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Brașovu, 2 Iunie 1887.
Peste trei 4’lc se vorti începe alegerile pen

tru dieta ung-urâscă.
Alegătorilor»! români li s’a spusă, credemîi, 

pretutindeni ceea ce trebue să facil și să nu facă 
si cum trebue să se pdrte țață cu aceste alegeri.

Ceea ce li se cere alegătorilor»! noștri înainte 
de tâte , ceea ce cereinu cu deosebire noi dela 
dânșii. este ea toți într’unu gândfi să fiâ și în 
unire și bună înțelegere toți pe același drutnO să 
apuce ca se potă ajunge odată ărăși cu toții la 
ținta de toți dorită.

Și ore de ce cerem»! noi dela alegătorii 
noștri să s’adune toți împrejurulu steagului ro
mânesc,! al»! partidei nbstre naționale? De ce 
dorinii! noi așa de multu ca cu toții să fiii, unfl 
irnpu și sufletu față cu alegerile dietale ce suntă 
la ușă ?

P6te că nnulti s6u altul»! își va gândi: ce 
ne p6te strica nouă Românilor»! dăcă ici colo, 
în comuna cutare seu cutare Românii vorti călca 
liotărîrile adunărei din Sibiiu și voru lua parte 
la alegeri? ce vomă pută dobândi noi de acolo, 
că vomă sta cu toții umără la umăr»! pe loch 
și vomă face ceea ce ni-a sfătuită marea adu
nare a trimișiloră noștri să facem»! ? Ce an do
bândită aceia, cari au urmată pănă acuma sfa
tului adunăriloru românesc!?

Suntă în cea mai mare rătăcire cei ce se 
gândescu și se întrâbă astfelă: suntă orbi acești 
Români și nu vădă prăpastia spre care se rosto- 
golescu deslipindu-se de frații loră, în credință 
că, decă se voru schimba timpurile, ârăși se voru 
putâ alătura la ei.

Deșârtă credință! Cum se voră mai pută 
ei întârce și înșira în rândurile frațiloru loră, 
dâcă îi va înghiți prăpastia cătră care alârgă ca 
nisce căpiațl de-a ruptulă capului?

Colo câte unfl proprietară, dincolo câte unu 
preotă, dincdce câte unfl advocată fiindu orbită, 
de ceea ce i se pare lui mai cu cale pentru ca 
să n’aiba certă și neplăceri cu puternicii comita
tului, tiăiesceîn credința, că prin aceea că a fă
cută pe voiă solgăbirăului sdu fișpanului a câș
tigată ceva și că din acestfi câștigă aru pntâ 
trage și ceilalți Români ârecare folos»!.

Nenorocitulă, elă nu vede și nu scie, că 
dușmanulfl dă acjl cu o mână, pentru ca mâne 
să pbtă lua cu două, că adi îți promite marea 
cu sarea pentru ca mâne să-ți ia și cămașa de 
pe tine; du vede și nu scie că celu ce se dâ 
odată legată în mâna potrivnicului este pierdută 
pentru dst.ea lui, la care nu se mai p6te întdrce. 
Ce folosă pdte aduce unfl fugară, unu omfl lașă 
ca acesta, trațilorfl săi de arme? El»! își va scăpa 
p6te viața, der ce-i va folosi ea decă o va trăi 
cu rușine și încărcată de blăstămulu frațilorfl săi 
pe cari i-a părăsitfl în ceasulfl primejdiei ? Nu 
e mai bine a pătimi câtă de multă, decâtfl a 
duce o astfelfl de viață prăpădită?

Dâr aceia, cari pentru ca se nu aibă nici 
o supărare și să nu aducă nici cea mai mică 
jertfă, se făcu slugile Unguriloru dela putere, 
mai au obrazulu să susțină, că ei lucră cu minte 
și înțelepțesce și că purtarea loră au îmblâmjitfl 
furia celoră ce s’au juratfl să ne nimicâscă.

Pe acești fățarnici îl întrebămă: arătați-ne 
ce a-țl câștigată voi pănă acuma cu slugărnicia 
vdstră, făcuta ți să înceteze prigonirile și asupri 
rile, pus’ațl prin închinăciunile vdstre stavilă ur
giei, dobândit’ațî măcarfl atâta ca stăpânii ce vi 
ia-țl alesă să fiă mai drepți față cu voi înși-vă, 
cari le faceți pe voia și le dațl ajutoră în po
triva frațilorfl voștri ?

Ce credeți că vorfl dobândi păcătoșii preoți 
din comitatul»! Solnocfl-Dobâca, cari s’au pusfl 
la porunca âmenilorfl lui Banffy-pașa? Nu li-o 
spunfl de p’acum Ungurii că ei nu suntă nici 
Români, nici Unguri, ei numai nisce bulendre 

(csak rongyok)? Ce alta pdte fi răsplata lorfl 
decâtfl blăstămulu frațilorfl lorfl și disprețuia 
străinilorfl ?

Ne vorfl întreba însă fățarnicele slugi ale 
celorfl dela putere: ce a-țl dobândită voi prin 
aceea că ați ținută la hotărîrile adunărilorfl ro- 
mânesc! și n'ați alesfl ?

Amu dobândită — le răspundem,» — că 
potrivnicii noștri sein că au de a face c’unfl po- 
porfl românescu, care are și elu o voință, are 
și elu dorințe și aspirațiunl, cari nu le-au pu
tută șterge despotismul!! și apăsare ocârmuirei 
unguresc!; dâr dâcă n’amtl pututu dobândi mai 
multă, cine altuia e de vină de nu cumva acele 
păcătbse și nenorocite bulendre, cari prin slugăr
nicia lorfl ticftlbsă au îmbărbătată pe potrivnici 
și i-au făcută să credă, că cu timpul»! vorfl putâ 
înăbuși de tot»! glasulfl poporului nostru?

Eată dâră, frați Români, că numai o sin- 
gi ră scăpare este pentru noi, numai unfl singură 
lucru ne pote mântui, înțelegerea și legătura 
sfântă dintre noi, ca să pdt.ă fâlfăi mândru stâ- 
gulfl românescu, stâgulu partidei ndstre naționale 
și se nâ ducă la isbândă! 

Schimbarea ministerialii. iu Serbia.
In Serbia s’a îndeplinită în timpulfl de față 

o schimbare ministerială, care de sigură va 
aduce cu sine și o schimbare a politicei este- 
ridre a regatului. încă înainte cu câteva luni se 
totu vorbea despre o asemenea schimbare poli
tică, der mai alesă de când regina Serbiei s’a 
decisă să plece în Rusia și regele Milan a fă
cută visită ambasadorului rusu din Belgradă d. 
Persian!. Pe când din capitala Serbiei veneau 
scirl, care declarau ca neadevărate sgomotele 
despre o schimbare politică, aedsta se esecuta 
deja pe nesimțite și adi e deja faptă împlinită.

Ministerulfl Garașanin a demisionată, ne 
mai putendfl resista curentului favorabilă Rusiei 
și atji e în Serbia unfl cabinetfl RisticI, care 
se scie că e pentru alăturarea Serbiei la Rusia 
în ce privesce politica esteridră. Acâsta a accen- 
tuat’o RisticI chiar în condițiunile ce le-a pusfl 
pentru ca să piiuidscă a forma cabinetulă și 
anume că va libera Serbia de tutela piețelorfl 
financiare ale Austro - Ungariei și Germaniei. 
RisticI a luată pe lângă presidiulfl și portofoliulu 
ministeriului de esterne.

