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NOU ABONAMENTU

„GAZETA TRANSILVANIEI.1
Cu I Iulie 1887 st. v., se începe imft nou 

abonamente pe trihiniulă Iulie, Augusta și Sep- 
temvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austru-Uugaria: Peutru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franoi
>i șese ,, 6 ,, ,, ș6se ,, 20 „
„ unu anu 12 „ ,, unu anu 40 „
Abonarea se p6te face mai ușoru și mai 

repede prin mandate poștale.
Abonațilorii de păn’acum li - se recomandă 

a însemna pe cuponft numărulu fâșiei sub care 
au primitiî d'ar,du.

Domnii cari se voră abona din nou se binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Brașovu, 16 Iunie 1887.
In numărulu seu de Duminecă „P. Lloyd,“ 

beată de succesele, ce le-a dobenditu marele său 
stăpână în contra națioiialiștiloru, <J,ce cu în
gâmfare. că „cele patru mandate smulse din 
mâna naționaliștilor» — trei Români și unu 
Serbii (Polit) — constituescil în împrejurările de 
a(Ji unu factorii esențialii în victoria electorală a 
lui Koloman Tisza și a partidei liberale în 
Ungaria?1

Ca să putemii apreția mai bine „beția de 
învingere" a Tiszaiștiloru, reproducemu următo- 
rulu articulu, ce a apărută sub acestă titlu. în 
(Jiarulu oposițiunei estreme maghiare „Egyetertesu :

„Partida guvernamentală stă să-și sară din 
piele. 0 apucă beția de învingere și saltă de 
bucuriă pentru biruința, ce — prin înșelăciuni, 
mituiri, și violentări — a raportat’o față cu opo- 
siția bătută"...

„Guvernulă a dispusă de tdte mijldcele po- 
testății și le-a folosită fără mustrare de consciință 
p nă la estremu. Să auijl numai pe aleșii gu
vernamentali ce vorbescă — cu totulă pe față și 
fără genare, — să-i auijl cum se laudă cu eroi
cele fapte scandaldse ale corteșiloru Joră oficiali. 
Legea pentru fișpanl șl-a produsă fructele sale 
și pașalele lui Colomană Tisza s’au nisuitu să 
se facă vrednice de pensiunea ce li-se garantăză 
prin lege. După marea ostenălă ce și-au dat’o, 
omulu mai că ar sta să dică, că s’au făcută 
vrednici de ea".

„Guvernulă a dată o ordinațiune contra 
mituiriloră, pentru ca cu surîsulă lui Pilatu pe 
buze să-și pdtă spăla mânile. Apoi să sci că a 
avută efectu legea și ordinațiunea. De pe tim- 
pulă faimdseloru alegeri de sub Lonyay mise- 
rabila măestriă a mituirei nu s’a practicată așa 
de nerușinată, ca acum. Decă în modă seriosu 
s’ar esecuta legea, jumătate din mandatele gu- 
vernementale ar trebui să se nimic^scă, singură 
numai pentru mituiri."

„D^r unde si ntă încă celelalte ilegalități și 
abusuri ? înainte de asta cumpărarea de suflete 
se făcea numai în ascunsă, sub modesta manta 
a taxei de cărăușia, a speseloru constituționale, 
La alegerile de acum terguirea s’a făcută cu to- 
tulu pe față. In unu locă au depusă înainte, 
împreună cu candidatulu, și gigantica sumă , ca 
prețu ală mandatului. Pentru acestă prețu cor- 
teșii s’au obligată a face să fiă alesă. In altă 
loc alegătorii s’au vendut candidatului, vedi-bine, 
nepretincjendu nici discursu-programă, nici pre- 
sentarea în persdnă a candidatului, ce călărea 
cu corbaciulă în mână, pentru o sumă, care ar 
fi de ajnnsă să se construiască o fabrică mai 
mică. In cele mai multe cercuri s’a făcută ade
vărata licitațiă. Au plătită pentru câte ună 
votă câte 100, 150, 200 ba și mai mulțl florini. 

In ună cercă cinstită.., s’a dată circulară tipă
rită cu litere mari ca pumnii Iu, prin cari alegă
torii au fostă de-a dreptulă provocațl, ca să nu 
voteze pe de geaba. In timpii de n6pte s’au 
vîrîtil în casa paclniciloru cetățeni, pentru ca în 
modă hoțescu să le fure omenia, să le cumpere 
mărturisirea credinței politice, să le cumpere vo
turile".

„Alăturea cu mituirea au stată violentările 
oficiale și intimidarea. Pe celă ce au avută fe- 
cioră de cătăniă, l’au amenințată, că îi voru 
duce feciorulă, d£că va vota pentru oposițiă. 
Pe celu ce a avută la robia vre-o porodiță din 
nămulu lui, l’au îmbiată cu eliberarea robu
lui...."

„Cine ar put6 înșira nenumăratele moduri 
de pressiune, de înșelăciune, de abusuri oficiale? 
Destulă atâta, că fără astfelă de mijldce gu
vernulă nu ar fi învinsă, n’ar fi putută în
vinge."

„Decă așa stă treba, cum de nu se rușinăză 
guvernulă a se lăuda cu învingerea lui?.,. Der 
beția de învingere a guvernului nu este tocmai 
o nevinovată petrecere. Vorbele ce le borboro 
sescă în bețiă trădăză ceea ce în viitoră va cu
teza să facă acestă guvernă. D6că țâra acăsta se 
păte guverna nepedepsită așa cum de ani de dde 
s’a guvernată, decă pentru o asifelă de guver
nare se pdte căpăta dela națiune nu numai ab
solutoriu pentru trecută, ei și împuternicire pen
tru viitoră: atunci potă merge și mai departe, 
atunci guvernulă pdte să-și permită și mai multă 
decâtu și a permisă pănă acum".

„..In dieta de cinci ani va cresce deficitulă 
morală și financială, voră spori tote feliurile de 
sarcini. In schimbulă jertfeloru ce s’au adusă și 
se voră aduce guvernamentalii voru merge înainte 
pe calea despoiărei de drepții. Vomă perde insti- 
tuțiunile ce ne asigură autonomia de stată și li 
bertatea publică."

Polonisarea în Bucovina.
Estragemu din articululă primă ală „Re

vistei Politice" dela 15 Iunie n. mmătdrele:
Respectămă națiunile cu care ne-a pusă sdrlea să 

trăimă la ună locă, recunăscemă drepturile lord și nu 
le slingheriină întru nimică desvoltarea loră națională... 
dăr ceremă și respectarea drepturiloră năstre și ună 
câmpă liberă, pe care aină pute să pășimă eu desvol
tarea națională. Îndată ce nu se întâmplă acăsta, suntemă 
nevoiți să ne schimbămă purtarea, căci consciință indi
vidualității nostre ca poporă română, înzestrată cu drep
turi strămosescl, nu o pote șterge din in mile nostre 
nici ura, nici propaganda străină îndreptată in contra 
nostră.

0 teamă ne urmăresce pasă după pasă și nu ne 
părăsesce. Nu-i orașă la noi, in care nu am întâlni sto
luri întregi de Poloni din diferite clase ale populațiunei. 
Esistența acestei națiuni nu ne îndreptățesce să-i faeemă 
must ări, ceea ce nici nu s’a întâmplată pănă acuma, 
der pretențiunile potențate ale acestei națiuni ne înpingă 
la acestă pasă. Polonii, cei mai mici la numără intre 
națiunile din țeră, desfășură pretențiuni, și ceră lucruri, 
pe cari nu le mai pote concede poporulă română, decă 
nu voesce să fiă periclitată in esistența sa națională. 
Așa de esemplu au cerută Polonii din Suceava, o mână 
de omeni, ca să se introducă la școlile din Suceava limba 
polonă. Ună altă esemplu. Ună învățătură de religia ca
tolică dela școlile normale din Suceava a ademenită la 
vr’o 40 de băeți, intre cari se află o parte mare de 
Români, întrebuințăndă -âte și mai câte mijloce, și i-au 
adunată la ună lo ă dându-le lecții in secretă în limba 
polonă. Acestă propoveduire a limbei polone a durată 
vr’o două luni, pănă s’a descoperită faptulă.

