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Brașovu, 29 Maiu 1887.
Mișcarea electorală este în toiulfi ei- Dis- 

cursurile-programe ale candidațiloru de deputați 
plouă potopu pretutindenea, t6te croite după două 
calapdde: guvernamentală ori opoziționalii.

Candidații oposiționall se întrecu care mai 
de care să afle o formulă mai grozavă de a a- 
natemisa guvernulă tiszaistă, care precum se vede 
s’a cununată pentru vecia cu bugetulu.

Candidații guvernamentali din contră se în- 
trecă în a aduce care mai de care imnuri de 
laudă șefului guvernului, care cu darnică mână 
îi împărtășesce pe toți din dulcețile și bucuriile 
bugetului.

Totă ce a făcută guvernulă tiszaistă e rău, 
strigă oposiționalii, pe când guvernamentalii nu 
vădă decâtă bine, afară de finanțele statului unde 
li se ’nfundă cu laudele, fără însă a detrage ceva 
din valorea „bărbatului providențială11, cum îlă 
numescă bugetivorii.

Și așa „geniulu rău" în josă, „bărbatulu 
providențială1' în susă, „patrioții" dau înainte și 
în cele din urmă toți de o potrivă își înecă a- 
marulu și își mărescă speranțele în câte unu 
strălucită banchetă, cu toaste și lăutari, t6te spre 
lauda, mărirea și bucuria — pântecelui dreptă 
arvună pentru alegerile ce bată la ușă.

Căci aceste svercoliri electorale, în care jdcă 
mare rolă presiunile, amenințările și persecuțiu- 
nile, pe lângă corupțiuni cu bani, su mâncare și 
băutură, nu suntu ca în alte state isvorîte atâtă 
din simțăminte în adevără patriotice, din nobila 
emulațiune de a face să se reverse bunătăți peste 
țeră și de a i asigura viitorulu prin întărirea ei 
înăuntru, ci suntă nisce lupte isvorîte mai multă 
din lăcomia după putere, din dorința de a ave 
ună traiu mai fără griji și de înavuțire prin di
ferite căpătuiri, din pră mare adorațiune a sfân
tului bugetă: e o luptă pentru esistență între 
sătui dăr nesățioși și între flămând!.

Putăre-ar cineva să ia în seriosă mișcările 
și luptele electorale din aceste țări cu cârmuiri 
fișpănesci și solgăbirăesci, când scopulă finală 
ală eeloră două tabere electorale ungurescl ce 
se combată e același: căpătuirea ? Căci câtă 
vreme „patrioții" maghiari cu patentă kultur- 
egyletistă se susțină de pe spinarea naționalită- 
țiloru din acestu stată, despoindu-le pe acestea 
cu birurile și făcendn-le să sufere totă felulă de 
neajunsuri în biserică, în scâlă, pe tărâmulă po
litică, numai și numai spre a le slăbi și a trage 
t6te foldsele pentru maghiarismă, mai p6te fi 
vorba că voescă fericirea acestui stată ? Când 
toți fierbă în aceeași căldare kulturegyletistă, 
fiă guvernamentali, fiă oposiționall; când toți 
mergă mână în mână când e vorba de măsuri 
și disposițiuni asiatice contra liberei desvoltări 
naționale a naționalitățiloră; când toți în fine, 
fiă guvernamentali, fiă oposiționall moderați ori 
estremi, agită, învrăjbescă, asmuță în contra na
ționalitățiloră, le calumniază, le înegrescă ori
unde și ori-când: mai' p6te fi vorba că aceste 
tabere electorale unguresc! ce se combată voescă 
întărirea dinăuntru a statului și asigurarea viito
rului lui?

In aceste lupte electorale, în care se deslăn- 
țuescă tdte pasiunile sălbatice, urele, vițurile și 
demoralisarea și care culmineză în spargerea ca- 
peteloră, în frângerea dseloru și în schilăvirea 
pentru viâlă a alegătoriloră, ddcă nu chiar în 
perderea vieții; în aceste lupte menite — dăcă 
amă întră în ele — a ne face sclavii dușmani- 
loră noștri, cari nu voescă să ne recundscă ca 
națiune deosebită de a loră, cu drepturi politice 
naționale, dăr cari suntă gata ori-când să ne es- 
ploateze și să ne întrebuințeze ca instrumente 
servile pentru interesele loră particulare ungu
rescl, în paguba năstră și a neamului nostru, în 
aceste lupte — (jicemă — ar fi o crimă ce amă 

comite-o contra năstră și a neamului nostru, dăcă 
ne-amă amesteca.

Destulă amă fostă sclavii dușmaniloru noș
tri, destulă le-amu servită de i-amu ridicată pe 
umerii noștri, pentru ca acji |să-și bată jocu de 
noi și de totă ce e românescu; alungă atâta ne
trebnicia din partea ndstră și se fimu noi stă
pâni pe noi, dăcă mai ținemu să fimă poporă 
românescu respectată, ăr nu batjocurită, huiduită 
și desprețuită.

Șetjendă fiăcare Română acasă în timpulu 
alegerilor, respectândă hotărîrile adunărei din 
Sibiiu, care (jică că noi Românii nu alegemU, ne 
respectămă pe noi înșine, neamulă nostru ro- 
imănescă și drepturile lui, pentru recâștigarea că
rora luptămu.

Austro-Ungaria și Muntenegru.
Principele Muntenegrului, fiindă în drumă spre băile 

Vichy, a petrecută câfe-va dile la curtea imperială din 
Viena, unde a loslu primită în modulă celă mai cordială. 
Cu aceslă ocasiune principele a esprimată sentimentele 
sale de prietenia pentru Austro-Ungaria precum și dorința 
sa d’a vedea pacea menținută.

«Pester Lloyd' conchide de aci că și relațiunile în
tre Austro-Ungaria și Rusia trebue să se li îmbunătățită 
in modă simțitoră în limpulă din urmă, ceea ce nu pote 
de câtă să întăreseă speranțele, că cestiunile pendinte vor 
primi o soluțiune pacinică. Qiarulă pestană sfârșesce 
apoi prin următorele cuvinte:

,Nu mai este nevoia d’a accentua că Muntenegru 
tot-d’a-una pâte fi sigură, dreptă răspunsă la sentimen 
tele sale de prietenia, de prietenia năstră și de respec- 
tulă cuvenită fața cu interesele sale; der, pentru ca re
lațiunile cordiale cu monarchia noslră să rămână netur
burate, se cere ca pasiunile unoră cetățeni muntenegreni 
nedisciplinați să fie ținute în frâu, cu atâtă mai multă 
că acest! âmenl facă, de sigură, in potriva voinței și în- 
tențiunei principelui, treburile revoluționariloră bulgari și 
agitatoriloră panslavișll.*

RSspunsii la destăinuirile lui Leflo.
.Norddeutsche Allgemeine Zeitung" răspunde la des

tăinuirile făcute de generalulă Leflo prin câteva note ale 
ambasadorului germană de pe atunci în Petersburgă, 
principele de Reuss. Notele suntă din anii 1875 și 1876 
și au menirea a dovedi că nu suntă adevărate destăinui
rile făcute de generalulă Leflo.

