungată, în 17 Iuniu a. c. s. 
n. la 8 âre diminăța șl-a dată nobilulă său sufletă în 
mânile Creatorului. Rămășițele ei terestre s’au depusă 
In 19 a 1. c. după amăi)! la 3 6re în cimiterulă ro
mânescă gr. cat. lângă cele ale decedatului ei frate 
Emiliu. în Abrudă.

Fie-i țărina ușâră și amintirea bine-cuvântată!
Mihaiu Cirlea, regiu notară publică ca soță, Basiliu 

Bașiota, jude reg. și soția sa născută Amalia Szabâ ca 
părinți, Fetru Bașiota ca unchiu, Eudochia Bașiota ca 
bună, Amalia Cirlea ca sâcră, Jrma Remetei ca verișâră, 
Emiliu Eudochița și Vasilie Bașiota că veri, Samoilă, 
Nicolau, Măriți, Ioană, Eufrosina, Petru și Iosifă Cirlea 

ca cumnațl și cumnate.

Editoră: Iacobfi Mureșianu. 
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Murepanu.
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Ooraulâ la bura* de Viena
din 2b Iuniu st. n. 1887. . I

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

vină ung............................99.10 ț
Impruniutulă cu premiu

ung....................................122-
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 20 
Renta de hărtiă austriacă 8125 
Renta de arg. austr. . 
Renta de aură austr. , 
Losurile din 1860 . .
Acțiunile băncel austro-

ungare........................884 —
i Act. băncel de credită ung. 286.—

Rentă de aură 5% . . . 101 95
Rentă de hârtii 5°/, . . 87.95 
împrumutul^ căiloră ferate

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

loră ferate de ostâ ung.
(1-ma em isiune) ... 97 60

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostâ ung.
(2-a emisiune) .... 127 50

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

Bonuri rurale ungare . . 104.40 Act. băncel de credită austr.283.— 
" ' 1 ' Galbiu)

82.46 
. 112 40 
. 137.75

Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.60 Argintulă
Bonuri rurale Banat-Ti- _ împărătesei ................. 5 96

rnișă............................ 104.50 Napoleon-d'orl .... 10.03
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 Mărci 100 imp. germ. . . 6215
Bonuri rurale transilvane 104 60 Londra 10 Livres sterliuge 126 50 '

ICtir.Mk «le ltiieiiresoi

Cota olicială dela 12 lume st. v. 1887.

Cump. vend.
Berna română ^5%). 92— 92*/,
Renta roin. amort. (5°/01 94 95—

> convert. (6°/0) 87*/a 881/»
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— SO-
Credit fonc. rural (7%» . 1061/, lO?—

• >> >> (5°/o) ■ 91b* 91’/*
* » urban k7°/0 ■ 1041/, 105—
*1 (6°/o> • 96>/s 97—
» ’ 5° o> ■ 88— 881/,

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

< > • Națională — —
Aură contra bilete de bancă 14.75 15.25
Bancnote austriaco contra anru. 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 27 Iuniu st. n. 1887

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 64 Vend. 8.66

Argint romanesc................. k > 8.55 • 8.60

Napoleon-d’orl..................... > 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 e > 100.— • 102.- -

n ' n 5’/0 ■ r 98.— » 99.—

Ruble Rusesel..................... > 113.— » 114.—

Discontulă ... » 7— 10°/, pe ană.

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

1. Dela Brașovu la Pesta:
de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute seta, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 01 miluită dimineta.

2 Dela Brașovu la BucurescI: 
accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineta. 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedî.

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

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedî. 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela BucurescI la Brașovu: 
accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera, 
mixtă Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedî.

A
la

TARIFA
Trenulă 
Trenulă

Trenul ii 
Trenulil

Trenulft 
Trenulă

Trenulă 
Trenulil

a)
b)
c)
d)
e)

Dela
•n 
n 
T> 
"n

aiiiiiiturilorii si insertiuniloro.
■) 1 1

Anunciuri în pagina a 
Pentru inserțiuni și reclame

IV-a linia de 30 litere gannond fi.
pagina a III linia ă fi. cr 10.

— cr. 6.

