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NOU ABONAMENTU

„GAZETA TRANSILVANIEI?1
Cu I Iulie 1887 st. v., se începe mafi non 

abonaiuentft pe triluniulii Iulie, Augustă și Sep- 
temvre la care învitămu pe top onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Pretulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franci
„ șâse „ 6 „ „ ș6se „ 20 „
„ unu anu 12 „ „ unu anii 40 „
Abonarea se p6te face mai ușorii și mai 

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

a însemna pe cuponti numărulu fâșiei sub care 
au primită cJiartilO.

Domnii cari se voru abona din nou să bincvodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

Brașovu, 18 Iunie 1887.
Rareori avemu bucuria a înregistra în co- 

ldnele tjiarului nostru și sein mai înveselitdre 
din vidța comuneloră nbstre românesc!. In cea 
mai mare parte ne vorbescă raporturile, ce le 
primimă, de nedreptăți și asupriri, abusurl și 
violentări de totă felulu, așa că ni se acresce 
sufletulă de atâtea păcătoșii, câte se întemplă în 
tdte părțile intra muros et extra.

In astfelu de împrejurări e lucru naturală 
că veștile bune, ce ne sosescă, suntă pentru noi 
ca nisce picături de apă turnate pe limba us
cată a omului setosă. Da, suntemă setoșl de 
scirl îmbucurătdre și fiindă-că amă pierdută spe
ranța de a primi asemeni scirl din tabăra adver- 
sariloră noștri, le așteptămă numai și numai din 
sînulă nostru.

Dorimă s’audimă, că Românii noștri, vă- 
(Șendu în ce hală i-au adusă ticăloșiile celoră 
dela putere, s’au deșteptată din letargia; dorimă 
s’aucjimă, că după ce s’a putută convinge de 
nenumărate ori în acăstă tristă epocă de asu
prire, că din nici o parte nu se mai p6te aștepta 
la vr’unu ajutoră, la vr’o mângâiere, Românulă 
asuprită s’a decisă cu t6tă puterea convingerei 
sale de a-șl ajuta elă însuși, încordându-șl tdte 
forțele morale și materiale.

De aceea ne-a causatu mare mulțămire vestea 
ce-o primirămă d‘lele aceste din comuna Ciugu- 
4elă, de lângă Aiudă în Ardeală, despre o ho- 
tărîre ce au luat’o Românii de acolo. Nu liotă- 
rîrea acesta în sine câtă mai multă motivele ei 
bărbătescl și nobilulu scopă ce-lă urmăresce ni-a 
făcută să ne bucurămă.

Ca să fimă mai ușoră înțeleși ne vomă es- 
plica pe scurtă : Românii din Cingudelu azi decla
rată râsboiu cârciumei ca se mâutuidscă scola.

Se p6te 6re cugeta o faptă mai salutară și 
mai folositdre ca acesta?

Șese-tjeci-și șăpte Români harnici din comuna 
CiugucȘelă, ținendă sfată în casa parochială des
pre aceea, cum să păta ajuta scdlei loră confe
sionale, care are mare lipsă de reparaturi, de 
recvisite și de îmbunătățirea salarului învățăto- 
rescă, au ajunsă la convingerea, că cea mai mare 
piedecă a progresului scdlei este cârciuma din 
sată unde se scurge o parte însemnată din su- 
dfirea feței țăranului și de unde se lățesce de- 
moralisarea.

Dreptă aceea Românii din Ciugucjelă s’au 
legată între sine serbătoresce de a nu mai merge 
la cârciumă și de-a nu mai cumpăra băuturi din 
cârciumă, pănă când arendașii unguri nu voră 
da celă puțină a patra parte din venitulu cu
rată ală arendei pe săma scolei loră atâtă de 
lipsite.

Corespondentulă nostru ne asigură că cei 
ce au subscrisă acestu legămentu, obligandu-se 

totodată la o pedăpsă de 5 fi. pe săma scălei 
pentru orl-ce călcare a lui, îlă și țină și respec- 
teză cu senin pătate.

Felicit.ămă pe Românii Ciugudeleni pentru 
nobilulă scopă celă urmărescă prin hotărîrea 
loră bărbătăscă, care numai on6re le pdte face. 
Inițiativa loră ne dovedesce, că a începută se 
prindă rădăcină în sînulă poporului nostru con
vingerea, că cârciumele, unde se vinde rachiulă 
puturosă, care a jucată ună rolă așa de însem
nată și la alegerile trecute, sunt una din prin 
cipalele cause ale sărăcirei, abrutisărei și demo- 
ralisării poporului țărână.

Sperămă că cu timpulă se va nasce o miș
care puternică în mijloculă nostru cu scopă de 
a lupta în contra beției de rachiu, care a luată 
dimensiuni atâtă de periculose în era și sub egida 
„părintescului11 guvernă ungurescă și care ne 
amenință poporulă cu totala slăbire a forțeloru 
sale fisice și materiale.

Pe cărarea pe care au pornită Ciugudelenii, 
credemă că acăstă pacoste, ce nl-au adus’o pe 
capă cârciumele ocrotite de „patrioții11 dela pu
tere, va pută fi cu succesu combătută.

Răsboiulă, ce l’au declarată ei cârciumei din 
Ciugudelă în folosulă scălei, ară trebui să se ge- 
neraliseze pretutindenea printre Români și cu tim
pulă să fiă îndreptată anume în contra beției de 
rachiu, avendă același scopă nobilă: înaintarea 
scălei, promovarea culturei și apărarea moralității 
în sînulă poporului.

Făcendă acăsta vomă pută dobândi neaș
teptate succese în împrejurările grele de a<|I, ună 
căștigă mare și morală și materială. Și stă în 
puterea năstră ca să dobendimă acestă câștigă. 
Ne trebue numai hotărîre firmă, ne trebue numai 
tăriă sufietăscă de a-o și țină și respecta dăcă 
amu luat’o, pentru a face ca șcălele și cultura 
năstră să nu mai sufere nimică din causa câr- 
ciumeloru.

Aiudu, luniu 1887.

Desele prigoniri și esecutărl cu cale și fără cale ale 
poporului română de pretutindenea, nu suntă ceva nou 
nici în comuna Ciugudelă, durere însă că pe lângă tâte 
nisuințele fruntașiloi'ă nu lipsesce nici maliția chiară și 
in sînulă comunei, căci contrarii sciu să-și vîre veninulă 
loră chiar acolo unde pe Română îlă dore mai tare. Vă 
rogă deci, d-le Redactoră, da-ți-ml voiă a enara ună 
casă care s’a întâmplată, precum am ințelesă din multe 
isvăre demne de tâtă credința, în comuna Ciugudelă;

In 12 Iunie a. c. fură eonchiămați membrii comu
nei biserieesci Ciugudelă la casa paiochială spre a se 
consulta, cu privire la repararea scolei confesionale, pro
curarea recvisiteloră necesare la instrucțiune și spre a 
îmbunătăți salariulă învățătorului, care pănă acum abia 
s’a urcată la 100 11. v. a.