Să înșirâmă mai multe esemple? Ne reservămă 
dreptulă s’o fac-emă acăsta mai târziu și să aducemă 
esemple din Cernăuți, Șiretă și Rădăuți; dăr de o cam 
dată vedemă răsvădită, că Polonii aspirâză la mai mult, 
decâtă la desvoltarea loră națională. Ei pășescă cu de- 

visa în Punte să poloniseze țera. Și pentru că pretindă 
ei polonisare, pentru că trecă limitele cari ne despartă 
de ei pentru că vădă că noi nu ne opunemă și ne apă 
rămă în contra acestoră agresiuni, de aceea au începută 
cu ura și cu iesuiții in contra nostră...

Să vedemă cine suntă Polonii noștri? Cea maj 
mare parte suntă Germani polonisați. veniți din tăte 
părțile în acâstă țeră, care i-a primită cu brațele des
chise, omeni cari nu voescă să sufere altăjnațiune lângă 
sine, omeni cari ne vădescă ură și dispreță la ori și 
care ocasiune și cari născocescă câte și mai câte în 
contra nostră, voindă să ne discrediteze înaintea lumii, 
ca să potă ei mai ușoră lucra pentru ideea polonă.

Aceștia suntă Polonii cu cari trăimă la ună locă 
în țâră, și prietenia cu ei înceteză, îndată ce le cunâs- 
cemă aspirațiunile. In timpurile trecute nu era așa, și 
din astă causă le eramă prieteni și fie vomă fi ârășl, 
cum nu voră pretinde polonisarea țării, și se voră lăsa 
de propaganda iesuitică.

Când se întâmplă de se întâlnescă Românii cu Po
lonii, atunci pretindă aceștia — să fiă chiar numai doi 
— ca conversarea să fiă in limba polonă. Curiosă lucru, 
der și mai curiosă că avemă Români cari din slăbiciune 
său delicateță le implineseă dorința și prin acestă faptă 
dau sucursă nisuințeloră loră.

Acestoră persone slabe de îngeră trebue să le re- 
ehemămă in minte faptele Poloniloră și părerea și pur
tarea loră față de noi. Cum se vârtă ei așa se cuvine 
st ne purtămu și noi. Numai atuncea ne va respecta 
lumea, decă ne vomă respecta noi inși-ne.

Alegerile de deputați pentru dieta un- 
gurescă,.

Din cerculii electorala ala Ighiului, Iunie 1887.

încă de multă timpă cerculă Ighiului a fostă dată 
fără reservă pe mâna guvernului, care luăndă informa- 
ținni dela comitată, recte Kemenești et ZeikeștI, pe cine 
au vrută ei acela a trebuită la poruncă să iâsă, 
primindă încă ca despăgubire mâncare (magyar kaposzta) 
și beutură, nici că au avută temă că voră cuteza alții 
a-le ocupa loculă. — Der totuși acum ce să veZi?

Deși s’a făcută cunoscută dela comitată solgăbirău- 
lui Koblos Miklos că dela comitetulă centrală din Pesta 
este impusă pentru cerculă Ighiului exministrulă Br. Ke- 
meny Gâbor, — solgăbirăulă Koncz Albert n’a sciut’o, 
și așa l’a împinsă păcatele de in înțelegere cu mai mulți 
fruntași unguri ținendă o adunare au candidată pe ad- 
voi atulă Csâvâsi lozsef cu programă guvernamentală. 
Sărmanii nu au sciută ce voră să pățâscă. Insciințată co- 
mitatulă despre candidarea numitului advocată, ca ful- 
gerulă fu trimisă protonotarulă Torok Bertalan la fața 
locului spre a îndrepta răulă, ă sparge clubulă și a face 
să se concheme o nouă adunare, unde avea o se can- 
<ida Kemâny Gâbor. Pretorele Koblos, cu Vadadi Ger- 
gely au și con hiâmată adunare pe Zlua de 5 Iunie, la 
care au creZută că voră lua parte dela cornițele supremă 
pănă la pandurulă salului. Der s’au înșelată amară, 
căci »in(luința' și „veZi“ pretorului Koblos Miklos nu 
mai putea face pe alegători nici la »eszein iszom*  de a 
veni, necum la înțelegere cu cornițele supremă, căci după 
informațiune sigură, din totci cerculă din afară nici optă 
inși nu au luată parte, nu seiu decă au fostă alegători 
și aceia ort ba. Din Ighiu ca să aibă ce presenta îna
intea comitetului au fostă conduși intre optă îndreptă
țiți și câți-va neîndreptățiți, ca să dea ună contingență 
mai respectabilă. Nu se va mai pute lăuda der solgă- 
birăulă Koblo-, nici cu popularitate nici cu influință, căci 
deși a trimisă pe panduri, pe scriitori și s<-ie D-Zeu 
câți alții, ca să i adune spre a-i presenta comitetului 
supremă, n’au fostă în stare să-i adune, ba nici la prân- 
Z'tlă comună n’au fostă harnici a-i aduce.

Aceste potă informa publiculă română, care n'a 
fosta reprezentată prin nici unulu, ce va se Zică cores- 
oondența din „Ellenzek" Nr. 120 din 28 Maiu și alta din 
31 Maiu, er noi cu fală ne putemă ridica capetele pen
tru ținuta nâstră pasivă.

In Ziua de 17 Iunie, Ziua de alegere, (isolgăbirăulă 
puse doi omeni <-a să aș 'Z t trescurile, cari a.veau 
-ă anunțe bucuria ce nu o sâmția nimenea pentru ast
felă de comediă constituțională. Nici la sunetnlă musice- 
loră din Abrudă și Zlatna, cari au primită 200 (1. — de 
pe a cui spate o scie Tisza,—nu putea să se vădă vre-o 
bucuriă pe fețele alegătoriloră aduși cu carele cu boii din 
Oiișdea și Barabanță, cari trebuiau legați ca să nu ră
mână prin șanțuri pe lângă drumuri, cum s’a și întâm
plată Primiți fiindă de pandurulă prelorelui Szoke Sân- 
dor afară de Ighiu cu stâgulă, porniră în disordine cu.
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musica in frunte la locuia de alegere. Acolo adunându-se 
toți, dându-se câte-va salve eu treseurile — nefiindă alt îl 
contra-candidală, pentru eă advocatulă C<âvâsy repășise, 
se alese cu unanimitate ex-ministrula Br. Kemeny Gâbor, 
care nici înainte nici acum nu afli de demnii a se arăta 
alegătorilora sfii, pe cari pdte ii ține inferiori cu totala 
priceperei causei ia care au servita ca și ursule la po 
runca stăpânului.

Acestea on. Redacțiune le am scrisă, ca să am 
dreptă ca Română să intrebă pe alegătorii Unguri să’uii 
spună, cine din întregii poporulă română a loslă la ale
gere, afară de doi Români, unulă intreprimjătorulă de 
poduri pe drumurile comitatului, Paulă Petru, și altulii. 
de mine necunoscută, dm Zlatna, spue-lă Paulă Petru, 
deci la poruncă au fostă iote birnele chemate cu drepții 
fără dreptă — der la alegere n’au fostă.