înainte de schimbarea cabinetului a fostă 
în Belgradă și în totu regatulfl o manifestațiune, 
care dovedi că curentulu e cu totulă favorabilă 
Rusiei. D-lă Persiani, ambasadorulu rusă din 
Belgradă, șl-a serbată jubileulu de 25 ani de 
servițiu. Din tdtă țâra i s’au manifestată sim
patii, însuși regele Milanfl l’a felicitată ca pe 
„celfl mai bună prietenă alfl său4. La banchetă 
s’au anunțată a lua parte representanțl din în
tregii regatulfl, ba chiar și din Semlină, Neo- 
planta. Chichinda, Beclcherecă ș. a. adecă Sârbi 
din monarcliia ndstră.

Acâstă manifestare se consideră ca o demon- 
strațiune în contra înțelegerei Serbiei cu monar- 
chia ndstră, și ca o dovadă că Serbii preferă 
acestei înțelegeri o alianță cu Rusia.

Mișcarea electorala.
Relativă la învoiala dintre Sașii și Maghiarii bra

șoveni, ce ni s’a comunicata că s’a stabilită în privința 
cercului electoralo alfl Săceleloră, și despre care amO îm
părtășită în Mia năstră cele ce se vorbeau prin Săcele, 
când candidatulfl unguri! șl-a ținuta discursulă-programă, 
„Kronstădter Zeitung* 4‘ce; »Aceslă versiune nu e nici
decum adevărată. Cu deosebire nu e adevărata, că o 
deputațiune săsescă ar fi ’ncercatfl să înduplece pe co
rnițele suprema a rămână in posluO său. Ori câtă de 
multă scimfl apreția și stima persdna și binevoitărea a- 
titudine a comitelui suprema contele Andreiu Bethlen,

tota atâta de departe suntemă de aceea, ca din consi- 
derațiunl personale să ne abatemfl măcarfl cât Ci unfl firfl 
de pâră dela principiile nflstre politice și dela progratnulă 
partidei năstre săsescl. Ceea ce ne-a făcuta să nu pu- 
nemfl de astădată nici udO candidata în cerculfl electo
ralo alfl Săceleloră, vomă arita mai âcurătfl întrufifl ar
ticula de londa în tiumerulu de mâne alfl acestei foi*.

In Altenburg candidatulfl opozițională Emer. Vesz- 
ter dîse în discursula său programă, că e pentru trece
rea adininistrațiunei politice în mânile 'statului, păntru 
justiția repede, eftină și independentă, pentru validitarea 
aspirațiunilorO naționale ungurescl în armata comună, 
pentru pace cu naționalitățile, negreșitfl după calapodulfl 
„ideii de stata maghiaro' și kulturegyletistfl.

In Baia candidatula tiszaistă LatinovicI 4lse că 
luptă sub steagulfl principiilor»! de libertate, egalitate și 
frățietate, ala cărui conducătorii probata e Kolom. Tisza, 
orna «iubitora de dreptate-, cu „înțelepciune politică*, 
cu .destoinicia unui mare bărbații de statfl', eu .carac- 
tertt*, cu „virtuți patriotice* ele. etc. Tota discursulO 
a fostfl unfl discursfl de curtisanfl tiszaistă. De altmin
trelea, vai șî amaro de libertatea, egalitatea și frățieta
tea probată de „iubitorulO de dreptate* Tisza!

In Balavasar candidatulfl guvernamentală (ul. Hor- 
vatli vorbi despre interesele Ungariei in Orienta, despre 
ocuparea Bosniei și Erțegovinei; țise că pentru dinastiă 
celfl mai „sigura" terenfl este statuia .maghiaro- (Sun- 
temfl siguri că nu o crede asta nici însuși candidatulfl 
der încă dinastia. — Red.)

In Bosenau candidatulfl guvern, contele Em. An- 
drassy 4>se între altele că: va grăbi desființarea regali e- 
lorO de crâșmăritO ; va face, ce producte brute din țări 
steine să se importe numai plătindu-se astfelă de vămi, 
cum se plătesce când se esportă producte brute din Un
garia ; va stărui ca sub nici o condițiune se nu se per
mită intrarea în Ungaria viteloră române. Germania 
încă a făcuta așa față cu Austro-Ungaria. Apoi să se 
înființeze vamă la granița dintre Ungaria și Austria.

In Cristurulâ secuescii s’a data alegătorilorfl unfl 
banchetă de 350 tăcâmurl dreptă arvună pentru candi
datulfl guvernam. Arpad Szentkiralyi.

In Clușiu fostulfi deputată și candidatulfl guvern. 
Desider Sigmond vorbi despre „marea va»jă“ a Ungariei 
în Europa; e pentru introducerea monopolului spiftului, 
va lucra pentru ca Clușiulfl se devină centrulă spiritu
ală alo Ardealului. (P6te cenlrulfl monopolului spirtu
lui în ArdealO. — Red.) Celalaltă fostă deputata și 
candidatulfl guvern. Hegedtis 4'»e că Ungurii să nu lase 
pe CroațI să iasă din legătura de dreptfl publicfl cu 
statulfl „maghiaro* ; în Croația se promoveză acjl pre- 
tutindenea alipirea pentru statulfl „maghiaro*. (Ce ilusi- 
uni kuliuregyletiste! — Red.) Unfl banchetfl de 300 
tacâmuri arvuni pe alegători.

In Cemorn gener. Klapka vorbi pentru candidatulfl 
giivern, Pulay și tjise Intre altele: „Lupta pentru princi
pie nu se cade să trăcă pe tărămulfl urei și suspicionă- 
rei. Pentru patria nflstră, care e Incunjurată de ațâți 
dușmani fățiși și ascunși, astfelfl de lupte potfl deveni 
critice, mai alesă acumfl când, pdte, in curăndo trebue 
să fimfl pregătiți cu puteri unite pentru apărarea patriei 
nflstre.* Urmă apoi arvuna: banchetă eu 300 tacâmuri.

In Czegled i s’a făcută mare alaiu antisemitului 
luliu Verhovay. Ună escadronă de ihusari din Czegled 
și două companii de infanteria venite din Pesta cu a- 
celașl trenă in care a venita și Verhovay stetău gata 
in plină armătură spre a impedeca eventuale escese, mai 
alesfl că în nOptea trecută li s’au spartă ferestrile mai 
multoră orășeni de-ai partidei contrare, și chiar căpita
nului de husari Hager. «Pester Lloyd“ e informata că 
la gară l’au așteptata pe Verhovay vr'o 600 de țărani 
unguri desculți și sdrențoșl, cu steaguri. Conductulfl 
dela gară era însoțita de haiduci orășenescl, în urma 
lui ună escadronă completă de husari călare, apoi cele 
două compănii de infanteria din Pesta. La primăriă, 
luliu Verhovay și Csatar Verhovay au fostă apostrofați 
de primară, că îndată ce voră ațița, ca în 1884, contra 
vre-unei confesiuni (israelite,) va pune să ’i aresteze pe 
amăndoi și, dăcă va fi nevoiă, să'i taiă chiar In bucăți. 
1. Verhovay vorbi apoi poporului, cu miile adunalfl, des-
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pre situațiunea (ferii și (jise că datoria statului e deja așa 
de mare, încâtă de fiăcare omă din statuii! „maghiară" 
se vină 18 fl. Rotschild primesce pe ană dela guver- 
nulă ungurescă 118 milidne interese. Elă vrea ca na
țiunea sg fiă maghiară-creșlină și independentă. Turbu- 
rârl nu s’au întâmplată.