După mai multe păreri și de o parte și de alta, 
cari de astădată le retacu, —arătându-se că o causă insem - 
nată a miseriei ce domnesce în mare gradă in acea comună 
și din care pricină scola și instrucțiunea nu ar fi la ni- 
voulă pe care ilă cere spiritulă timpului, este cârciuma 
— beutura de rachiu — unde se consumă o p rte nu 
neînsemnată din sudărea feței țăranului, — se supună 
toți cei presențl in numără de 70, cu puțina eseepțiune 
de trei JnșI, la hotărîrea: de a nu mai merge la câr
ciumă, și a nu duce nici acasă beutură din cârciumă, 
pănă atunci pănă când posesorii arendei de vinarsă, cari 
suntă toți maghiari, voru da pentru biserică și scită */4 
din venitulu anuală ală arendei de vinarsă care se urcă 
la 600 jl. Ceea ce s’a și luată la protocolă prin paro- 
ehulă respectivă și s’a subscrisă cu o plăcere nespusă 
de cătră RomânașI dictândă cu gura s’a propria fiă<are 
subscrisă pedipsă de 5 jl. pe sima scolei, la casă când 
din întâmplare ar frece marginile decisiunei de susă.

Acăsta scire a fostă pentru mine, deși nu facă 
parte din poporațiuna acelei comune, însă iubescă totă 
ce e bună și nobilă în Română, — fărte îmbucurătbre. 
Cu inima amărită am ințelesă insă, că chiară capulă

comunei Ciugudelă, judele Ioană Toma și Filimonă Câm- 
peanu, jurată în anii trecuțl, fiă <}isă spre rușinea lui, 
Iii și curatoră primariu a S. Biserici și scăle, cu tote că 
ău fostă presențl ia hotărîrea aceea demnă de tătă lauda, 
ba se păreau încă a o sprijini ca să nu-șl părdă tistia 
ceșl-oțin din grația „măriei sale“ Szalanczi, a căruia e 
și cea mai mare parte din venitulă arendei de vinarsă, 
nu au aflată de bine a’șl iscăli cinstitulă loră nume îm
preună cu cei lalțl credincioși, ci pe când era să se 
subscrie și-au perdută urma, ba ce e mai multă chiară 
în 4'ua decisiunei și in cea următore au petrecută, spre 
rușinea loră, mai mult timpă în cârciumă veselindu-se 
cu rachiulă Măriei sale. Cei subscrișl ținu înse cu scum- 
petate la sânțenia decisiunei, și nu se lasă ademeniți de 
uneltele Măriei sale.

Se (fice că vre-o 2 inși, totă unelte, ară fi venită 
in Aiudă la d-lă Szalanczi și Ia solgăbirău, pentru a 
acusa pe inițiatori, sub cuvântă că ar fi constrînsă pe 
țărani a subscrie protocolulă ceea ce nu e dreptă. La 
resultată voiu reveni la timpă. Onăre deci preotului, 
învățătorului, loma Nicolau, Vesuțiu Ioană, Calină A- 
limpiu și Ilie Toma curatoră prim, și altoră binevoitori, 
cari stăruiră din răsputeri intru împlinirea decisiunei de 
mai susă; rușine însă judelui și fostului curatore, ăr 
acum jurată, Câmpeanu Filimonă și semeniloră săi, cari 
premergă cu esemple așa de dejositâre pentru Români.

Ună binevoitoră.

SOIRILE PILEI.
Ojiciulă orfanală ală comitatului Sibiiu a dispusă 

prin oficiile solgăbirăescl și comunale să intervină, ca 
tdte averile minoriloră constătătăre din edificii să se asi
gure la institutulă de asigurare .Transilvania» timpă de 
șâse ani unulă după altulă, fiindă că după ofertulă in
stitutului anulă ală 6-lea se asigură gratuită. Numai în 
casulă când minorii devină majorenl înainte de a espira 
6, resp. 5 ani, nu se obligă a se face asigurarea pe 6 
ani, ci numai din ană în ană.

—x—
Ministrulă de comunicațiune Baross a condamnată 

societatea căii ferate Budapesta-Szent-Lorincz la 2000 fl. 
pentru fondulă săraciloră din Budapesta și Sz. Lbrincz, 
tiindă că totă materialulă de construcțiă pentru acea 
liniă l’a cumpărată dela firme din străinătate, și nu 
din țâră.

—x—
La esamenele de maturitate dela Academia comer

cială și dela școla mediă privată din Pesta s’au desco
perită înșelătorii, așa că esamenile au trebuită să se 
sisteze. Mai toți școlarii aveau răspunsurile complecte ale 
tuluroră intrebăriloră, ce le alesese ministerulă instruc- 
țiunei din cele presentate de direcțiune. Pornindu-se cer
cetare se descoperi că ună funcționară subalternă din 
ministeră, care fusese însărcinată cu cuvertarea și îna- 
poiarea intrebăriloră, le copiase și le vânduse maturi- 
sanțiloră pe prețuia de 400 fl. Funcționarulă fu destituită 
și trasă in cercetare penală. La șcăla mediă privată fu 
chiară ună profesoră dela acelă institută care le făcu 
maturisanțiloră cunoscute întrebările esamenului orală. 
S’a făcută arătare ministerului iastrucțiunei.

—x—
Cu începutulă anului școlară 1887—8 (1 Septemvre 

n. 1887) suntă de ocupată la mai multe șcile elementare 
generale in Bosnia și Erțegovina posturi de învețători cu 
500 fl. și 600 fl. lefă anuală, locuință, grădină și lemne 
de arsă ori bani în loculo acestora. Concurenții să fi 
făcută studiele speciale necesare și să cunăscă perfectă 
limba bosniacă în vorbire și în scriere (cu litere latine 
și cirile). Petițiunile bine instruite să se adreseze pănă în 
10 Iulie n. la guvernulă țării pentru Bosnia și Erțe
govina.

—x—
Regele României a dăruită museului națională din 

Bucuresci o reproducțiune întocmai după sabia ce i s’a 
oferită de cătră corpulă oficerescă cu ocasiunea (filei de 
10 Maiu 1881.

—x—
.Epocei» i se spune, că ministrulă Aureliană a 

începută, în numele guvernului română, negociațiunl cu 
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șefulă casei Fraissinet din Marsilia pentru organisațiunea, 
cu concursulă acestei case, a unei companii române de 
navigatiune pe Dunăre.

—x—
Societatea maeedo-română „Lumina" a avută Du

minecă în palatulă Universităței din Bucurescî întrunire 
extra-ordinară, sub președința d-lui Grandea. Societatea 
a încuviințată a se da d-lui Andreiu Bagavă, autorulu 
cărței de lectură pentru care s’a publicată concursă, 
ună câsornică de aură cu acâslă inscripția în dialectulă 
maeedo-română: >Andriului al Bagav, Somata »Lumim«, 
14 Cireșară, 1887. Cartea se tipăresce cu cheltuiala so 
cietății. Ea va cuprinde 1G—18 șcâle. Eleviloră școleloră 
române din Macedonia se va împărți gratis. Pentru bi- 
bliotecele și iubitorii de cultură din Komânia, se va 
opri ună numără de esemplare, care se va vinde in fo- 
losulă fondului de imprimare ală societății, cu prețulă de 
doi lei. Acăstă carte este o mică enciclopedie populară 
in dialectulă maeedo-română. Este cea dintâiu carte de 
o asemenea întindere, care se publică în acestă dialectă. 
,V. Națională» află, că comitetulă va publica concursă 
pentru alte două cărți didactice în aceslă dialectă.