După alegere s’au umplută mesele pentru cei flă
mânzi și nici la mâncare și beulură nu s'au căpătată 
Români, au trebuită să ducă pe cei de pe strade ca să 
bea și mânce — ca să aibă cuveniu cei increduli cu 
pregătirea să ceră bani dela Vadady Gergely șefulă 
corteșiloră — astfelă duseră din Ighiu pe panduri, gor 
nici de hofară, copii de 18—19 ani fără dreptă de ale
gere — cel ce se îndoiește replice-mi și voiu da tăie nu
mele celoră ce au mâncată fără dreptă de votisare.

Câtă ar fi dată Ungurii, pole, ca să vedă Români 
Ja alegere, dăr afară de cei spușl nici unu inteligentă 
nici unii preoții, nici unu învețăloru seu proprietară n’au 
luată parte. OnOre vouă Româniloră — dea D-cJeu ca 
in tăie cercurile numai atâta revnâ pentru solidaritatea 
națională să arete Românii și atunci respectulă generală 
nu ne va lipsi. Uitasem a vă aminti că au fo tă trei 
țărani de rendă din Barabonță cari mirăndu-se că nu 
vădă pe alții, au cjisil: „Papa nostru Boțiană nimică nu 
ni a spusă de pasivitate, ba a Z,sb că decă căpătămă 
ceva să mergemă.» Totuși se află și în cerculă Ighiu- 
lui unulă care sapă pe sub pămenlă. Der îșl va lua 
plata de nu dela noi dela ll-tjeu, care bale pănă la a 
șesea spiță. Cincinală.

Munții apuseni, Abrudă 24 luniu

Domnule Redactoră I Alegerea de deputată pentru 
camera din Pesta avu locă și la noi alaltăeri. Piața 
Abru lului și ospătăriile din apropiere erau cuiburile unde 
se comiteau palam et publice violentările, amenințările, 
promisiunile și totă feiiulă de abusuri cuprinse in §§ co- 
dicelui penală.

Consilierii ministeriali Lukăts și Belhâzi, vicecomi 
tele și pretorele cu primarule nostru mișcau Iote pietrile 
pentru invingerea lui Benitzky secretară de stată, pre 
când de altă parte corteșii conlra-candidafului Boer Bela 
nu inlrelăsau nemieă spre a intimida și amenința pe ce
tățenii din Abrudă și Roșia in profilulă candidatului loră. 
Și unii și alții contau la spriginulă nostru sperăndă, că 
in casă de lipsă le vomă întinde — așa dieăndă pe sub 
mână — sucursulă necesară.

Niciodată insă nu i s’a dată guve nului ocasiune ca 
acum spre a se convinge, că Românii din munții apu
seni nicldecâtă nu suntă accesibili pentru rolulă de in
strumente servile, ba s’a chiar convinsă, că omenii noștr 
preste totă, eră inteligința nostră din Abrudă este ună 
factoră cu care are să-și facă seriosă soeotelă.

Ai sta să nu credi, d le Redactoră. și totuși es'e 
faptă că in ultima 6ră, când voturile partideloră <omba- 
tanle erau cu desăvârșire epuisale, mampulanții fondului 
de disposițiune a d-lui Tisza ne lângă tote opintirile, pănă 
aci ne mai pomenite, n’au fostă în stare a sparge cordo- 
nulă trasă de partida nostră națională. Numai trei vo
turi ie a trebuită acestora IlustritățI spre a’șî scdte can- 
didatulă numai cu 4 cțile mai înainte căzută in Ungaria 
și nici acelea nu le-au putută afla intre pasiviștii români, 
deși bursa în acăstă oră nota cursuri ne mai pomenite 
in analele acteloră electorale maghiare.

De astădată vă potă spune d-le Redactoră, că Ro
mânii, inteligința și poporu, au esecutatu cu scumpetate 
conclusele conferinței din Sibiiu. — In specială minării 
din Coma merită I6lă lauda pentru ținuta loră bravă și 
solidară. Nici n’ar merita să vă mii amintescă, că nu
mai vre-o câteva esistențe dubie au revărsată oreșlcare 
umbră asupra solidarității Româniloru din cerculă nostru 
electorală; pentrucă acestea si in trecută toldeuna au 
avută rolulă IiiiacilorO. *)  Polux.

*) Cine suntă acești liliacl? Dați-i pe față!—Red.
**) In Aiudă, a doua Z> dimineța după alegere au 

răsărită cu Zorile și nisce pașcvile patriotice pentru func- 
țiot arii din Aiudă. Fie-care funcționară avea ca epitetă 
Câte ună nume alo hoheriloră (hengherilor^) din Aiudă.

Vințulu de susu.

Stimate D-le Redactoră! Alegerile la Vințulă de 
susă, Mure.șă-Uiora și Aiudulă Mare (N. Enyed) au de
cursă în cea mai mare disordine și cu ună scandală de 
care numai patrioții suntă capabili **)

La Vințulă de susă, pe lângă tdte măsurile luate 
de milițiă, patrioții unguri printre șirurile osta.șiloră au 
asverlită unii în alții cu petrii și securi. Unui patriotă 
din partida guvernamentală i s’a crepatu capulă cu o se
cure. In Aiudulă mare s’a aclamată guvernamputalulă 
Dr. Dârday Sândor, care după alegere se esprimâ înaintea 
tuturoră că pisică în (sacă nu vinde ci le spune pe față 
că dările încă în 5 ani se voră mări. Se li auZită mur-

t Petru Alesandru Vlassa nu mai este in viăță. 
Tâi'Ziu amă aliată despre moi tea acestui neobosită soțO 
de luptă, acestui vrednica preolă și energiosă Română. 
Cu cea mai adâncă durere venimă a-i aduce tributula 
nostru de recunoștință in colonele foii nOstre , unde nu 
numai odată s’a ogiindatO, in corespondențele sale, inima 
sa nobilă romănăseâ. Vice-protopopulă Vlassa din Indolă 
a fostă ună păstoră sufletescă în sensulO adevărată ală 
evangeliei, ună păstoră, care ișl punea și sufletulă pen 
Iru turma sa. Elă cunoscea datoriile sale ca preolO, ca 
cetățenă și ca Română și nu numai că se străduia din 
lOte puterile a și le împlini, der îndemna și pe alții la 
împlinirea loră. Din causa acesta unii colegi ai lui ii 
luau in nume de rău, că eșia în publicitate cu faptele 
lui, despre cari avea convingerea, că erau bune și folo- 
sitOre poporului. Dăr noi cunosceamă motivele sale cu
rate și nobile și de aceea ne bucuramă de zelulă său 
și doreamă să servescă ca esemplu și altora, căci omul 
vrednică e în dreptă să s’aștepte ca fapta lui bună să 
fiă recunoscută.