O notă a principelui Reuss, cu data de 22 Aprilie 
1875, reiatăză despre o întrevorbire a generalului de 
Werder cu impăratulă Alesandru, in care Țarulă declară 
că, la temerile esprimate de generalulă Leflo despre 
înarmările germane, a răspunsă dându’șl cuvântulă său 
de ondre, că guvernulă împăratului Wilhelm n’are nicide
cum planuri de atacă. Și despre Austria a <j’să impă
ratulă Alesandru, că nu este nimică de temută câtă timpă 
cornițele Andrassy, în care are cea mai mare încredere, 
va fi la cârmă.

0 notă a principelui Reuss, cu [data de 22 Maiu 
1875, relateză despre o întrevorbire a ambasadorului aus
triacă d. de Langenau cu Țarulă, despre care întrevor
bire d. de Langenau l’a pusă pe principele Reuss în cu
noștință în secretă. Ambasadorulă austriacă se declară 
forte satisfăcută despre cuvintele dise de Țară la adresa 
Austriei.

împăratul Alesandru era mulțumit mai ales de primirea 
făcută de Impăratulă Francisc Iosef oficeriloră ruși de ma
rină în Raguza, și ocupându-se apoi de starea generală 
a Europei, elă observa că, întru câtă va esisla înțelege
rea dintre cele trei curți imperiale, pacea nu! va fi tur
burată. Țarulă mai dise că suntă esagerate temerile ce 
păreau a domni în I’arisă și făgădui a face totă ce’i va 
sta prin putință spre a potoli spiritele. I). Reuss deduse 
din aceste declarațiuni ale împăratului Alexandru, că a- 
cesta este menținută într’ascunsă în credința că neliniscea 
pornește dela Berlină. Principele Reuss este sigură că 
acăsfă credință nu era combătută de principele Gorcea- 
koff, și că venea de afară. De aceea întrevederea de pe 

atunci a eeloră doi împărați de Nord este privită de 
principele Reuss ca fărte folositore.

Prea interesantă este relațiunea principelui Reuss 
cu data de 22 Ianuarie 1876 despte audiența sa de ple
care la Țară, în care ambasadorulă afirmă în modă so
lemnă că intențiunile principelui de Bismarck suntă fdrte 
puternice și rugă pe Țară să aibă încredere iu cance- 
lară, precum acesta avea în Țară. Impăratulă îi răspunse: 
«Spuneți principelui că și eu am în elă o încredere fără 
margini." Ba țarulă rugâ chiar pe principele de Bis
marck, ca, în interesulă unității germane, ce era încă 
cam slabă, să rămână la putere. La casă de o schim
bare de tronă in Germania, principele de Bismarck va fi 
și mai trebuinciosă ca acum. Țarulă mai observă că 
in anulă precedentă rămăsese cu totulă isolată cu asi
gurarea, că Germania nu se gândesce la ună răsboiu cu 
Franța. Țarulă respinse mulțămirile ce i se făceu pen
tru cele ce făcuse pentru mănținerea păcei, și observă 
că n a putută face nimică, de 6rece Germania este totă 
atâtă de iubităre de pace ca și densulă, der că princi
pele de Reuss nu trebuia să-lă ia în rău, decă ii spune 
că nu tdtă lumea are acăstă credință. Vina pentru 
acesta este a acelei presse germane, care era privită a- 
nulă trecută ca fundă organulă ministeriului germană 
ală afaceriloră străine. Acesta, prin articolele alarmă- 
tore, a întreținută temerile de răsboiu și le-a făcută să 
crăscă prin desmințiri nedibace. Principele de Reuss 
răspunse că și cancelarulă germană s’a plânsă despre 
lipsa de disciplină a presei germane, der, că nici împă- 
ratulă, nici elă, nu s’au lăsată să se influințeze de arti- 
cull din pressă.

La acestea generalulă Leflo răspunde printr’o scri- 
săre, în care susține din nou, că Germania a voită în 
adevără în 1875 să pornăscă răsboiu contra Franciei.

SOIRILE PILEI.
Din București se scrie: Carmen Sylva, poeta năs- 

tră încoronată, a născocită o ovațiune ingeniăsă, ce o 
va face reginei Victoria a Angliei la jubileulă ei. Re
gina Elisaveta a tradusă în limba română memoriile de 
di ale reginei Victoria și a dispusă că din ele să se al
cătuiască o edițiune poporală. Regina poetă a provăcjută 
cu explicări fotă ce ar pută fi de înțelesă pentru publi- 
culh celă mare și peste totă a apropiată de poporulă 
său în celă mai amabilă modă figura regenței englese. 
0 edițiune de luxă din aceslă opă va trimite Carmen 
Sylva ca dară omagială la Londra.

—x—
In ședința de luni 6 Iunie n, a academiei ungu

rescl, profesorulă gimnasiului ungurescă din Sibiiu Ni- 
colau Putnoky vorbi despre „Etymologicwm Magnum 
Romaniae și despre linguistica comparativă în România".

—x—
Privitoră la casulă dela Uzun, despre care amă 

reprodusă o telegramă a .Voinței Naționale*, foile un
guresc! comunică, că patrula română dela graniță a îm
pușcată la 2 luniu u. pe Blasiu Balazs din Cassonă în 
momentulă când acesta trecu granița.

—x—
Poliția din locă a pusă mâna pe cunoscutulu pun

gașii Bodor Janos din Turchișii, i-a făoută distinsa „o- 
năre" de a-lă fotografia și copia «cinstitei" lui fețe a i-o 
alătura la aibumulă criminaliloră. Ună polițaiu apoiu 
l’a condusă afară din orașă. Rămâne acum să se con
state decă Bodor va uita ori nu .cinstea* ce i s’a 
făcută.

—x —
Ar vră să știe mâhniții poporent din Bodii, că ce 

a căutată părintele Creițaru în România tocmai în cjiua 
de s-ții Constantină și Elena, când avea să se țină și 
esamenă cu băeții dela seălă, ba și ună mortă îlă aș
tepta să-i dea binecuvântarea sa. Ce să caute? Gurile 
„rele" dică, că o mărturiă, care să facă pe părintele 
Creițară, cu 30 fi. dațl dreptă arvună, stăpână pe o 
casă de 2000 fi. Asta dâră nu e puțină lucru. S’a 
supărată cu dreptă cuvântă și părintele protopopă de 
fapta părintelui Creițară, dâr sperămă că d-sa va căuta 
să scape de neplăcerile ce i le pricinuesce preotulă din 
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Bodâ, âr poporenii bodenl de astfelă de neajunsuri, fii- 
cândă pe părintele Creițaiă să șl vecjă de pnrochiă, et
nii de călătorii după mărturii.