—x—
Mâne. Vineri în 1 Iulie la 8 ore săra, mare con

certă în »hala festivă* din Grbveră in Brașovă. Se va 
esecuta opera lui Hayd •Anotimpurile*. Prețulă loculă 
intâiu 1 fl. ____ _

„Basme și legende streine" este numele frumosei 
colecțiunl de basme și legende traduse de d-lă Ioană S 
Spartali și tipărită in Bucurescî în broșură de formată 
mare 8° cu 53 pagine. Prețulă 1 leu. Colecțiunea a- 
cesta conține 20 de basml parte scandinavi, parte fran- 
cesl, japonezi, turcescî, persani, mongolij, chinezi, ger
mani și diferite legende.

„Revista Catolică", cjiară bisericescă, ce apare la 
Baia mare in voluminose fascicule lunare sub redacțiu- 
nea și in ediția d-lui directore ală periodicului Dr. Va- 
siliu Lucaciu, conține în fascieululu V de pe luna lui 
Maiu: Conseiența cu respectă la păstorirea sufletăscă 
(Fine) de Michailă Popă; Despre imortalitatea sufletului 
omenescă, prelucrare după S. l'oina de Aqiino, de Am- 
brosiu Marchișă; Ce avtrnă de a face, ea să rădicămă 
cultura poporului română la înflorire generală, de Flo- 
riană Danciu ; La cestiunea misiunei Litiniloră de Radu 
Cupariu ; Deosebite corespondențe; Cronica eonliinpuruuă

Alegerile de deputați pentru dieta un- 
gur^scă.

Din comitatulu Ugocei, (Ungaria) Iunie a. c. 1887.
Deși din comilatulă nostru n’au fostă trimiși la 

conferința națională din Sibim, deși din mijloculă nostru 
fărte arareori, potă 4'ce că de locă, nu se aude vre-o 
voce în publică și trăimă așa dicendă ca isolațl de cei
lalți frați români; totuși se află între noi adeverafi Ro- 
mânl, cari cu ună adevărată devotamenlă sacrifică pen
tru națiunea română, și profeseză ca sânte iote conclusele 
naționale.

Așa și conelusulă conferinței naționale din Sibiiu 
referitoră la absținere și pentru părțile ungurene. aici la 
noi inteligenții cu puțină escepțiune îlă țină cu scum
pătate, așa cum se cade acesta unoră bărbați, cari se 
numescă Români. Pentru acăsta și eu unulă din ren- 
dulă acelora, cari își țină de sântă datorință a se ală
tura la acele principii și a se supune la acele porunci, ce 
ni le demandă semțulă națională; nu potă să prives. 0 
fără durere și indignare faptele acelora, cari uită de 
demnitatea Ioră de română, cari pentru ca să fia servi 
umiliți și plăcuți ai tiranismului, calcă in piciore princi- 
pieleși conclusele, ce țintești! la libertate și umanitate.

Nu pofta de răsbunare, nu ambițiunea mă face să 
scriu aceste rânduri ci singură acelă cugetă mă îndu
plecă, ea onor, publică română să-și cunoscă omenii , să 
nu mai potă unii, cândă împrejurările poftescă, a se a- 
răta cei mai buni patrioți, maghiari, âr de altă dată cei 
mai devotați luptători ai causei ^naționale române. Vo- 
ieseă, precum (Jisei, pe unii ca aceștia să-i dau judecății 
on. publică ca prin acăsta său să se corâgă și să cu- 
născă calea pe care au de a merge, său să se deter
mine a trece în tabăra contrară, și n ci când să-și bată 
peptulă că ei suntă deseendenții gloriosului Traiană.

Dâcă s'ar întâmpla cea dintâiu la iotă casulă ne- 
amă bucura însă obvenindă și ală doilea casă n’amă 
avea causă mare de intristare.

Avemă lipsă de membrii sănătoși în societatea ro
mână atâtă de tare prigonită, și nicidecum de nisce 
membri leproși, cari să lățâscă stricăciunea și intre noi. 
Vânămă caracteră tare și nepătată, der nici la ună cas 
fățăriă și oportunismă.

Insă să me întorcă la adevăratulă obiectă ală meu. 
In cerculă alegătoră ală nostru, adecă în cerculă Hal- 
mi-ului, a fostă singură candidată guvcrnamentalulă Te- 
leszky Istvăn.

Noi Românii ne-amă bucurată de acăsta pentru 
aceia, că nu vomă fi siliți a vedâ de nou uneltirile mâr
șave și demoralisarea cumplită ce se propagă cu ocasi- 
unea corleșiriloră ; der ne-am bucurată mai vârtosă pen
tru aceea, că nu vomă fi siliți a constata cu câtă ușu
rință voră uita pote unii de demnitatea loră de Român, 
insă ce să vec|I? La noi s’a adeverită 4lca'a română: 
• de ce fugi în spate ducl< căci deși nimeni n’a cerută 
ajutorulă Româniloră, totuși cu durere trebue acum să 
arătă doi Români, decă să potă așa numi, cari fără să fi 
fostă ispitiți de cineva, fără să fi fostă siliți de împre
jurări, s’au grăbită a săvârși o faptă prin care au dove
dită vederată că divergâză în principii de Români și ade- 
râză la partida guvernamentală.

Ceea ce mai tare mă dore, când trebuie să cons- 
tateză acestă faptă rușinosă e că ambii aceștia suntă 
preot! români și afară de aceea ambi tineri. Me dore 
acesta pentru că sciu ce misiune sublimă a indeplinită 
in trecută și indeplinesce și în presentă preoțitnea ro
mână; me dore mai încolo pentru acea că aceștia sunt 
tineri cari ca toți din generațiunea nouă s’au născută și 
au crescută în mijloculă prigonirilor^ maghiare, au a- 
vută ocasiune a audi încă din frageda prunciă prin șco
lile maghiare frecventate de ei, că ce țină Ungurii despre 
noi Românii, și totuși n’au învățată. Re aceștia doi ră
tăciți nu-i puteină jesensa nici cu ignoranța, nu, căci 
ară trebui să limă pre cutezători cândă am dice, că ei 
n’au amjiiă de absțienerea hotărîtă in coferința din Si
biu, când acesta o sciu și Maghiarii cu toții.

Lucrulă s’a întâmplată astfelă : candidatulă Teleszky 
Istvăn a dată ună banchetă pentru aderenții săi, care 
avea să se țină în flalmi. Au fostă Invitați toți preoții 
români insă afară de doi nici unulă nu s’a presentatu. 
Aceștia au fostă: d-lă Ioană Serbacă cooperatoră în 
Gerța mică și d-lă Ioană Anderco cooperatoră în Bă- 
tărciu. Ambii au asistată la banchetă, ba încă d-lă lână 
Serbacu înfocată de simțulă de „bună patriotă" a toas
tată de repețite ori. D lă Ioană Anderco ce e dreptă a 
tăcută în totă timpulă banchetului. D-sale i-a fostă des
tulă satisfacția aprobarea cuvinleloră „patriotice" ale co
legului seu, și vinulă bună, care era în abundanță.

Ftă faptă I Bogă pe on. publică judece că ore 
demnă este ea de ună preotă română? mai alesă în 
ună comitată unde Românii suntă sentinelele românis

mului, unde ca nicăirl mai tare trebue sg se lupte cu 
elementele străine de care e înconjurată, și carl’șl arâgă 
o influință periculosă asupra tuturora lucruriloră române? 
Demnă faptă e acâsta pentr’ună tinără, care se numesce 
odrasla națiunii și pe a căruia umeri voiescă bătrâni, 
binemeritați și slăbiți de muncă și de ani a lăsa sarcina 
susținerei națiunei în tdte drepturile sale ?

li lasă în judecata on. publică pe acești rătăciți, 
căci eu nu mă sâmță chemată a judeca asupra loră der 
totuși sunt convinsă, că națiunea română niciodată nu 
va strînge la peptulă său pe atarl fii.