In Miskolcz candidatulă Vadnay cjise între altele, 
că antipatii contra unei classe, naționalități ori confe
siuni împedecă numai seopulă principală, sporirea pute- 
riloră unguresc!, Potă numai distruge, der nu ameliora. 
— Negreșilă că aceste vorbe suntă cjise pentru Jidovi, 
căci până acum numai contra agitațiuniloră antijidovesc! 
ia guvernulă și autoritățile lui măsuri. Câtă pentru ade 
vârâtele naționalități ale țferii, agitațiunile contra loră 
trecă de fapte «patriotice".

In cerculă Bocșei alegătorii români au ținută in 
Bocșa montană o adunare sub președința d-lui M. Țapu. 
După ce s’a luată cu vii aprobări și in unanimitate la 
cunoscință apelulă comitetului centrală din Sibiiu, preo- 
tulă V. Oghârlaciu din Jidovină, după o vorbire entu- 
siaslă despre eorupțiunile, persecuțiunile, apăsările și ne- 
dreptățirile stăpânirei unguresc!, propuse abținerea -dela 
viMrea alegere de deputata. Adunarea a primită una
nimă pasivitatea. Aceslă hotărire s’a decisă să se facă 
cunoscută întregului cercă și printr’ună apelă. S’a adusă 
mulțămită d-loră delegați la Sibiiu Coriolanu Brediceanu 
și Dr. C. Diaconovici, cari au fostă și la adunarea acfesta 
de a dată semă despre conferința din Sib.iu; s’a mai 
mulțămită d-lui Diaconovici pentru gratuita tipărire a a- 
pelului în tipografia propriă „Romănische Revue". După 
ce președintele lî-a pusă alegfeloriloră la inimă sfe țină 
cu sfințenia la hotărirea adunărei și sfe nu contribue cu 
votulă la apăsarea neamului loră, adunarea se termină 
în entusiaste strigăte. Acesta e cerculă care și acum trei 
ani a eș'tă victoriosă la alegeri cu candidatulă său Bre
diceanu in contra lui Ludovică Tisza. Der, cum se scie, 
camera din Pesta n’a vrută sfe verifice alegerea lui Bre
diceanu, ci pe a frățiorului ministrului președinte. Prin 
urmare de ce sfe mai alegă omenii, când legea și drep
tatea e înlocuită cu volnicia și cu ilegalitatea?

Comanda de corpii din Sibiiu a dată ună ordină 
în puterea căruia comandele de trupe, la cererea comi
tetului centrală ori a președintelui electorală, au sfe dea 
la alegerile dietale asistența necesară. — Cum vedemă, 
după tăie semnele alegerile au să fie cu focă de artificii.

De lângă Mociu de pe Câmpiă, 11 Iunie 1887.

In seria corupțiuniloră ung-jrescl, ce le înr- gisfrațl 
în rubrica mișcăriloră electorale, vfe rogă, on. d ie Re- 
daetoră sfe nu treceți cu vederea nici licitațiunea de vo
turi și nenumferatele încercări de seducere ce le facă 
corteșii unguresc! cu Românii din cerculă electorală ală 
Cojocnei.

In cerculă acesta alegerea se va efe tui :n 17 Iunie. 
Candidatulă partidei guvernamentale este Zejk Karoly, 
fer ală oposițiunei este Visontai. Lupta între partide este 
mare. Oposițiunea face totă pentru ca să arvunescă vo
turile pentru candidatulă loră, der nici guvernamentalii 
nu se dau îndferfetă. Aceștia cutrieră satele pentru a se 
convinge, dfecă nu cumva oposiționalii au promisă alegfe- 
toriloră mai multă ca ei. In vre-o trei cercuri notariali 
din pretoriatulă Moeiului și anume: in ală Frății, Călia- 
nului și în cerculă Jucului au umblată la 9 Iuniu n. c. 
mamelucii guvernamentali pe la alegători pentru ca să 
se convingă, nu cumva aceștia s’au clătinată in credință 
și dfecă mai țină ei strînsă la arvuna ce li s’a dală; ba 
în comunele ținfetăre de unulă din cercurile notariali de 
mai susă sciu : numită, că acești cutezători corteși ai 
guvernului au trimisă in timpă de nopte ageriți, cari pe 
primarii comunali sfe-i chieine la «poruncă' înaintea loră 
pentru a-i întreba, dfecă suntă siguri de alegătorii din

comunele loră și acestoră nefericiți primari 11 au dată 
corteșii «poruncă», ca sfe vegheze ne’ncetată și de cumva 
voră observa, că oposiționalii încă umblă sfe câștige pe 
alegători, sfe le-o facă acfesta numai decâtă cunoscută 
.Mărieloră' loră.

Alegfetoriloră români li-se promită bani și vinarsă 
din abundență; totuiă se face pentru spargerea passivi- 
tății loră.

Așadferă articululă de lege V ală legei electorale 
din 1878 in care prin § 78 se prescrie pentru cehi ce 
dă seu promite bani la alegeri de deputați pedfepsă pănă 
la 6 luni aresta și pănă la 1000 II. amendă in bani, fer 
prin țj 185 ală aceluiași articula de lege se. prescrie totă 
asemenea pedepsii și pentru cei ce primescii banii spre 
a'și da votulă: acesta lege, (Jică, nu e tăcută pentru ca 
sfe se țină din partea Unguriloră, ci ea se folosesce ca 
mijlocă de a intimida naționalitățile, cari nu jocă pe pla- 
culă loră.

T6te coruperile unguresc! din părțile acestea se re
feră la poporală românescă, fiindcă ținululă e locuită 
aprope esclusivă numai de Români, prin urmare și ale
gătorii suntă in parte forte mare români, cu cari Ungurii, 
mai virlosă guvernamentali, vreu sub ori ce condițiune 
sfe facă speculă. Ne trimită ordinațiunl peste ordinațiuni 
și anunțuri peste anunțuri invfețându-ne ce sfe facemă, 
ca și cum noi lipsă de învățătura loră amă ave; ba ne 
reeiteză mereu paragrafl de lege, cu seopulă ca prin ei 
să inlrice pe inteligenții români chiar și numai a spune 
alegfetoriloră din comunele loră holăririle conferinței din 
Sibiiu. Corupțiunea e la culme in tote direcțiunile. Spe- 
rămă însă, că cei ce suntă chiămați a păstori turma lui 
Traiană iși voră face datorința și nu voră lăsa sfe cadă 
poporulă pradă pe mâna acestoră femeni cu sufletulă 
vândută. Vomă vede. _ Câmpeanulil.

Din nordulu Transilvaniei, 12 Iunie 1887.

Vfe comunică ceva despre mișcările electorale din 
tnunicipiulă Solnocă-Dobâcei.

Tote alegerile de deputați din tfete șepte cercurile 
electorale suntă fixate pre d>ua de 1" Iunie a. c. (schim
bări s’au făcută în 3 cercuri.) Toți candidații suntă gu 
vernamentall. —

I. In cerculă electorală ală Deșiului. representată in 
periodulă dietei trecute prin farmaeistulă d. Carol Roth, 
care a vorbită în dietă despre vulturi și a representată, 
in loculă credinționalului, contulă speseloră sale Jela ale
gere, a pășită contele Dominic Teleki din Cuzdriora, 
fostulă representantă ală cercului Lăpușiului, alesă in 
1884- contra d-lui conte Paul Bethlen, care acuma nu 
pășesce, fiindă că, înrudită prin câsătoriă cu „providen- 
țialulă" minislru-președinte Tisza, iși aștfeptă denumirea 
de prefectă la Bislrița-Năsfeudă ori airlea de sigură.