—x—
Clușulă, cuibulă Kulturegyletului ardeleană, a de

venită și ună cuibă ală sinucidei iloră. Abia trece 4' sS 
n’au4> despre ună împușcată, ună spân4urată, ună îne
cată ș. a. Sâmbăta trecută o femeiă, a treia de câteva 
4ile, s’a aruncată in Someșă ; din întâmplare ună țărână 
o vă4u și cu ună cârligă o scose din apă încă viă.

—x—
La oficiulă poștală din Seghedimi dispăruse iu a- 

nulă trecută o scrisore cu 5375 fl. 45 er. Bănuiala de 
a fi comisă defraudarea că4u asupra funcționarului poș
tală Enric Kristelly, care și fu destituită, fără însă a’i 
se pută dovedi faptulă. De atunci Kristelly trăi în dife
rite localități făcăndă mari cheltuell. Aflândă despre a- 
căsta tribunalulă din Seghedină ordonă să fiă Kristelly 
strictă supravegltiată; dăr defraudatorulă prin4endă de 
veste fugi în Festa unde petrecea sub numele de Dr. 
Farkas. Aci inse totă i se inlundă. La 1 Iunie n. c. 
fiindă arestată, s’a găsită sub căptușala pălăriei sale o 
notă de 50 fl. Suma defraudată consta cea mai mare 
parte din astfelă de note.

—x—
La oficiulă orfanalu din Erlau s’a descoperită în 

urma unei denunțări tăcute viceșpanului o defraudare 
comisă — cum se 4ice — de assesorulă oficiului orfa- 
nală R. Sz. Cercetarea e în cursă.

—x—
Comisiunea municipală a comitatului Sibiiu a ho- 

lărită să se dea associațiuniloră agricole de pe terito- 
riulă comitatului subvențiuni pănă ia suma de 600 fl. 
pentru cumplrare de mașini agricole. Fetițiunile au se 
se adreseze pănă la 25 Iulie a. c. și să arate în ea fe- 
lulă mașinei, suma necesară, numărulă membriloră și 
starea averei asociațiunei, scopurile și intreprinderile deja 
realisate și ce au a mai fi realisate, numărulă și data 
statuteloră asociațiunei. Subvențiunile se dau numai pe 
temeiulă dovedii că mașina , eventuală mașinele. au 
sosită.

—x—
Mișcarea de mayhiarisare a serviciului divină ce 

s’a pornită de câtva timpă în Oedenburg a dusă deja la 
resultatulă — scrie „Egyelertes" — că pe viitorii în 
biserica rom. cat. și evang. serviciulă divină se va ține 
alternativă în limba germană și ungurescă. — Mare 
degenerare a Nemțiloră de p’acolo I

—x—
ErI năpte Radnj Zsuzska din Eted. nepota conduc

torului căii ferate Davidă Plașa de aci, a dispărută fără 
veste din casa unchiului ei, er Czirjak Nere din Giur- 
geu St. Nicără a dispărută din casa surorei ei ce tră- 
esce acolo. Poliția de aci urmăresce pe cele două po
rumbițe.

—x—
Din negligența părințiloră au arsă acum câteva 

4ile in comuna Tara doi copii. Părinții se duseră la câmp, 
lăsară acasă pe copii și incuiară ușile. In sobă ardea 
foculă, âr copii jucându-se cu cărbuni o scânteiă sări 
pe pată, așternutulă luâ focă și copii arseră împreună 
cu mai multe obiecte din casă. Părinții se fiă cu bă
gare de sămă, mai alesă acum, când e limpulă lucrului 
la câmpă.

—x—
Cetimă în „România11, „Sâmbătă dimineța a fostă 

Ia Câmpulungu o furtună grozavă, ploe și piatră în mă 
rimea aluneloră, pe alocurea in mărimea nuciloră. Ge
murile dela case au fostă sparte. Păsări au fostă omo- 
rite. Soldații, cari se aflau la eserciții pe plaloulă Gru- 
iului, au suferită multă. Loviturile petreloră i-au rănită 
la capă și la obrază, și sângele le curgea șiroie pe față 
Vitele fugiau spăimântate, mugindă. Furtuna și piatra 
au ținută aprâpe ună sfertă de ceasă. Pagubele suntă 
mari.“

—x—
Inspectoratulă porturiloru române, pentru a înlă- 

turajfru9trațiunile vamale, a presintală sernnăturei agen- 
țiloră dela societățile streine de navigațiune o adresă cu 
următorele îndatoriri. 1) D’a lua răspunderea pentru 
tăie delictele vamale comise de personalulă corăbiei. 2) 
D’a nu tolera la docurile loră de descărcare corăbii stră
ine mai nainte d’a fi obținută permisiunea autoritățiloră 
de portă române. 3) D’a lăsa corăbiile române iu do
curile loră de debarcare, când acestea suntă neocupate. 
Representanții sociefățiloră de navigațiunc au făcută ob- 
servațiunl guvernului română mai cu sămă pentru prima 
condițiune.

Sfințirea stogului regim. 31 de inf.
La 7 Iunie s’a sfințită cu mare pompă in Viena 

noulu steagă ala regimentului 31 de infanteriă românescă 
alb marelui duce Fridrich Wilhelm de Meklemburg-Strelitz. 
Principesa de coronă Stefania a fostă patrăna steagului. 
Cu acâslă ocasiune comandantulă de corpă br. Schon- 

feld a adresată comandei regimentului următdrea tele
gramă :

• Regim. 21 de inf., Viena. In numele soțiloră de 
arme de acasă, in numele întregului corpă ală 12 feli
cită fărte cordială bravulă regiinentă de casă sibiiană, 
vechia vitejiă probată și noroculă lupleloră să conducă 
steagulă său la nouă onoruri.»

Festivitatea acesta s’a serbată solemnelă și in Sibiiu 
de cătră batalionulă 4, garnisonată acolo, ală aceluiași 
regimentă. Înainte de amedl intregulă batalionă s’a dusă 
la biserica gr. or. din suburbiu, unde s’a oficială ună 
serviciu divină cântândă escelenfulă coră ală seminariș- 
tiloră. La amedl corpulă oficerescă ală batalionului a 
dată ună banchetă festivă, la care s’au ridicată toaste 
însuflețite. Dela banchetă s’a trimisă regimentului in 
Viena o telegramă de salutare.

Soldații incă au trăită bine, fiăcare companiă a re
gimentului a primită pentru aceea di 20 fl. adausă pen
tru mâncare și băutură.

Despre acestă serbare cetimă in >Neue Freie 
Presse" din 7 Mniu n. următdrele:

Regimentulă de infanteriă Friderică Wilhelm mare 
duce de Mecklenburg-Slrelitz nr. 31, care a luată parte 
la victoriăsa luptă dela Aspern (1809) și care a excelată 
prin vitejiă și in alte lupte și răsbăie, a serbată astă41 
inainle de ame4i festivitatea sfințirii drapelului său, la 
care festivitate principesă de coronă Stefania a luată 
parte în personă, figurândă ca nașa drapelului. Săr- 
barea a avută locă în curtea casarmei Gumpendorf 
fiindă acăsta bogată împodobită cu drapeluri, stindarde, 
embleme militare și guirlande de flori.