Sentinela.

Sălagiu. De lângă leriu, 22 luniu 1887.
Onorate D-le Redactoră 1 Vină a vg împărtăși u- 

nele despre alegerea de deputată dietaiă în cerculă nostru 
de alegere Tașnadu, întâmplată la 21 I. c. Și în acestă 
cercă de alegere, în care majoritatea poporațiunei și a ale- 
gâtoriloră este română încă de timpuriu, cu celă puțină 
doug săptămâni înainte de actulă alegerei s’a începută 
vânătorea după voturi. Mijlâeele nici aci n’au fostă 
cele mai morale. Promisiuni, amenințări, terorisărl. pa
lincă (rachiu), cumpărarea formală de voturi, efectuită 
mai cu sâmă de cătră antistii comunali (fi birăi) și no
tari, etă apoi că deputatulă este alesă în ințelesulă feri- 
citârei constituțiuni prin „libera" espresiune a „voinței* 
poporului.

Demoralisarea poporului se pare că este ținta ce o 
urmărescă cei dela putere, căci poporulă începe a con
sidera de lucru nejenată și aprope firescă, ca elă să-șl 
vănijă votulă pe doi-trei florenași și pe mâncare și bău
tură. Cu tâte aceste stăruinței preoțimei brave cu pu
ține escepțiunf ia succesă a lumina poporulă română din 
acestă cercă să-și veijă de lucru acasă și să nu mergă 
la urna electorală. Lupta celoră chiămațl de a face pe 
popotă să respecteze conclusele conferinței sibiiene a 
fostă de astădată cu atâtă mai grea, cu câtă mai eu multă 
vehemență decâlă altădată s’a luptată vrășmașulă nos
tru politică de a face să nu se respecteze de cătră ai noștri 
abstinența hotărîtă.

Lupta a decursă între trei candidați: Pechy Ta- 
inas guvernamentală, Dr. Szadovszky oposiționalu mode
rată și Olfner ună jidană, care inse să retrase înainte 
de a se fini actulă alegerei. Cu iote opintirile guver
nului, reeși oposiționalulă Dr. Szadovszky, însă abia cu 
maioritate de 23 voturi.

Intre apostolii trădători ai causei naționale se vă
zură și preoții Ioană Farkașiu din Er. Sudurău cu pa- 
rochienii săi, Emilia Lobonță din Boiană cu poporenii 
săi, Tiberiu Gaelă din Dersida cu poporenii săi, și lu
mea <|ice că ar fi primită câte 100 fl. la olaltă 300 
arginți.

Dintre învățători încă au participată la alegere și 
între ei, unulă din Hotoană Teodoră Medană premiată 
mai deunăzi din partea despărțământului XI ală Asso- 
ciațiunei transilvane pentru succesulă in învățământă.

De observată este că atâtă preoții din cesliune 
câtă și învățătorii suntă cu stare materială fârte bună. 
Der mulțl dintre ai noștri înțelegă politica așa, ca să 
fiă cu doug fețe. între Români să fiă mai mari Români 
— din gură — între Unguri sg fiă Unguri.

Breste totă considerată arborele română aici este 
plină (’e viâță, câteva crengi uscate se voră tăia de pe 
elă și se voră da destinului loră, carele este foculă con- 
demnării și ală disprețului opiniunei publice.

Cine? — Elă.

FOILETON U.

Mariannina cea bana.
(Novelă de Antonio Pellicani.)

Cu puțini ani înainte de acăsta trăia în Germania 
ună gentilomă avuta și religiosă cu numele Rtidolfă. 
Acesta la bătrânețe părăsindu-șl orașulă natală se re
trase la o vilă plăcută a sa, unde trăia <|ile liniștite și 
bune neocupându-se cu alt i decât fi indeplinindă fapte 
de binefacere pentru a-șl asigura mântuirea sufletului.

Elă se îndatinase a se scobori in totă tjiua la 
p6rta vilei sale, și acolo a împărți cu însăși mâna sa, 
din iubire cătră Dumnezeu, nutremenhi și bani săraciloră 
din care causă era binecuvântată și iubită de totă ținu- 
tulă din jură.

Printre săraci Rudolfă observă in o <ji o copilă ca 
de 11 ani cu numele Mariannina, forte frnmosă la față, 
și cu doi ochi de te furau cu privirea loră. A'-âstă co
pilă de câte ori primea elemosină dela elă îi săruta 
mâna cu respectă. Fiindă că ea era unica carea răs
pundea la binefacerea lui cu acestă actă de recunoș
tință, de aceea Rudolfă își ficsâ mai multă atențiunea 
asupra ei, și esaminându-o bine se convinse, că avea 
ună aeră deschisă, față senină și deprinderi nobile și 
plăcute.

Acesta, cugetă elă, trebue să fie o copilă bună și 
bravă, der aparința pâte să înșele, la probă deci, că în 
focă se lămuresce aurulO, (Jtce proverbulă.

In țjiua următore Rudolfă împărți elemosină între 
săraci așa, încâtă când ajunse la dânsa nu-i mai rămase 
nimică; de aceea o concediă <)icându-i: „Vetji? Totă 
am împărțită, nu a mai rămasă nimica pentru tine." 
Fata fără a arăta vr’o schimbare în fața ei și fără a 
lăsa să iasă ună singură cuvântă de tânguire din gura 
ei, ii săruta mâna ca și de altă dată și liniștită se duse 
cu D-<|eu. In <Jiua următâre Rudolfă repetă proba, pur- 
tându-se, pe lângă aceea, cu ea dură și agrăindu-o răs
tită. Cu tote acestea înțelâpfa Mariannina nici de astă
dată nu tradă nici o schimbare în fața ei. Rudolfă de 
astădată rămase încântată și sub impresiunea admira- 
țiunei 4'se în sine: Cu adevărată, e păcală a tortura 
pe o astfelă de ființă bună; dâră D-tJeu vede, eu o facă 
acăsta pentru binele ei. încă o probă, <b-se elă, și dâcă 
răbdarea ei va învinge, atunci îi voiu crea o posițiune 
fericită. Avândă Rudolfă acăstă intențiune, o lăsă pe 
buna Mariannina încă și a treia oră fără elemosină. Dâr 
văcjândă că ea își păstrezi și acum seninătatea feței, și 
că-i prinse mâna să i-o sărute după cum se îndatina, 
înainte de a se depărta o reținu și-i cjise:

„Nici acp nu țl-a rămasă nimica, copila mea, dâră 
mie nu-mi place acăsta, de aceea mergi în bucătăriă și 

servitorii îți voră da ceva de mâncare". — „Domnule, 
răspunse Mariannina, nu caută întru atâta nutremântă 
pentru mine, ci ași dori să capătă ceva ca sg ducă a- 
casă pentru o femeiă săracă, carea m’a luată și mă ține 
la sine.*

„Mergi numai în bucătăriă și mâncă, replică Ru
dolf, și așteptă acolo, că apoi vomă vedâ ce va mai fi".

Fata ascultă; și Rudolf curândă după aceea merse 
la ea și o Întrebă, că ce a cugetată ea în filele acelea 
când tătă elemosină a împărțit’o celorlalți săraci, eră ea 
rămase cu mânile gâle?