Pentru repețiri sc acordă uriuAtorele rabat?:

Pentru repețiri de 3— 4 ori

n)
b)
c)
*)
e)

Dela

Din
»

Plecarea posteloru:
Reșnovil-Zernescl-Branu: 12 orc 30 min. după amedî. 
Zizinii: 4 ore după anietji.
Secuime (S. Georgî): 1 oră 30 minute noplea.
Făgărașir. 4 ore dimineța.
Săcele: 4 6re dimineța.

B. Sosirea posteloru:
Rișnovu-Zernesci-Branil la Brașovă : 10 ore înainte da amedî. 
Zizinii la Brașov0: 9 ore a. m.
Secuime la Brașovă: 6 bre sera
Făyărașu la Brașovă : 2 6re dtmineța.
Săcele Ia Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Brașovă
n
j’

n

n 
în 
ia 
la

H

M

Dela 20

Pentru

i fi 5— 8 15’1

1) H 9—11 M 20“!.

H

de repețiri

an un ci uri
voiri și reduceri și peste

12—15

16—20

în susfi
H

ce se publică 
cele însemnate

pe mai multe lunî se
mai susti.

40“|o

facti în-M e î's u 1 u tren uri lorii
Valabilă tleia I Iuniu st. n. 1886.

pe linia Predeald-Budapesta și pe linia Teiuștt<.lrndtt-BudapesAa a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealâ-Budapesta .BuaS apeataii

BucurescI

Predealu (
(

Trend Tren Trenu Trenii 
de accelerat omnibue omnibun peraone

7.30
1.14

Tirnișă

Brașovă

Feldiâra 
Apatia 
Augustiuă 
Homorodă 
Hașfaleu

(
(

( 
tSighișort 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa miră 
MicAsasa 
Blașiu 
Crăeiunehî 
Teinșft 
Aiudă 
VințulO de 
Uiâra 
Cucerdea 
Hhirisft 
Apahida

Clnșitt

Nedc.șdu 
Ghircâu 
Aghirișă 
Stana 
Hui ed ini 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Vadă 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Veneția-Orădii

' ( 
(

susti

l 
(

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

Oradia-mare

P. Ladâny 
8«ulnok
Buda-peata

Vienn !■

Nota:

9.12
9.35

10.12

6.01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

1.45

4 01
4.47
5 28
5.59

6 49
8.35
9.02
9.12
9 56

1037
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

Trenă 
de 

peraone 

10.50
1.33
4.24

2.32

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,
10.57i
11.07]
11.19

1.16,
3.29
6.33'

Viena
Budapesta.
Szolnok
P. Ladîiny 
Oradea ma a

Venția-Orădii 
Fudi-Oșorlieiu 
Teleagii
Vădii
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin 
Stana
Aghiriș
Glârbău
Nedișn

Clușiu

Apatrida 
yhiris

Puterile»

Uiora 
Vințută de 
Aiuriți 
Tei h ții 
Crăciun'.'lti
Blașă 
MicAsssa 
C&pț» »!t. 
Mediaș» 
Siisabetopo e 
Slgfșvrt» 
HaștaJeu 
fiomorod 
Augustinu 
Apatia 
Feldidra

Srașovfc
Tirnișă

Predealu

SCSf

BucurescI

Orele de năpte surită cele diutre liniile grâse.

(

ț

Trena
de pers.

I 
f

TrenQ Tren 
de pers, accelerat

i

7.4U 2.— 7.40 | 618
1 05 4.05: to.42 .38 —
2 02 5.47 2.02 02 —

4. 2 7.11 4.78 2.01 
.. ;. 8

.— — — 19
7.33 — 2.41 —

— 8.04 — 3.24 —

— _ 3.47 —
— — — 4.07 —
-- 8.58 — 4.33 —

9.28 _ 5.15 __ 1
— — — 5.33 _
— — — 5.53 —
— — — 6.C5 —
- — — 6.20 ■ -
— 10.31 — 6.38 - -

11.00 __ — — 7.08
?119 _ — — 7.36
<2 33 _ — — 9.16
1.01 _ — — 9.53
1 11 _ — — 10.—
1 18 _ — — 10.09
1.05 _ — — 10.19
146 _ — — 10.48
2.25 _ — — 11.55
2 50 _ — — 12.34
3 03 __ __ — 12.52
3.35 _ _ — 1.34
4.01 _ _ — 2.13
4.20 _ — 2.46
4.55 _ — 3.31
5.42 — 4 32
6.01 — — — 5.02
7.27 — — 6.b3
8.08 _ — 7.43
8.36 ___ — 8 23
9 06 - __ — 9.02
9.46 5.37 — — 9.52
— .— 1.55 — —
— 6.20 2.53 — —
— 6.47 — — —
— 11.30 3.28 — —