La orele 11 reg. luă posițiăsub comanda colonelului 
Polii, comandantulă regimentului. Intre alții au mai 
luată parte la acestă serbare: comandantulă corpului de 
armată 2, generalulă de artileria baronulă Bauer îm
preună cu soția sa, brigadierii divisiei de infanteriă 25, 
generalii Milde și Hilfenstein și cavalerulă de Thyr pre
cum și unu mare numără de ofițeri superiori și subalterni; 
apoi primarulă Sibiiului de Hochmeister și deputațiunea 
de ofițeri sosită la Viena pentru a lua parte la serbare 
in numele batalionului a’.ă patrulea ce e in garnisăna 
din Sibiiu.

La ârele IO3/* sosi principele și principesa de co
ronă. Comandantulă regimentului, colonelulă Pohl, oferi 
principesei de coronă Stefania ună frumosă buchetă de 
flori și exprimă tolodală mulțumită, pentru că principesa 
s’a indurată a lua parte in personă la acestă serbare. 
La sfirșitulă alocuțiunii colonelulă rugă pe principesa de 
corbnă, ca să atirne însăși de drapelă panglica dăruită 
regimentului; acesiei rugărl principesa de coronă satis
facă imediată. Vicarulă militară apostolică, episcopulă 
Dr. Gruscha. oficiă apoi serviciulă divină. După acesta 
urmă sfințirea drapelului și apoi baterea cuieloră drape
lului. Principesa de coronă bătu ^ună cuiu in nume'e 
împăratului și apoi ună ală doilea in numele său. După 
terminarea ceremoniei păși înaintea regimentului cade- 
tulă, care purta drapelulă celă vechiu, de care atîrna 
numai ună mică fragmentă de sdranță, lângă cadetă de-a 
stânga păși sub-oficernlă, care purta noulă drapelă. Co
mandantulă regimentului predele apoi noulă drapelă ca
detului, er’ sub-oficerulă păși cu drapelulă vechiu îna
poia frontului. Formândă apoi regimentulă ună „quare“ 
colonelulă comandă la jurământă și regimentulă puse 
jurământulă in limba română pe noulă drapelă.

In aceeași 41 după amâ4l la drele 2 s’a dată in 
castelulă din Laxenburgă ună mare prân4ă, la care au 
luată parte principele de corOnă cu suita sa, brigadie- 
rulă generalulă de Thyr, comandantulă regimentului co 
lonelulă de Pohl cu toți ofieerii regimentului, episcopulă 
Dr. Gruscha și protopresbiteruiă militară Popoviciu, pri 
marulă Sibiiului de Hochmeister și deputațiunea de ofi- 
cerl ai batalionului ală patrulea ce e in Sibiiu in garni- 
sonă. Frimulă toastă la ridicată principele de corănă 
Rudolfu întru sănătatea Maiestății Sale a împăratului, 
apoi se înfonă imnulă poporală. Ală doilea toaslă ilă 
rosti erășl principele de coronă întru sănătatea regimen
tului accenfuândă la sfârșită, că precum regimentulă șl-a 
sciulă păstra demnitatea și vitejia în trecută, așa și pe 
viitoră să țină cu credință la drapelulă său. Comandan
tulă regimentului colonelulă Fohl toasta întru sănătatea 
principesei de corănă Stefania, er acăsta mulțăml colo
nelului cu puține cuvinte. La ărele 6 după amâ4I se 
sfîrși prân4ulă. In casarmă se ospătară, pe vremea ce 
ținu prân4ulă, soldații regimentului.

„Pester Lloyd“ se exprimă astfelă asupra regi
mentului: „Regimentulă ardelenescă marele duce Me klen- 
burg-Slrelitz nr. 31 e unulă din cele mai vestite și mai 
viteze regimente ale armatei. Drapelele regimentului de 
infanteriă nr. 31 au fostă încoronate cu lauri în nenu 
mărate lupte și bătăi; dela 1741, adecă de când regi- 
mentulă s’a înființată sub numele „Haller», a numărata 
totdâuna ca celă mai bravă între cei bravi; sub acestă 
nume ilă cunoscea și se temea de elă dușmanulă în 
răsbăiele silesiane, în răsboiula de șepte ani, în răsboele 
cu Francesii, câștigându-șl la Aspern lauri neuilațl ca 

infanteria Benjaw.-ky, la 1859 se luptă la Magenla și 
Solferino, er la 1866 la Custozza cu o vitejiă nespusă».

Mișcarea electorali.
Zarandft, 7 Iunie n. 1887.

On. d-nule Redactoră 1 Din nenumăratele raporturi, 
ce apară cjilnică pe arena publicității, este evidentă, că 
mișcările electorale, din causa apropiateloră alegeri de 
deputați dielall, suntă generale in țâra întrâgâ, dela o 
margine pănă la cealaltă. Deosebirea este numai, că 
lupta intre diferitele partide in unele cercuri, acum pen
tru prima oră, mai cu sâtnă din causa prelungirei man
datului deputațiloră dietall dela 3 la 5 ani, a luată di
mensiuni mai mari, er în altele mai mici decâtă înainte 
de acesta.

In Zarandulă nostru istorică și mai cu sămă in cer- 
culă electorală ală Baiei de Crișiu, lupta electorală nici 
pe departe nu este așa de mare, precum numai înaintea 
de acesta cu vre-o 2—3 luni, când erau în prospectă 
5—6 candidați cu programe și colori diferite, cugetamă 
că va fi.

Uniculă candidată seriosă este pănă acum d-lă 
advocată și fostulă deputată ală acestui cercă Petru 
Truța cu programa română națională.

Aici caută sâ amintescă, că contrarii d-lui Truța, 
incepândă dela fișpanulă Fogâny pană la unii dintre cei 
mai din urmă primari comunali voiescă a impedeca ale
gerea, care — după prospectele din urmă — are să fiă 
unanimă. Acești contrari, conduși mai multă de inte
rese materiale șt personale, și nu intru atâta din motive 
politice, au formată o clică, în fruntea căreia se află 
protopretorele din Baia de Crișiu, Mârkossy Lâszlă. Aeâstă 
clică a tout prix voiesce să dobăre pe d-lă Truța ori cu 
una, ori cu alta. In lipsa unui altă contra-candidată 
voiescă a tace presiune asupra advocatului din Deva Hol- 
laki Imre, ca acesta să primâseâ candidatura.

Hollaki pănă acum nu s’a lăsată a fi înduplecată 
pentru primirea candidaturei de ărece încâtva și-a dală 
și cuvântulă de ondre d-lui Truța, că nu voră păși față 
de d-sa. Eri l’au așteptată matadorii, ca să vină la 
Baia să-și țină cuvântarea sa programă. Dâr desamă- 
girea Hollakiștiloră a fostă amară, când a sosită proto
pretorele Mârkossy fără Hollaki. Apoi, ca să nu se finâscă 
lucrulă fără paradă, in fine s’au descărcată trescurile, 
după ceea ce protopretorele Mârkossy, proprietarulă 
Ulaiu și notarulă Tomuța au vorbită ceva poporului, 
celă dântâiu unguresce, er cești din urmă românesce, 
aruncândă mai multă invective în contra d-lui Truța și 
nisuindu-se a seduce poporulă cu aserțiuni false.