„N’am cugetată nimica domnule, respunse ea«. _
„Nu-mi răspunde așa, copila mea. Eu voescă să sciu 
că ce ai cugetată tu?« — »Apoi chiar dâcă voițl, re
plică ea, âeă cugetulă meu: Lucrulă acesta, am «Jisa în 
mine, ori e din întâmplare, ori e făcută înadinsă. Dâcă 
e din întâmplare vine dela D-c|eu și eu trebue sg fiu mul- 
lămită, dâcă e înadinsă atunci vine dela domnulă Rudolf, 
adecă dela ună domnă bună și de aceea trebue să fie 
făcută spre binele meu și nu sg mă ngcăjâscă,- deci și 
în casulă acesta eu trebue sg am răbdare și să spereză". 
— Dâră eu a doua <5ră am vorbită răstită și dură cu 
tine". —

„Așa’i, însă acâsta chiar m’a întărită mai multă 
in părerea mea, că o faceți spre binele meu și spre a 
mă cerca, și acâsta ml-a dată curagiulă să spereză", —
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Bilanțulu alegeriloru dietale se pi-psentă eu privire 
la raporturile dintre partide astfelă : Partida disă „libe
rala* a lui Tisza numără 259, oposițiunea moderată 44, 
partida independenței 77 deputațî; afară de partide stau 
7 deputațî, naționali suntă 8, antisemițl 11. In 6 cer
curi suntă a se tace balolage, intr’ună cercă s’a între
ruptă alegerea. l*re<te acesta voră trebui să se facă mai 
multe alegeri suplimentare, după ce unii dintre deputațî 
au fostă aleși deodată in mai multe cercuri. S’au făcută 
în sînulă partideloră următore’e schimbări : Partida tiszi- 
isztă a câștigată 55 și a perdută 29 de cercuri: câști- 
gulă ei absolută este dâr de 26 cercuri. Oposițiunea 
moderată maghiară a câștigată 11 și a perdută 24 de 
cercuri; ea a suferită prin urmare o perdere absolută de 
13 cercuri. Partida independenților^ a câștigată 26 de 
cercuri și a perdută 24; câștigulă ei absolută este așa 
der de 2 cercuri. Cei ce stan afară de partide au per
dută 5 mandate, naționalii și antisemiții erăși câte 5 
mandate.

Escese, corupțiuni, bătui la alegeri.
Alegerile de deputați s’au terminată. Și ca să ter- 

minămă și noi istorieulă răsboiului electorală, mai ra- 
portămă următărele :

In Hadad s’a terminată alegerea cu o strașnică bă
taia, de care n'au fostă cruțați nici corteșii guvernamen
tali. Candidatulă independențiloră a eșită din urnă, er 
celă guvernamentală s’a îmbolnăvită de supărare când 
s’a gândită la cheltuelile de eorteșire și cu tâte astea și 
trântită.

In Miskolcz 50 de alegători au stată in cjiua a'e" 
gerei într’o pimniță, așteptândă desfășurarea luptei elec
torale, în speranță că avăndă candidații nevoiă, ei voră 
profila de acâsta. Partidei lui Vadnay i s’au oferită pen
tru 1000 11., der au fostă retușați; apoi s’au oferită par
tidei lui Blasiu Orban pentru 500 11., der și aci au lostă 
retușați. Năcăjiți și amăriți, se duseră la loculă alegerei 
și 30 din ei votară gratuită pentru Orban; ceilalți 20 nu 
și-au călcată ,principiulă“: n’au votată fără plată și s au 
abținută dela votare.

„Egyetertes* vorbindă despre coruperea alegători- 
loră, dice că multe are însemnate poporule pe răbojă. 
Guvernulă a cumpărată pe alegători, er aceștia și-au 
vândută sulletulă pentru banii ludei. Candidații guver 
nului au eșită numai prin coruperea alegătorilor^ eu bani 
mai în tote cercurile electorale. „Când poporulă se va 
plânge mai târdiu că-lă apasă sarcinele publice, va înjura 
că administrațiunea e arbitrară și volnică, că sufere sub 
presiunea solgăbirăiloră și notariloră cari îlă sugă și storcă : 
atunci poporulă să-și aducă aminte de ptopriele lui pă
cate, să-șl aducă aminte că vândându’șl voturile a întă
rită puterea tiraniloră săi și elă însuși și-a {făurită lan 
țurile, tjiee „Egyeterles". Cei ce și au vândută sufletele 
să nu uite aceste cuvinte, spuse de chiar o foii ungu- 
rescă.

Alegătorii din cerculă Trăscaului au fostă duși la 
alegere, parte cu promisiuni că le mijloceseă capitale și 
le dau remunerațiuni, parte prin amenințări contra nota
riloră și jutjiloră comunali mai alesă in comunele româ- 
nesci și cu gendarml. Eisolgăbirăulă Zudoră a jucată 
mare rolă la aceea alegere prin amenințările sale.

„Budapesti Hirlap* vorbindă despre resullatulă a- 
legeriloră, ijtce că totulă se reduce pentru inteligență la 
devisa: a nu face rău guvernului, dăr a trage folăse din 
alegeri. Pentru poporă alegerile au mai multă aparența 
unei petreceri și a profitului, decâtă a esercitării unui 
dreptă politică. Corupțiunea a luată dimensiuni uriașe, 
cercuri și comune întregi își ducă rolurile la târgă și le 
văndă cehii ce dă mai multă. Mandatulă de deputată 
chiar in numărăse cașuri e o cestiune de venituri, care 
ori se ridică în cei cinci ani la suma cheltuită de can
didată, ori aducă venituri indirecte, seiindă celă alesă 
să-și tolosescă posițiunea sa de deputată ca advocată ori 
ca agentă de afaceri.1

In Itaczkeve guvernamentalii, ală căroră candidată 
fu alesă, după ce au mâncată și au beută bine, fură

„Și dăcă și astădi te-așă fi lăsată cu mâna golă ce ai fi 
cugetată ?“ — „M’așă fi întărită și mai multă în cuge- 
tulă și sperarea mea, căci așă fi înțelesă și mai bine, 
că nu m’ați pute mortifica așa, decâtă cu intențiune bine- 
voil6re“-

Rudolf uimită că a aflată în o etate așa de tinără 
astfelă de inimă bună și înțelepciune, cjise in inima sa: 
Proba nu putea să reesă mai bine; deci acum e rendulă 
meu să-mi facă și eu partea mea. Deci întorcăndu-se 
eătră copilă, îi <j|se: »Du-te copila mea și du prântjulă 
acelei femei bune la care te afli tu și spune-i, că în- 
sănătoșindu-se, condusă de tine să vină la mine".

Mariannina ascultă și condusă pe femeea aceea la 
Rudotf, carele aucji din gura ei sute de lucruri frumâse 
despre bunătatea și înțelpeiunea copilei. Văcjendă Rudolf 
că nu s’a înșelată in judecata lui și voindă a premia vir
tutea, le primi pe amândouă în casa sa provătjendu-le 
cu tâte cele de lipsă spre modesta loră susținere. Mai 
multă, Mariannina făcându se cu câtă înainta în etate 
totă mai frumosă și mai înțelâptă, elă o îndesiră bine și 
o dete de soțiă unui nepotă ală său cu carele trăi după 
aceea până la finea vieții sale îndestulilă și fericită, bine- 
cuvântându’șl până la ultima respirare răbdarea, bună
tatea și blândețea, care i-au adusă atâta bine.