II. In cerculă Lăpușiului a pășită br. Carolă Bor- 
nemisza dela Dobrică, nouă creatură.

III. La Becleană e candidată totă fostulă deputată 
Bethlen Aladâr.

IV. In lleanda totă fostulă deputată Ludovic Simo 
dela Poiana. Se cjice că acesta spre a-șl asigura votu
rile Bomâniloră s’au folosită de cu bună vreme de ună 
soiu nou de corteșire, că primea suplicele preoțiloră ro
mâni din cerculă sfeu electorală și mai târziu amintiții 
preoți, încungiurândă ordinariatulă respectivă, iși primeu 
cei 30 de arginți dela d. deputată.

V. In cerculă (clodului candideză advocalulă Alexa 
Bokros din Clușiu importată.

VI. In sătulă Szek cu 700 alegători toți darabanți, 
pășesce Nicolau Torma tânferulă, asemenea creatură nouă 
și fiiulă fostului președinte de scaună comitatensă Ște
fană Torma, nepotulă profesorului universitară Carol 
de Torma.

VIL In orașulă Gherla totă fostulă deputată Anton 
Molnâr.

Afară de ultimele 2 cercuri, tcSte celelalte cercuri 
electorale suntă compuse din alegători români in mare 
maioritate, și totuși voră eși aleși deputați — firesce 
numai unguri — abținendu-se Românii în sensulă con- 
c-luseloră conferinței generale dela Sibiiu.

Mâne se va ține conferința electorală a Români- 
loră, despre care voiu raporta. — Șîreganulii

SOIRILE PILEI.
Ni se scrie din Cetatea de baltă la 8 funie 1887.' 

In 28 Maiu pe la 2 fere după amfetjl deasupra Cetății de 
baltă și Craifalăului s’au arătată nisce nori negri-vineți și 
apoi s’a scoborită pe leritorulă Cetății de baltă, Șionfalfeu 
și Velțiu în colo cătră Blășielă o plfeiă cu grindină, carea 
in mersulă ei a stricată sfemfenăturile, viile și a noroită 
ierburile. In o luncă pe teritoriulă Cetății de baltă s’a 
aflată ună pruncă înecată, ală unui Sasă din Basna, in 
etate da 13 ani și 10 luni, despre care au spusă pă
rinții că a fostă la câmpă cu vitele. Din tjhta numită 
în tfelă ijiua avemă ploi torențiale, grindina și revărsarea 
Ternavei și a riuriloră laterale au făcută mari daune și 
in susă pe la Târnava mică, la Craifalău și Dicio-Sânt- 
Mărlină.

—x—
Suntemă informați, că d. Silvestru Moldovanu, 

profesoră la gimnasiulă română din loeă, se retrage din 
postulă de profesoră cu începerea anului școlară viitoră. 
D sa se intorce la Turda, unde va conduce lucrările de 
eomptabilitate la institutulă de credită și economii »Arie- 
.șana". — Regretămă retragerea d-lui profesoră S. Mol- 
dovană, cu atâtă mai multă că d-sa a dală in scurtă 
timpă dovecp frumfese, că e o destoinică și forte activă 
putere didactică!

—x—
Direcția generală a căiloru ferate unguresci a fă

cută cunoscută, că pănă la alte disposițiunl s’au sistată 
tote favorurile și reducerile taxeloră bileteloră acordate 
atâtă singuraliceloră persfene câtă și reuniuniloră.

—x—
După cum e informată „Cooperatorul Română» 

dela comisarii săi, la esposițiunea din Craiova voră lua 
parte și fabricanți din Rusia și din Francia.

—x—

Aceeași ffeiă comunică, că „Marșulu Cooperatori
lor^, compusă de d-lă lacobă Mureșianu din Blașiu 
pentru deschiderea esposițiunei din Craiova, va fi peste 
curândă imprimata și se va vinde cu 1 leu și 50 bani 
la tote librăriile dm România.

—x—
Miklos Bartha, redactorulă lui «Ellenzek", și Bela 

Erdelyi, au fostă condamnați la 10 Iunie n. de tribu- 
nalula din Clușiu: cela dintâiu la o di, celă de-ală 
doilea la dece cjile închisfere de stată pentru delictula de 
duela, și la plătirea cheltueliloră de judecată. Condam- 
nații s’au declarată mulțămiți cu sentința, din contră pro- 
curorulă a anunțată apelă.

—x—
In Șebișu bântue vârsatulă. E temere că va lua 

o întindere epidemică, decă nu se voră lua grabnice 
mfesurl.

—x—
Ministrulu de comerțu a însărcinată pe inspecto

rul industrială Ludovic Binder cu visitarea fabricilor!) 
din ocolulă camerei comerciale și industriale din Bra- 
șovă.

—x—
Ministrulu de interne a dală societății actoriloră 

unguresc! din Clușiu 2000 fl. — Der soeietățiloră româ
nesc! culturale când li se voră da, nu din banii ungu
resci, der măcară din banii românesc! ?

—x—

In Șura mare s’a bolnăvită deunăcjile ună cală ală 
unei femei. La sfatulă veeiniloră, ea pregăti o 
doctoriă de casă și o dete calului sfe o bea. Doctoria

FOILETONU.

Vul tureliî.
(Poveste.)

Fost’a fostă ’n lume-odată 
lntr’o țferă ’ndepărtată 
O pădure veche tare 
De fagă naltă și goronă mare, 
Vulturi mari încă s’aflau 
Cari cuiburi Iși făceau, 
Pe vârfulă goroniloră, 
Prin crengile fagiloră...

lntr’o di ună vfenătoră
Intră’n codru ’ncetișoră 
Ținândă întinsă arculă sfeu 
înainte totă mereu,
Căci cu câtă mai multă mergea 
Totă mai tare aud'a
Sunetă jalnică plângfetoră 
Din adânculă codriloră...
Intr’acolo se’ndrepta 
De UDd’ sunetulă venia
Și în laturi totă căuta 
Dfer nimica nu vedea.
Elă cu gândă de vânătfere 
Merge, merge Iotă mai tare
Prin pădurea sunătore, 
Când în susă, când josă căutândă, 
lnainte’ncetă pășindă
Și cu grije ascultândă...

La ună goronă elă soseșce 
Aci apoi se opresce, 
Și spre vârfulă lui privesce, 
Și spre a lui mare mirare 
Spre a lui milă, și’ntristare 
Etă că dăresce elă 
Pe ună fragedă goronelă 
Ună pruncă mică și frumușelă 
Intr’ună cuibă de crengi uscate 
De ună vulturii adunate. 
Bietulă pruncă amară plângea 
Jalnică multă se văeta, 
Căci pe dânsulă îlă perduse 
A sa mamă ce trecuse 
Prin pădurea’nfricoșată 
Cea de vulturi mulți cercată: 
La amiadl ea se culcase 
Șub goronă pe erburl grase 
Er’ copilu'ă și’lă lăsase 
Ca sfe dfermă’n a ei polă 
Pănă ce și ea se scfelă 
Ca sfe plece mai departe 
Și sfe ifesă’n cea parte 
A pădurii ’ntunecate; 
Er’ pe când densa durmia 
Câtă nimica nu simția, 
Ună vullură care sbura 
Prin pădure peste ea 
Pruncuță lângă ea’lă dări, 
Și se scobori aci,
In ală sfeu ciocă ilă luă

Cu elă lină se ridică
Și frumosă ilă așe^ă
Pe goronulă celă înaltă
In ală sfeu cuibă largă și lată:
Maică sa când se treeji
Prunculă nu și’lă mai găsi..

Deci pruncu’n codru rămase 
fir mă-sa acas’ plecase...