Dâcă r fi venită eri Hollaki în Baia ar fi întâm
pinată multă lume, deorece in Baia chiar acum e tim- 
pulă nedeiei Rosaheloră, care ține pănă mâne, la care 
și altcum se adună multă poporă de prin comunele în
vecinate. Alegătorii Hollakiștiloră recvirațl anume pentru 
diua de eri, altcum n’au fostă număroșl, cu tote că in 
două locuri, la crâșma cea mare și la arendatorulă Bu- 
berik, li se da gratis de băută.

Poporulă cu aeâstă ocasiune nu s’a lăsată sedusă. 
Mulțimea șl-a petrecută pre banii săi proprii. Din gura 
mai multora am au4ită 4icendă: nu se cade să ne vin- 
demă noi sângele, neamulă și omenia năstră pe băutura 
dușmaniloră noștri și pe arginții lui luda.

Totă Românulă trebue să se bucure de asemenea 
enunciațiunl.

Două momente mai caracteristice voiu să vă amin
tescă, On. D-nule Redactoră, dintre mișcările electorale 
de aici.

Ună momenfă «ste, că în acestă cercă nu voiesce 
să candidize nici guvernulă și nici vre-una din oposi- 
țiunile ungurescl. Nici nu au terenă, pentru că cerculă, 
cu puțina escepțiune, este curată românescă. Dăr cu 
tăie acestea aparatulă administrativă a lucrată și lucră 
cu tăie puterile in contra d-lui Truța.

Listele electorale încă suntă compuse anume: In 
vre-o 74 de comune ale acestui cercă de alegere suntă 
2407 alegători. Mulțl îndreptățiți au rămasă afară in lo
cuia cărora s’au pusă alții în modă ilegală, ca să se pă ă 
pescui in tulbure. In 2 a l. e, când s’au alesă comi- 
siunile de alegere pentru acestă cercă din causă că nu- 
mărulă alegătoriloră trece peste 1500 s’au alesă două 
comisiunl, alegându-se in ambele anume inimicii perso
nali ai d-lui Truța. Afară de acestea, pentru acestă 
cercă s’au luată disposițiunl ilegale și forte drastice și 
anume: a) candidatura d-lui Truța numai atunci să se 
primâscă, decâ se va dovedi cu atestată, că d-sa esie 
alegătcră, b) alegătorii partidei române numai așa voră 
fi lăsați să intre in orașu, decă voră produce atestată, 
că au dre^tă de alegere, c) pentru susținerea ordine^ 
sâu mai bine 4icândă pentru a pu'â esercita pressiune 
și mai mare asupra alegătoriloră, afară de cei 10 gen- 
darml din cele două preture s’a dispusă, ca să se mai 
aducă 24, etc. Despre aceea nici nu mai amintescă, că 
voiescă a seduce alegătorii și cu aceea că d-lă Truța 
n’ar fi alegătoră, și că prin urmare n'ar pută fi alesă. 
Dâr apoi ce să mai dică, când chiar și magistrulă poș
tală din Baia de Crișă cu numele; Sehiesel Kâroly din 
considerațiuni formalistice ml-a făcută astă4l dificultăți 
de n’am putută espeda două telegrame menite să mergă 
la două 4>are române.

Altă momentă și mai neplăcută este, că în clica 
lui Mârkossy et consortes îndreptată contra d-lui Truța 
se află și câțl-va Români și anume: familia Mihalovits 
cu trei gineri ai săi între cari suntă doi notari și unulă 
proprietară, toți trei români. De bătrânulă Mihalovits 
și de cei doi notari incă nn mă miră tare; deărece no
tarii suntă notari și-și temă preturile, apoi socrulă loră 
Mihalovits îșl are și elă (recutulă său tristă ca toii re- 
negații. Anii 1848/9 suntă încă în viă memoria.’ Mă 
miră insă mai tare de cestă din urmă, care ca omă cu 
stare, independentă și aderentă ală programei naționale, 
se lasă sedusă; mă dâre inima când ilă vădă, că mai 
numai din motive personale se face instrumenta adver-
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sariloră causei române. Numele îlă refacă, pentru că 
spereză incă, că dâră cela puțină in ora a douăspreze
cea se va inlOrce la calea adevărului.

Clica lui Mârkossy nu se mulțumesce cu fiasculă 
de erl. Cu promisiun ea unei diune de 5 fi. voiesce a 
aduna 1C0 de âmenl, cu cari în 9 n. 1 c să mărgă la 
Deva ca pre 10 Iunie n. să-lă aducă pe Hollaki la Baia, 
să-și țină cuvântarea sa programă. Vomă vedea, că 
pre cine voră afla.

Altcum cu tote aceste reușirea d-lui Truța este ca 
sigură.

Noteză, că alegerea va fi in 17 luniu, când va fi 
In intregă comitalulă Huniădârei.

După prospectele de până acum sperămă, că d-lă 
Truța va li alesă ori cu unanimitate ori cu maioritate 
considerabilă.

Decă s’ar intenipla să se pună in aplicare măsu
rile secrete decise, ml-e temă, că acesta poporă în diua 
de alegere se va resbuna cumplită.

Cu privire la măsurile illegali s’a făcută raportă 
la ministru, cerăndu-se respectarea legei. Se va mai face 
încă umilă, in care se va cere ună comisară și două 
compănii de soldați, pentru asecurarea libertății de 
alegere. Aelius.

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

Au tuai incursă :
Prin nobila stăruință a d-lui avocată 1. T. Che- 

țianu din Craiova, pe lista d-sale, dela:
I. T. C. Chețianu...............................110 Lei noi
Societatea „Carpații"......................... 100 „ „
Panait Coclelis..................................... 40 , „
S. Somanescu...........................................20 „ „
P. Chițu......................................... 10 „ .
I. Fauru.......................................... 10 , •
1. Popă.............................................. 10 , „
M. Slrej inu.................................... 10 „ „
Dr. Anlonini.................................... 5 „ „
S. Mihailescu . . ,..................... 5 „ „

Suma 320 Lei noi
Adăugăndă la acesta suma din nr.

115 ală „(iaz. Trans.* 227 fl. 43 or. și 900 Lei noi 
(Va urma). Totală 227 II. 43 cr. 1220 Lei noi

Le mulțumimu generoșiloru contribuitori în 
numele nenoroeițilorO, dorindu ca nobilulu lorii 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

tora prin banii adunați pe acei asociațl, cari pentru eco
nomia seu industria loră ară avea lipsă de vre ună 
ajutoră.

III. Reședința.
§ 3. Reședința Associațiunei este Codlea.

IV. Formarea „Prevederei".
§ 4. „Prevederea" se fundâză pe timpă nedeter

minată, obligându-se fie-care membru participândă a 
funda prin depuneri lunare de minimum 50 cr. celă pu
țină o cvotă de capitală, care este ficsată cu 50 fl. v. a.