Aurelia Hulea.

invitați — cjice »Egyeterles“ — pe la mietjulă nopții de 
eătră președintele electorală Ign.iz Rotii, să spargă fe- 
restrile partidei independente, șt mesia după alegere. In 
frunte cu o musieă țigane scă, guvernamentalii au și spartă 
fereslrile candidatului independențiloră Winter, președin
telui partidei Solfra, negustorului, Berger farmaastului 
Bicskey și altora. Soltra a făcută arătare la judecă
toria contra turburăriloră

lntr’ună cercă electorală din Ungaria sudică (cei 
mai »tăinuitori“ țjică câ nu Ciacova) deputatulă nou 
alesă dispăru îndată după alegere. Corteșii, spre a po
toli entusiasmulă — din stomacă — ală alegătordoră 
alergară să caute pe deputată spre a lă face să ’nțelâgă 
că nu e frumosă a lăsa pe alegători să ’nghiță în secă, 
gândindu-se la mâncare. Corteșii descoperiră urmele fu
garului pe norotâsa șosea ce duce la gară și deteră nă
vală cu alegători cu totă la gară. Bieții flămâncji sosiră 
tocmai când trenulă porni cu deputatulă ce sta in cl. II.

In Gyongyos s’a întâmplată următorulă casă,ț mai 
puțină veselă: Horanszki rămase in minoritate față cu 
Kovach cu două voturi; acestea le dase președintele ale
gerei și ună bolnavă, pe care l’au tirită din spitală in 
localulă alegerei și care a doua cji muri. Mediculă de 
clarase, că nenorocitulă va trebui să «oră în 24 de 
ore, decă va părăsi patulă. Der ce insemnâză mârtea 
unui omă, când elă ’și-a esercitată mai nainte »celă 
mai frumosă* dreptă constituțională ală său 1

Alegerea din Duna-Szerdaliely a costată averea a 
79 familii constătătâre din 460 membri, cari au rămas' 
pe drumuri in urma incendiului pricinuită de (anti- 
semiți.

In Czegled sute de femei antisemite steteau eu co- 
șulețe de mână pline cu petri, ea să bată partida inde
pendentă. Antisemitulă Bersay a fostă scosă din orașă 
cu poliția.

In Oroshaza au trebuită să se comande două com
panii de infanteriă, pentru manținerea ordinei.

In Cașovia poporațiunea năcăjită că i-a cădută 
candidatulă, a încercată să spargă ușile templului is- 
raelită, i au spartă fereslrile, apoi intr’o altă stradă nici 
o terestră n’a rămasă intregă; a aruncată cu petri in 
locuințele israelite, auj tirită din locuințele familiilor^ 
mai sărace așternutulă afară pe stradă și l’au ruptă; 
țn strada principală mii de tereștri au fostă sparte cu 
petri și cu lemne, din prăvălia unui comerciantă au 
luată umbrele și bastâne, i au spartă galantarulă, au 
stricată tote șetrile ce se făcuseră pentru tflua de târgă 
Nici o casă locuită de jidovi n’a rămasă cruțată. Lo
cuitorii de prin case, bombardați cu petri, au trebuită 
să esă prin curți și să se ascundă In totă timpulă a- 
cesta, de o oră și jumătate, poliția a fostă incapabilă se 
facă ceva pentru restabilirea ordinei.

In Neoplanta, spune „Egyetertes“, au fostă sparte 
ferestrele și vătămate casele mai multoră alegători, nu 
numai jidovi, ci și germani și unguri. Vieța le era in 
periculă. deorece s’a împușcată de afară prin ferestre 
în casele cetățeniloră. Doi Unguri au fostă bătuți de 
mârte. Episcopului sârbă i s’au spartă fereslrile. Uni’ 
batalionă de soldați și patrule nenumărate abia au pu
tută apăra vieța cetățeniloră.

în Mattersdorf bălaia a fostă atâlă de strașnică 
încâtă au fostă 4 morți și 17 răniți. Gendarmii au 
scăpată cu vieța numai după 21 de împușcă! ri. Ță
ranii strigau „să omore pe cânii, cari trăescă numai din 
sângele loră.“

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

Au mai incursu :
Dela P. Onor. D-nă Ioane Vulcană 

protopopulă Vermeșului.......................... 3 fl. —
Colecta onor. d. Vasiliu Gheție preot 

în Șeredeiu dela: Vasiliu Gheție 50 cr.; 
Petru Chișiu, docență, 10 cr., Ursu luon 
20 cr., Ilontia luon 10 cr., Rusă Simionă 
5 cr. Din colecta de bucate vândută cu 
prețulă de 3 fl. 20 cr. laolaltă. . , . 4 fl. 15 cr.

Suma 7 fl. 15 cr. 
Adăugândă la acâsta suma din nr.

131 ală „Gaz. Trans.* Lei noi 1220 și 525 fl. 66 cr. 
(Va urma). Totală : Lei n. 1220 532 fl. 81 cr.

Le mulțumimfl generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindu ca nobilulu loru 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Claz. Trans.<)

PARIStJ, 30 Iunie. — Scirea „Agenției 
Havas“ primită din Tîrnova: La prântjulu dela 
consululu Angliei, a declarată Stambulovu, că 
Sobrania va alege pe prințulu de Coburg. Stam
bulovu crede a sci că prințulu va primi. In casă 
de refusă, ar trebui să alegă pe prințulu de 
Battenberg.

PARIS, 30 Iunie. — Scirea „Agenției Ha- 
vas“ primită din Creta: Iritațiunea e mare, au 
fostă încăerări cu armele între creștini și mu
sulmani, omoruri și incend ari.

SOFIA, 30 Iunie. — Scirea „Agenției Ha- 
vasu. La banchetulă dată de municipalitatea 
Filipopolului la 24 Iunie în ondrea lui Stainbu- 
lov și Mutkurov, primarulu ruulțămi regențiloră 
pentru patriotismulă și devotamentulă loru. Stam- 
bulov răspunse: Resolvarea crisei e aprâpe, gu- 

vernulu are intențiunea formală să propună mar ei 
Sobranie alegerea unui candidată, care să înde- 
flindscă tdte condițiunile.

DIVERSE.
Darulu Șahului. — Mul'ă și-a bătută capulă Șahnlă 

spre a afla ună dară mai potrivită, cu care să facă mai 
mare surprindere reginei Victoria în tjiua serbărei iubi- 
leului ei. In sfârșită îi vine in minte unulă care i s’a 
părută cu atâta mai potrivită, cu câtă regina Victoria 
încă de multă timpă șl-a esprimată dorința față de elă 
de a avea obiectulă acela. Acâsta s’a întâmplată încă 
in 1873, când șahulă făcândă o călătoriă prin Europa s’a 
oprită și in Londra, unde a primită visita din partea re
ginei Victoria. Cu ocasiunea acâsta regina s’a jeluită 
înaintea șahului contrajceloră mai isteți țăsătorl de co- 
vâre, că ea nu pâte nicăiri sâ afle ună covoră, care să 
fiă din o singură bucată și să pâtă fi întinsă câtă ține 
colosala ei sală de așteptare. Șahulă și-a adusă aminte 
de dorința acesta a reginei și acum cu ocasiunea jubi
leului ei i-a și împlinit’o trimițt du-i ună covoră de tâtă 
frumsețea, in dimensiunea poftită. Intrâgă țăsătura lui 
este ună aievărată capă d’operă, coprintjândă iu elă in- 
signiile monarhului Perșiloră, și armele reginei. In deo
sebi colorile roșu și verde, cu care suntă colorate firele 
țesute îi dau aspectulă unei adevărate podâbe. Șahulă 
face dară reginei Angliei, regina face dară Papei; acesta 
a făcută dară Sultanului din Stambulă; toți împărații 
și-au făcută dară unii altora și — popârele dăruescă 
tuturora.