Petru Alesandru Vlassa era ună înfocata aposlolă 
ală românismului. E1Q scia să dea bisericei ce este ală 
bisericei er națiunei ce este ală națiunei. Pusă in fruntea 
poporului eia se nisuia să-lă insufl țescă pentru apărarea 
limbei și a obiceiuriloră sale strămoșescl, pentru dreptă 
și libertate., bunurile cele mai scumpe pe acestă ; ă- 
meniă. De era lipsă a sări in ajutoră frațiloră săi. de 
se cerea ca poporulă să fiă apărată în contra impilăm- 
riloră săi, vice-protopopulă din Indolă era totdăuna 
intre cei dintâi. Elă învăța pe poporO să-și cinslăscă 
trecutulă și să fiă cu pietate cătră aceia, cari și-au văr
sată sângele pentru libertatea lui. In vera anului 1884. 
când vice-protopopulă Vlassa șl-a înălțată în Z'ua me
morabilă de 3 (15) Maiu rugile sale în sf. biserică cătră 
DumneZ ulă popOreloră „ca să scape poporulă română 
de multele nedreptăți ce i se facă“ și când pentru acăsta 
a fostă trasă la răspundere de judecătorii unguri, elă II a 
răspunsă: ,După ce o națiune nu pite esista fără limbă 
și drepturi politice, voiu lupta între marginele legii și în 
viitorii împreună cu consoții mei de principii pentru egala 
îndreptățire națională*.  Cuvinte de aură, vrednice a fi 
săpate in inimele tuturoră Româniloră asupriți I Mai târ- 
Ziu vice-protopopulO din indolă a fostă din nou acusată 
că a agitata serbânda împreună cu poporulă prinlr'ună

mură după aceea ca în sinagoga jidovăscă și înjurături 
patriotieo-cocișesci.

La Mureșă Uidra eși candidalulă guvernamentală 
br. Kemeny Endre din Bichișă contra anti-guvernamen- 
talului l’âvai din Cistein. Se adunară patrioții încă din 
16 luniu la curtea fostului Kemeny Istvân din Ciumbrudă 
unde se Ipuseră la 'raiu bună pănă a 2-a Z1 dimi
neța de unde a 2-a Z> plecară la Aiudă cu torțe urmați 
de 100 căruțe de „tospontă*,  unde se așeZară pentru a 
2-a Oră lângă butoiașele cu vină de Risling intre bubui- 
tulă treseuriloră de pe dealulă pândei de unde, dup’ ce 
se oțeliră și mai bine decum au fostă, se suiri toți sdren- 
țo.șii de nemeși pe căruțe și plecară spre Mureșă UiOra. 
Ai'I după alegere urma iarăși banchetulă. Aici, cei drept 
carnea cumpărată dela ună jidană a fostă cam puturâsă 
deră totuși pa’rioții au mâncat’o cu gustă primitivă (ca 
pe cea de sub șăua calului la începută).

Românii in acesta cercă mai curată rotnânescă 
n’au luată parte nici untilu afară de juZii comunali cari 
au fostă terețl cu forța și mai alesă cei din cerculă fi- 
solgăbirăului Szâsz lozsef, eelă orbă, și a solgăbirăului 
Frits Vilmos, celă șchiopă.

Onore Roinâniloră din cerculă Mureșă-Uiârei și 
mulțămită preoțiloră români din acestă cercă, că au păs
trată cu scumpătate toți decisiunile conferenței române 
din Sibiiu. E de însemnată că în acesta cercă preoții 
suntă mai toți tineri și-și cunoscă chemarea!

Spectatorulu.

De lângă Mureșă, Iunie 1887.
Domnule Redactoră I La alegerea din Ghernesig 

(intre lergulă Mureșului și Reghină) au fostă duși cu pu
terea riuanii de pe la Burghiu in multe căruțe, punen- 
du-It-se și pene roșii în pălării. In fruntea acestora era 
grăsuiinulă notară comunală din IbănescI cu numele Ni- 
colae Manta. Nu și-au dată votulă însă, pentru că se 
alesese deja deputată Luzar Jenă. Cu tote astea au fostă 
tratați cu rachiu și cu tocană. Eu, văZendă astă eelă 
mânată cu puterea, cu amenințări și cu corupțiunl la 
alegeri, m’am întrebată esclamăndă: ce deosebire este 
intre 48 și 87? Nu pole să fiă alta, decâlă că atunci 
Ungurii au mânată ciuidile de vite ale riuaniloră — acum 
ii mână chiar pe ei ca pe nisce vite... Er am stată și 
m’am gândită, că poporulă e lăsată in unele locuri pe 
mâna notariloră, pretoriloră și altora, câți trași împinși, 
' âți umblă corteșindă ; aceștia mai intăiu ii provdcă pe 
omeni la astfelă de ocasinnl să-și folose.seă dreptulă de 
alegi-re, decă pe astă cale iiu-i câștigă, incepă cu pro
misiuni, decă nici cu asta nu reesă, atunci și notară și 
preloră incepă cu intimidări și amenințări, in câtă bielulă 
poporă, neavendă pe nimeni care să-lă conducă, crede 
amenințăriloră și participă. Rușine însă pentru Omenii 
inteligenți, cari se pună in fruntea astorfela de caval 
cade, în locă de a înfrâna cutezanța solgâbirăăscă.

parastasă aniversarea morții martiriloră dela 1775, cari 
au frântă jugulă servituții. In 19 Sept. n. 1886 elă s’a 
apărată cu demnitate de Română adevărată înaintea tri
bunalului regescă din Turda, și procurorului, care Hă a- 
cusă, că prea se interesăză de istoria lui Horia, Vlassa 
i-a răspunsd: „Cunoscâ și 'ml împlinesca datoriile mele 
de cetățănâ alo statului, n’am aplicare de a agita, dăr 
ca Română și mai vertosu ca preotu ml intereslză tre- 
cutulu națiunei mele și pățaniile bărbațiloru ei și astfelă 
m’a interesata și istoria lui Horia*.

Seimă că părintele Vlassa a fostă condamnată în 
instanța întâia la 4 săptămâni, ăr in istanța a doua la 4 
luni arestă. Elă a apelată la curia, Intr’aneea vechia 
lui suferință, îugreunată prin amărăciunea sufletului său 
pentru prigonirea, la care se vedea espusă fără vină, și 
pentru nepăsarea acelora, a căroră datoriă era să-lă 
apere și să-lă încurageze. crescu și să mări în așa mă
sură, in câtă ilă culcă pe patulă morții, unde șl-a sfâr
șită Z'lele, spre paguba bisericei, a poporului său cre- 
dinciosă și a națiunei, în Zlua de 11/23 Iunie curentă. 
Astfelă a scăpată vredniculă preotă din îndoia de tem
nița ungurăscă și sufletulă său nobilă s’a ridicată spre 
sferele dumneZeescI, unde tronăză sufletele martiriloră 
nămului românescă, pentru cari s’a rugată elă cu a- 
tâta ardâre.

Odihnesce în pace prea demnule soță de luptă 
N'ai avută învățături înalte, dăr ai avută inimă mare ro- 
mânâscă, ai sămțită cu poporulă și ai fosfă gata să aduci 
orl-ce jertfă pentru binele lui. Pe mormăntulă tău de- 
punema lacrimile nOstre ferbințl, asigurându-te, că în veci 
neșiersă va fi amintirea ta între noi și ne va îmbărbăta 
să continuămă împreună cu soții de principii lupta pen
tru limba nostră și pentru drepturile nâstre poitice!

SOIRILE PILEI.
La esamenulu, ce s’a ținută in 18 și 19 Iunie cu 

elevii scilei de stată din Cohalmă s’a constatată, Zice 
„Kolozsvar", ună .admirabilă progresă". Din 80 de 
școlari, abia decă suntă 20 —25 maghiari, ceialalțl suntă 
români și sasi, cari de când cercetăză scâla de stată 
au făcută progrese strălucite. Că în ce direcțiune 
au făcuta școlarii aceștia progrese atâta de strălucite, 
.Kolozsvar" află de superfluu să o mai șpună. Se măr- 
ginesce numai a aminti, că: .școlarii de rassă străină 
tocmai așa de ușoră au sciuta să răspundă în limba 
ungurăscă, ca și nemțesce ori românesce." Noi scimă 
că in Cohalmă e scOlă românăscă; cum să face că copii 
români mergă la scâla ungurăscă? Cum au putută fi 
seduși părinții copiiloră? Ce facă preotulă și învățătorulă 
de acolo? Ore nu ar fi fostă mai lăudabilă lucru, să se 
spună in publică că copii români din Cohalmă au fă- 
cuto progrese strălucite in limba și cultura româ
născă ?