Cvotele subscrise se potă plăti și deodată.
§ 5.’ Nici ună membru n’are dreptulă să’șl cără 

depunerile lunare afară inainte de a fi împlinită celă pu
țină o cvotă de 50 fi. v. a.

§ 6. Decă ună membru, care șl-a împlinită o 
cvotă, voiesce să iasă din Associațiune, trebue să’șl anunțe 
Direcțiunei dorința de repășire celă puțină cu 6 luni ina
inte de adunarea generală.

§ 7. Nici o cvotă nu se va pută restitui fără es- 
presa autorisațiune a adunărei generale.

§ 8. Atâtă depunerile lunare, câtă și cvotele de 
capitală prin interese participă la profitulă curată ală 
Associațiunei. Dividenda pentru depunerile lunare se va 
adauge la depunere pănă se va forma o cvotă completă.

Vărsămintele mai mici de 6 fl nu participă la di- 
videndă.

V. Admiterea de a fi membru și încetarea de a 
fi membru.

§ 9. Membru ordinară pote fi ori ce persână o- 
nestă fără privire la etate și genă, precum și ori ce cor- 
porațiune recunoscută, carea se obligă a forma celă puțină 
o cvotă de capitală de 50 fl. v. a vărsăndă pe lună celă 
puțină 50 cr. la cassa „Prevederei" precum și o lacsă 
de inscriere de 50 cr. de fie-care cvotă.

§. ÎO. Taxa de înscriere, după împrejurări, se pbte 
și mai mări.

§. 11. Intrarea în Associațiune se face ori și când 
pe basa unei cereri în scrisă.

Primirea o face Direcțiunea, carea pote și respinge 
cererile, fără însă a arăta motivele de respingere.

§. 12. încetă de a fi membru.
a) Acela care tr 6re.
b) Acela care falimentâză.
c) Acela care se strămută din Codlea.
d) Acela care nu urmeză regulată cu depunerile lunare.
e) Acela care lasă în suferință vre-o altă oblig; țiune 

față de Associațiune.
f) Acela care lucră in contra statuteloră și decisiuni- 

îoră acestei AssociațiunI.
In casulă de sub a și b depunerile cu dividendă se 

voră restitui succesorului de dreptă ală membrului anume, 
capitalulă 3 luni după denunțare, ără dividenda atunci 
când se numără și celorlalți membri.

„Prevederea*, avendă dreptă de relențiune va opri 
o sumă cuviinciOsă din banii membrului pentru acope
rirea creanteloră lui.

VI. Drepturile și îndatoririle membriloru.
§. 13. Fiecare membru maiorână :

a) are dreptă a cere bani împrumută dela Associa
țiune. Direcțiunea i va accorda suma pentru care 
îlă va afla solvabilă.

b) are dreptă a face și alte depuneri de economii nu 
numai cele destinate pentru formarea cvoteloră de 
capitală.

c) are dreptă a participa și vota la adunările Asso
ciațiunei

d) are dreptă a garanta pentru alțl datornici ne
membrii.

e) are unulă și acelașă membru, pănă la inclusive 10 
cvote, de fiecare cvotă câte ună votă, âr peste 10 
cvote, câte voturi pote esercia unulă și acelașă mem
bru, va decide Direcțiunea.

f) are dreptă a pretinde după numărulă cvoteloră partea 
convenindă din profitulă curată.

§. 14. Minorenii și femeile la adunările Associa
țiunei și la votisărl se represintă prin plenipotențiațl.

§. 15. Fie-care membru din contră este datoră:
a) A plăti tacsa de înscriere conformă § 9.
b) A plăti ratele lunare conformă §. 4.
c) A plăti pentru întârzierea ratei lunare pentru fie

care rată pe lună o pedâpsă de 10 cr.
Decă însă întârzierea de plată ar trece peste 6 

luni, membrulă respectivă va fi esclusă (§. 12 lit 
d), âr depunerile i se voră restitui (fără dividendă 
și fără sumele vărsate sub titlu de pedâpsă), trei 
luni după proxima întiieiare de conturi ale Asso
ciațiunei.

d) Membrii Associațiunei răspundă pentru datoriile și 
daunele Associațiunei numai pănă la concurența cvo
teloră ce au vărsată ori s’au obligată a vărsa.

VII. Capitalulu.
16. Capitalulă Associațiunei se compune din 

cvotele membriloră.
§. 17. Membrii primescă libele în cari se voră în

semna depunerile.

Mulțăniită. publică.
Sarcinele publice de tdtă specia apasă cu deosebire 

pe poporulă agricolă, și în specie pe poporulă română, 
— a căruia ocupațiune predilectă in cea mai mare parte 
este agricultura — intr’o măsură atâta de mare, încâtă 
de multe ori îlă facă să-și uite de ceea ce are mai scumpă, 
de biserică, carea in decursulă seculiloră i-a conservată 
limba și individualitatea națională. Intre aceste biserici, 
cari reclamă sprijinulă poporului, se numără și biserica 
gr. cat. din Tritulă de susă. De multe ar avă lipsă 
aeăstă biserică, dăr cea mai mare lipsă a dus’o în vasale 
sacre, pe cari nu-mi convine a le descrie. Spre delătu 
rarea acestui neajunsă nu am aflată mijlocă mai corăs 
punZătoră, decâtă deschiderea contribuiriloră benevole 
sub decursulă servițiului divină, unde fiesce care să pătă 
sucurge cu obolulă său. Și nu lipsei de pietate, ci lip- 
seloră materiali este a se aserie^ că contribuirile anuali 
în trei ani au variată între 70 cr.—1 fl, ără în anulă 
trecută abia câțiva crucerl. ’MI-am adusă aminte atunci 
de cuvintele unui archiereu de piă memoriă: „Așa ți tre- 
bue Ție Dâmne...* etc.

Pe când era deră să renunțămă la sperarea de a 
pute avă vase sacre la s. biserică, ne-a surprinsă plăcută 
d-lă Dionisiu St. Șiuluță, jude reg. pensiunată în Turda, 
donându-ne ună potiră frumosă, discă și steluță. Popo- 
ruiă din Tritulă de susă cunăsce bine pe d-lă Șiuluță, 
de când funcțiunase aici ca jude cercuală, și de aceea, 
când i s’a publicată acesta actă marinimosă în s. biserică, 
întregă poporulă cu bueuriă a oftată d-lui Șiuluță: „Să 
trăiască' și „să-lă țină Dumnezeu la mulțl anl!“

In sperare, că nu voiu vătăma modestia ce-lă ca- 
racteriseză pe d-lă Dionisiu St. Șiuluță, îmi țină de da- 
torințâ a-i aduce și pe acestă cale in numele credtncio- 
șiloră miei cea mai cordială mulțămită pentru generoși- 
tatea manifestată față de noi, dorindă, ca Provedința di
vină să )ă țină în pace încă mulțl ani spre binele și bu
curia natiunei ndstre.

Tritulă de susă, 2 luniu 1887.
Basiliu Mase», paro^hă gr. cat.