Ună testamentu originală. — țtiarele din Filadelfia 
povestescă, sub acestă titlu, ceea ce urmâză: D. Am- 
brosiu Retharge e de origine germană; în verstă a<jl de 
52 de ani, locuesce în Pittsbourg (Pensylvania), unde 
și a câștigată, prin munca sa, o âre care stare și unde 
numără numeroși amici. Pănă acum d. Retharge era con
siderat ca ună omă fericită, înzestrat și cu creerulă perfect 
echilibrată, așa că testamentulă pe care îlă făcu în fața 
martoriloră, in fața aldelmanului Harman, a surprinsă 
fârte multă pe amicii săi, cari se întrâbă cu neliniște, 
dâcă camaradulă loră nu va fi avândă vr’ună păianjenă 
in tavană. £tă acestă testamenlă, în tâtă frumsețea sa: 
«Dorescă ca după morte, trupulă meu să fiă dusă la bi
serica St. Michel și ca după slujba religiâsă, să fiă îna
poiată familiei mele, care îlă va transporta la aparatulă 
de cremațiune, unde va fi redusă in cenușe. Acestă ce- 
nușe va fi pusă în urnă într’o butelie mică care să fiă 
dată consulului Germaniei în acestă orașă, care se va 
îusărcina s’o trimetă consului Germaniei la New-York. 
La rându i. acesta va încredința butelia căpitanului stea- 
merului Germaniei »Elba« când va fi să plece în spre 
Brâme. Insăreineză în urmă pe căpitanulă »Elbei‘, când 
va fi în mijloculu oceanulului, să râge pe unulă din pa
sageri să se îmbrace cu ună costumă de matelotă și să 
se suie pe vârfulă catartului celui mare, ținândă în mână 
butelia cu cenușa mea; ajunsă acolo susă, pasagerulă 
va (jice o ultimă bine cuvântare și, scoțândă dopulă bu
teliei, îmi va împrăștia cenușa spre cele patru vânturi. 
Dorescă ca toți pasagerii ce se voră găsi pe steamer să 
fiă față la astă ceremonia. Când ,Elba« își va fi sfîr- 
șitu călătoria și se va fi întorsă la New-York, dorescă 
ca 4’arele din Bittsburg să publice darea de sâmă amă
nunțită despre mortea mea și despre împrăștiarea ce- 
nușei mele în plinulă oceană, pentru ca astfelă amicii 
mei să pâtă sci unde se repausâză rămășițele mele«. 
Cum se vede, modulă de îmormântare sâu mai bine de 
inersiune alesă de d. Pretharge e simplu și practică și 
trebue să aibă în adevără o dosă frumâsă de imagina- 
ț.iune și de sânge rece pentru a regula astfelă dinainte, 
în cele mai mici amenunțimi ceremonialulă proprietară 
sale funeralii.

Căsătoria încheiată susu in aeru. — O cununiă 
d’asupra noriloră este cea mai nouă scire sensațională 
din California. La 1 Iunie profesorulă Kay însoțită de 
mirâsa lui și d’ună ofițeră ală stărei civile s’a suită în- 
tr’ună balonă aerostatică la San Francisco și s’a cunu
nată d’asupra noriloră Să sperămă că noii căsătoriți 
nu se voră fi simțită, după coborîrea loră pe pământă, 
căluți din ceruri.

Copilă monstru. — „Roinânulă“ comunică urmă- 
torele: In <jiua de 8 ale lunei curente, femeia Maria 
Mihocă din comuna Poiana-Iurașcă plasa Fundu, județulă 
Romană, a născuta ună copilă monstru de secsă feme- 
nină, cu două capete, avândă fiecare ochii loră, trei mâni 
dintre care una intre ambele capete, la câfă avândă două’ 
palme. Muma cu tâte silințele medicului și cu tâte în
grijirile mâșei de plasă, a încetată din viâță la scâterea 
acestui monstru, care s’a adusă în Romană și punân- 
du-se într’ună borcană cu spirtă, să ijice că va fi tri- 
mesă cabinetului naturală din Iași.

0 familie numerosă.—Locuitoriulă Alexandru Bodea 
din Iacobeni are acuma a doua soție. Cu amândouă so- 
țiele a avută elă 36 de copii, dintre care îi trăescă încă 
26 de copii.

Editoră: Iacobfl Mureșianu.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.
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OarauJâ la bârna do Vinna Biirwi <!e Bmiiresci.
din 29 Iuniu st. n. 1867.

Rentă de aură 5°/0 . . . 10! 95 
Rentă de hârtii 5’/0 . . 88.—
Imprumutula căiloră ferate

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

lorfl ferate de oști ung. 
(1-ma emisiune) ... 9760 

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de oști ung.
(3-a emisiune) .... 11660 

Bonuri rurale ungare . . 104.40 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișO............................  104 50
Bonuri cu cl. de {sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 60

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

vini ung............................ 99.40
împrumutul^ cu premiu 

ung..................................122.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 20 
Renta de hărții austriacă 81 25 
Renta de arg. austr. . . 82.46
Renta de aură austr. . . 112 40 
Losurile din 1860 . . . 137.75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 884 —
Act. băncel de credită ung. 286.—
Act. băncel de credita austr.283.—
Argintiile —. — Gal biol 

împărătesei ................5 96
Napoleon-d'orl .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 15 
Londra 10 Livrea sterlinge 126 50

Cota oficială dela 12 Iunie st. v. 1887.

Cump. vând.

Renta română (5%). 92— 92‘/a
Renta rom. amorl. (5°/0) 94’/a 95—

> convert. (6°/0) 87>/a 88'/a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit tone, rural (7°/0) 106'/a 107—

> n >> (5°/0) - 91>/4 91’/<
> > urban (7°/„) . 104*/a 105—
> » (6»/o) • 96>/a 97—
> > (5%) ■ 88— 88>/,

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

< > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.75 15.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovo

din 29 Iuniu st. n. 1887.

Bancnote românești . • • Cump. 8 64 Vând, t.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.--

5°/0 w 98.— » 99.—
Ruble RusescI .... > 113.— » 114.—

Discontulă . . . > 7—10°/t pe ană.

Nr- 6584—1887.

Concursu.
Din legatulă lui Iosef Wehrmacher este de a se da unfl stipendiu 

de 400 fi. pe ană pe durata timpului legalii de studii, unui ascultătoru 
ordinarii fără deosebire de naționalitate și religiune dela unii institutu 
superiorii internii sâu externii, sdu unui individă, care prin absolvarea 
unui gimnasiu superiorii a unei șcdle reale superidre sân a unui insti
tuții da pregătire posede dreptulQ ca să cerceteze unii instituții mai su
periorii.