Vânăforulă se apucă 
Prunculă josă sfe mi-lă aducă, 
Și se sue’n voiă dragă 
De pe-o crângă pe altă creangă 
Și aduse dânsulă josă 
Copilașulă cela frumosă, 
Dându-i pâne de mâncare, 
Apă rece de gustare 
Și’lă ținu pe brață la sine 
Până ce’lă sfătui bine, 
Apoi blândă mi’lă mângâia 
Și dulce mi lă drăgostea 
Făcându lă sfe nu mai plângă, 
Jalea, dorulă sfe șl lă stingă.. 
Și află dânsulă de bine 
Sfe ducă prunculă cu sine 
Și sfe-lă țină sfe-lă nufrescă 
In a sa casă sfe-lă creseă, 
Căci și dânsulă mai avea 
Ună pruncuță frumosă așa 
Ce cu ăsta sfemfena.

Și’lă aduse elă la sine
Și’lă ținea acasă bine
Ca sfe crfescă’n voiă bună
Cu ală sfeu „Nițu« dinpreună...
Pe cestă pruncă ce a fostă furată 
De celă vultură aripată,
Fiindă elă copilă aflată 
>Vul turelă» l’a botezată,

Creșceau pruncii amândoi
Fără griji, fără nevoi:
Ca și doi frați dulci trăiau 
Și'ntr’afâta se iubeau,
Incâtă unulă de mergea
In alto locă de se juca,
Celălaltă plângea acasă
Era totă cu frica’n fese,
Că pe frate sfeu l’a perde
Și că mai multă nu lă mai vede... 
fir acasă când venea
lute’ncale-i alerga
Voiosă ilă îmbrățișa, 
Lacrimile iși ștergea
Și rîdea și-lă săruta...
Ei erau blânzi frumușei
Și se iubeau între ei, 
Ca doi frați, doi îngerei
Și ca doi trandafirei...

_________ _ (Va urma.)
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insă conțină și otrăvuri, și așa calulCi se bolnăvi și mai 
rău; de asemenea se bolnăviră de aceeași bălă și alțî 
patru cai din grajdă De temă ea boia sfi nu ia pro 
porțiuni epidemice in sată, cei cinci cai tură omoriți din 
ordinulă auto-ității. La esecufarea acelui ordină, fe
meia din nebăgare de sfimă se tăia la mână, rana veni 
in atingere cu substanța fluida a animalului ucisă și cn- 
rendă se arătară urme de otrăvire, umllându-i-se măua 
totă mai tare in cumplite dureri. Ajutorulă medicală 
ne mai pulfindă face nimieă, după două ijile muri femeia. 
— Avisă celoră, cari abuseză de dofloriile de casă.

Redactorului Kovacs ală foiei „Csongradmegye" i 
s'a intentată de procurorii procesă de pressă pentru cle
vetire și vătămare de onore. In foiă a apărută adecă 
ună articulă, in care se susține, că mai mulți membri 
ai tribunalului din Seghedină jocă cu hoții de cai sub 
ună coperișă și că deca pe o parte gendarmii aducă le
gală ună hoță la tribunală, pe cealaltă parte, după in- 
formațiunile date, după câteva minute hoțulă e pusă in 
libertate, și neimpedecată ese frumosă pe portă la brață 
cu advocatulă său. Kovacs a (fisă la instrucțiune că va 
dovedi acfista.

—x—
Mâne, Mercur! in 3/15 Iunie, representanța orașului 

Brașovu va ține la 3 6re d. a. adunare generală in casa 
sfatului. La ordinea ijilei suntă 20 de obiecte ce au sfi 
fiă pertractate.

—x—
Părintele Greițariî din Bodă ne rogă sfi arătămă 

că, privitoră la scirile din N-rii 46 și 117 ai foiei nos- 
tre, nn e adevfirată că, ar concura pe ămeni la 
tergurl, nici că in 4*ua de S-ții Constantină și 
Elena s'ar fi dusă în România pentru ca sfi caute nisce 
mărturii. Ne mai spune, că poporenii ar fi atâtă de a- 
mărițl din causa neînțelegeriloră ce esistă intre invfiță- 
torl și preotă, încâtă în 21 Maiu v. în fața d-lui pro 
topopă ară fi strigată, că «facă seolă comunală." — 
Negreșită că lăsămă sub răspunderea părintelui Creițară 
aceste împărtășiri; der ceremă c:i superioritatea nostră 
bi-ericescă și școlară sfi dispună facerea unei seriăse an 
chete, căci rfiu de iotă mergu lucrurile în Bodă.

—x—
In decursulă lunei trecute s’au depusă la băncile 

locali fl. v. a. 317,400, și s’au ridicată fl. 322,600.
—x—

In Făgărașu, în noptea de 11 spre 12 Iunie n., o 
femeiă ce loc-uesee singură fu călcată de 6 hoți, tortu
rată și jefuită de 800 fl. Trei persone bănuite au fostă 
arestate.

—x—
In munții Cherțișârei se adăpostescă de câtva timpă 

nisce hoți. Unulă din ei este cherțișoreană, er ceilalți 9 
suntă din România, precum spună foile unguresci. Se 
<jice că au multă aură și argință, ceea ce f?ce sfi se 
cre<}ă că înainte de a se refugia în acești munți, au 
comisă ună mare furlă. In urmărirea loră s’au trimisă 22 
de gendarml. _________

Se se facă lumină!
In trista afacere electorală din țcra Moților», 

priminiu dela unti fruntașii română cu posițiă 
de acolo o întâmpinare, pe care ne rfigă sfi-o pu- 
blicămii, apelându la liberalismulă redactorului 
fdiei ndstre. Voință sfi-i damă o dovadă despre 
acestu liberalisroft și de aceea dămu locu înt.îni- 
pinărei sale, mai aleșii că printr’ensa credemti, 
că se va face și mai mare lumină asupra refe- 
rințelorti dintre cărturarii noștri din părțile mun- 
tene. Eată-o:

Munții Apuseni, în Iunie 1887.
Onorate Domnule Redactoră !

„Moțulă" din Munții Apuseni în N-rulă 110 ală 
-Gazetei Transilvaniei" de nou s’a produsă.

Pănă ce densulă crin articlulă sfiu din N-ruiă 54 
a dusă la cale aceea ce nu i-a fostă succesă întregei 
cete a Maghiariloră, adecă înăsprirea relațiuniloră între 
cei doi advocațl români din Abrudă, de sigură nu spre 
binele obștei românesc!, pănă atunci resultalulă artidu- 
lui sfiu de mai susă va fi de sigură o scisiune completă 
între partida onorabilă a lui Andreica, Dr. Basiliu Preda 
și altoră fimeni de bine și de inimă și între partida din 
tufă a Moțului, și a unora ejusdem farinae într’ună timpă 
când ară trebui sfi fimă toți într’ună cugetă și o simțire 
și când prin urmare orice producere de desbinare ne 
pole numai nespusă de multă strica.

Advocatulă Gerasimă Candrea din Câmpeni venindă 
acasă dela congresulă bisericescă, unde densulă nevor- 
bindă nimica iasă a fi hasată presupunerea, că dfinsulă 
prin Sibiiu se ocupă numai cu alte lucruri și ințelegfindă, 
că colegulă sfiu, Dr. Basiliu Preda, ar fi subscrisă ună 
flfică de .nyilatkozit", s’a grăbită ea și când patria ar 
fi in periculă și ca și când advocatulă Basiliu Preda ar 
fi trădată națiunea a denunța încă pe cale telegrafică 
subscrierea acelui flecă redacțiunei .Tribunei astfelă 

încâtă numai bunului simță ală domniloră dela «Tribuna" 
este de a se tnulțămi că nu s’a întâmplată seandală.