—x—
Regimentulâ 29 de infanteria staționata în Timi- 

șâra a serbată la 24 Iunie aniversarea luptei dela Cus- 
tozza în modă strălucită.

—x—
Despre noul nefericiri raportăză »F6ia Diecesană’. 

Averea loemtoriloră din SeverinO se compune în mare 
parte din turme numărâse de oi, care în luna lui Iunie 
să mână la pășune la munții Comunității de avere, unde 
și rămână în decursulă verei. Așa s’a și întâmplată și 
in anulă acesta. Dăr în urmarea ploiloră multe și in 
genere a climei escesive din acestă ană, răcindu-se mai 
cu sămă în munți temperatura în modă simțitoră, au 
căZută în 17 și 18 a lunei curente cantități de zăpadă 
atâtă de mari, încâtă turme întregi fură copleșite și 
viăța bieteloră animale stinsă. Astlelă perirâ mai eu 
sămă în muntele Țarcu mii de oi. Era ună aspectă 
sfășiiloră de inimă a vedă pe bieții păcurari cohorîndă 
cu desagii goli, fără de turme, tncungiurațî numai de 
câni, de fidelii loră apărători. Dintre locuitori avură 
Poenarii cele mai mari perderl. Mulțl dintre denșii per- 
dură ceea ce au agonisită cu multă sudâre și Zeci de 
ani, ajungăndă în modulă acesta peste nopte la sapă de 
lemnă.

—x—
Ni se comunică din Intorsura Buzeului cu data 14 

Iunie v. 1887 sub titlulă brumă în luniu: In urma văn- 
turiloră celoră reci ce in continuu au bătută de vr’o 
2—3 săptămâni, înseninându-se astâ nâpte, 13 spre 14
I. c., Sâmbătă spre Duminecă, a fosta o brumă pe lun
cile nâstre, ca în Martie, încâtă a stricată nu numai 
plantele cele mai gingașe ce cu desăvârșire le-a topită, 
cum e fasolea, castraveții, lubenii, dăr și celoră mai tari 
plante le a stricată, foile cucuruzului se vădă astăZl veș
tede ele. — G. Zaharia, învățătoră gr. or.

—x—
Societatea de lectură ^Inocențiu M. Clein*  a teo- 

logilora din Blașiu, în ședința de constituire ținută în 
28 Maiu st. n. a. c. șl-a alesă noulă comitetă pentru 
anulă scolasticd viitoră in persânele următoriloră domni: 
președinte Valeriu Comșa clerică de an. 111; secretara
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luniu Brutu Hodoșu cl. 111; redactorii ală Miei „Furnica® 
Elie Stană, cassarh Iovii Băbuță cl. II; conlroloril Ioană 
Merii cl. I; bibliotecarii leronitnă Dănilă cl. I, rămâ- 
nendă a se alege cu începutulă anului scolasticii viitorii 
notariali) ședințeloril dintre fiitorii clerici de anali) primi). 
Bl ași u, în 24 luniu 1887. Ioană I. Deac. președinte. 
Aureliu Hulea, secretarii.

—x—
Ard pută ^â spună Țfincălăii ungurescl, din ce cati’ 

esamenulîl la scăla comunală din Ormenișu s'a ținutd C; 
ușile ’nchise, fiindă de (ață numai vr’o 3—4 »palrio,i‘ 
patentați, er părinții nici ineunosciințațî n’au fostă, ca 
să mergă la esamend? Cum au putută Țăncălâii ungu
rescl să facă I ierurile la intunerecă9 Nu cumva ca pă
rinții copiiloră români să nu văijă cum li se tnaghiari- 
săză copii? Atrage ud atențiunea Rotnâni’oră din Or- 
menișd (comitatuld Brașovului) contra uneltirilord țăncă- 
lăes^l-ungurescl.

—x—
In comuna Cason-Feltiz din Ciucă, in comunele 

săcuescl ale Săceleloră precum și in alte comune secuescl, 
incendiurile suntd la ordinea cailei. Săcuii iți pună focă 
unii altora.

Alte încercări de sinucideri se semnalăză din cui 
bulă Kulturegylefului. La 23 ună lucrătoră, la 24 o 
calfă da tapițeră, amândoi in Clușiu, au voită să se a- 
runce în Someșd, der au fostă împedecațl la timpd. 
Bea c6be e Kulturigyletulă !

—x—
Ună călâtorh a fostă în tjilele acestea în Brașovu 

martoră auriculară la următorea declarațiune a unui oc- 
tavand cătră doi conșt-olarl: Decă voiu isbuti la esaine- 
nuid de maturitate, am să mă imbătă de bucuriă; de-ă 
vo;u fi respinsă, am să mă inbetd — de supărare. — 
Adecă bețiă cu orice preță 1

—x—
In Vată fata de țărână Carolina Horvath, care fu

sese concediată din serviciulh familiei Zeller, conslătă- 
tore din tată, fiu și fikă, procurându-și chet se introduse 
sera târejiu in locuința fostului stăpână, dele șese focuri 
de revolverd asupra celoră trei persone și apoi fugi. 
Bătrănuld Zeller cu fiiulă și fiica sa au fostă loviți toți 
trei de glonță, der nu de morte. Țăranca a fostă aies 
tată in Pesta și dusă in spitald intr’o stare de mare 
slăbiciune, deârece și-a trasă trei glonțe în trupă.

—x —
Ună incendiu îngrozitord a distrusă o parte însem

nată din orașulă Petra, in Moldova. Au fostă nimicite 
80 de case.

„Convorbiri Literare", revistă lunară, ce apare în 
BucurescI sub direcțiunea d-iui Iacobu Negruzzi. în nu- 
măruld său dela 1 Iunie are următorulă sumară: Ioană 
Ghica: — Corespondență cu V. Alexandri (Scrisârea 
XXVI). Schiller: — Maria Stuartă (actuld II), trad. me
trică de Iacobd Negruzzi. Wilhelm de Kotzebue: — 
Lascaru Viorescu, trad. de A ; I. Ianov: — Odă M S. 
Reginei Elisabeta. Cervantes: Don Quijote de la Mant ha, 
trad. de S. G. VărgolicI (urmare). Lazără Șaineanu:
— Filosofă. — Firoscos. G. 1. Lahovari: Hărții vechi. 
A. C. Cuza: — Poesii. — Epigrame.

„George Lazără', revistă pentru educațiune și in
strucțiune, ce apare odată pe lună in Bărladd, are in 
Nr. 2 dela 15 Maiu următorulă sumară: S. M Haliță:
— Din ale scOlei primare. Gh. Ghibânescu; — Lite
ratura populară. S. M. H. • — Grădina de copii de I. 
P. Florentină. Recensiune. Gericon: — Două obiecte 
vechi de ceramică. — Buletină pedagogică. — Biblio 
grafiă. — Corespondență.

„Candela", fdia bisericescă-literară, ce apare odată 
pe lună în Cernăuți, în Nr. 6 dela 1 Iunie conține: 
Omiliele S-lui Ioană Chrisostomă la epistola cătră Ro
mani (urmare). — Morala Testamentului vechiu in pe- 
riodulă evraistieă. — Cuvântare pentru Dumineca a 5 a 
după Rosalii. — Cronica și trei articull în limba slavă.

Viena, 22 Iunie 1887.