Doritorii pentru acestil stipendiu au s6-și aștârnă subscrisului ma
gistrată celii multă pănă la 1 Septemvre a. c. petițiunile timbrate și 
instruite în modii corespunzătorii, documentându pe lângă aceea, con
formă disposițiuniloră legatare, cum că suntă născuțl în Transilvania, 
și adecă din părțile de țeră cari, înainte de uniunea cu regatulu Unga
riei, au formată politicesce marele principate ală Transilvaniei. In fine 
mai au ca să documenteze și aceea, cum că atâtu petenții câtă și pă
rinții loră nu posedă atâta avere, ca sS p6tă acoperi spesele pentru 
studiu.

Brașovă, 18 Iunie 1887.

Magistratulii orășenescil.

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru în Brasovu.
I. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 6re 20 de minute săra. 
Trenulă mixta Nr. 315: 4 ore 01 minută diminua.

2. Dela Brașovă la Bucuresoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimine(a. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 6ră 55 minute după amăifl.

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

Trenulă de persăne Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amâ^L
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ăre 52 minute săra.

2. Dela Buouresoi la Brașovă:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 Ore 12 minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 Ore 32 minute după amă^l-

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)

d)
e)

A. Plecarea postelorfl:
Dela Brașovă la Rișnovă-Zernesci-Branu: 12 Ore 30 min. după ametjl. 

„ B r Zizinu: 4 6re după amâijl.
„ „ în Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minute nOplea.
B ,, la Făgărașul 4 Ore dimineța.
B B la Săcele: 4 Ore diminela.

B. Sosirea posteloru:
Dela Reșnovil-Zernesct-Branu la Brașovă : 10 Ore înainte da amătp. 

„ Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
Din Secuime la Brașovă: 6 Ore sOra.
„ Făyărașu la Brașovă: 2 Ore diminăța.
„ Săcele la Brașovă: 6 Ore 30 minute sera.MersulU trenuriloru

Valabilă dela I Iuniu st. n. 1886.

pe linia l*redealii-Bti<lapesta și pe linia Teiușă-A.radii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealît-Budapesta Budapesta—Predealît Teiușii- ivradăt-Budap^Hta

BucurescI

Predealu

Timișb
Brașovă

Feldiora 
Apatia 
Augustinfl 
Homorodb 
Hașfaleu

Trenii 
de 

persâne

| Tren Trend Trend 
accelerat omnlbufl omnibu»

(I 
(

(
(

SigliișAr» 
Elisabetopolc 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneld 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de i 
Ui6ra 
Cucerdea 
Gbirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbâu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedin tl 
Ciuda 
Bucia 
Bratca 
Vadă 
MezO-Tetegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Veneția-Orădii

( 
(

susfi

Oradia-nare

P. Ladany 
Sxolnok 
BoAa-peita

( 
/ 
l

Viena \

4.30;

9.12
9.35

10.12
4 01
4.47
5 28

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

Trenn 
de 

perflone

10.50
1.33
4.24
10.05
2.15

7.30
1.14

1.45

2.32

Trenu 
de 

persone

6 37
6.58|
7.14
7.28
7.56
8.18
8 58
9.15
9 34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19
1.161
3.291
6.33

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Lailâny 
Oradea mare

Venția-Orădii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagii
VadO
Bratca
Bucia
Giucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
G1 âcbSu
Nedișu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cacerdea

Uiâra 
Vinfulă de 
Aiudfi 
Teiușă 
GrăciunelO 
Blașă 
Micăsssa 
Copșa nie. 
Mediașd 
Elisabetopolo 
8Ipiș6ra 
Hașfaleu 
Hotnorod 
Augustinfl 
Apatia 
FeldiAra

Brașov II

Timișfl

Predeală

(

BUSt

(.
(

BucurescI

( 
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grOse.

Trenfl 
de pers.

i Tren
, accelera

Trenfl Trenfl Trenfl
de perg de 

persâne
iOmnlbus

ll.io| — — 1
7.40, 2.— 7.401 6 lt —

11.05| 4.05 10.41 9.38 —
2 02 i 0.47 2.01 12 02
4.12 7.11 4 78 2.01 —
— — — 2 08
— — _ 2 19

7.33 — 2.41 —
8.04 — 3.24 —

— — _ 3.47 —
— — _ 4.07 —
— 8.58 — 4.33 —
_ 9.28 _ 5.15 —
_ — _ 5.33 —
— — — 5.53
— — — 6.C5
— — — 6.20 —

10.31 6.38 —
11 .00 _ — — 7.08
’.l 19 _ — — 7.36
12 33 ■ _ — — 9.16
1.01 __ — — 9.53
1 11 _ — — 10.—
1 18 _ — — 10.09
1.05 _ — — 10.19
1 46 _ — — 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
4.5r: — 3.31
5 42 _ — — 4.32

5.026.01 _ — —
7.27 __ — — 6.63
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

Trenfl 
omnibus

Trend 
de pers.

Trenfl de 
persâne

Telușft 11.24 __ |—3700“
Ălba-Iulia 11.59 — 1 3.59
Vințulă de josă 12.30 — 4.22
Șibotă 1.01 — 4.51
Orășfia 1.32 — 5.18
Simeria (Piski) 2.32 — 6 15
Deva 2 52 — 6.35
Branicîca 3.23 _ 7.02
Ilia 3.55 __ 7.28
Gurasada 4.08 _ 7.40
Zam 4.25 — 8.11
Soborșin 5 30 — 8.46
Bârzova 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
Arad fi 8.42 9.17 12.31
Szoluok ( — 2 32 4.E9
„ _ ( — — 5.12
Buu&pesla — - 1 8.20

Viena — - 1 6.05

TfmlNOra-Arudfi

Trenă 
omul huo

Trenă de
persâne

Trenu 
mixt

Arad A 5.48 6.05
Aradulă nou 6.19 _ 6.33
Nâmeth-Sâgh 6.44 _ 6.58
Vinga 7.16 — 7.29
Orczifalva 7.47 _ _ 7.55
Merczifalva __ _
Timiiș€ra 9.02 — 9.08

Trenfl dc 
persâne

Trena de 
pornflne

Trenfl 
oumlbus

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

Tintișdra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga 
Nâmeth-Sâgh 
Aradulă nou
Ajradft

6.25

7.46
8.15
8.36
9.11
9.37

5.00

7~
7.02
6.23
8.01
8.17

Budapesta- Arndft-Teiușft.

Trenă de 
persâne

Trenă 
de perdânc

Trenfl 
omnlbni

Viena
Budapesta

11.10 12.10 1 _
8.20 9.05 —

Sr'Hnok ( 11.20
11.35

12.41
5.45

—
Ai adii 4.30 6.— ___

Glogovață 4.43 6.13 —
Gyorok 5.07 6.38 —
Paulișă 5.19 6.51 —
Radna-1 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 9.58 ___

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
Teiușft 1.29 1.41 —

Simeria (Piski) Petroșenfi

Trenă de 
persâne

Trenfl 
omnlbua

Trenfl 
mixt

âimeria 2.42
Streiu — — 3.2E
Hațegă -_ 4.16
Pui — 5.11
Crivadia — 5.58
Banița — — 6.40
PetroșenI — — 7.12

Pe troieni—Mlnaerla (Piski)

Trenă 
do pers.

Trenfl 
omnlbua

Trenfl 
mixt

Petroșeni 6.10
Banița — .— 6.53
Crivadia — 7 37
Pui — _ 8.20
Hațegă — — 9.01
Streiu — 9.52
Mmerla — — 10.31