STATUTELE
neutru „PRE VEDEREA'1, Asociaținue ie credita și depuneri 

în Cod1ea
I. Firma.

§ 1. .Prevederea", Associațiune de credită și de
puneri.

II. Scopulu.
§ 2. Scopulă >Prevederei“ este a da asociațiloră 

ocasiune sigură și lesniciâsă, ca să-și adune prin depu
neri mărunte lunare ună capitală, a deștepta astfelă por
nirea de economiă și de stringerl de capitale, și a fructi
fica sumulițele, care suntă împrăștiate fără folosă, pre 
lângă siguranța necesară și interesele cuviinciâse, a aju

§. 18. Prețuia libelelorO voră trebui sS-lă reboni- 
fice partidele.

§. 19. Cvotele și vărsămintele asupra loră, for- 
mândă capitalulă, nu voră pută fi esecvate în folosulă 
altora. Ele răspundă mai ântâiu obligămintele membru
lui față cu Associațiunea, și numai după ce s’au escon- 
tentată acâsta și după ce se voră fi împlinită tâte formele 
prescrise aici pentru ridicare voră pută să se reclame 
dela cassa Associațiunei.

§. 20. Libelele perdute se anulâză prin amortisare 
legală. Contra actului de amortisațiune se va elibera 
membrului ună duplicată de libelă ceea ce se notâză și 
ln registrulă Associațiunei.

§. 21. Depuneri de economie se primescă și dela 
nemembrii. Pentru aceste depuneri se voră estrada alte 
soiuri de libele, în cari conformă regulamentului votată 
ad hoc de Direcțiune se voră nota procentele și condițiile 
de ridicare.

§. 22. Cerendă trebuința Associațiunea ’șl va re- 
escontenta efectele din portofoliu. (Va urma).

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

SEGHEDINtl, 10 Iunie. — Construirea stă- 
vilarului inelară dela stăvilarulti Tissei mici pro- 
greseză cu bună succesu. Macăulă și Vasarhely 
se consideră ca asigurate. Lele e în parte inun
dată.

PARIS, 10 Iunie. — S’au luată la granița 
nordică măsuri de precauțiune contra pătrunderei 
în Francia a greviștiloru belgianl.

BERLIN, ’10 Iunie. — Visitarea prințului 
de cordnă în presența profesorului Makenzie din 
l<ondra a dată resultate cu totulu mulțămitdre.

BELGRADtJ, 10 Iunie. — Scirea „Lloy- 
dului“ : A isbucnitu o crisă ministerială, Garașa- 
nin a demisionată. Christici și Protici au retușată 
a forma cabinetulă.

DIVERSE.
VițelQ monstru. — Din Puszta-Cso primesce »Bud. 

Tgblt.* următorea curiâsă scire: Vaca locuitorului de aci 
Ignaz Dezon a fătată ună vițelă, ale cărui abnormitățl 
întrecă tăie cele de pănă acum. Vițelulă are optă pi- 
ciâre perfectă desvoltate, e de amândouă sexurile, în mij- 
loculă spinărei are ună capă cu ună ochiu și cu patru 
urechi. B. T. Zice că scirea o are din prea bună isvoră, 
decâtă ca să se crâZă că e o păcălâlă.

* * *
Minunile electricităței. — Electricitatea a dobândită 

de curândă o aplicația neașteptată. Toți sciu ce plicti- 
cosă e să te uiți câsurl și 4‘le întregi, dâcă ai mania 
pescuitului cu undița, la dopulă ce plutesce și care îți 
arată când se prinde peștele. Cu ajutorulă electricităței, 
de acumă înainte se va putea pescui fără cea mai mică 
ostenelă, fără a fi trebuință să se uite măcară cine-va la 
dopă. Orbii voră putea pescui cu undița. Stă in ce 
consistă născocirea: Firulă de mătasă ală undiței are 
într’ânsulă două fire de aramă isolate, cari mergă pe o 
parte la dopă, și pe de altă parte la bățulă undiței, în 
care s’a așeZată o pilă electrică cu o bobină de induc
ția. Dopulă are două bucăți de metală legate cu firele; 
pe dată ce peștele trage în josă dopulă, amândouă bu
cățile de metală vină în atingere și curentulă se stabi- 
lesce, producendă o gădilitură in palma celui ce ține un
dița. Dâr acestu sistemă a fostă pe dată perfecționată. 
Pescuitorulă n’are trebuință să ție undița in mână. Elă 
o pâte înțepeni in pămentă și e înștiințată de prinderea 
peștelui printr’ună sunetă de clopoțelă.

♦ * *
Catastrofă într’unu circu. — Orașulă din Rusia 

de sudă, Neșină, a fostă la 15 Maiu teatrulă unei catas
trofe teribile. In sâra acelei Zile, pe când publiculă era 
adunată în circulă frațiloră Nikitin din Moskva, d’odată 
isbucni o furtună răsturnândă coperișulă de scânduri ală 
circului. Gazulă din tâte lămpile se vărsă pe publică și 
se aprinseră hainele multora persâne. Când publiculă văZu 
flăcările, fu cuprinsă de o spaimă nespusă. Dândă ți
pete sfișiitâre, tâlă lumea căuta să scape cum putea; 
unii cercau să dea josă păreții de scânduri, dâr înzadar. 
Mulțimea se grămădea, se îmbulzea. Deodată scândurile 
se rupseră, femei, bărbați, copii, căZură unii peste alții; 
peste 300 persone au fostă călcate și rău rănite. Șâpte 
persâne au suferită arsuri grave. Decă publiculă nu re
ușea să âsă, n’ar fi scăpată nimeni din flăcări. Mulțl 
cai din circă au suferită leziuni.

Necrologu. — Irma Szabo, fiica d-lui comisară po- 
lițienescă din locă Al. Szabo, elevă în classa IV de fe
tițe, a încetată din viâță în vârstă de 10 ani. — Fiă-i 
țărina ușâră 1 ▼

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu,
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Ouxaulu la burau >le Viena
din 8 Iuniu st. n. 1887.

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

vina ung................................ 99.40
Imprumutula cu premiu

nng. ................................ 122 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 59 
Renta de hârtii austriaci 81 85 
Renta de arg. $ustr. . . 83.—
Renta de aura austr. . . 112 50 
Losurile din 1860 . . . 137 20
Acțiunile bincel austro- 

ungare........................... 88:> —
- ■ Act. bincel de credita ung. 291.—

Bonuri rurale ungare . . 104.70 Act. bincel de credita austr.289.25 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.70 Argintula 
Bonuri rurale " ‘ 'r,: ' "

mișa ... _._r_________
Bonuri cu cl. de [sortare 104 70 I MircI 100 împ. germ. . . 62.35 
Bonuri rurale transilvane 104 60 Londra 10 Livres sterlinge 127.—

Reută de aura o’ 0 . . . 102.80 
Rentă de hârtii 5»/0 . . 88.35 
Imprumutulă câilord ferate

ungare........................... 151 20
Amortisarea datoriei c.ăi- 

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) ... 97 75 

Amortisarea datoriei
lorfi ferate de ostrt
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
lorfl ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 11650

câi- 
ung.