Stimate D-le Redactord! In 4’lele trecute sosiră 
aici in Viena 2 țărani români din Laculd negru (Fekete 
To) in Biharia. Pe ei i-au mânată aici nedreptățile ce 
Ii le face acolo contele Zichi cu comasația introdusă fără 
voia locuitoriloră din acea comună. Acești 2 țărani 
voiescă a arăta năcazurile lord Monarchului nostru. Spre 
scopuld acesta au icerută audiență la Maiestatea Sa. 
Resultatuld nu’ld sciu încă. Vă voiu relata indată ce 
voiu afla. E de însemnată că acești țărani au venită 
până în Peșta pe josă, de acolo cu trenulă pănă aici.

Cu altă ocasiune vă voiu descrie mai amărunțită 
tote năcazurile Româniloră de acolo.

Academia română.
In ședința sa de Vineri 12 Iunie v. Academia Ro

mână a ascultată intre altele:
1) Darea de sâmă a d-lui Gr. Slefănescu, profesoră 

Ia facultatea de sciințe din BucurescI asupra primeloră 
sale cercetări făcute la Cuc-utenl, lângă lași, unde după 
cum să scie, s'a descoperită o fărte importantă stațiune 

preistorică. 0 comisiune compusă din d. V. A- Ure
chiă, N. Papadopolă Caliinak, G ■, Stefănescu și Gr. Co- 
băleescu, a fostă însărcinată de savantulă corpd să facă 
săpături la Cucutenî. D-nii Cobăleescu și Stefănescu au 
făcută prima recunăsce-e in di 11 de 10 Iunie. Nume
rose fragmente de olăriă preistorică și câte-va instru
mente de piatră forte curiose au fostă aduse și esami- 
nale de Academie. La discuția ce s’a urmată au luată 
carte d-nii Odobescu, Ștefănescu și V. A. Urechiă. Să 
pătu’ le se voră continua in vacanța viităre scolastică.

2) 1). M. Cogălniceanu a făcută cunoscută mem- 
briloră Academiei cum pe una din propietățile sale, în 
Dobrogea, d. N. Papadopolă Cilimac a aflată o pielră 
fragmentară forte mare, conținendă o sculptură care re- 
presintă ună vasă cu ună călători), âpropiându-se de 
țărmă, după care o ființă, care s’ar putea lua dreptă 
Apolo, se pare că e dispusă a primi pe călătoră. însuși 
d. Cogălniceanu a recunoscută că cu elementele ce po
sedă pănă acum nu este de ajunsă pentru a se afirma 
că piâtra găsită a aparținută mormântului lui Ovidiu. 
In urma discuțiuniloră intime ce au avută loch printre 
membrii Academiei, cu toții au fostă de acordă ca să se 
continue cu cercetările în loculă unde a fostă găsită 
pealra, sperându-se a se putea afla și restulă din ea pe 
care se crede că vor fi și inscripții. Aceste cercetări se 
voră face după reintărcerea d-lui M Cogălnicânu din 
străinătate, spune „Voința Națională®.

Statua lui Mironă Costinu.
S’a formată in Bucuresci ună comiietă pentru ri

dicarea unei statue lui Mironă Costinh. Statuia e<te co
mandată și se va ridica la lași în primăvara anului vii- 
toră. Acestă comiteth se compune din d-nii M. Cogăl- 
nicenu, 1). Sturdza, N. Papadopolă Calimaki, B P Hiș- 
dău, V. A. Urechiă, N. lonescu, P. S. S. Episcopulh de 
Romană, A. Odobescu, I. C.alenderu, G. Crețeanu, preșe
dintele dela înalta Curte de Casațiă, priinarulh orașului 
Iași și rectorulă Universităței din lași. Președintele co
mitetului este d. M. Cogălniceanu, âr secretară d. V. A. 
Urechiă.

D. V. A. Urechiă, fostă ministru și membru ală 
Academiei române, a plecată Duminecă la Ploescl unde 
a ținută în localulă liceului o conferență pentru sporirea 
fondului necesară ridicărei stafuei lui Mironă Costin. I). 
V. A. Urechiă a întreținută publicitlh despre origina o- 
rașului Ploescl și a cetită documente necunoscute încă 
din cari s’a putută vedâ că orașulă Ploescl a fostă în
ființată de Mihaiu Vitâzulh. Ploescii pe atunci era ună 
sată de moșneni, ale căroră pământuri au fostă răscum
părate de eroulă dela CălugărenI, care le a dală în 
schimbă pământh la Baicoiu.

Vomă publica și noi după «Voința Națională® parte 
din aceste documente fărte importante. Apoi onor, a- 
cademiciană a cetită o legendă fOrtc frumdsă a lui Ionă 
Istețu dela casarma Malmaison.

D. profesoră St. Velescu a recitată mai multe bu 
câți literare. In fine d, V. A. Urechiă a făcută o scurtă 
biografiă a lui Mironă Costin. In sala conferinței au fostă 
expuse fotografii de pe machetele statuei.

D. ministru Sturdza a pusă la disposițiă d-lui U- 
rechiă pentru a ține asemenea conferințe, localurile de 
scălă din principalele orașe din țeră, scrie »V. Na
țională.*

Editori): lacobă Mureșiauu.
Redactori) responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.

Scii! militare.
Austro-Ungaria. „France Militaire< publică dela 

corespondentul său din Viena următorele: Precum v’am 
raportată deja într’o scrisâre de mai nainte, s’au cons
truită in ărna trecută în ținutulh corpului t (Cracovia) 
și corpului 11 (Lemberg) de armată ună numără colo 
sală de barace. Se păte «jice, 'A tn Galiția și in Buco 
vina s’au construită orașe de barace in iotă forma. In 
aceste barace s’au grămădită provisiunl colosale de fânh, 
orejă, făină și paie care, deorece armata a rămasă pe 
picioră de pace, nu se inlrebuințâză. Conservarea aces
tora provisiunl, mai alesă a făinei, pricinuesee inten
denței militare mari neplăceri și cheltuell. Der deârece 
atjl nemijlocită înaintea secerișului prețurile eerealelorh 
sunth proporțională mari, câțiva mari negustori de ce 
reale și făină s’au oferită ministerului de râsboiu să 
cumpere provisiunile da făină cu prețurile de atji. In
tendența și-ar pute apoi erășl procure, după secerișă cu 
prețuri multă mai moderate cantitățile necesare. Admi- 
nistrațiunea militară insă a respinsă acâstă ofertă favo
rabilă in privința financiară. Causa e că in cercurile 
ce dau măsura nu se consideră situațiunea atâta de si
gură, încâth să se pătă lipsi de provisiunile adunate pen
tru orl-ce eventualitate,

SCIRl TELEGRAFICE
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

VIENA, 28 luniu. — Sub președința 
Maiestății Sale s’a ținutu o conferință 

militară care a du rații cinci sferturi 
d e 6 r ;'i.

VIENA, 28 Iunie. — In ondrea regelui Ser
biei a dată părechea princiară de cordnă în Lu- 
xenburg unu prânzii de gală, la care a luată 
parte și împăratule. Maiestățile lord și-au luată 
apoi rămasă bunii dela părechea princiară de co- 
rdnă, care pldcă de aci la Galiția-

BERLINtT, 28 Iunie. — Scirile despre ce
rerile Rusiei și Franciei în Orientu suntă neîn
temeiate.

CAIRO, 28 Iunie. — Mukthar-pașa să fi 
primită soirea, precum se cjice, că Sultanulă re- 
fusă definitivă ratificarea convențiunei egiptene,

COLONIA, 28 luniu. — Lângă Miihlheim 
a deraliatu trenulu-curieră dela Berlină. Suntă 
13 răniți.

Avistl.
Adunarea generală a „Reuniunei învățătorilor!) 

români selagienl® se va țină esth-timpă în 4 Iulie st. 
n. in comuna Odorheiu.