9 35

Tipografia ALEX1 Brașov<1. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zei-nescI

Trenu ; Trcm’i 
de ornaibus

>n<

TeimșA- 'kraiii'î-BindajieNia

Trenu 
omnibiiH

Tre-jfl 
de pers.

Trenii depcrsdne

Telnșii 11.24 3.00
ă!ba-lu!ia 11.59 — 3 59
t m.țulă de josă 12.30 — 4.22
Șibotă 1.01. — 4.51
Orăștia 1.32 — 5.18
Soneria (Piski) 2 32 — 6 15
Deva 2 52 — 6.35
Braniclca 3.23 — 7.02
Ura 3.55 — 7.28
Gurasada 4.08 — 7.40
Zam 4.25 — 8.11
Soborșin 5.30 — 8.46
Bărzova 6.27 — 9.33
Conopă 6.47 — 9.53
Radna-Lipova 7.28 — 10.27
Paulișă 7.43 — 10.42
Gyorok 7.59 _ 10.58
Glogovață 8.28 - 11 25
AratSA 8.42 9.17 12.31
Szoluok — 2 32 4.59

! — — 5.12 |
— 8.20

1 Viena — — 6.05 j

Arudft
fj

Tietifi Prwii» de Trenu
umuibn.*! mixt

5.48 6.05
AiaduuO nou 6.19 — 6.33
Itf'-'-: Ctă-SAgL 6.44 — 6.58
i inga 7.16 — 7.29
Orcziîuiv h 7.47 — 7.55
Merezilalva — __ _
B liMaîșilra 9.02 — 9.08

TY.iiiA de Trenfi de Trauiperrtono penoue oninJhun

'iiiiMișiArii 6.25

— •

5.00
Merczifalva — — —
•-Tczifalva 7.46 — 6.32
V ;nga 8.15 — 7.02
Nămeth-Săgh 8.36 — 6.23
AvadulS nou 9.11 — 8.01
A."»«tJifi 1 9.27 — 8.17 |

Budapesta- AradA-TeiușA.

Trenfl de 
peniâne

Trenii
de peradne

Trenă 
amnOim

Viena 11.10 12.10 i __

Kudapeata 8.20 9.05 —
SiDiiok 11.20

11.35
12.41

5.45
—

Ai adh 4.30 6.— __
Glogovață 4.43 6.13 —
Gyorok 5 07 6.38 —
Paulișă 5.19 6.51 —
Radna-Lipova
Conopă

5.41 |7.10 —

6 09 7.37 —
Bărzova 6.28 7.55 —
Soborșin 7 25 8.42 —
Zam 8 01 9.12 __
Gurasada 8 34 9.41 __
Ilia 8 55 9.58 __
Branicica 9.19 10.17 __
Deva 9.51 10.42 __
Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Orăștiă 11.11 11.37 __
Șibotă 11.43 12.— __
Vințulă de josă 12.18 12.29 — .
Alba-Iulia 12.36 12.46 __
Teluțtk . 1.29 1.41 —

Simeria (Piski) Petroțen1

TrenQ de T’renQ Trenă
persane omnlboi mixt

Dfaaerta 2.42
Streiu — _ 3.25
Hațegă — 4.16
Pui — — 5.11
Crivaain
Banița

— — 5.58
— — 6.40

Fetroșeul — — 7.12

Petroșeni—Siaieria (Piski)

TrenQ Trenă TrenQJ
de parg. omnl bui mixt

Petroșenl 6.10
Banița — — 6.58
Crivadia — _ 7 37
Pui — — 8.20
Hațegă — ---- 9.01
Streiu — 9.52
Hloserfa — J- 10.31