. . 127 50 
căi-

I

Renta 
Renta

> 
împr. 
Credit

>

Bursa de Biicuresci.

Cota oficială dela 22

română (5%). 
rom. amort. (5%) 
eonvert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural

Maiu st. v. 1887.

vend.

„ n I Act. oancei ue creuuu ausn.uo./.-.j
Argintula —. — Galbinl

Banat-Ti- | împărătesei .................. 5 99
.... 104 50 | Napoleon-d’orl .... 10.07

>

(7»/0) . . 106—
(5°/0) . 90’/s
(7°/0) . . 1031/,
(6»/0) • 96—

- (5°/o) • ,87-
națională a României 500 Lei -------

1»

»

H 
urban
• »

*
Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

« > » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

Cursuiu pieței Brașovu

14.75
2.02

din 9 Iuniu st. n. 1887

Bancnote românesc! . . Cump 8.70 Vând . 8.72

Argint românesc . . . . » 8.60 • 8.65

Napoleon-d’orl .... . » 10.02 > 10 06

Lire turcescl................. . » 11.35 • 11.40

Imperiali..................... . » 10.35 • 10.40

Galbeni.......................... . » 5 93 > 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» 6«/o . » 101.— • 102.- -

n * » 5°/o . „ 98.- > 99 —

.Ruble Rusescl .... . » 114 — > 116.—

iDiscontulă . . . > 7—10°/, pe ană.

ABONAMENTE
la

TARIFA
**"*****

se potu face cu începerea 
prin mandate poștale.

dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii anunturilorQ și inserțiuniloru
Adresele ne rugăm u a ni se trimite esuctîî arătandu - se 

și posta ultimă.
Prețulu abonamentului este'.

Pentru Austro-Uugaria:
3

Anunciurl în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. — cr. 6.

Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fl. cr 10.

Pentru repețiri se acordă următorele raliate:

pe trei luni 
ș£se luni . 
ună anfi .

n

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

6
12

fl. —
fl. —

Pentru România și străinătate:

pe trei luni 
șese luni . 
unu anu

10
20
40

H H V 5— 8 15°|.

11 11 9—11 H 20° 1°

H 11 11 12—15 11 30°|o

franci
n

H

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“

V 11 11 16—20 11 40°|o

Dela 20 de repețiri în susu

Pentru anunciurl
voiri și reduceri și peste

ce se publică
cele însemnate

pe mai multe luni se 
mai susfi.

facă în-

Mersulii trenuriloru
Valabilă dela I Iuniu st. n. 1886.

pe linia Predeal*-Bwdapesta și pe linia Teiușil-Aradft-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

(Predeaiii-Budapesta Budapesta—Predeal*

BucurescI

Predealu l
(

Trenă 
de 

peradne

Tren Trenfi Trenfi 
accelerat oînnlbufl loinnibus

7.30
1.14

Timișă

Brașovfi

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalve 
Homorodtt 
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișirt 

Elisabetopole 

MediașO 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunela 
Teiușfi 
Aiudă 
Vințula de sustl 
Ui6ra 
Cncerdea 
Ohirisă 
Apahida

Clușin

Ncdeșd'J 
Ghirbfiu 
Aghirișft 
Stana 
Huiedină 
Ciucia
Bucia 
Braț es 
Râv 
MeztS-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare
( 
(

P. Ladâny 
Szolnok 
Buda-peata

Viena )

9.12
9.35

10.12
401
4.47
5 28

5 59
6 49
8 35
9.02
9.12
9 56

10 37
10 59 
II 16

11.37
12.16
12,33

1 51
2 18
2 48
2 56
3 64
4 1
5.28
5 56

1.45

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâiiy
Oradea mare 

Vârad-Velencz 
Fugyi-Vâsărhe 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
uhirbău
Nedeșdu

Clușin

Apahida 
tlhiriș

Cucerdea

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

Tren ii 
de 

persone 

10 50
1.33
4.24

9.11
9.16

10.37
12.20|____
2.15| 10.Of

T renu 
de 

persone

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

10 28]
10 47
10 57
11.07
11.19

1.16
3.29
6 33

Ui6ra
VințulS dc sr 
Aiudă 
Teiașă 
Urâciunelft
Biașă 
5î;căsasa 
i’.cpșa atic 
bâediață 
F.'isabotopolc 
îigișdra 
lașfaieu 

ilomorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feididra

Brașov6

TimișJ

Predeală

Bucuresel

8.00|
2.15

Nota: Orele de nâpte sunta cele dintre liniile grâse.

Trenă 
de 

pergăne

Trenă r—
de pers, accelerat de pers.

Tren | Trenă

| 11.10 1 -
2.— 7.40

~~“
__  1

7.40 6 18
11.05 4.05 10.42 9.38 — i
2 02 5.47 2.02 12 02 — 1
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 —
1 l.t o — 7.08
.1 19 ■ — — 7.36
2 33 _ — — 9.16
L.01 — — 9.53
1 11 — — 10.—
1 18 — — 10.G9
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
4.55 — 3.31
5.42 __ — 4.32
6 01 — 5.02
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 — —
— b.4 / ””

11.30 3.28 — —
9.35

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

Trenă 
omulbus

Tehașft- Iradfr-Budap-esta Budapesta-Aradft-Teiiișd.

Trenă 
omnlbua

Tre'iă 
de pers.

Trenă de 
persone

Trenă de 
perafine

Trenfi
de peraăne

Trenfi 
omnlbui

Telușft 11.24 _ 3.00 Viena 11.10 12 10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de joșii 12.30 — 4.22 Siitlnok 11.20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 Ai adtk 4.30 6.— —
Simeria (Piski) 2.32 — 6 16 Glogovațfl 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliș't 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-1 ipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 ConopO 6 C9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 6.27 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopfl 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 llia 8 55 9.-8 —
PaulișO 7.43 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10 42 --
Glogovață 8.28 - 11 25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Arad 6 8.42 9.17 12 31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( — 2 32 4 E9 Șibotă 11.43 12.— —

(j — 5.12 Vințulfi de josă 12 18 12.29 —
Budapesta _ — 8.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Tetușft . 1.29 1.41 —

Aradft-Tisaiș6ra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenfi 
omnlbuB

Trenfi de 
pergdno

Trenu 
mixt

Trenă de 
p era 6 ne

Trenfi 
omnlbui

Trenfi 
mixt

Aradd 5.48 6.05 Simeria 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu — — 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegfl — — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40
’B'imișdra 9.02 — 9.08 Petroșeui — — 7.12

Timlșdra- Arad ft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenfi do Trenă de Tron fi Trenfi Trenfi Trenă
pernă ne per^fine omnlbuu de para. omnlhna mixt

Timisdra 6.25 5.00 Petroșeni 6.10
Merczifalva

7.46
— — Banița — — 6.53

Orczifalva — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
Nâmetb-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu — — 9.52
Aradft 9.27 — 8.17 Simeria — — 10.31

I