Ore este frumosă, fire este onestă, fire este consultă 
ca ună advocată română sfi denunțe pe colegulă sfiu, 
pe ună altă advocată română, mai alesă atunci, când 
acestă din urmă părăsindu-șl familia și agendele sale 
multifarie ia parte și încă pe spesele sale la conferința 
națională din Sibiiu? Ore rivalitatea nobilă constă în a 
trage în tină pe colegulă seu și nu iu a emula cu dfin
sulă în sciință, în diligentă, în purtare onestă și morală? 
Ore este advocatulă Gerasimă Candrea chiămată și în
dreptățită de a blama sub nume anonimă pe colegulă 
sfiu, pe advocatulă Dr. Basiliu Preda și pe alții?

Advocatulă Gerasimă Candrea, care dela conferința 
mațiouală din Sibiiu din anulă 1881, la care a luată și 
dfinsulă parte ca delegată, s’a dusă deadreptulă la ale
gerea din Trăscău, care la alegerea din anulă 1884 din 
Trăscău nu numai că asemenea a luată parte ci a fostă 
in legătură cu fratele sfiu nolariulă din Vidra și cu szol- 
găbirăuiu, amiculă sfiu intimă, molorulă principală, că 
muntenii s’au blamată luândă parte la alegere în nu- 
mfiră considerabilă — care alunei, când și celă mai 
săracă Câmpănară a preferită mai bine de a răbda fonte 
decâtă de a șl da casa pentru scfila ungurfiscă, nu s’a 
sfiită a da în cliiriă casa sa cumpărata cu bani împru
mutați verisimulă cu acelă seopă numai cu puțină mai 
’nainte — scolei înființânde unguresci și prin aceea a 
face posibilă realisarea inființărei scfilei maghiare de 
stată în Câmpeni, a cârei înființare din lipsa de cvar- 
tiră era pe aci a se abandona pentru totdfiuna, prin a- 
ceea a deschide drumă largă maghiarismului in munții 
apuseni și a pune basa nimicirei scolei române din Câm 
peni, o faptă, care a stricată Românismului nespusă de 
multă in totă casulă mai multă decâtă snbscrierea unui 
milionă de flecuri de «nyilatkozat" și tfite aceste pentru 
o arendă anuală numai de trei sute floreni v. a. o sumă 
care cu privire la valorea scădută de acuma a baniloră 
nu e cu multă mai mare decâtă suma primită de Iuda, 
— care chiar și in adunarea conchiămată pentru ale
gerea ablegațiloră la conferința din Sibiiu a propusă și 
mijlocită volulă de încredere szolgăbirfiului, cu tfite că 
acfista propunere a sa s’a potrivită cu scopulă adună- 
rei ca pumnulă cu oehiulă, — care .... insfi destulă 
acuma deodată. Acestă omu este dintre toți locuitorii 
munțiloră apuseni celă mai puțină chiămată și celă mai 
puțină îndreptățită de a ataca și blama pe alții.

Ce crimă națională a comisă advocatulă Basiliu 
Preda și ceilalți bărbați onorabili și de frunte cu subs
crierea unui flecă ?

Cine cunfisce capacitatea de conceptă a solgăbirfi- 
ului din Câmpeni pole garanta din capulă locului, că 
tema acelui flecă pOte nu numai advocatulă Gerasimă 
Candrea fără și cea mai fricfisă găină a s’a liniștită 
durmi. Cuprinsulă aceluia nu e altceva decâtă ună 
,nesze semmit, fogd meg jol“ și dfică cumva solgăbirfiul 
ar avfi voiă de a se folosi de acelă flfică, e sigură că-o 
va păți ca Țiganulă cu racii, căci precum Țiganulă ra
cii, așa va avea și solgăbirfiulă pe alegători numai pe 
hârliă.

Sub astfelă de împrejurări de sine se înțelege, că 
lucrulă celă mai consultă ar fi fostă de a aștepta alege
rile și numai după aceea a blama pe aceia, cari meritau 
blamarea, adecă pe volisanții români, dfir după ce Moțul 
a fostă convinsă, că cei subicriși și cu deosebire advo
catulă Basiliu Preia după enunțarea pasivității nu voră 
lua parte la alegeri, s’a grăbii ă a nu rămâne in pagubă 
cu denunțarea.

Onorate Domnule Redactoră 1 Sfi mfi ierți, dfir 
pănă ce noi în locă de a ne ierta unii altora greșeli 
mai mici și în locă de a forma o falangă puternică con
tra inimiciloră comuni, ne vomă spiona, suspiționa și 
denunța unii pe alții, pănă ce Domnia Ta Domnule Re
dactoră, în onestitatea și bunătatea inimei Domniei Tale, 
vei privi pe fiesee-care fără deschilinire de asemenea bună 
și onestă, vei lua tâte de bani buni și nu vei face ale
gere intre corespondenți' pănă ce foile nfistre publică cu 
o mare ușurătate, ce in foile străine nu se intfimplă, 
articulii tendențioși și plini de personalități ca cei a u- 
nui »Moță“, care prin procederea s’a de sigură nu face 
onore acelui nume, pănă atunci prin o astfeliu de pro- 
cedere mai multă se strică decâtă se foiosesce causei 
române.

Dixi et salvavi animam meam. A. B.

Mai întâiu de tfite declarantă scriitorului, 
că este în mare rătăcire, ddcă crede că nouă nu
mai unu singură „Moții11 ne scrie. Ar fi tristă ddcă 
numai uniculu s’ar interesa de sdrtea poporului 
munt/nă și, fiă (Jisă spre onfirea acestuia, suntu 
mai mulți Moți, cari ne ținti în curentă despre 
cele ce se petrecu în munți.

Câtă pentru „fleacul ă“ de „nyilatkozat11, 
ce l’au putută subscrie, după cum logică urmfiză, 
totă numai nisce flecuri de fintenl, ne pare rău 
că acji nu ne mai permite nici timpulă, nici spa- 
țiulă să ne ocupămă mai de aprfipe cu elu și cu 

afirmările din întâmpinarea de mai susu. Dfir 
credeină, că unu astfelă de „flfică11, pentru care 
se mai pretinde încă și „bună semță“, merită 
să fiă tractată mai pe largă, și cu tdtă seriosi- 
tatea și de aceea ne reservămă a răspunde în 
numărulă viitoră.

Lista de subscripțiune,
deschisă de „Gazeta Transilvaniei11 pentru comunele ro
mâne din Ardelil nenorocite prin incendiu și inundare.

Au mai incursă :
prin nobila stăruință a d-nei Elena

G. Popă Longină, pe lista d-sale:
D-na Elena Popă Longină ... 5 fl.
Dela următorii domni <fin Sălagiu:
George Popă de Băsesci .... 5 fl.
Alecsiu Anonymus.......................... 50 cr.
Vasile Gavrișiu preotă în OdeștI . 50 cr.
Mihaiu Popă ............................................2 fl.
Ioană Vasvari preotă în Bfirsfiulă

de josă........................................ 60 cr.
luliu Lobonță preotă in GârdanI . 50 cr.
Teodoră Laszlofi.............. 50 cr.
Grigore Popă preot în Salâțigă . . 50 cr.
Demetriu Saciu advocată .... 2 fl. 45 cr.
Ioană Ciureaș i preotă în Moțîșă . 1 fl.
Petru Caba preotă în Cheudă . . 50 cr.
Ioană Popă preotă în S.-Uilacă . . 45 cr.
Ioană Maioră.................... 50 cr.
Totală dela d-na El. Popă Longină 20 fl.
Din Brașovă dela următorii d-nî:
Silvestru Moldovană, prof. ... 1 fl.
Florea Pernea......................... 1 fl.
Vasile I. Mittocă.........................1 fl.
Teodoră Christiană....................1 fl.
C. Voicu....................................1 fl.