Zelau, 24 Iunie 1887.
din încredințarea președintelui 

Gavrilu Irifu 
vice-preș.

Necrologu. — Traianh Vlassa cu soția sa Judita 
n. Bogdană ca fii, Ioană Vlassa pretore în Câmpeni, 
luliu Vlassa coop. în Feneșulă săsescă cu soția sa Ana 
n. Popă ca frați, Cornelia Vlassa cu soțulă ei Simeonh 
Rusii parochă in Turu ca soră, luliu Moldovanh stud. 
in Blașiu, Otilia Albonu n. Moldovanh cu soțulă ei 
Ioană Albonu propr. in Trithiulă sup. ca nepoți, Elia 
Vlassa și soția sa Ana, Ioană Fekete Negruță canonici 
metr. în Blașiu, Ștefană Hossu și soția sa Teodora ca 
unchi, Rafila Hossu măr. Ștefană Popă păr. in Dumbrău 
și farniliele lorh, cu inima înfrântă de durere anunță 
cum <ă prea iubitulă tată și socru, cumnată, nepoth 
vâră și unehiu

Petru Alesandru Vlassa, 
par. gr. cat. ală Indolului și v. protopopulă tractului de 
același nume după împărtășirea cu S. Taine, a răposată 
in Dcmnulă în 23 luniu la 2 Ore antimeridiane în urma 
unorh suferințe grele în ală 51 ană ală etăței și ală 25 al 
păstorirei sale sufletescl. Rămășițele pământescl s’au bine
cuvântată și imormântath în cimiteriulă gr. cat. din loch 
ța 25 luniu s. n. la 10 Ore a. m.

Fiă-i țărina ușoră și memoria binecuvântată!

DIVERSE.
Unu duelu care merită să fiă imitatu. — Domnii 

Luigi Rolii și Giuseppe Radanelli conduseră mulțl ani 
ună comerciu de mătase in tovărășie, retrăgându-se pe 
urmă in vieța privată. Foștii tovarăși și actualii amici 
trăiau împreună de vre-o patruzeci de ani în cea mai 
bună armoniă, când d’odală demonulă discordiei ișl vîrî 
cOda in înțelegerea lorh simpatică. Pentru o diferență 
de opiniune atingătăre de ună credită acordată odinidră 
unui debitori) cu care se făcuse o învoâlă, se ivi o cârtă 
intre foștii tovarăși; certa luă dimensiuni mari, se în
verșunară și conduse în fine la ună duela desăvârșită 
nou între bătrânii amici. Fiă-care din ei îșl alese câte 
ună martoră său secondantă, care pentru clientulă său 
avea să tragă la sorți care din tovarăși va avă să plâ- 
tâscă o amendă de cinci sute lire, destinată la ună ban
chetă de împăciuire. Sortea se declară în defavOrea d-lui 
Radanelli, care se grăbi a depune suma, der d. Rolii 
depuse de bună voia Iui o sumă egală și, după propu
nerea sa, se luă hotărîrea d’a nu întrebuința miia de lire 
pentru ună banchetă, ci in ajutorulh unui vechiu im
piegată ală casei de comerță, care ’șl-a perduth postulă 
și se află fără mijlăce de esistență cu o familiă nu- 
merosă.

Judecată solomonică in China. — Două femei, 
care se certau pentru ună copilă, s’au înfățoșată la ju
decată înaintea unui mandarin învățată. Nesciindă man- 
darinulă, în nedumerirea sa, căreia dintre femei să-i dea 
dreptate, a chemată pe înțelepta sa nevastă. Acesta po
runci să esă afară femeile și apoi 4‘se« să-i aducă ună 
pesce în mărimea copilului. Pe pescele acesta îlă îm
brăcă ca în hainele copilului și’lă aruncă apoi în pre- 
sența ambeloră femei in apă. Mama adevărată voi, cu
prinsă de durere mare, să se arunce încă în apă, spre 
a-șl scăpa copilulă său, pre care îlă credea în periculh 
de morte; cealaltă femee însă a rămasă indiferentă Deci 
a căpătată mama adevărată iubitulh ei copilă.

Monstru. — Femeia Luxandra, soția săteanului Dinu 
Radu Slănină din comuna Ocnița, județulh Dâmbovița, a 
născută ună băiath care are între nașă și falca de josh 
ună botă ca de mieii), fără gingii; copilulă și mama sunt 
sănătoși.
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OoxsoJu t» bursa de Vicii»
din 2b Iuniu st. d. lrtt>7

Cursulu pieței Brașovu

ui» 27 Iuniu st. n. 18h7

Bancnote romanele) . . Cum p 8 64 Viind. 8 66

Argint românesc . . . » 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»/o , » 100.— » 102.- -

n n 5°/o • w 98.— » 99.—

Ruble Rusesc! .... » 113.— » 114.—

Discontulă . . . » 7— 10°/, pe ană.

Cota oficială dela 12 lume st. v. 1887.

Bursa de Bueurescl.

Bonuri croato-slavoue . . 104 60
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung........................
Imprumutulil eu premiu 

ung..................................122 —
l.osurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 20 
Renta de hărtiă austriacă 81 25 
Renta de arg. austr. . . 82 46
Renta de aură austr. , . 112 40 
Dosurile din 1860 . . . 137.75
Acțiunile băncel austro- 

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

l Act. băncel de credită austr.283.— 
I Argintulă —. — Gal biol 

impărătescl ................5 96
I Napoleon-d'orl .... 10.03

Rentă de aurA 5','t, . . . 101 95
RentJ de hârtiă o“/€ . . 87.95
ImprumutulO căi lord ferate

ungare ■........................151 25
Amortisarca datoriei căi-

lorfl ferate de ostil ung.
(1-ina em isiunc) ... 97 60

Amortisarea datoriei
lorO ferate de ostfl
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
lorO ferate de ostil
(3-a emisiune) . .

Bonuri
Bonuri
Bonuri

miști...................................................... — | «apuwou-uuu ....

Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 Mărci 100 împ. gerin. . . 62 15 
Bonuri rurale transilvane 104 60 Londra 10 Livres sterlinge 126 50

câi- 
ung.

. . 127 50 
ctli- 
ung.

. . 116 60
rurale ungare . . 104 40 
cu cl. de sortare 1C4.60 
rurale Banat-Ti-
............................ 104 50

99.40
Cump. vând.

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

» convert. (6°/0j 87*/ a 881/,
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36 —
Credit tone, rural (7°/0) . 1061/a 107—

• „ n (5°/o) • 9P/4 91*/*
1 • urban (7°/0) . 104*/ s 105—
» . (6»/o) • 96*/a 97—
> • (5°/o) • 88— 881/,

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

« a • Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.75 15.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Nr- 6584—1887. Concnrsu.
Din legatulă Iui Iosef Wehrmaclier este de a se da tină stipendiu 

de 400 fl. pe anii pe durata timpului legalii de studii, unui ascultătorii 
ordinarii fără deosebire de naționalitate și religiune dela unu institutu 
superiorii internii sdu externii, sdu unui individă, care prin absolvarea 
unui gitnnasiu superiorii a unei șc61e reale superiore s£u a unui insti
tute d? pregătire posede dreptulă ca să cerceteze unii instituții mai su
periorii.

Doritorii pentru acestii stipendiu au să-și aștdrnă subscrisului ma
gistrată celti multă până la 1 Septemvre a. c. petițiunile timbrate și 
instruite în modă corăspunijfetoră, documentândă pe lângă aceea, con
formă disposițiuniloră legatare, cum că suntă născuți în Transilvania, 
și adecă din părțile de țeră cari, înainte de uniunea cu regatulii Unga
riei, au formată politicesce marele principată ală Transilvaniei. In fine 
mai au ca să documenteze și aceea, cum că atât.ă petenții câtă și pă
rinții loru nu posedă atâta avere, ca să pdtă acoperi spesele pentru 
studiu.