Suma 25 fl.
Adăugendă la acfista suma din nr.

118 ală „Gaz. Trans.* Lei noi 1220 și 242 fl. 43 cr. 
(Va urma). Totală Lei n. 1220 267 fl. 43 cr.

Le mulțumimu generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindă ca nobilulu lorii 
esemplu sfi afle imitatori pretutindenea.

(Va urma).

Sciri militare.
Rusia. Representantulă din Petersburgă ală lui 

Nordeufeld a comunicată agentului sfiu din BucurescI, 
că între elă și intre guvernulă rusă s’a încheiată ună 
contractă de a furnisa 400 mitraileze pentru infanteria 
rusfiscă.

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

PESTA, 14 Iunie. — Ffiia oficială publică 
retragerea secretarului de stată în ministeriulă 
culteloru Gedeonu Tanarky, decorându-se tot
odată cu mica cruce a ordinului Sf. Ștefană, și 
în același timpă numirea lui Berzeviczy ca se
cretară de stată.

BELGRADU, 14 Iunie. — Unu ucază re- 
gescu confirmă noulă cabinetu. RisticI a luată 
președinția și portofoliulă esterneloră,

BERLINU, 14 Iunie. — Impfiratulă a pă
răsită după amfitjl patulă.

DIVERSE.
Lumina electrică din Petersburgă este pote u- 

nica în felulă sfiu pănă astăzi. Palatulă de iarnă ală 
Țarului e iluminată cu 12,000 lămpi electrice; afară 
d’astea in curte și în piața din fața acestui grandiosă 
paiață mai suntă 56 lămpi arcate. Mașinele pentru pro
ducerea acestei colosale cantități de lumină suntă în be
ciurile palatului; aci suntă 26 mașine dinamice și mai 
multe mașine de reservă. Stradele mai elegante ale Pe- 
tersburgului suută deasemenea iluminate electrică, pre
cum și mai multe case particulare și prăvălii.

Necrc'tgu. — In Lunea Rosaliiloră a răposată în 
Recila-Montană d-na Ecaterina Simu, născ. Oadia' în etate 
de 29 ani și 9 luni, lăsând în vfiduviă pe nemângăiatulă 
sfiu soță Ioană Simu cu 5 copii orfani. Rămășițele pămfin- 
lescl ale răposatei s’au înmormântată la 8 luniu n. c. 
în cim.terulă gr. or. din Recița-Montană.

Fiă-i țărina ușfiră!
Rectificare, in Nr. de erl ală tfiiei nOslre, în pro- 

cesulă verbală ală conferenței din Băsesci, colfina 2, și- 
rulă 9 de susă, s’a greșită din causa manuscriptului nu
mele d-lui advocată din Cehulă-Silvaniei, care este a se 
ceh corectă Demetriu Suciu, fir nu »Puciu*.

Editoră: Iacobfl Mnreșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu.



Nr. 1*20 GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

I* barau VtffU» BurHM de BueureNel.
in 13 lumii

Rentă 1. .îl 5 „ . 102 25
Rentă de hftrtiă 5% . . 88.05
Impmmutulu căiloră ferate

ungare ........................151 25
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung.
țl-ma em isiune) ... 98 —

Aniortisarea datoriei cai- 
lorfl ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 127 50

Amortizarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 11650

Bouurl rurale ungare . . 104.70 
Bonuri cu cl. de soitare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

,n:șă............................  104 50
Bonuri cu el. de Jsortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 70

sf l! IHS?

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

viuu ung............................ 99.40
lmprumutulă cu premiu

ung..................................123.—
Leșurile pentru regularea

Tisei și Segrdiuului . 122 60 
Renta de hărții austriacă 81 15 
Renta de arg. austr. . . 82 95
Renta de aură austr. . . 112 90 
Losurile din 1860 . . . 137.75
Acțiunile bănce! austro-

ungare........................885 —
Act. bâncel de credită ung. 286.— 
Act. băncel de credită austr.289.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc) ................5 96
Napoleon-d’orl .... 10 07
Mărci 100 imp. germ. . . 62 35 
Londra 10 Livres sterlinge 128 05

Cota oficială tlela 30 Maiu st. v. 1887.

Cump. ven<1.

Renta română (5%). 91»/* 92>/.
Renta rom. amort. (5°/0) 94’/. 95’/.

» convert. (6°/0) 88— 88*/a
Iinpr. oraș. Buc. (20 fr.) — —
Credit tone, rural (7°/0) 106*/, 107—

> >! >> (5°/0) 90— 91 —
* > urban (7°/0' 1031/, 104—

• , (6’/0' ■ 96— 97—
• . ’ (5° o) 87— 87’/,

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

« > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.25 14.75
Bancnote austriace contra aură. . 2.00 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 14 luniu st. n. 1887.

Bancnote roinănescl . . . . Cum) . 8.70 Vând. 8.72

Argint romanesc................. » 8.60 8.65

Napoleon-d’orl...................... » 10.03 > 10.07

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

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

Galbeni.................................. » 5 90 > 5.94

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 > 101.— » 102.- -

» • n 5°/o • n 98.— . 99.—
Ruble RusescI..................... » 114.— » 116.—

Discontulă ... » 7—10°/» pe ană.

Dola coinitetulu centrală electorală alu eoni. Brașovă.

x’26 18-~ Publicatiu ne.
Debrece Maiestatea Sa c. r. apostolică a binevoită a concliema 

cu prea înaltulu rescriptu clin 26 Maiu a. c. dieta viitbre pro 1887 — 
1892 pe 26 SepteillVl’e a. C. și debrece Escelența Sa D-lu ministru 
de interne prin emisulu din 26 Maiu a. c. Nr. 32842—II ea termină 
pentru alegerile dietall comune, a hotărîtă ună termină de 10 dile din 
17—26 luniu a. c.. de aceea subscrisulă comitetă centrală electorală a 
determinată (lina (le 19 lliniil a. c. ea tjiuă pentru alegerile, ce suntu 
de a se îndeplini în ambele cercuri electorale, supuse acestui comitetă 
centrală electorală, pe basa §-lui 57 art. de lege XXXIII din anulă 1874.

Pentru conducerea alegerei si pentru adunarea voturiloru s’au 
esmisu m mătbrele comisiuni:

In cerculă I. electorală, cu loculă de alegere în Hermanu: 
Carol Sclmell de președinte,
Christian l’orr de vice-președinte,
Petru Ilorvath de secretară,
Ioană Gavrușiu de secretară locțiitoră-
Ștefană de Domokos de secretară locțiitoră.

In cerculă Il-lea electorală, cu loculă de alegere G hi tuba vă: 
Iosifii Diick de președinte,
Dr. Ilerell llenrică de vice-președinte, 
George Nicolans de secretară, 
Merthes Ioană de secretară locțiitoră. 
Paulă Meedt. de secretară locțiitoră.

Pentru darea voturiloră cu referință lai singuraticele comune s’a 
statorită următorulă șiră :

In
1. Hermană.
2. Sânpetru.
3. Reșnovă.
4. Pureărenl.

1. cercii electoralii:
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Cernată. 
Turcheșiu. 
Bacllalău.

I,

In
4.
5.
6.

7. Nou.
8. Crizbavă.
9. Bodă.

10. Feldibră.
11. Rotbavă.

12. Mâierușm.
13. Apața.

1. Ghimbavu.
2. Cârstiană.
3. Reșnovă.

Alegerea 
care alegătoră 
mandațiune 
în dina dinainte de alegere, sbu la o jum. de 6ră după începerea alegerei.

Docă președintele pentru alegeri ordonbză votarea în sensulă legei, 
atunci aceea începe diminbța la 9 bre.

Votisarea se face publică și nominală amăsurată §-lui 75 art. de 
lege XXXIII anulă 1874 și §§-loră ce stau în legătură cu acbsta.

Ceea ce se aduce la cunoscința tuturoră cu aceea observațiune. 
că alegerea se va efectui în casa comunală a respectivului locă de 
alegere, și că este oprită a veni la alegere cu bâte sbu arme.

Din ședința comitetului centrală electorală ală comitatului Bra
șovă, ținută în 7 luniu 1887.

Iuliii (le Roii,
vicecomite și președintele 'omite-

itilui centrală.

II. cercii electoralii:
Vulcană.
Codlea. 
Ilălchiu.

începe la 19 Illllill a.
cercnală pbte recomanda 

treime se se dea în scrisă președintelui pentru alegeri,

c. înainte de prându. Fiă- 
candidați dietall; acbstă reco- 

seu

75»’. Ividericu Jekek
secretară.Mersulu trenuriloră

Valabilă dela I luniu st. n. 1886.
pe linia Prcdealfi-JBiidapeMa si pe linia Tei ușii-Aradd-Budapesta a calei ferate orientale de statil reg. ung.

BredealO-Budapesta Budapesta—l*r edealâ

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă

Feldibra 
Apatia 
Agostoufalvf 
Homoroilă
Hașfaleu

Sighișori 
Elisabetopolr 
Mediașă 
(Jopsa mică 
Micăsasu 
Blaș . 
Crăniunelă 
Teiu.' ă 
Aiuilă 
Vințulă <1. 
Ui6ra 
Cneeriki-. 
Ghirisă 
Apahida

Trenă 
de 

perabne

(
(

<
<

(

siibC

IClușttt
Nedeșdn 
Gb'T-Ja 
Aghi -’iif.
Stata
Hui-, in
Ciuma
Buci*
Brat'.a 
fUv 
Mezfl-Tclegd 
Fugyi-Văsăr1 aly 
Virau-Velmp

Uradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

Nota

Tren Trenă 
accelerat ornai bus

Trenti 
omnlbtib

Trenu Tren Trenti Trend Trenti
de pers, accelerat de pers. de ctnulbu»

perabne j
i ~r

I

4.30 7.30
1.14

9.12
9.35

10.12
1.45

2.32

|

o 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

I

Trenu 
de 

persune

6 37
6.58
7.14
7.2v
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
6 331

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. i.adăny
Ori'ilea mare 

Viirad-Velencz 
Fugyi-Văsărhe 
Mezo-Telegd 
Rev 
tlratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedm 
Stana 
Aghiriț 
Ghirbf u 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriț

Cuierdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudh 
Teiaștl 
Crăciuaelă 
Bl aș ă 
Micăsasa 
Ccpșa mit 
Mediașn 
Eiisabetopok 
Blgișf: a 
Hașfaleci 
Homorod 
Agostonfalvo 
Apatia 
Fcldidru

susf

___ Trenu
de

--- 9. 1 1 persone

9 16 10.1:0
10 37 1.33 
12.20 4.24!

- 2.15 i0 0f|
' __ 2.15

— | 8.00|
Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grdse

Brașov fi

Timișă

Pradeala

BucurescI

V 
/

(

| 11.IC 1 -
7.40 * —

11 05 4.05i
2 02 5.47
4. :2 7.11

7.33
8.04

8.58

—
9.28

10.31
11.00 
1119

—

• 2 33 ,_
1 Ol —

1 18
1.05 __
1.46 _
2.25 _
2 50
3 03
3.35
4.01
4 20 _
4.55
5.42 —
6.01 —
7.27 —
8.08 —
8.36 —
9 06 —
9.46 5.37

_ 6.20

__
6.47

11.30;
~ 1

1

I

7.40 6 18
1 10.42 9.38

2.02 D 02
4.78 201
— 2 < 8
_ 2 19
_ 2.41
— 3 24
_ 3.4 •
— 4.07
_ 4.33
_ 5.15

5.33
_ 5.53

6.C5
— 6.S0.
— 6 88
— —
— — 1
— — 1
— — 1
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— “““

1.55

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1

2.53 —

3.28 —
9.35

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8 23
9 02
9.52

Tipografia ALEX1 Brașovă. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

TeiiișCi- 4. rudi'i-Baidapesta Budapesta- Aradti-Teiuș A.
li _ 1

TreuQ Tre iu Treud de Trend de Trend Trend
ointiibus de pers. peraone perabne de perabna omnlbui

'S'eiușft 11.24 — 300” V i e n a 11.10 12.10 ___ i

Alba-lu 1 ia 11.59 __ 3.59 Budapesta 8.20 9.05 -- 1
Vințulă de josă 12.30 — 4 22 i t < 11.20 12.41 -- 1
Șibotă 1.01 ---- - 4.51 îhuk 1 11.35 5.45 —
ârăștia 1 32 — f> 18 Ai adA 1 4.30 6.— —
Soneria .t’iski) 2 32 — 6 t5 , Glogovață 4 43 6.13 — 1
Deva 2 52 — 0.35 Gyorok 5 07 6.38 —

Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliș'i 5.19 6.51 —
Uia 3.55 — 7.28 Radna-1 ipova 5 41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 —
Zam 4.25 — ‘’.ll Bârzova 6.28 7.55 —

Soborșin 5.30 — 846 Soborșin 7 25 8.42 —
Bârzova 6.27 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 ___

Radna-Lipova 7.28 — 10 27 llia 8 55 9.58 —
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9.51 1042
Glogovață 8.28 - 11 25 Siuieria (Piski) 10.35 1107 —
AradlA 8.42 9.17 12 31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok — 2 32 49 Și botă 11.43 )2.— —

( _ _ — 5 ’2 Vințulă de josă 12 18 12.29 - -

Budapesta - 1 0.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — 6.05 TeluțA . 1.29 1.41 —

Aradft-TlsKiițidra Nianerla (Piski) Petroșani

Trc»nâ Trend de Trenu Trend de Trend Trend
omuibua persone mixt perfldne onmlbiM mixt

A rudik 5.48 6.05 41naeria 2.42
Aradulft nou 6.19 — 6.33 Strein — _ 3.25
Nămeth-Sâgb 6.44 — 6.58 Hațegft — ---- 4 16
V inga 7.16 — 7.29 Pui _ — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia _ _ 5.58
Merczifalva — — — Banița _ __ 6 49
Ttniiși6ra 9.02 — 9 08 Fetroșenl — ■ — 7.12

'■'liniștirii* Arad A Petroșeni— Hfnaeria (Piski) ;

Tren A d<. TrenA dt» Treufi 1 Trend 1 Trend
perabne perabue OUllllbUB .1 de peru, omnlbui înlxt

Timiștira 6.25
|

5.00 Petroșeul 6.10,
Merczifalva — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7.37i
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — _ 8.20*
Nen>elh-8âgh 8 36 — 6.23 Hațegft — _ 9.01
Aradulft nou 9.11 — 8.01 Strein — «a. 9.52
A rad ti 9.27 8.17 Binterla — — 10.31