Brașovă, 18 Iunie 1887.

Magistratulu orășenescu.

Sosirea și plecarea trenurilor!! și posteloru în Brasovu.
1. Plecarea treiiuriloru:

1. Dela Brașovă la Pesta:
Trenulă de persăne Nr. 307: 7 ore 20 de minute sâra. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 6re 01 minută diminâța.

2. Dela Brașovă la Buouresoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute diminua. 
Trenulă mixtă "Nr. 318: 1 6ră 55 minute după amâtji.

II. Sosirea trenurilor^:
1. Dela Peșta la Brașovă:

Trenulă de persâne Nr. 308: 9 6re 46 minute înainte de amâtfl. 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute săra.

2. Dela Buouresoi la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 317 : 2 6re 32 minute după ameijl.

a) Dela Reșnovii-Zernesci-Branu la Brașovă : 10 6re înainte da amâijl.
b) „ Zizinu la Brașovă: 9 Ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 Ore sera
d) n FăgărașA la Brașovă: 2 Ore diminâța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 Ore 30 minute sera.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovă la Reșnovă-Zernesci-Branil: 12 6re 30 min. după amâtțl.

fl „ Zizinu: 4 6re după amăițl.
C) v îî în Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minute năptea.
d) n ț? la Făgărașu: 4 6re dimineța.
e) , » la Săcele: 4 6re diminăța.

B. Sosirea posteloru:

Mersul u trenuriloru
Valabilă dela I Iuniu st. n. 1886.

pe linia Predealfl-Biidapesta și pe linia Teiușâ-Aradd-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealit-Budapesta

Trenil Tr(.n Trena Treub
1,1 accelerat omulbua Olnnlbu. 

peraone

BucurescI

Predeală (
(

4.30 7.30
1.14

Budapesta— Predealfi

I

Trend Tren Trend Trenă
de pers, laccelerat de pers. de 
________ _______ | t perddne

Trenă 
oînnlbuH

Teiușft- 1 radft-Budap«sta

Trend 
omnibus

Tre-iă 
de pera.

iAmișO
BrașovA

Feldidra 
Apatia 
Augustinfl 
Homorodfl 
Hașfaleu

1
(

(
(

Sighișiira 
Elisabetopole 
MediașA 
Copsa iniei 
MicAsasa 
Blașiu 
CrăciunelA 
TeiușA 
Aiuda 
Vințulil de : 
Uiâra 
Caeerdea 
HhirisA 
Apahida 

Clușiu 
Nedeșriu 
Gbirbbu 
Aghirișt 
Stana 
Huiedinu 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
VadQ 
Mezd-Telegd 
’ngyi-VĂsârhely 
Veneția-Orăijii

( 
i

sus fi

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
501
5.21

Dradia-nare

P. Ladâay 
Siolnok 
Buda-pesta

i

Viena 1

Nota:

9.12
9.35

10.12

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

Trenu 
de 

persone

10.-0
1.331
4.24|

9.11
9.16

10.37;
12.20|
2.15| lO.Oi

1.45

2.32

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. LadAnj
Oradea mare 

Venția-Orădii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu 
VadO 
Brateu 
Bucia 
Ciucia 
tiuiediu 
Stana 
Aghiriș 
G1 â-bbu 
Nedișu

Clușiu

li.lo] —
7.40 2.—

4.05 10.42Î

7.11
2.02

4.78

(

7.33
8.04

8.58
9.28

10.31

618
9.38

12 02
201
z(8
2 19
2.41
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5^53

"6.(5
6.20
6.38

Apahida 
lihiriș 

l'ncerdea

Uiâra 
Vințulfl de 
AiudQ 
Teiușfl 
tlrăciunelb 
Lllașa 
dicAsasa 
dopța aii. 
i'icdiaștt

(
sunt.

Trenu 
de 

persdne

6 37
6.54
7.14
7.2:-,
7.56
8 18 ?4isabetopc.e
8 58.
9.15
9 34
9 53

1028
10 47
10 57
11 07
11.19

1.16
3.29'
633'

^Igișăra 
8așfaleu 
flomorod 
Angliști nu 
Apatia 
feldibra

BrașovC

Tiinișd

Predoală

BucurescI

i

(
( 
(

Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grâse

Tipografia ALEXI Brașovă.

5.37

6.20
6.47

11.30

1.55
2.53

3.28
9.35

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
2.4 6
3.31
4 32
5d02
6.53
7 43
8 23
9 02
9.52

Teiușik 
Alba-Iulia 
Vințulă de 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniclca 
Ilia
Gurasada 
Zam
Soborșin 
Bărzova 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișă
Gyorok 
Glogovață
Aradfl
Szolnok

josă

11.24
11.59 
12.30

1.01
1.32
2 32 
2 52 
3.23 
3.55 
4.08 
4.25 
5 30
6.27 
6.47
7.28 
7.43
7.59
8.28 
8.42

I

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Budapesta
Viena

(
(

9.17
2 32

Ara<H6-T!staIș6ra

Trenă 
omnlbue

T'renă de 
peredne

Trenu 
mixt

Âradft 5.48 6.05
Aradulă nou 0.19 — 6.33
N6meth-Sâgh 6.44 — 6.58
Vinga 7.16 — 7.29
Orczifalva 7.47 — 7.55
Merczitalva _ — _
Timișdra 9.02 — 9.08

Tim iș6r a- A r ad fi

Tronft de Trenă de Trenă
persâne peradne omnlbuit

Timișâra 6.25 5.00
Merczitalva — ___ - -
Orczifalva 7.46 ___ 6.32
Vinga 8.15 — 7.02
Nâmeth-Sâgb 8.36 — 6.23
Aradulă nou 9.11 ___ 8.01
AradO 9.27 — 8.17

Trenă dt 
pe radne

Budapesta- Aradft-Teiușfr

Trenă de 
pentdne

Trenă 
de persdnt

Trenă 
omnibw

Viena 11.10 12.10 _
Budapesta 8.20 9.05 —

Si.olnok 11.20
11.35

12.41
5.45

—

Aradft 4.30 6.— —

Glogovață 4.43 6.13 _
Gyorok 5 07 6.38 _
Paulișă 5.19 6.51 —
Radna-I.ipova 
Conopă

5.41 7.10 —
6 09 7.37 —

Bârzova 6 28 7.55 __
Soborșin 7 25 8.42 _
Zam 8 01 9.12 -_
Gurasada 8 34 9.41
Ilia 8 55 9.-8 _
Braniclca 9 19 10.17 _
Deva 9 51 10 42 — -

Simeria (Piski) 10.35 11 07 __
Orăștiă 11.11 11.37 __
Șibotă 11.43 12.— __

| Vințulă de josă 12.18 12.29 __
Alba-Inlia 12 36 12.46

|| Teiușdt . 1 29 1.41 —

Stasei-la (Piski) Petroșeul

Trenă de Trenă Trenă

. 1
pendne omnlbui mixt

Simeria 2.41
Streiu — 3.25
Hațegă — 416
Pui — 5.11
Crivadia — 5.58
Banița — _ 6 4"
IPetroșenl | — — 7.12

Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă Trenă Trenă
de pere. amnlbna mixt

Petroșeui 6.10
Banița — — 6.53
Crivadia — 7 37
Pui — — 8.20
Hațegă — — 9.01
Streiu — 9.52
Bimeria — — 10.31


